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EsipuheVirheellisyys ja puutteellisuus havaintoaineistossa on keskeinen ongelma useissa reaali-maailman mallinnusteht�aviss�a. Ongelman k�ayt�ann�on merkitys on suuri analysoitaessayhteiskunnallisesti merkitt�avi�a tilastoaineistoja, joissa esimerkiksi m�a�ar�at�a�an kansan-taloutta tai yritysel�am�a�a kuvaavia indeksej�a. Ker�atty raaka-aineisto voi sis�alt�a�a jopa20%:n osalta ep�at�aydellist�a tietoa, jonka pohjalta tulisi pysty�a m�a�ar�a�am�a�an alle yh-den prosentin tarkkuudella m�a�aritelt�avi�a tunnuslukuja kaupan, ty�oel�am�an ja valtionta-louden tilasta. Virheiden havainnointia sek�a korjausta kutsutaan alan kirjallisuudessaeditoinniksi, ja puutteellisten havaintojen t�aydent�amist�a imputoinniksi.T�am�an ty�on l�aht�okohtana ovat� tilastokeskuksen data (puuttuvan ja virheellisen datan k�asittely on tilastokeskuk-sille eritt�ain t�arke�a�a),� EurEdit-projekti (joka pyrkii datan editointi- ja imputointimenetelmien arvioimi-seen ja kehitt�amiseen),� NDA (laskennallisesti �alykk�aist�a menetelmist�a koostuva ohjelmisto, jota tehtysovellus k�aytt�a�a) ja� Jyv�askyl�an yliopistossa tehty tutkimusty�o (mm. Erkki H�akkisen tekem�a v�ait�os-kirja [15℄ ja edell�a mainittu NDA)Haluan kiitt�a�a Pasi Koikkalaista gradun hyv�ast�a ohjauksesta. Kiitokset on my�os syyt�aantaa Anssi Lensulle, joka auttoi huomattavasti NDA:han tutustumisessa ja sen ohjel-moinnissa. Haluan my�os kiitt�a�a koko tutkimusryhm�a�amme erinomaisesta ty�oviihtyvyy-dest�a ja auttamisesta ongelmatilanteissa. Lopuksi kiit�an viel�a Pasi Pielaa mm. NDAsovelluksen ongelmien ilmoittamisesta ja imputointitulosten vertailusta.
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Tiivistelm�aPro gradu- tutkielma k�asittelee virheellisen ja puuttuvan tiedon editointia ja imputoin-tia. Editointi ja imputointi ovat eritt�ain t�arkeit�a teht�avi�a kun halutaan hy�odynt�a�a vir-heellist�a ja/tai puutteellista havaintoaineistoa. Ilman havaintojen t�aydent�amist�a ja kor-jausta kyseist�a havaintoaineistoa ei voida k�aytt�a�a yleens�a kovin hyvin. Mit�a enemm�anvirheit�a ja puuttuvuuksia on, sit�a t�arke�amm�aksi editointi- ja imputointiteht�av�at tu-levat. Tutkielmaan sis�altyy editointi- ja imputointisovelluksen m�a�aritteleminen ja to-teuttaminen sek�a sen soveltaminen EurEdit datoihin.Luvussa 1 kuvataan ongelmaa ja kerrotaan aiheesta taustatietoja. Mallintamista onk�asitelty luvussa 2. Sit�a hy�odynnet�a�an tehdyss�a sovelluksessa havaintoaineiston jakau-man- ja imputointimallin/-mallien luomiseen. Luvussa esitell�a�an my�os mallin validoin-ti ja Bootstrap-validointimenetelm�a. Virheiden havaitsemisesta ja korjaamisesta syn-taktisilla- ja mallipohjaisilla menetelmill�a on kerrottu luvussa 3, jossa esitell�a�an my�osrobustit menetelm�at. Luvussa 4 k�asitell�a�an puuttuvuusmekanismeja, yksikk�o- ja moni-imputointia, imputointimenetelmi�a ja puuttuvan tiedon t�aydent�amist�a. T�am�an lis�aksikerrotaan ryv�astelymenetelmien ja itseorganisoituvan piirrekartan k�aytt�amisest�a impu-tointiin. Luvussa 5 esitell�a�an tehty ohjelmisto, joka mahdollistaa s�a�ant�opohjaisen edi-toinnin ja imputoinnin eri menetelmill�a. Ohjelmiston tavoitteet, k�aytt�oliittym�an spesi-�kaatio, arkkitehtuuri, k�aytt�oliittym�a ja toiminnallisuus ovat kuvattu luvussa. N�aidenlis�aksi on my�os esitetty testitulokset, arviointi sovelluksesta ja sen tulevaisuudesta, elijatkokehityksest�a. Johtop�a�at�okset on tehty luvussa 6.
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AbstratThe thesis ontains information about editing and imputing of erroneous and missingdata. Edit and imputation tasks are very important when one wants to use suh da-ta. Without imputing and orreting errors the data annot usually be used well. Themore the data has missingness and errors the more important beome the edit and im-putation tasks. The thesis inludes speifying and implementing of edit and imputationappliation and using of EurEdit datas with it.In hapter 1 the problem is desribed and bakground information is given. Chap-ter 2 is about modelling whih is used in appliation when doing modelling of datadistribution and building imputation model(s). In addition to these validation andBootstrap-method are desribed. Chapter 3 is about deteting and orreting errorswith syntatial and model based methods. The hapter also inludes robust methods.Imputation, inluding missingness mehanisms, single and multiple imputation anddi�erent imputation methods are overed in hapter 4. Using lustering methods andself-organizing map for imputation is desribed in the hapter too. The appliationmade is presented in hapter 5. The appliation allows syntatial editing and imputa-tion with various methods. The requirements, user interfae spei�ation, arhiteture,user interfae and funtionality of the appliation are presented in the hapter. Testresults, future (further development) and evaluation of the appliation are also told.Conlusions are drawn in hapter 6.
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TERMILUETTELOPopulaatio�A�arellinen tai �a�aret�on joukko havainnoitavia kohteita. Voi olla havaintoavaruuden os-ajoukko.OtosOsajoukko havaintoavaruudesta tai populaatiosta poimittuja havaintoja. Satunnaises-sa poiminnassa pyrit�a�an valitsemaan n�aytteet toisistaan riippumattomasti samalla sa-tunnaisperiaatteella, jolloin otosta voidaan k�aytt�a�a kuvaamaan todellista populaatiota.DataYleisess�a mieless�a mielivaltainen havaintojoukko. Usein data on sama kuin otos.HavaintoYhden yksil�on ilmentym�a. Tietojenk�asittelyn n�ak�okulmasta tietue, joka voi sis�alt�a�auseita kentti�a eli havaintomuuttujia.Virheellinen havaintoHavainto, josta jokin osa on virheellinen, esimerkiksi mahdoton, tai totuuden vastainen.Puutteellinen havaintoHavainto, josta puuttuu jokin osa, esimerkiksi muuttuja.MuuttujaJokainen mitattava ominaisuus voidaan tulkita muuttujana. T�allainen on esimerkiksiihmisen pituus.Riippuva muuttujaJos muuttujan vaikutus tutkittavaan kohteeseen riippuu my�os muista muuttujista, niinkyseess�a on riippuvainen muuttuja.
VI



Riippumaton muuttujaRiippumattomassa tapauksessa muuttujan vaikutus tutkittavaan kohteeseen ei riipumuiden muuttujien arvoista.JakaumaTodenn�ak�oisyysjakauma, jota satunnaismuuttuja noudattaa.MalliTiivistetty, usein matemaattinen kuvaus jonkin tutkittavan ilmi�on k�aytt�aytymisest�a.Tilastollinen malli on yleens�a matemaattinen esitystapa tutkittavan ilmi�on jakaumalle.Mallin sovittaminenMallin sovittaminen havaintoaineistoon voidaan tehd�a monella tavalla. Jos malli on ti-lastollinen ja parametrinen, niin sovitus yksinkertaistuu sopivien parametrien m�a�ar�a�a-miseen siten, ett�a malli selitt�a�a havaintoaineiston.NeuroverkkoEr�as tilastollisten mallien perhe, jolla alunperin pyrittiin mallintamaan biologisten her-moverkkojen toimintaa.NeuroniNeuroverkon perusyksikk�o.YlioppiminenYlioppimisella tarkoitetaan, sit�a ett�a neuroverkko oppii opetusaineiston liian hyvin (op-pii datan sis�alt�am�an kohinan) ja sen yleistyskyky heikkenee.Itseorganisoituva piirrekarttaItseorganisoituva piirrekartta on neuroverkkomenetelm�a, jolla voidaan kuvata alku-per�aisen havaintojoukon n�aytteet alempiulotteiseen avaruuteen. Alunperin l�ahell�a toi-siaan olevat n�aytteet ovat l�ahell�a toisiaan my�os itseorganisoituvan piirrekartan muo-dostamassa kuvauksessa. VII



EditointiHavaintoaineiston virheiden tunnistamista ja korjaamista.Validisuus eli ristiriidattomuusTarkoittaa yleisesti hyvin muodostettua loogista j�arjestelm�a�a. Se on laadun looginenk�asite sek�a mallien ett�a havaintoaineiston hyvyytt�a tarkasteltaessa.S�a�ann�otS�a�ant�opohjaisilla j�arjestelmill�a tarkoitetaan yleens�a symbolisiin lauseisiin tai loogisiinep�ayht�al�oihin perustuvia j�arjestelmi�a, joiden pohjalta voidaan tehd�a p�a�attelyteht�avi�a.Editoinnin yhteydess�a s�a�ann�oill�a voidaan pyrki�a havainnoimaan havaintojoukossa ole-via virheit�a.ImputointiPuuttuvien havaintojen t�aydent�amist�a.RobustisuusT�am�a tarkoittaa yleens�a mallin kyky�a siet�a�a virheit�a.SingulaarinenTarkoittaa yleens�a, ett�a mallille ei ole yksik�asitteist�a ratkaisua. Esimerkiksi matriisi onsingulaarinen, kun sen determinantti on nolla.Yksikk�omatriisiYksikk�omatriisin diagonaalialkiot ovat ykk�osi�a ja kaikki muut alkiot nollia.
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Ty�oss�a k�aytett�av�at symbolitSymboli MerkitysX Satunnaismuuttuja.x Muuttuja, joka voi saada reaaliarvoja eli x 2 R.X Satunnaisvektori, joka koostuu useasta satunnaismuuttujasta.x Vektorimuuttuja, joka voi saada vektoriarvoja, eli x 2 Rd.A Matriisi A on taulukko, jossa on i rivi�a ja j saraketta eliyhteens�a i� j alkiota.AT Matriisin A transpoosi on matriisi, jossa rivit ja sarakkeet onvaihdettu kesken�a�an.A�1 Matriisin k�a�anteisoperaatio, jolle p�atee ett�a AA�1 = I,jossa I on yksikk�omatriisi. Matriisin A on oltava ei-singulaarinen,jotta k�a�anteismatriisi A�1 on olemassa.XjY Muuttuja X ehdolla Y , jossa Y on tunnettu taustatieto.E(X) Muuttujan X odotusarvo.Xmissing Osa vektorista X, joka voi sis�alt�a�a puuttuvuutta.Xobserved Osa vektorista X, joka ei sis�all�a puuttuvutta.D Havaintojoukko, joka koostuu vektorihavainnoista x1;x2; : : : ;xntai skalaarihavainnoista x1; x2; : : : ; xn datan dimension ollessa 1.D Datamatriisi.Dobserved Kokonaan havaittu data.Dmissing Datan osa, jossa esiintyy puutteellisuutta.M Datan puuttuvuuden indikaattori matriisi.Pr(A) Tapahtuman A todenn�ak�oisyys.px(x) Diskreetin satunnaismuuttujan X tiheysfunktio.fx(x) Jatkuvan skalaarimuuttujan X tiheysfunktio.fxi(xi) Jatkuvan vektorimuuttujan X i:n komponentin tiheysfunktio.Md Mediaani eli kohta, jonka molemmin puolin on 50%:a datanmassasta.Q1 Alakvartiilin alapuolella on 25%:a datan massasta.Q2 Sama kuin mediaani eli Md.Q3 Yl�akvartiili. T�am�an yl�apuolella on 25%:a datan massasta.QI Kvartiiliv�ali on alakvartiilin ja yl�akvartiilin v�ali eli QI = (Q1;Q3).IX



Symboli MerkitysQd Kvartiilipoikkeama on puolet yl�a- ja alakvartiilin v�alisest�a erotuksestaeli Qd = (Q3 �Q1)=2.� Keskiarvo eli � (=x satunnaismuuttujalle X) m�a�arittelee havaintojenkeskiarvon.�2 Varianssi eli �2 kuvaa datan jakauman levitt�aytyneisyytt�a, � onkeskihajonta.s2 Otosvarianssi on havaintoaineistosta laskettu varianssi, s onkeskihajonta.Q Tilastollisen tunnusluvun satunnaismuuttuja.q Tilastollinen tunnusluvun muuttuja q (esimerkiksi keskiarvo �).q̂ q̂ on tilastollisen tunnusluvun q estimaatti eli arvio.q̂(i) Tilastollisen tunnusluvun q i:s estimaatti.� Satunnainen virhe datassa, jonka oletetaan yleens�a olevannormaalijakautunutta ja odotusarvon E(�) olevan nolla.� Vakiovirhematriisi.�� Satunnaisvirhematriisi.2 Merkinn�all�a x 2 D tarkoitetaan ett�a havainto x kuuluu joukkoonD. Merkinn�an vastakohta on 62, joka tarkoittaa joukkoonkuulumattomuutta.� D0 � D tarkoittaa, ett�a D0 on joukon D osajoukko.� Parametrijoukko.� Satunnaismuuttujan X noudattaessa jakaumaa D(�) merkit�a�anX � D(�), jossa � on jakauman parametrit.x�1 K�a�anteisoperaatio, jolle p�atee ett�a xx�1 = 1, jossa x onskalaarimuuttuja ja x 6= 0.jj Normi eli et�aisyyden mitta: esimerkiksi jja� bjj on vektorin a-beuklidinen pituus.\ Joukkojen A ja B leikkausta merkit�a�an A \ B:ll�a. Leikkaukseenkuuluvat kaikki alkiot, jotka kuuluvat sek�a A ett�a B joukkoihin.# Joukon mahtavuus eli kardinaliteetti, joka on siis joukonalkioiden lukum�a�ar�a.8x Kaikilla muuttujan x arvoilla.[a; b℄ Suljettu v�ali, jonka p�a�atepisteet kuuluvat v�alille.X



Symboli Merkitys(a; b) Avoin v�ali, jonka p�a�atepisteet eiv�at kuulu v�alille.[a; b) Puoliavoin v�ali, jossa a kuuluu ja b ei kuulu v�alille.(a; b℄ Puoliavoin v�ali, jossa a ei kuulu ja b kuuluu v�alille.exp(x) Exponenttifunktio ex, jossa e on Neperin luku.f(x) f(x) on funktio, joka kuvaa l�aht�ojoukon arvon x maalijoukonarvoksi y = f(x).argminx f(x) x:n arvo, jolla f(x) minimoituu.min(x1; x2; : : : ; xn) Joukon minimi eli palauttaa minimiarvon annetusta joukosta.m Moni-imputointien lukum�a�ar�a.Q m:n imputoinnin keskiarvo tutkittavan suureen arvolle.L(x) Uskottavuusfunktio, jota k�aytet�a�an etsitt�aess�a uskottavimpiaeli todenn�ak�oisimpi�a mallin parametrien arvoja.Æ Raja-arvo parametrien muutoksen merkitt�avyydentestaamiseen.NDA tietomallin symbolitSymboli Merkitysf Kentt�a eli muuttuja, jossa on n havaintoa.fint Kokonaislukukentt�a.foat Liukulukukentt�a.fstring Merkkijonokentt�a.d Data, joka koostuu i:st�a kent�ast�a. Luokkaindeksit, jotka luokittelevat havaintoaineiston rypp�aisiin.sSOM SOM-tietorakenne.sG Gra�ikkarakenne.

XI



Luku 1
Ongelman kuvaus
T�am�an ty�on aiheena on virheellisen ja puutteellisen havaintoaineiston k�asittely lasken-nallisesti �alykk�aiden j�arjestelmien avulla.Reaalimaailman havainnot ovat usein virheellisi�a tai puutteellisia, mik�a aiheuttaa pal-jon ongelmia havaintojen pohjalta teht�aviss�a sovelluksissa. Editoinnilla pyrit�a�an tun-nistamaan ja korjaamaan virheellist�a osaa havainnoista. Vaikka virheet onnistuttaisiin-kin havaitsemaan, niit�a ei v�altt�am�att�a osata korjata vaan havainnot joudutaan pois-tamaan. Pahimmassa tapauksessa virheit�a ei pystyt�a havaitsemaan, vaan ne j�a�av�athavaintoaineistoon ja aiheuttavat tuntemattoman virhel�ahteen aineistosta teht�aviinjohtop�a�at�oksiin. Imputoinnilla pyrit�a�an t�aydent�am�a�an puutteellista havaintoaineistoa.Imputoidessa on my�os otettava huomioon, ettei prosessi tuota virheellist�a dataa. Edi-tointi ja imputointi edellytt�av�at tilastotieteen ja matematiikan osaamista. Niiden lis�aksitarvitaan usein my�os tietotekniikan taitoja, esimerkiksi jos tavoitteena on tehd�a auto-matisoituja ohjelmia suurten tietomassojen automaattiseen puhdistamiseen. Manuaa-listakin, ihmisen suorittamaa, editointia ja imputointia on mahdollista soveltaa rajoi-tetuissa sovelluksissa. Se on tosin eritt�ain hidasta, jos k�asitelt�av�a havaintoaineisto onsuuri tai monimutkainen.Ty�on ensimm�aisess�a vaiheessa editoitavat ja imputoitavat kent�at on tunnistettava. Josdata vaatii sek�a editointia ett�a imputointia niin yleens�a editointi on suoritettava ensin.Yleisesti ottaen t�am�a ei ole helppo ongelma. Virheellisen datan havaitsemista auttaa1



jos tiedet�a�an taustatietoja, kuten ett�a� havainnot ovat tietyll�a alueella havaintoavaruudessa, tai� havaintojen komponentit muodostavat helposti tulkittavan, toisistaan riippuvankokonaisuuden (esimerkiksi perheen tulot ovat perheenj�asenien tulojen summa).Havaintoaineisto voidaan jakaa nelj�a�an t�aydellisyysluokkaan, jotka ovat:� t�aydellinen, miss�a ei ole virheellisyyksi�a tai puuttuvuuksia,� virheellinen, jossa osa havainnoista on virheellisi�a,� puutteellinen, jossa osa havainnoista on puutteellisia, sek�a� virheellinen ja puutteellinen, jossa esiintyy molempia edell�amainittuja ongelmia.Oletetaan esimerkin vuoksi, ett�a havaintoaineisto koostuu kyselytutkimuksesta, jossanelj�alt�a henkil�olt�a on kysytty vastausta nelj�a�an kysymykseen X1; X2; X3; X4. Kysy-myksiin vastataan positiivisella kokonaisluvulla. Ideaalitilanteessa datassa ei ole vir-heit�a eik�a puutteita (oletetaan, ett�a kuvan 1. tilanne edustaa t�at�a tapausta).
Kuva. 1: T�aydellinen data, jossa ei ole virheit�a tai puutteitaHavaintoaineisto on virheellinen, kun siin�a on havaintoja, jotka eiv�at ole sallittuja taiovat totuuden vastaisia. Jos esimerkiss�amme tiedett�aisiin, ett�a vain positiiviset arvotovat mahdollisia, niin kuvan 2. tilanne edustaa helposti tunnistettavia virheit�a.
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Kuva. 2: Virheellinen dataHaastattelututkimuksen tapauksessa puutteellista dataa syntyy esimerkiksi silloin, kunhenkil�o j�att�a�a vastaamatta kyselyn joihinkin kohtiin. T�at�a on havainnollistettu kuvassa3. Havaintoaineistoa ker�att�aess�a puutteellinen data on yleens�a merkitty, esimerkiksi senarvoa ei ole (se on tyhj�a) tai se on -9 (olettaen ett�a -9 ei esiinny itse datassa).
Kuva. 3: Puutteellinen dataPahimmassa tapauksessa datassa on virheit�a sek�a puutteita (kuva 4).

Kuva. 4: Virheellinen ja puutteellinen data
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1.1 Virheiden ja puutteellisuuksien tunnistaminenja korjaaminenK�ayt�ann�oss�a virheiden havainnointia helpottaa, jos on mahdollista muodostaa s�a�ant�oj�ahavaintojen oikeellisuuden tarkistamiseksi. T�allainen s�a�ant�o on esimerkiksi, ett�a kent�as-s�a "sukupuoli" arvo saa olla vain "N" tai "M". K�ayt�ann�oss�a s�a�ant�oj�a ei v�altt�am�att�a olesaatavilla. T�all�oin s�a�ann�ot on muodostettava itse datasta tai sitten korjattavat havain-not on tunnistettava muilla keinoin. Vieraiden havaintojen tunnistaminen k�aytt�aen nk.robusteja menetelmi�a on usein varsin k�ayt�ann�ollinen menetelm�a. Sen avulla virheelli-siksi m�a�ar�at�a�an ne havainnot, jotka poikkeavat "liian paljon" havaintojen tyypillisist�aarvoista.T�am�ak�a�an l�ahestymistapa ei ole ongelmaton, sill�a monissa reaalimaailman havainnois-sa on erikoisia, mutta t�aysin totuudenmukaisia havaintoja. Esimerkiksi Suomen yri-tysrekisteriss�a Nokian kaltainen suuryritys poikkeaa varmuudella kaikista tilastollisistamalleista, jotka rakennetaan ilman erikseen m�a�ar�att�av�a�a taustatiet�amyst�a. Virheidenja puutteiden tunnistamisen j�alkeen data on korjattava. Korjaaminen ei ole v�altt�am�att�ahelppoa, varsinkin jos data on monimuuttujaista, rakenteista ja jos sen m�a�ar�a on suu-ri. Menetelmi�a datan korjaamiseen on useita. Useimmat menetelm�at perustuvat jonki-nasteiseen taustatietoon havaintoaineiston luonteesta. Tieto voi olla rakenteista (sym-bolista) tai se voi perustua tilastolliseen malliin havaintojen jakaumista. Korjaamisenj�alkeen uusi data tai sen tuottamiseen k�aytett�av�a menetelm�a on validoitava, jotta var-mistutaan sen k�aytt�okelpoisuudesta.
1.2 Havainnot ja jakaumatHavaintoaineistoja voidaan hankkia usealla tavalla. Esimerkkej�a tyypillisist�a l�ahteist�aovat� tilastokeskuksen kyselytutkimukset sek�a rekisteritiedot kuten vero- ja v�aest�orekis-terit, 4



� erilaiset mittaukset, kuten teollisuusprosesseista instrumentoinnin avulla saaduthavainnot, tai� simuloinnin avulla generoidut datajoukot.Usein havaintoja k�aytt�aen pyrit�a�an muodostamaan malli tutkittavasta ilmi�ost�a. Tilas-tollisessa tarkastelussa t�at�a kutsutaan estimoinniksi, jota on havainnollistettu kuvassa5. Malli pystyy usein selitt�am�a�an vain osan ilmi�ost�a.

Kuva. 5: Ilmi�on mallintaminen jakaumilla, jotka saadaan havainnoistaHavaintojoukosta D voidaan muodostaa satunnaismuuttujien X1; X2; : : : ; Xr tiheys-jakaumat fXj (xj); j = 1 : : : r. K�ayt�ann�oss�a tiheysjakauman approksimaatio voidaanmuodostaa esimerkiksi histogrammina. Sit�a muodostattaessa tutkitaan alue mill�a da-ta on, mink�a j�alkeen alue jaetaan kesken�a�an samankokoisiin osa-alueisiin. Prosessinj�alkeen lasketaan kuinka monta havaintoa osuu kuhunkin osa-alueeseen. Lukum�a�ar�atovat frekvenssej�a ja niiden lukum�a�ar�an summalla normeerataan histogrammitiheys-funktion integraali ykk�oseksi. Tiheysjakaumien fXj (xj) muodostamisen j�alkeen tut-kitaan ovatko ne yleisi�a, hyvin tunnettuja tiheysjakaumia, kuten normaali-, Poisson-jakaumia jne. Vertaamisen tekemiseen on olemassa tilastollisia testej�a. Kolmogorov-Smirnovin Goodness-Of-Fit [24℄ ja mm. sen muunnelmalla Anderson-Darling testeill�a[25℄ voidaan tutkia noudattaako otos oletettua jakaumaa. Perusjoukon normaalisuudentestaamiseen on olemassa useita testej�a [4℄. Testeill�a on omat heikkoutensa ja vahvuu-tensa. Esimerkiksi Kolmogorov-Smirnovin Goodness-Of-Fit testi toimii vain jatkuvillejakaumille. Toisaalta sen etuna on ett�a testisuureen jakauma ei riipu testattavasta ker-tym�afunktiosta. 5



Muuttujien arvojen todenn�ak�oisyyden ennustamiseen voidaan k�aytt�a�a yhteisjakaumaaf(X1; X2; : : : ; Xr). Se muodostetaan ehdollistamalla seuraavastif(X1; X2; : : : ; Xr) = rYj=1 f(XjjXj�1; : : : ; X1):K�ayt�ann�oss�a yhteisjakauman muodostaminen on vaikeaa. Teht�av�a�a voidaan helpottaaesimerkiksi taustaoletuksella ett�a jakauman funktiomuoto tunnetaan. Usein havain-toaineisto oletetaan normaalijakautuneeksi.T�ass�a ty�oss�a k�asitelt�av�at aineistot ovat monimuuttujaisia, eli data koostuu havainto-vektoreista, joissa on useampia arvoja. Kuten tilastotieteess�a yleens�a dimensioltaand-ulotteisen havaintovektorin (havaintopisteen) x 2 Rd yhteys jakaumiin m�a�ar�aytyysatunnaisvektorin X kautta siten, ett�a havainnon (numero i) arvo on x, eli X(i) = x.Siis i edustaa er�ast�a n�aytett�a X � fX(x), joka on poimittu jakaumasta fX(x). Puut-tuvuus ilmenee t�all�oin vektorin x komponenteissa, jotka voidaan jakaa oheisen kuvan6 tavoin t�aysin havaittuihin Xobserved ja niihin kenttiin, joissa voi esiinty�a puutteelli-suutta Xmissing. Imputointiteht�av�a tarkoittaa t�all�oin puutteellisen osan t�aydent�amist�ahavaitulla osalla.

Kuva. 6: Datan t�aysin ja osittain havaitut muuttujatEditointi ja imputointiteht�avi�a ajatellen olisi t�arke�a�a tiet�a�a muuttujien ominaisuuksiakuten: 6



� muuttujien sallitut arvoalueet� muuttujien v�aliset riippuvuudet: riippuvia vai riippumattomia� muuttujien tyypit: diskreettej�a vai jatkuvia� muuttujien noudattama yleinen todenn�ak�oisyysjakauma, jos sellainen on olemas-saK�ayt�ann�oss�a n�ait�a kaikkia tietoja ei v�altt�am�att�a saada datan mukana, vaan tiedot onp�a�atelt�av�a datasta, mik�a voi olla vaikeaa.Havaintoarvot voivat olla joko jatkuvia tai diskreettej�a. Diskreetti data jakautuu edel-leen nelj�a�an luokkaan, jotka ovat:1. Luokittelu- eli nominaaliasteikollinenLuokitteluasteikollisen, eli kategorisen, muuttujan arvot edustavat tilanteita taitapahtumia, joita ei voida asettaa j�arjestykseen. Tyypillinen luokittelumuuttujaon sukupuoli(mies tai nainen).2. J�arjestys- eli ordinaaliasteikollinenJ�arjestysasteikolliset, eli ordinaaliset, muuttujat voidaan asettaa j�arjestykseen.T�allainen mitattava muuttuja voi olla esimerkiksi mielipide: 0=t�aysin eri mielt�a,1=eri mielt�a, 2=samaa mielt�a ja 3=t�aysin samaa mielt�a. Lukujen erotuksilla eiole tulkintaa ja ne eiv�at ole tasav�alisi�a.3. V�alimatka- eli intervalliasteikollinenV�alimatka-asteikolliset muuttujat voidaan j�arjestell�a ja niiden v�alisill�a erotuksillaon tulkinta. Niill�a ei ole absoluuttista nollakohtaa. Esimerkiksi syntym�avuosi ont�allainen muuttuja.4. SuhdeasteikollinenSuhdeasteikollisillta muuttujilla on absoluuttinen nollakohta, jossa sen m�a�areh�avi�a�a. My�os muuttujien arvojen suhteella on merkitys. T�allainen muuttuja onesimerkiksi ihmisen pituus.Asteikot ovat t�arkeit�a mm. korjattaessa tai imputoidessa dataa koska editointi- tai im-putointimalli saattaa k�asitell�a esimerkiksi diskreetti�a muuttujaa jatkuvana. T�ast�a voi7



seurata se, ett�a puutteelliselle muuttujalle t�aydennet�a�an arvoja jotka ovat mahdot-tomia. Esimerkiss�amme on t�all�oin mietitt�av�a miten jatkuva arvo muutetaan diskree-tiksi. Editointia ja imputointia ajatellen v�alimatka- ja suhdeasteikolliset muuttujatk�asitell�a�an usein jatkuvina ja tarvittaessa katkaistaan lopulta kokonaislukuarvoisiksi.Luokittelu- ja j�arjestysasteikollisten muuttujien jokaista kategoriaa varten on muodos-tettava oma todenn�ak�oisyysmuuttuja. Toinen vaihtoehto on m�a�ar�at�a jokin koodausta-pa, joka ei tee riippuvuuksia eri luokkien v�alille.1.2.1 Jatkuvan muuttujan diskretisointiJoissakin menetelmiss�a on tarpeen muuntaa jatkuva-arvoiset havainnot diskreeteiksi.Muunnos voidaan tehd�a jakamalla jatkuvan muuttujan arvoalue diskreetteihin v�aleihin,eli luokkiin kuvan 7 esitt�am�all�a tavalla. Yleens�a jako on tasav�alinen eli v�alien pituus onvakio. Esimerkiksi v�ali [a; b℄ jaetaan n:�a�an luokkaan, joiden jokaisen pituus on (b�a)=n.
Kuva. 7: DiskretisointiEsimerkki 1.2.1 Jos jatkuvan muuttujan X arvot ovat v�alill�a [0,100℄ voidaan luokit-telu tehd�a esimerkiksi seuraavasti:

y = 8>>>>>>><>>>>>>>:
1; jos x < 102; jos x 2 [10; 30)3; jos x 2 [30; 50)4; jos x 2 [50; 80)5; jos x � 80N�ain muodostuu siis uusi muuttuja Y, joka on diskreetti versio muuttujasta X.
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Toinen tapa jatkuvan muuttujan diskretisointiin on sen katkaiseminen kokonaisluvuksi(algoritmi 1). T�am�a toimii usein hyvin kun muuttuja on v�alimatka- tai suhdeasteikol-linen.Algoritmi 1 (Diskretisointi)Oletuksena on ett�a kaikille muuttujan X arvoille x p�atee: x = n + r, jossa n 2 N jar 2 [0; 1) � R. Diskretisointi on kuvaus:y = ( n; jos r < 0:5n+ 1; jos r � 0:5;miss�a y 2 N.1.2.2 Diskreetin muuttujan muuntaminen jatkuvaksiVastaavasti diskreetti muuttuja voidaan muuttaa jatkuvaksi sovittamalla siihen jatkuvamalli, mit�a on havainnollistettu kuvassa 8. On tosin otettava huomioon, ett�a jatkuvamallin oletukset ovat mahdollisimman hyvin voimassa. Muunnoksen etuna on, ett�ak�aytett�av�a menetelm�a voi hy�odynt�a�a my�os diskreettien arvojen v�alist�a aluetta.
Kuva. 8: Diskreetin muuttujan muuttaminen jatkuvaksi

1.3 Datan hankinnan ongelmatJohdatuksena virheellisen ja puuttuvien havaintojen k�asittelyyn tarkastelemme seu-raavassa muutamia tyypillisi�a virheiden ja puuttuvuuksien syntymekanismeja.Virhel�ahteet voidaan p�a�as�a�ant�oisesti jakaa kahteen ryhm�a�an:9



� systemaattisiin virheisiin ja� satunnaisiin virheisiin.Systemaattisen virheen taustalla on jokin tiedonhankinnasta tai tietojenk�asittelyst�ajohtuva virhe tai v�a�arink�asitys. Esimerkiksi vastaus annetaan eurojen sijasta markkoi-na. Usein systemaattinen virhe on toistuva eli jokaiseen havaintoon tulee vakiovirhe,joka johtuu samoista tekij�oist�a (kuva 9). Se on monesti my�os "samansuuntainen", ollenmuotoa: Dobserved = D +�, jossa D on alkuper�ainen data ja � on systemaattinenvakiovirhematriisi. Systemaattiset virheet on yleens�a helppo havaita ja ne ovat monestipoistettavissa. Esimerkiksi auton nopeusmittarin lukemat voivat olla systemaattisesti30 yksikk�o�a liian suuria. Aina ongelma ei ole n�ain helppo, sill�a systemaattinen virhe voiolla riippuvainen datan arvoista tai jopa aiemmista systemaattisista virheist�a, jolloinvirheen tunnistaminen ja korjaaminen voi olla eritt�ain vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Kuva. 9: Systemaattinen virhe datassa (alempi kuvaaja on alkuper�ainen data)Satunnaisvirheellinen data (kuva 10) on usein muotoa Dobserved = D+��, jossa D onalkuper�ainen data ja �� on satunnainen virhematriisi. Monesti tilannetta helpottaa,jos satunnaisvirheiden oletusarvo voidaan olettaa nollaksi eli E(��ij) = 0 8i; j. T�all�oinmallinnuksessa voidaan k�aytt�a�a suosittuja regressiomenetelmi�a. Satunnaisia virheit�avoi olla vaikeampi havaita kuin systemaattisia virheit�a, joskin t�am�a on tapauskohtaista.Tyypillisi�a satunnaisvirheiden tuottajia ovat h�airi�olliset mittaukset, satunnaisin v�ali-ajoin vikautuvat koneet ja muut tiedon tuotantoprosessiin vaikuttavat ep�atarkkuudet.10



Esimerkiksi tilastokeskusten haastattelututkimuksien yhteydess�a syntyy usein satun-naisia virheit�a siirrett�aess�a vastauslomakkeiden tietokentti�a digitaaliseen muotoon.Kun virhe poikkeaa selv�asti muun datan k�aytt�aytymisest�a sanotaan, ett�a se on "out-lier" eli havaintopoikkeama. T�am�a on periaatteessa mahdollista tunnistaa jopa yk-sitt�aisen havainnon osalta. Vaikeampaa on, jos virhe tuottaa sin�ans�a kelvollisen, muttav�a�ar�an havainnon. T�am�antyyppisi�a "inlier" havaintoja ei voida tunnistaa yksil�otasolla,mutta niiden esiintymi�a saattaa n�aky�a muutoksena populaation jakautumisessa.

Kuva. 10: Satunnaisia virheit�a datassa, alkuper�ainen data on merkitty katkoviivallaHavaintoaineiston puutteellisuuden takana voi olla useita tekij�oit�a. Havaintoaineistonker�aysvaiheessa ei saada kaikkea tietoa. Esimerkiksi osa henkil�oist�a j�att�a�a kokonaanvastaamatta kyselyyn tai vastaa kyselyyn ainoastaan osittain. Ensimm�aist�a tapaus-ta kutsutaan yksikk�opuuttuvuudeksi ja toista muuttujapuuttuvuudeksi. Puuttuvuusvoi synty�a my�os tiedon my�ohemm�ass�a k�asittelyvaiheessa virheiden tai laiteh�airi�oidenseurauksena. Kolmas tilanne syntyy virheiden tunnistamisen yhteydess�a, kun jokin ha-vainto tai sen osa tunnistetaan virheelliseksi, mutta sit�a ei osata korjata. T�all�oin ontapana merkit�a virheellinen havainto puuttuvaksi.
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Luku 2
Mallintaminen
T�am�a luku on lyhyt johdatus tilastollisiin mallinnusmenetelmiin, joihin ty�on taustal-la oleva imputointi- ja editointimetologia perustuu. Mallintamisella on keskeinen roolikaikessa tilastollisen datan pohjalta teht�av�ass�a analysoinnissa ja p�a�attelyss�a. Mallin-tamisen tavoitteena on tiivist�a�a tutkittavan kohteen k�aytt�aytyminen mahdollisimmanyksinkertaiseen, mutta teht�av�an kannalta riitt�av�an informatiiviseen esitykseen. Tilas-tollisessa mallintamisessa teht�av�a on perinteisesti tulkittu parametrisoidun jakaumansovittamiseksi havaintoaineistoon. Fisheril�aisen ajattelutavan mukaisesti t�am�a pelkis-tyy mallia kuvaavien parametrien estimoimiseksi havaintoaineiston avulla.Puutteellisen ja virheellisen tiedon k�asittelyss�a tilastollisten mallien sovellusmahdol-lisuudet ovat laajat. Tavoitteena on yleens�a laatia malli, joka selitt�a�a puuttuvat taivirheelliseksi oletettavat havainnot taustatiedon pohjalta. T�all�a kuten mill�a�an muul-lakaan tavalla ei ole mahdollista kuvata puuttuvia arvoja yksikk�otasolla oikeiksi. Sensijaan t�arkein tavoite, koko populaatiojakauman yli laskettava informaatio, on useissatapauksissa t�aydennett�aviss�a siten, ett�a t�arke�at tunnusluvut kuten keskiarvot, summaym. ovat riitt�av�ass�a m�a�arin luotettavia.Mallinnusmenetelm�at voidaan karkeasti ottaen jaotella kahdella tavalla:1) Parametriset vs. ep�aparametriset menetelm�at2) Ohjatun oppimisen (ennustamis) vs. ohjaamattoman oppimisen (ryv�astely ja pro-jektio) menetelm�at 12



2.1 Parametriset mallitKaikkein yleisimm�all�a tasolla tilastollinen mallinnus tarkoittaa jakaumien estimointia.N�ain siksi, ett�a tutkittavan ilmi�on k�aytt�aytymisen selitt�avien muuttujien yhteisjakau-ma sis�alt�a�a kaiken saatavissa olevan tiedon kohteesta. Toisin sanoen jos ilmi�on taustallaovat muuttujat X1; X2; : : : ; Xp niin paras mahdollinen malli on yhteisjakauma (esim.tiheys) fX(x) = fX1;X2;:::;Xp(x1; x2; : : : ; xp). K�ayt�ann�oss�a yhteisjakauman vaativuus ha-vaintojen m�a�ar�an sek�a toteutusteknisten ongelmien vuoksi yleens�a est�a�a t�aydellisenmallin muodostamisen. T�am�an vuoksi teht�av�a jaetaan osateht�aviin sopivilla taustao-letuksilla. Parametrisissa malleissa t�am�a taustaoletus on, ett�a jakauman funktiomuototunnetaan. Esimerkiksi parametrisoiduissa jakaumissa voidaan olettaa, ett�a jakaumaon normaalijakauman muotoa fX(x) = N(x;C), miss�a muodon m�a�ar�a�av�at parametritx (keskiarvovektori) jaC (kovarianssimatriisi). Toinen mahdollisuus on olettaa, ett�a sa-tunnaismuuttujien v�alinen relaatio tunnetaan. Esimerkiksi regressiomalleissa oletetaan,ett�a ennustettava(t) muuttuja(t) Y ovat jonkin satunnaisen funktion g(x; �) odotusar-voja g(x; �) = E[Y jx℄, miss�a x on taustatietoa edustava satunnaismuuttujan arvo ja �on mallin parametrien joukko. Ghahramanin ja Jordanin mukaan parametristen mal-lien mahdollinen haittapuoli on, ett�a ne eiv�at ole niin joustavia kuin ep�aparametrisetmallit [12℄.2.1.1 Parametrisoidut jakaumatYksinkertaisissa teht�aviss�a k�aytett�avi�a parametrisoituja jakaumia ovat mm. normaali-,binomi- ja Poisson-jakauma. Jakaumat ovat joko jatkuville tai diskreeteille muuttujil-le. Parametrisoitujen jakaumien etuina ovat helppo laskettavuus ja parametrien nopeaestimointi datasta. Haittana on, ett�a jos datan jakauma on monihuippuinen, niin sovit-tamalla siihen yksihuippuinen jakauma saadaan v�a�ari�a tuloksia. Esimerkkin�a voidaantarkastella normaalijakaumaa, jonka m�a�ar�a�av�at t�aysin sen parametrit. Yksiulotteisessatapauksessa parametrit ovat jakauman oletusarvo ja varianssi (keskihajonnan neli�o).13



Odotusarvon m�a�aritelm�a on E(X) = Z 1�1 xf(x) dx;mit�a estimoidaan havaintojoukosta empiirisen keskiarvon � avulla.� = 1n nXi=1 x(i);miss�a n on havaintojen lukum�a�ar�a. Vastaavasti muuttujan X varianssi voidaan esti-moida havainnoista kaavalla �2 = 1n� 1 nXi=1 (x(i)� x)2:Jakauman muoto on t�all�oinf(x) = 1�p2� exp[� 12�2 (x� �)2℄;mit�a on my�os havainnollistettu kuvassa 11.
Kuva. 11: Yksiulotteinen normaalijakauma (� = 0 ja � = 1)Useampiulotteisessa tapauksessa normaalijakauman tiheysfunktio yleistyy muotoonf(x) = 1(2�)d=2jCj1=2 exp[�12(�� x)TC�1(�� x)℄;miss�a d on dimensio, C on d� d kovarianssimatriisi, jCj on kovarianssimatriisin deter-minantti ja C�1 on kovarianssimatriisin k�a�anteismatriisi.

2.2 Regressiomenetelm�at ja ohjattu oppiminenRegressiomenetelmiss�a pyrit�a�an l�oyt�am�a�an odotusarvoinen ennustusmalli, joka on muo-toa g(x) = E[Y jx℄. Kyseess�a on siten satunnaisfunktiosta fY jx(yjx) laskettu tunnuslu-14



ku, joka tietyin oletuksin on helpompi m�a�ar�at�a, kuin itse jakauma. Esimerkiksi lineaa-risessa regressiossa etsit�a�an odotusarvoinen hypertaso, joka on muotoag(x; �) = E[Y jx℄ = dXi=1 �ixi + �0 = �1x1 + �2x2 + : : :+ �dxd + �0:T�at�a on havainnollistettu kuvassa 12. Sovitus onnistuu, jos todellinen funktion jakaumaon satunnainen siten, ett�a y = g(x; �) + �, miss�a � on nollakeskiarvoinen satunnais-tekij�a. Ep�alineaariset regressiomenetelm�at ovat usein tarpeen kun mallinnetaan reaa-limaailman ilmi�oit�a, jotka ovat harvoin lineaarisia. Ep�alineaarisessa regressiossa funk-tio g(x; �) on ep�alineaarinen. Yleisen teorian n�ak�okulmasta t�am�a ei muuta tilannetta,mutta regressioteht�av�an ratkaisu tulee vaikeammaksi, joissain tapauksissa jopa huonos-ti m�a�aritellyksi teht�av�aksi. Perinteisiss�a tilastollisissa malleissa k�aytet�a�ankin yleens�avarsin konservatiivisia valintoja regressiofunktion g(x; �) muodolle.

Kuva. 12: Lineaarinen regressio, jossa etsit�a�an suora s.e. P �i = 0Er�as hy�odylliseksi osoittautunut ep�alineaarinen regressiofunktio on nk. logistinen regres-sio, joka on muotoa g(x; �) = h(Pdi=1 �ixi + �0), miss�a h(a) on logistinen aktivaatio-funktio h(a) = 11+exp�a (kuva 13). T�ass�a muuttuja Y voi saada arvoja ainoastaan v�alill�a[0. . . 1℄, jolloin logistinen regressio soveltuu luontevasti mm. luokkatodenn�ak�oisyyksienesitt�amiseen. Esimerkiksi kirjoittamallaa = lnfX(xjy = 1)Pr(y = 1)fX(xjy = 0)Pr(y = 0)15



huomataan, ett�a logistinen regressio pystyy m�a�ar�a�am�a�an luokittelijan posteriorito-denn�ak�oisyyden, sill�a Bayesin kaavan mukaanPr(y = 1jx) = fX(xjy = 1)Pr(y = 1)fX(xjy = 1)Pr(y = 1) + fX(xjy = 0)Pr(y = 0) =11 + fX(xjy=1)Pr(y=1)fX(xjy=0)Pr(y=0) = g(a):L�ahde [18℄ sis�alt�a�a taustatietoa logistisesta regressiosta.

Kuva. 13: Logistinen regressio
2.3 Neuroverkot ja regressioMonet t�ass�a ty�oss�a k�aytett�av�at mallinnusmenetelm�at kuuluvat nk. neuroverkkomene-telmien luokkaan. N�am�a ovat ep�alineaarisia ja varsin joustavia menetelmi�a, joille kui-tenkin l�oytyy tehokkaita ratkaisumenetelmi�a. Ohjatun oppimisen regressiomenetelmienpuolella menetelmist�a tunnetuin lienee nk. monikerroksinen pereptronverkko MLP, jo-ka voidaan n�ahd�a logistisen regression yleistyksen�a. MLP-verkko koostuu kuvan 14aesitt�amist�a yksik�oist�a, neuroneista, jotka ovat kytketty kuvan 14b esitt�am�all�a tavallaverkoksi.
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Kuva. 14a: Neuroni, eli logistinen yksikk�o

Kuva. 14b: NeuroverkkoJokainen yksikk�o, neuroni, on logistinen aktivaatiofunktio, joka saa sy�otteens�a edellisenkerroksen neuronien vasteista. Sy�otekerros saa sy�otteens�a koko verkon sy�otteist�a. Ko-ko verkon regressiofunktio on siten vahvasti ep�alineaarinen. Esimerkiksi yhden verkonvasteen taustalla oleva regressiofunktio on muotoaYi = h(Xj �ijh(Xk �jkh(: : : h(Xl �rl xl) : : :))):Mallinnuksen n�ak�okulmasta MLP-neuroverkolla on se olennainen ero perinteisiin ti-lastollisiin menetelmiin, ett�a verkolla on periaatteessa mahdollista muodostaa mik�atahansa kuvaus l�aht�o- ja maalijoukon v�alille. Neuroverkkokirjallisuudessa t�at�a ominai-suutta kutsutaan universaalisuudeksi. Toisaalta mallin joustavuus tekee sen paramet-rien estimointiteht�av�ast�a erityisen ongelmallisen. T�ass�a yhteydess�a MLP-verkon omi-naisuuksien tarkempi tarkastelu sivuutetaan ja asiasta kiinnostunutta lukijaa kehote-taan tutustumaan mm. l�ahteeseen [6℄. Neurolaskentaan voi lukija perehty�a tarkemmintutkimalla l�ahdett�a [20℄. 17



2.4 Ohjaamattoman oppimisen menetelm�atOhjaamattoman oppimisen menetelmiss�a ei pyrit�a muodostamaan ennustusmallia, elifunktiokuvausta y = g(x), vaan tavoitteena on rakentaa ep�asuora, latentti, malli, jo-ka tiivist�a�a havainnoissa x(j) olevan informaation. Siis ennusteosaa Y ei tiedet�a taihy�odynnet�a. Karkeasti jaoteltuna ohjaamattoman oppimisen menetelm�at voidaan ja-kaa projektiomenetelmiin ja ryv�astelymenetelmiin [31℄, mutta v�alimuotojakin l�oytyy.2.4.1 P�a�akomponenttianalyysiProjektiomenetelmist�a tunnetuimpia lienee p�a�akomponenttianalyysi. P�a�akomponentti-analyysissa (engl. Priniple Component Analysis) etsit�a�an komponentit, jotka selitt�av�athavainnot pienemm�all�a dimensiolla kuin mit�a datan alkuper�ainen dimensio oli. Jos ole-tetaan ett�a alkuper�ainen data koostuu vektoreista x(j) = (x1(j); x2(j); : : : ; xn(j)) niinp�a�akomponenttianalyysissa etsit�a�an d-ulotteiset ortogonaaliset vektoritw1;w2; : : : ;wl,jossa l � d. Dimension pudottaminen tapahtuu siten ett�a oletetaan ett�a alkuper�aisetvektorit ovat muotoa x(j) = sj1w1 + sj2w2 + : : : + sjlwl, jossa sj1; sj2; : : : ; sjl ovathavaintovektorin uudet, pienempidimensioiset komponentit. Oletuksena on siis ett�a al-kuper�ainen havaintoaineisto voidaan esitt�a�a p�a�akomponenttien lineaarikombinaationa.P�a�akomponenttianalyysi on k�ayt�ann�ollinen mallinnettaessa dataa sill�a sen avulla saa-daan lineaarisessa mieless�a selville mik�a osa informaatiosta on olennaista. Sen avul-la voidaan m�a�ar�at�a tiheysfunktion p�a�asuunnat. Menetelm�all�a saadaan my�os selvillep�a�akomponenttien selitysasteet, olettaen ett�a havaintoavaruus on normeerattu. Selitys-aste on arvo v�alilt�a [0,1℄ ja se kertoo kuinka monta prosenttia p�a�akomponentti selitt�a�adatajoukosta. Selitysastetta voidaan k�aytt�a�a mm. kohinan poistamiseen datasta, jokatapahtuu usein poistamalla v�ahiten merkitsev�a p�a�akomponentti. P�a�akomponenttiana-lyysin voi tulkita my�os moniulotteisen normaalijakauman sovittamiseksi havaintoai-neistoon. T�all�oin p�a�akomponenttiakselit, eli vektorit wl; l � d ovat tulkittavissa nor-maalijakauman muodon m�a�ar�a�am�an varianssiellipsoidin p�a�aakseleiksi (kuva 15). Suu-rimman p�a�akomponentin suunta siis maksimoi havaintoaineiston varianssin.
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Kuva. 15: P�a�akomponenttianalyysi2.4.2 Ryv�astelymenetelm�atRyv�astelyll�a, eli klusteroinnilla pyrit�a�an jakamaan havaintoaineisto mielekk�aisiin, sa-manlaista k�aytt�aytymist�a edustaviin ryhmiin. Staattisissa ryv�astelymenetelmiss�a ryp-p�aiden lukum�a�ar�a oletetaan ennalta tunnetuksi. Dynaamisissa menetelmiss�a rypp�ait�aluodaan tarpeen mukaan, esim. jakamalla suurempia rypp�ait�a osiin. Ryv�astelymenetel-mien etuna on se ett�a ne ovat yksinkertaisia toteuttaa ja ne usein s�ailytt�av�at datan mo-nimutkaisen jakauman (olettaen ett�a rypp�aiden m�a�ar�a ei ole rajattu). Ryv�astelymenetel-mist�a tunnetuimpia ovat nk. K-means klusterointi ja erityyppiset hierarkiset klusteroin-timenetelm�at. K-means klusteroinnissa datajoukko jaetaan osiin siten, ett�a jokainen ha-vainto kuuluu vain yhteen rypp�a�aseen (kuva 16). Valittu ryp�as on K-means algoritmissase, jonka Euklidinen et�aisyys ryp�askeskuksesta on lyhyin. Vastaavasti ryp�askeskuksetsijoitetaan niihin kuuluvien havaintojoukkojen keskipisteisiin. T�am�a johtaa seuraavankaltaiseen iteratiiviseen algoritmiin.Algoritmi 2 (K-means klusterointi)
1. Alustetaan klustereiden keskipisteet x(0)(i); i = 1 : : : k satunnaisesti datajoukostaja asetetaan iteraatioaskelta kuvaava indeksi t nollaksi19



2. Tehd�a�an Voronoi-jako eli etsit�a�an jokaiselle rypp�a�alle i ne havainnot x(l); l =1 : : : n joille p�atee jjx(i)� x(l)jj2 < jjx(j)� x(l)jj2; 8j 6= i3. Lasketaan rypp�aiden keskipisteet x(t+1)(i) = 1#ViPl2Vi x(l)4. Jos keskipisteiden muutos on suuri eli jx(t+1)(i)�x(t)(i)j > Æ yhdell�akin rypp�a�all�ai niin kasvatetaan t:t�a yhdell�a ja palataan takaisin kohtaan 2, miss�a Æ on positii-vinen pieni luku l�ahell�a nollaa.

Kuva. 16: K-means ryp�astelty data, 1-10=ryp�askeskukset2.4.3 Itseorganisoituva piirrekartta (SOM)Itseorganisoituva piirrekartta SOM on akateemikko Teuvo Kohosen vuonna 1982 kek-sim�a menetelm�a, jota voi luonnehtia projektiomenetelmien ja ryv�astelymenetelmienv�alimuodoksi. Alkuper�ainen vuonna 1982 [Kohonen℄ esitetty algoritmi perustuu sto-kastiseen opetusalgoritmiin, mutta nyky�a�an k�aytet�a�an useimmiten K-means algorit-min tyyppist�a Bath-opetusta. Itseorganisoituvan piirrekartan ideana on sovittaa ha-vaintoaineistoon toisiinsa kytketyist�a rypp�aist�a muodostuva hila, jonka voi ajatellaedustavan diskretisoitua pintaa (tai k�ayr�a�a yksiulotteisessa tapauksessa). Projisoimallauseampiulotteinen havaintoaineisto SOM-hilan muodostamalle pinnalle, voidaan moni-20



muuttujaista havaintoaineistoa tarkastella alkuper�aist�a yksinkertaisemmassa represen-taatiossa. Itseorganisoituvan piirrekartan ideaa on havainnollistettu kuvissa 17 ja 18.Kartta koostuu rypp�aist�a (kuten K-means algoritmi), mutta itseorganisoituvan piirre-kartan tapauksessa rypp�a�at kytkeytyv�at toisiinsa, muodostaen jatkumon.

Kuva. 17: Yksiulotteinen SOM sovitettuna 2-D havaintoaineistoon

Kuva. 18: 2-D SOM sovitettuna 3-D havaintoaineistoonItseorganisoituvan kartan opetusalgoritmissa rypp�aiden muodostama verkkotopologiaon huomioitu siten, ett�a siirrett�aess�a yht�a ryp�ast�a, niin my�os sen l�ahinaapurustoa siir-ret�a�an samaan suuntaan. Tarkempia tietoja itseorganisoituvasta kartasta ja sen taustal-la olevasta teoriasta l�oytyy mm. l�ahteist�a [19℄ ja [26℄. Lyhyen�a johdatuksena aiheeseenvoi tutustua my�os l�ahteisiin [34℄ ja [13℄. 21



Visuaalisuutensa vuoksi itseorganisoituva karttaa sovelletaan usein data-analyysiin.Toimintatapa on t�all�oin ryp�astell�a moniulotteinen havaintoaineisto SOM-pinnalle jatarkastella tulosta rypp�aisiin laskettujen tunnuslukujen avulla. T�at�a on havainnollis-tettu kuvassa 19.

Kuva. 19: Datan visualisointi SOM:llaEr�as tunnettu itseorganisoituvan kartan muunnelma on TkT Pasi Koikkalaisen ke-hitt�am�a puurakenteinen itseorganisoituva piirrekartta TS-SOM. TS-SOM (engl. Tree-Strutured Self-Organizing Map) rakentuu useasta SOM kerroksesta (engl. SOM layer),jotka on kytketty toisiinsa puurakenteen avulla (kuva 20).
Kuva. 20: 1-d TS-SOMPuurakenteella saavutetaan perinteiseen SOM algoritmiin n�ahden useita etuja:� Algoritmin opetusaika voidaan tehd�a huomattavan nopeaksi hy�odynt�am�all�a puu-hakumenetelmi�a� Algoritmi tuottaa moniresoluutioisen esitystavan, joka koostuu useasta SOM kar-tasta. N�ait�a voidaan monipuolisesti hy�odynt�a�a etsitt�aess�a sopivaa kartan komplek-sisuutta dataan n�ahden 22



� Algoritmin avulla voidaan eliminoida perinteisess�a SOM algoritmissa tarvittaviavaikeasti m�a�ar�att�avi�a opetusparametreja.Algoritmin sovitusta er�a�aseen moniulotteiseen havaintoaineistoon on havainnollistettuoheisissa kuvissa 21 ja 22. Mit�a korkeampaa SOM kerrosta k�aytet�a�an sit�a tarkemmindatan jakauma mallintuu.

Kuva. 21: TS-SOM kerrokset 1 ja 2

23



Kuva. 22: TS-SOM kerrokset 3 ja 4
2.5 ValidointiHavaintoaineistosta muodostettu malli on validoitava, jotta voidaan tiet�a�a kuinka hy-vin siihen voidaan luottaa. Validoinnilla selvitet�a�an mallin hyvyys. Validointimenetel-mill�a saadaan selville mallin mahdollisia puutteita. Havaintoaineistosta laskettavienmallin parametrien luotettavuutta voidaan estimoida validoinnilla. T�at�a varten laske-taan f(�jD), miss�a � on mallin parametrit ja D on havaintoaineisto. Validoinnilla saa-daan my�os mitattua korjatusta ja/tai t�aydennetyst�a havaintoaineistosta laskettavientunnuslukujen vaihteluv�alit. Validointi voidaan tehd�a mm. Bootstrap-menetelm�all�a.Luvussa 5 esitellyss�a editointi- ja imputointiohjelmistossa koko tiedon tuotantoproses-si validoidaan. Ohjelmisto tuottaa virheellisest�a ja/tai puutteellisesta havaintojoukostavirheist�a korjatun ja t�aydennetyn havaintojoukon. Ohjelman aikana k�aytet�a�an useitamalleja, kuten editointimallia (kts. luku 3), havaintoaineiston jakauman mallia ja im-putointimalleja (kts. luku 4). N�am�a kaikki mallit voivat tuottaa vaihtelua tuotettuunhavaintojoukkoon. Editointimallina eli virheiden korjausmallina on s�a�ant�opohjaineneditointij�arjestelm�a, jossa k�aytet�a�an satunnaista otantaa, jos korjausarvoja on usei-ta. Havaintoaineiston jakaumasta tehty malli voi vaihdella. Esimerkiksi k�aytett�aess�a24



TS-SOM-algoritmia samaan havaintoaineistoon useita kertoja neuronien painovektoritvoivat vaihdella. Jakauman mallin vaihtelu voi aiheuttaa vaihtelua imputointimalleihin,koska niiden k�aytt�am�a havaintoaineiston osajoukko saattaa muuttua. Imputointimallitvoivat my�os sis�alt�a�a t�aydennettyihin arvoihin vaihtelua tuottavia tekij�oit�a. T�ast�a esi-merkkin�a on normaalijakauman avulla tehty puuttuvien arvojen t�aydent�aminen, miss�ahavaintojoukkoon sovitetaan normaalijakauma, josta poimitaan estimaatit puuttuvillearvoille.2.5.1 BootstrapBootstrap-menetelm�ass�a ideana on ett�a havaintojoukosta D, jossa on n havaintoa,muodostetaan N uutta havaintojoukkoa satunnaisella otannalla. Muodostetuissa toisis-taan riippumattomissa havaintojoukoissa D1; D2; : : : ; DN on my�os n havaintoa. T�am�anj�alkeen lasketaan tunnusluvut, jotka ovat esimerkiksi keskiarvot�l = 1n Xx(i)2Dl x(i); (2.1)miss�a l = 1 : : : N ja n = #fDlg.Seuraavaksi lasketaan tunnuslukujen keskiarvo, joka on esimerkiss�amme keskiarvojenkeskiarvo � = 1N NXl=1 �l (2.2)Lopulta m�a�aritell�a�an virhevarianssin estimaattis2 = 1N � 1 NXl=1 (�l � �)2 (2.3)N�ain saadaan selville luottamusv�ali havaintojoukkojen tunnusluvuille (t�ass�a keskiar-volle). Lasketuilla tunnusluvuilla voidaan arvioida mallin luotettavuutta.
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Luku 3
Virheiden havaitseminen jakorjaaminen
T�am�a luku on lyhyt johdatus yleisempiin menetelmiin, joita k�aytet�a�an havaintoaineis-tossa olevien virheiden l�oyt�amiseen ja korjaamiseen. Kuten luvussa 1 tuotiin esille, voivirheiden taustalla olla hyvinkin monenlaisia syit�a, mist�a my�os seuraa, ettei virheidentunnistamiseen ja korjaamiseen ole olemassa mit�a�an t�aysin yleisp�atev�a�a menetelm�a�a.Virheiden tunnistaminen voidaan karkeasti jakaa syntaktisiin (s�a�ant�opohjaisiin) ja ti-lastollisiin menetelmiin. Tilastollisen tarkastellun n�ak�okulmasta virhe voi olla tilastol-lisesti mahdollinen, inlayer, joka nimens�a mukaisesti esiintyy samalla arvoalueella kuinvirheett�om�at havainnot. Inlier tyyppiset havainnot ovat siis ik�a�ankuin datan jakaumansis�all�a (kuva 23), jolloin niit�a on yleens�a eritt�ain vaikea havaita yksikk�otasolla. Erovirheellisen ja virheett�om�an havaintoaineiston v�alill�a n�akyykin ainoastaan jakaumanmuuttumisena.
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Kuva. 23: Inlier havaintojaToinen, yleens�a helpompana pidetty vaihtoehto on, ett�a kyseess�a on selv�asti poikkea-va k�aytt�aytyminen (engl. outlier), jonka voi tulkita olevan datan luonnollisen jakau-man ulkopuolella (kuva 24). K�ayt�ann�on moniulotteisissa havaintoaineistoissa outlier-tyyppisten havaintojen l�oyt�aminen on my�os eritt�ain hankalaa, sill�a havaintojakaumanrajojen m�a�aritt�aminen on vaativa teht�av�a. Rajojen m�a�aritt�amist�a on tutkittu artikke-lissa [7℄.Useat virheentunnistuksen menetelm�at perustuvat vahvoille oletuksille havaintoaineis-ton rakenteesta. T�am�an vuoksi ennen virheiden korjaamista on syyt�a tunnistaa senluonne (mm. datan jakauman huippujen m�a�ar�a, kuva 25). T�am�a helpottaa my�os vir-heiden tunnistuksen j�alkeen teht�av�a�a havaintojoukon korjaamista. Sill�a voidaan my�osusein v�altt�a�a uusien virheiden synnytt�amist�a. Esimerkiksi on t�arke�a�a tunnistaa onkokyseess�a 2-huippuinen jakauma kuten kuvassa 25. Olettamalla jakauma yksihuippui-seksi vieraat havainnot tunnistetaan vasta molempien huippujen reunojen ulkopuolel-la. T�all�oin ei havaita huippujen v�aliss�a olevia vieraita havaintoja, mink�a vuoksi datankorjaaminen voi ep�aonnistua.
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Kuva. 24: Poikkeavia havaintoja

Kuva. 25: 2-huippuinen jakaumaTilastolliseen otantaan perustuvassa havaintoaineiston hankinnassa outlier-tyyppistenvirheiden l�ahteit�a ovat [10℄1. tallennus- ja mittausvirheet,2. virheellinen oletus datan jakaumasta,3. tuntematon datan rakenne ja4. tutkittavan ilmi�on ainutlaatuisuus. 28



Tallennus- ja mittausvirheet voivat aiheuttaa havaintoihin virheit�a, jotka n�akyv�at ha-vaintojoukossa havaintopoikkeamina. Toisaalta virheellinen oletus datan jakaumastaaiheuttaa dataan helposti havaintopoikkeamilta "n�aytt�avi�a" havaintoja. Tuntematondatan rakenne voi aiheuttaa helposti havaintopoikkeamien havaitsemista. Esimerkiksioletetaan ett�a data on oikeasti jakautunut kolmeen toisistaan riippumattomaan ali-joukkoon. Jos data k�asitell�a�an yhten�a joukkona niin tunnistetaan havaintopoikkea-mia. Tutkittavan ilmi�on ainutlaatuisuutta havaintopoikkeamien l�ahteen�a kuvaa hyvinse kun mittauksia, jotka indikoivat ett�a otsonikerroksessa on reik�a, pidettiin havain-topoikkeamina ja ne hyl�attiin automaattisesti. T�am�a huomaamattomuus viiv�astyttiilmi�on havaitsemista useilla vuosilla [5℄.Virheiden havaitsemiseen on useita menetelmi�a. Er�as, mutta ei ainoa mahdollinen,luokittelu on jakaa menetelm�at1) Syntaktisiin eli s�a�ant�opohjaisiin menetelmiin, joissa k�aytet�a�an s�a�ant�oj�a virheidenhavaitsemiseen.2) Mallipohjaisiin menetelmiin, joissa sek�a ehj�alle ett�a virheelliselle datan osalle onolemassa malli.3) Robusteihin menetelmiin, joissa pyrit�a�an mallintamaan ainoastaan havaintoai-neiston ehj�a�a osaa, hy�odynt�aen estimointimenetelmi�a, jotka ovat virhesietoisiaeli robusteja.Varsinainen korjaus eli editointi jakautuu kahteen p�a�akategoriaan, jotka ovat yhden-ja usean vaiheen editointi. Yhden vaiheen editoinnissa (engl. single stage editing) kaik-kia muuttujia k�asitell�a�an samanaikaisesti. T�all�oin dataa tarvitaan kaikista muuttu-jista yht�aaikaa, mik�a on heikkous. T�am�an ansiosta editointij�arjestelm�ast�a tulee to-denn�ak�oisesti monimutkainen. Datan rakenne (yhdistelm�ajakaumat ja muuttujien v�ali-set riippuvuudet) s�ailyv�at todenn�ak�oisemmin kuin usean vaiheen editoinnissa. Useanvaiheen editoinnissa (engl. multiple stage editing) muuttujia k�asitell�a�an pienin�a ryh-min�a tai yksitt�ain. T�all�oin vahvuutena on editointij�arjestelm�an yksinkertaisuus verrat-tuna yhden vaiheen menetelmiin. Datan rakenne ei v�altt�am�att�a s�aily kovin hyvin, mik�aon heikkous.
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3.1 S�a�ant�opohjainen virheiden tunnistus ja korjausDatan editointi (engl. editing) on virheellisen datan korjaamista ja mahdollisesti pois-tamista. Virheet korjataan yleens�a siten ett�a havainto poistetaan ja sen tilalle imputoi-daan eli t�aydennet�a�an estimoitu arvo. Esimerkiksi LP-malleissa minimikorjaus voidaantehd�a lineaaristen rajoitteiden avulla (kuva 26).

Kuva. 26: Minimikorjaus LP-mallin lineaarisilla rajoitteillaDatan korjaaminen voidaan tehd�a my�os eksplisiittisten s�a�ant�ojen avulla. Esimerkiksijos oletetaan ett�a on olemassa s�a�ant�o X = Y +Z ja on havaittu arvot x=100, y=100 jaz=-50000 ja tiedet�a�an z:n olevan virheellinen havainto niin se voidaan korjata. Z:n arvoratkaistaan yht�al�ost�a X � Y = Z (esimerkiss�a z=100-100=0). Oletetaan ett�a havaintoon esimerkiksi vektori x = (0; 0; 2; 2; 0; 0), jossa 2:t merkitsev�at virheellist�a tietoa. Sal-littujen korjauksien m�a�ar�alle voidaan m�a�aritell�a kynnysarvo l. Jos havaintovektorissaon enemm�an kuin l virheellist�a arvoa, niin se hyl�at�a�an kokonaan. Olkoon kynnysarvol esimerkiss�amme 1. Esimerkin vektori x hyl�att�aisiin, koska siin�a on kaksi virheellist�aarvoa.
3.2 Robustit menetelm�atNormaalit estimaattorit, kuten keskiarvo ovat eritt�ain herkki�a virheille (vieraat havain-not). Robustit estimaattorit (engl. robust estimators) taas siet�av�at suhteellisen hyvinvirheit�a. Laskettaessa keskiarvoa yksikin havaintopoikkeama saattaa aiheuttaa jo huo-30



mattavan virheen. Keskiarvon laskemisen sijaan voidaan laskea Turkey'in 3-keskiarvo(engl. Turkey's three-mean), joka onCt = Q14 + Q22 + Q34 : (3.1)Datajoukon "leveyden" m�a�arittelemiseen k�aytet�a�an t�all�oin usein kvartiilipoikkeamaaQd (kts. 3.6) koska se on robusti. Kyseess�a on siis tapa muodostaa virhesietoinen malli,josta poikkeavat havainnot on (toivottavasti) helppo tunnistaa.Triviaali tapa robustin mallin tekemiseen on datan karsiminen. Datan karsimisessa(engl. data trimming) datasta j�atet�a�an virheelliset havainnot pois. Poisj�atett�av�at ha-vainnot ovat datan "alku-" ja "loppup�a�ass�a". Esimerkiksi jos havaintojoukko on f100,1000, 1003, 1007, 1005, 50000g, niin karsimalla se muuttuu joukoksi f1000, 1003, 1007,1005g. Menetelm�ast�a voidaan kehitt�a�a edelleen nk. ikkunointimenetelm�a. H�airi�oidenpoistaminen (engl. winsorisation) on menetelm�a, jossa j�arjestell�a�an havaintoaineistokasvavaan j�arjestykseen. �A�arip�aille annetaan viereisten arvot. Menetelm�a�a voidaan jou-tua iteroimaan, jotta datasta saadaan "h�airi�ot�on". Sit�a k�aytet�a�an usein symmetrisesti,jolloin datan alku- ja loppup�a�a k�asitell�a�an vastaavasti. Esimerkiksi jos datajoukko onf1, 5, 6, 7, 8, 20g, niin �a�arip�aille annetaan viereisten arvot. N�ain alkuper�aisest�a datastasaadaan joukko f5, 5, 6, 7, 8, 8g.Esityksen tiivist�amiseksi tarkastelemme vain seuraavaa esimerkki�a. Er�as karkea muttausein k�aytetty robusti menetelm�a virheellisten havaintojen tunnistamiseen on kvartii-liv�alin k�aytt�aminen. Se ei ole kuitenkaan yleisp�atev�a ja saattaa johtaa validin datanhylk�a�amiseen. Kvartiilit ovat nimens�a mukaisesti jakauman massan nelj�anneksi�a, jotkavoidaan m�a�aritell�a mm. tiheysfunktion fX(x):n avulla seuraavastialakvartiili Q1 : Z Q1�1 f(x) dx = 0:25 (3.2)mediaani Q2 =Md : Z Md�1 f(x) dx = 0:5: (3.3)yl�akvartiili Q3 :Z Q3�1 f(x) dx = Z Q1�1 f(x) dx +Z MdQ1 f(x) dx +Z Q3Md f(x) dx = 0:25+0:25+0:25 = 0:75:(3.4)T�at�a on havainnollistettu kuvassa 27. 31



Kuva. 27: KvartiilitMenetelm�a toimii seuraavasti: oletetaan, ett�a fX(x) on tiheysfunktio jonka kvartiiliv�alion QI = (Q1;Q3) (3.5)ja kvartiilipoikkeama on Qd = (Q3 �Q1)2 : (3.6)Jos havainto x on havaintopoikkeama, niin on voimassamin(x� (Q1 � kQd); (Q3 + kQd)� x) < 0; (3.7)miss�a k:n arvona k�aytet�a�an yleens�a kolmosta.On muistettava, ett�a yht�al�on 3.7 ollessa tosi, on k�aytett�av�a my�os j�arke�a. Esimerkiksi2-huippuisessa jakaumassa yht�al�o antaa turhan helposti virheellisen vastauksen. T�am�avoi tapahtua esimerkiksi kun yht�al�o�a hy�odynnet�a�an oletuksella ett�a havaintoaineistossaon vain yksi huippu vaikka siin�a oikeasti olisikin kolme.
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Luku 4
Imputointi
T�ass�a luvussa esitet�a�an yleisell�a tasolla mit�a puuttuvuusmekanismeja ep�at�aydellisenhavaintoaineiston taustalla voi olla, annetaan taksonomia erityyppisist�a imputointime-netelmist�a, sek�a luodaan katsaus muutamiin yleisimpiin imputointimenetelmiin puut-teellisen havaintoaineiston t�aydent�amiseksi. Menetelmist�a on keskitytty selitt�am�a�antarkemmin ne, joita k�aytet�a�an luvussa 5 esitellyss�a sovelluksessa.Usein imputoitavana on vain yksi havaintojoukko, mutta joskus on saatavilla usei-ta havaintojoukkoja samasta aiheesta, esimerkiksi samasta kyselyst�a eri ajankohtinaker�attyj�a vastauksia. T�all�oin voidaan joko yhdist�a�a eri havaintojoukkojen sis�alt�am�a in-formaatio tai hy�odynt�a�a toistoja menetelmien luotettavuuden testaamiseksi [11℄. Kum-massakin menetelm�ass�a on ongelmia. Ensimm�aisen l�ahestymistavan ongelmana on, ett�aeri havaintojoukkojen, esimerkiksi kyselyiden, v�alisi�a eroja ei osata k�asitell�a, mink�ataustalla voi olla mm. ajankohta, otantamenetelm�a tai otannantekij�a. J�alkimm�aisess�aongelmana on, ett�a jos puuttuvuutta on paljon, niin imputointi voi olla vaikeaa.
4.1 PuuttuvuusmekanismitLittle ja Rubin m�a�arittelev�at kolme erilaista tapaa havaintoaineiston puuttuvuudelle(kts. [23℄, s. 14-15), jotka ovat 33



� t�aysin satunnainen puuttuvuus,� satunnainen puuttuvuus ja� ei-satunnainen puuttuvuus.Olkoon havaintoaineisto kirjoitettu matriisimuotoon D siten, ett�a matriisiin sarakkeetedustavat muuttujia X1; X2; : : : ; Xr ja rivit edustavat havaintoja j = 1; 2; : : : ; n eliXi(j) = dji. Havaintoaineisto voidaan jakaa kahteen osaan D = fDobserved; Dmissingg,miss�a Dobserved edustaa kaikkia havaittuja havaintojen arvoja dji ja Dmissing taas puut-tuvia. Puuttuva osa voidaan edelleen esitt�a�a k�aytt�aen erillist�a indikaattorimatriisiaM,joka voidaan m�a�aritell�a siten, ett�a alkiomji = ( 0; kun dji 2 Dobserved1; kun dji 2 DmissingKun puuttuvuus on t�aysin satunnaista (engl. missing ompletely at random - MCAR)niin havaintoaineiston D alkioiden dji puuttuvuutta ei voida ennustaa havaintoaineis-tolla, joten on voimassa yht�al�o Pr(MjD) = Pr(M): (4.1)Esimerkiksi tutkijat voivat pyyt�a�a satunnaisesti kolikkoa heitt�am�all�a osaa haastatelta-vista t�aytt�am�a�an 2/3 kyselyst�a [41℄. T�all�oin puuttuminen on t�aysin satunnaista.Satunnaisessa puuttuvuudessa (engl. missing at random - MAR) ep�at�aydelliset ha-vainnot poikkeavat t�aydellisist�a havainnoista, mutta puuttuvien muuttujien arvot ovatj�aljitett�aviss�a tai ennustettavissa muista muuttujista. Puuttuvuus on t�all�oin seuraus-ta jostakin ulkopuolisesta tekij�ast�a, eli se on satunnaista. Todenn�ak�oisyys havainnonpuutteellisuudelle riippuu havaituista mutta ei havaitsemattomista muuttujista. Se voi-daan kirjoittaa muotoon Pr(MjD) = Pr(MjDobserved): (4.2)Esimerkiksi tutkijat voivat kyselyn alussa j�arjest�a�a lukutaitotestin [41℄. On todenn�ak�oi-semp�a�a ett�a lukutaidoltaan huonommat henkil�ot eiv�at saa t�aytetty�a kysely�a kokonaankuin lukutaidoltaan paremmat henkil�ot. Puuttuvat havainnot ovat nyt seurausta ulko-puolisesta tekij�ast�a eli lukutaidottomuudesta.34



Ei-satunnaisessa puuttumisessa (engl. nonignorable - NI) puuttuvat muuttujat eiv�atole ennustettavissa muista muuttujista. T�all�oin my�os puuttuvat havaintovektorin ar-vot riippuvat muista havaitsemattomista arvoista. T�ass�a tapauksessa Pr(MjD) ei yk-sinkertaistu vaanPr(MjD) = Pr(MjfDobserved; Dmissingg) = Pr(MjD): (4.3)Vastoin kuin MAR tapauksessa, jossa havaintoaineiston puutteellinen osa voitiin ennus-taa muista muuttujista, ei-satunnaisessa tapauksessa puuttuvien havaintojen ennusta-miseen tarvitaan my�os tietoa niist�a muuttujista, joissa on puuttuvuutta. Esimerkiksisuurituloiset ihmiset j�att�av�at todenn�ak�oisemmin vastaamatta tuloja koskeviin kysy-myksiin kuin muut, ja jos muut muuttujat eiv�at selit�a ketk�a ovat suurituloisia niinkyseess�a on ei-satunnainen datan puuttuvuus [16℄.K�ayt�ann�oss�a havaintoaineisto t�asm�a�a harvoin MCAR-oletuksen kanssa, mutta genee-risempi MAR-oletus pit�a�a usein paikkansa [41℄. Toisaalta havaintojen puuttuvuus voi-daan luokitella my�os geometrisesti (engl. geometri missingness) tutkimalla havainto-matriisia D, jolloin puuttuvuustyyppej�a on kaksi, jotka ovat� satunnainen puuttuvuus� lohkopuuttuvuus.Jos puuttuvuus havaintomatriisissa on satunnaista, kuten kuvassa 28, niin kyseess�a onsatunnainen puuttuvuus.
Kuva. 28: Satunnainen puuttuvuusJos puuttuvuus on "s�a�ann�ollist�a" eli havaintomatriisissa on selvi�a puuttuvuusalueita,kuten kuvassa 29, niin kyseess�a on lohkopuuttuminen (engl. pattern missingness).35



Kuva. 29: LohkopuuttuvuusMonotoninen lohkopuuttuvuusMonotonisella lohkopuuttuvuudella (engl. monotone missingness pattern) tarkoitetaansit�a ett�a arvoa Yi(j) seuraavat arvot Yi+1(j); Yi+2(j); : : : ; Yp(j) ovat my�os puutteellisia,edellytt�aen ett�a muuttujat on j�arjestelty puuttuvuusosuuksiensa suhteen pienimm�ast�asuurimpaan (l�ahde [37℄, s. 218-219) kuten kuvassa 30.

Kuva. 30: Monotoninen lohkopuuttuvuusMonotonisen lohkopuuttuvuuden avulla voidaan nk. IP-menetelm�all�a (kts. s. 41) teht�a-v�a�a imputointia nopeuttaa j�att�am�all�a puuttuvasta havaintoaineistosta osa t�aytt�am�att�aI- eli imputointivaiheessa (l�ahde [37℄, s. 218). I-vaiheessa simuloidaan puuttuvia ar-voja edellisen havaintojoukon ja laskettujen mallin parametrien avulla. Nopeutuksenideana on t�aydent�a�a I-vaiheessa havaintoaineistoa vain sen verran ett�a siihen muo-dostuu monotoninen puuttuvuuslohko. T�all�oin imputointi nopeutuu koska puuttuvistaarvoista t�aydennet�a�an vain osaa. Shaferin mukaan t�am�a menetelm�a stationarisoituuv�ahemm�all�a iteraatioiden m�a�ar�all�a verrattuna siihen, ett�a simuloitaisiin kaikkia puut-tuvia arvoja (l�ahde [37℄, s. 227).
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4.2 Imputointimenetelmien taksonomiaImputointimenetelm�at voidaan jakaa kahteen p�a�akategoriaan, jotka ovat yksikk�o- jamoni-imputointi. Varsinainen imputointi eli puuttuvien arvojen t�aydent�aminen voi-daan tehd�a kummassakin p�a�akategoriassa k�aytt�aen joko mallipohjaisia- tai luovutta-jamenetelmi�a. Yksikk�oimputoinnissa (engl. single imputation) jokainen puuttuva tietokorvataan t�asm�alleen yhdell�a arvolla, jolloin prosessin j�alkeen muodostuu yksi ehj�adatajoukko. Yksikk�oimputoinnin etuja ovat [14℄� t�aydennettyyn havaintoaineistoon voidaan k�aytt�a�a standardeja k�asittelymenetel-mi�a,� imputointi t�aytyy tehd�a vain kerran, joten se on nopeaa ja� imputoinnissa voidaan ottaa huomioon taustatiet�amys (esimerkiksi muuttujienv�aliset riippuvuudet).Yksikk�oimputoinnin haittana on se, ett�a imputoiduista havaintojoukoista lasketut tun-nusluvut (esimerkiksi keskiarvo, varianssi, jne) eiv�at sis�all�a oikeiden arvojen vaihtele-vuutta. Moni-imputoinnissa (engl. multiple imputation) puuttuvat tiedot korvataanuseilla imputoiduilla arvoilla. N�ain muodostuu M -kappaletta imputoituja havainto-joukkoja kuvan 31 mukaisesti.
Kuva. 31: Moni-imputoinnin havainnollistaminenMoni-imputoinnin vaiheet ovat [22℄1. imputoitujen havaintojoukkojen luominen,2. luotujen havaintojoukkojen analysointi ja37



3. tulosten yhdist�aminen.Moni-imputoitujen arvojen yhdist�aminenMoni-imputoinnin keskeisimp�an�a etuna pidet�a�an, ett�a imputoitujen arvojen luotetta-vuutta voidaan arvioida perinteisten tilastollisten menetelmien avulla. Olkoon Q jokintutkittava tunnusluku, esimerkiksi keskiarvo, ja olkoon Q̂j j:nnest�a (j = 1; 2; : : : ; m)t�aydennetyst�a 1-ulotteisesta havaintojoukosta fxj(i)gni=1 laskettu tunnusluvun esti-maatti. Havaintojoukoista lasketut tunnusluvun estimaatit yhdistet�a�an lopulliseksi es-timaatiksi laskemalla niiden keskiarvo [17℄Q = 1m mXj=1 Q̂j:Keskiarvon laskemisen oletuksena on, ett�a tunnusluvun ja estimaatin erotus on nor-maalijakautunut (l�ahde [32℄, s.75). L�ahteess�a [40℄ sivuilla 47-48 esitet�a�an menetelm�aestimaatin Q luotettavuuden tarkistamiseen.Moni-imputoinnin tehokkuudella tarkoitetaan sit�a kuinka luotettava m:n imputoinnintuottama estimaatti on verrattuna siihen jos teht�aisiin �a�aret�on m�a�ar�a imputointeja.L�ahteen [38℄ mukaan moni-imputoinnin saavuttaa tehokkuutensa jo pienell�a imputoin-tien lukum�a�ar�all�a m. Imputointeja ei tarvita kuin 3{5 kappaletta ja saavutetaan suh-teellisen hyv�a tehokkuus laskettavalle estimaatille. Enemp�a�a imputointia ei yleens�atarvita ellei puuttuvuus ole eritt�ain suurta. Moni-imputointiin voi tutustua tarkemminperehtym�all�a mm. l�ahteisiin [32℄ ja [37℄.
4.3 Mallipohjaiset menetelm�atMallipohjaisessa imputoinnissa (engl. model based imputation) k�aytet�a�an mallia, jokamuodostaa relaation havaittujen ja puuttuvien arvojen v�alille. Malli k�aytt�a�a taustatie-tona havaittuja arvoja ja ennustaa niiden avulla puuttuvia arvoja.KeskiarvoistaminenKeskiarvoistamisessa (engl. mean substitution) puuttuvat havainnot korvataan havain-38



tojoukon keskiarvolla. Muuttujan X puuttuva arvo korvataan keskiarvollax = 1nobserved nobservedXi=1 x(i); (4.4)miss�a fx(i)gnobservedi=1 ovat havaitut muuttujan X arvot ja nobserved on niiden lukum�a�ar�a.Menetelm�a piikitt�a�a jakaumaa eli v�ahent�a�a varianssia [29℄ ja tuo siten virhett�a havain-toaineiston jakaumaan (kuva 32).

Kuva. 32: KeskiarvoistaminenMenetelm�a�a voidaan parantaa k�aytt�am�all�a ryhm�akeskiarvoja (engl. group mean substi-tution) [1℄. Puuttuvaa arvoa ei korvata koko muuttujan keskiarvolla vaan se korvataanaliryhm�an keskiarvolla. Esimerkiksi jos kahden henkil�on perhe ei ole kyselyss�a ilmoit-tanut tulojaan niin heid�an tuloikseen imputoidaan kaikkien kaksi-j�asenisten perheidentulojen keskiarvo.Arvojen ennustaminen normaalijakaumallaYksinkertainen menetelm�a on ennustaa puuttuvia arvoja normaalijakauman avulla.T�all�oin puuttuvien arvojen oletusarvoksi lasketaan havaintojoukon keskiarvo. Varians-si lasketaan my�os havaintojoukosta. T�am�an j�alkeen puuttuvat arvot poimitaan satun-naisesti normaalijakaumasta sen tiheyksien suhteen.Keskiarvoistamista voidaan my�os parantaa lis�a�am�all�a sen tuottamaan vakioarvoon va-rianssia tuottava termi, joka on esim. normaalijakautunut, s.e. sen oletusarvo on nol-la ja varianssi lasketaan havaintojoukosta. Keskiarvoistamisen virheensietokyky�a (mm.havaintopoikkeamat) voidaan parantaa m�a�arittelem�all�a robusti keskiarvo, joka on Tur-key'n kolmois-keskiarvo (kts. kaava 3.1). Robustisesta keskiarvostakin voidaan m�a�ari-39



tell�a versio, joka tuottaa varianssia lis�a�am�all�a siihen kaavan 3.6 avulla laskettu varians-sitermi, joka on my�os normaalijakautunut ja oletusarvoltaan nolla.Normaalijakaumaa voi k�aytt�a�a sek�a skalaari ett�a monimuuttujaiseen imputointiin. Ero-na on ainoastaan, ett�a monimuuttujaisessa tapauksessa havaintoaineistoon on sovitet-tava monimuuttujainen jakauma, josta imputoiva monimuuttujainen vektori ximp poi-mitaan.Regressiomenetelmien k�aytt�o imputointiinKeskiarvon k�aytt�aminen on yksinkertainen esimerkki regressiomenetelmien k�aytt�ami-sest�a imputointiin. Yleisemmin regression k�aytt�o imputoinnissa voidaan esitt�a�a muo-dossa ximp = E[XmisjXobs℄;miss�a ximp on (imputoitu-) muuttujan x arvo ja X on havainto-osan Xobs m�a�ar�a�am�ajakauma (satunnaismuuttuja) muuttujan x vaihtelulle. Yleens�a taustalla on malliXmis = g(Xobs) + �;miss�a g(x) on jokin Xobs:n funktio ja � on nollakeskiarvoinen satunnaistekij�a. Esimer-kiksi lineaarisessa regressiossa g(x) on lineaarinen, eli ximp = �1x1+ �2x2+ : : :+ �rxr+�0 + �.Koska MLP-tyyppinen neuroverkko on pohjimmiltaan regressiomenetelm�a, soveltuu sehyvin regressioimputointiin. MLP neuroverkko opetetaan havaitulla aineistolla, miss�asy�otteen�a on t�aysin havaitut muuttujat ja ulostulona on puutteelliset muuttujat. T�am�anj�alkeen MLP:n avulla voidaan tehd�a joko yksi- tai monimuuttujainen regressio. WarrenS. Sarlen suorittamissa regressiotesteiss�a neuroverkot p�arj�asiv�at aika hyvin [36℄.EM-algoritmiEM-algoritmin (engl. Expetation Maximization algorithm) perusideana on maksimoi-da todenn�ak�oisyytt�a Pr(Xj�), jossa � ovat havaintoihin sovitettavan mallin parametrit[33℄. Ramonin ja Sebastianin mukaan EM-algoritmi tuottaa luotettavia estimaattejaja sit�a pidet�a�an toimivana ratkaisuna puuttuvan datan ongelmaan [28℄. Kirjoittamal-la havaintovektori puuttuvan ja havaitun osan yhteisjakaumaksi saa todenn�ak�oisyys40



muodon Pr(Xmissing;Xobservedj�) = Pr(XmissingjXobserved; �)Pr(Xobservedj�):T�am�an uskottavuusfunktio on muotoaL(�jX) = nYj=1Pr(Xobserved(j)j�)Pr(Xmissing(j)jXobserved(j); �):Yht�al�on viimeinen termi Pr(Xmissing(j)jXobserved(j); �) on ennustaja puuttuvan havain-toaineiston jakaumalle taustatiedoilla, joita ovat havaittu havaintoaineisto ja paramet-rit. Olettaen ett�a parametreja ei tunneta, t�at�a termi�a ei voida laskea. Se voidaan kui-tenkin estimoida korvaamalla termi � termill�a �̂(i), joka i:n arvolla 0 on alkuestimaattiparametrien arvoille. Yht�al�o�a k�aytet�a�an yleens�a regressioimputoinnin tavoin, jolloinpuuttuvat arvot korvataan niiden odotusarvoilla Ximp = E[Xmissing(j)jXobserved(j); �℄,mist�a seuraa, ett�a uskottavuusfunktio L(�jX) voidaan tulkita odotusarvoiseksi uskot-tavuudeksi parametreille � edellisten parametrien ja havaintojen avullaL(�ijX) � E[L(�ijXobserved; �i�1)℄:Algoritmi on iteratiivinen ja koostuu kahdesta eri vaiheesta. Jokaisella iteraatiollaparannetaan estimaattia �(i). Ensimm�aisess�a vaiheessa (E) saadaan jakauma uskot-tavuusfunktioita, joista valitaan odotusarvoisin. Toisessa vaiheessa (M) etsit�a�an to-denn�ak�oisimm�at estimaatit parametreille maksimoimalla uskottavuusfunktiota. Me-netelm�a py�orii vaiheissa E ja M kunnes se konvergoituu eli �(i) � �(i�1). Konver-gointia voidaan nopeuttaa toteuttamalla algoritmista muunnettu versio [39℄. Algorit-mi l�oyt�a�a yleens�a vain lokaalin maksimin. EM-algoritmia voidaan soveltaa kaikkiinmallipohjaisiin menetelmiin, mutta se on luontevin suhteellisen yksinkertaisten regres-siomenetelmien yhteydess�a joissa odotusarvo E[XmissingjXobserved; �℄ on helppo laskea.EM-algoritmin idea on helppo yleist�a�a tai varioida korvaamalla odotusarvo eli regres-sioimputointi jollain toisella menetelm�all�a. Yleisell�a tasolla t�at�a kutsutaan joskus IP-menetelm�aksi. Kuten EM-algoritmi niin my�os IP-menetelm�a (engl. imputation poste-rior method) konvergoi eli se l�oyt�a�a jonkun ratkaisun, joka ei v�altt�am�att�a ole globaalioptimi. IP-menetelm�an alussa valitaan imputointimallin aloitusparametrit �̂(0). Impu-tointivaiheessa (I) puuttuvan havaintovektorin i:s estimaatti X̂(i)missing saadaan jakaumanp(XmissingjXobserved; �̂(i�1)) avulla, jossa i on iteraatiokierros (i=1 alussa). J�alkivaiheessa(P) mallin parametrit �̂(i) otetaan jakaumasta p(�jXobserved; X̂(i)missing).41



Muut, ei-tilastolliset mallipohjaiset imputointimenetelm�atEi-tilastollisia mallipohjaisia imputointimenetelmi�a ovat deterministinen imputointi,asiantuntijaj�arjestelm�at ja viimeisen havainnon vieminen eteenp�ain. N�aist�a kaksi en-simm�aist�a olettavat ett�a imputoitaville muuttujille on olemassa s�a�ann�ot, joiden avullapuuttuvien muuttujien arvot voidaan laskea. Viimeinen menetelm�a on aikasarjahavain-toja varten. Se olettaa ett�a muutos havaitun ja havaitsemattoman arvon aikav�alill�a onpieni. Deterministisell�a s�a�ann�oll�a t�aydent�aminen on deterministist�a imputointia (engl.deterministi imputation). Esimerkiksi puuttuva havainto saadaan muista havainnoistalaskemalla numeroiden summa, jos kyseess�a on summas�a�ant�o. S�a�ant�opohjaisten mene-telmien ongelmatilanteeksi voi muodostua se, jos puuttuvia muuttujia on enemm�ankuin yksi ja ne kaikki esiintyv�at vain samassa s�a�ann�oss�a. Asiantuntijaj�arjestelm�at(engl. expert systems) ovat �alykk�ait�a tietokoneohjelmia, jotka k�aytt�av�at tiet�amyst�a jap�a�attelymenetelmi�a ongelmien ratkaisuun. Ne koostuvat aina kahdesta perusosasta, jot-ka ovat tiet�amyskanta (engl. knowledge base) ja p�a�attelyj�arjestelm�a (engl. inferene en-gine). Tiet�amyskanta koostuu faktoista ja heuristisista tiedoista. Tiet�amyskanta sis�alt�a�as�a�ann�ost�on, joka voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:IF X1 THEN Y1IF X2 THEN Y2...IF Xn THEN Yn,miss�a Xi ja Yi ovat loogisia lauseita.Yhdist�am�all�a asiantuntijaj�arjestelm�a ja esimerkiksi deterministinen imputointi voi-daan rakentaa tehokkaita imputointij�arjestelmi�a. T�aydennett�aess�a aikasarjahavaintojavoidaan joskus k�aytt�a�a eritt�ain yksinkertaista menetelm�a�a, jossa viimeinen havaintovied�a�an eteenp�ain (engl. Last Value Carried Forward). Pieni parannus menetelm�a�anon k�aytt�a�a lineaarista interpolointia. Voidaan my�os k�aytt�a�a menetelmi�a, jotka ottavathuomioon useamman kuin kaksi per�akk�aist�a havaintoa. N :n asteen interpolointipoly-nomi ja MLP ovat er�ait�a t�allaisi�a menetelmi�a.
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4.4 Luovuttajamenetelm�atLuovuttajamenetelmiss�a puuttuvalle havainnolle etsit�a�an l�ahin vastaava eli samankal-tainen havainto ja t�aydennet�a�an puuttuvat kohdat sen arvoilla.TasoimputointiTasoimputointi (engl. dek imputation) on menetelm�a, jossa luovuttajaa k�aytet�a�an toi-mittamaan puuttuvat arvot. Tasoimputointikategorioita on kaksi, jotka ovat hot-dekja old-dek. Hot-dek imputoinnissa puuttuva tieto etsit�a�an samasta havaintojoukos-ta. Hot-dek menetelm�an etuna on, ett�a se s�ailytt�a�a kategoriset muuttujat kategorisi-na ja jatkuvat jatkuvina. Hot-dek imputoinnin j�alkeen havaintojoukko on t�aydellinenja sit�a voidaan k�aytt�a�a. Haittapuolena menetelm�ass�a on se, ett�a samankaltaisuudenm�a�aritt�aminen on vaikeaa. Ongelma tulee vastaan kun luovuttajaehdokkaita on useam-pia. Cold-dek imputointi on samanlainen kuin hot-dek paitsi ett�a puuttuva tietohaetaan aiemmin tehdyst�a vastaavasta havaintojoukosta. Tasoimputointimenetelmi�aovat l�ahimm�an naapurin menetelm�a ja satunnainen luovuttaja. L�ahimm�an naapurinmenetelm�ass�a imputointi tehd�a�an l�ahimm�an luovuttajan havaitulla osalla, joka puut-tuu imputoitavasta havainnosta. Et�aisyys skaalataan havaittujen ja havaitsemattomienkomponenttien erotuksella. Jos luovuttajaehdokkaita on useampi niin niist�a poimitaansatunnaisesti yksi. Satunnaisessa luovuttajassa havaintojoukosta etsit�a�an satunnainenluovuttaja, jolla on puuttuvat komponentit.Ehdollinen tiheysfunktioK�aytt�am�all�a ehdollista tiheysfunktiota f(XmissingjXobserved) voidaan imputoinnin tuot-taman havaintoaineiston varianssi s�ailytt�a�a. Keskiarvoimputointiin verrattuna mene-telm�a on mahdollisesti parempi koska taustatieto, eli havaittu havainnon osa, k�aytet�a�anhy�odyksi (kts. [9℄, s. 54). L�ahteen [3℄ mukaan mink�a tahansa yhden kiinte�an t�aydennys-arvon k�aytt�aminen johtaa aina v�a�ariin tuloksiin. Menetelm�ass�a etsit�a�an kaikki havain-tovektorit, joissa on puuttuvan havainnon havaittu osa. N�ait�a vektoreita kutsutaant�aydennysvektoreiksi. T�am�an j�alkeen lasketaan todenn�ak�oisyydet havaituille t�aydenny-sehdokkaille. Kuvassa 33 on havainnollistettu t�aydennysvektoreita ja niiden todenn�ak�oi-syyksi�a.
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Kuva. 33: T�aydennysvektoreiden frekvenssitEsimerkki 4.4.1 (T�aydennysvektori-imputointi [35℄)Oletetaan ett�a on tehty kysely 1140:lt�a ihmiselt�a, jossa jokaisen havainnon pituus on12. Yksitt�ainen havainto x on vektori: x = (x1; x2; : : : ; x12). Vektorin x komponenteillexi; i 2 [1; 12℄ p�atee: xi 2 [0; 2℄\N. Arvot 0, 1 ja 2 vastaavat tapauksia: 0="vastaus onmy�onteinen", 1="vastaus on kielteinen" ja 2="vastaus puuttuu". Estimoitava ehdolli-nen todenn�ak�oisyys onPr(X8 = x8; X9 = x9; X10 = x10jX1 = 0; : : : ; X7 = 0; X11 = 0; X12 = 0), joka on (allaolevat on saatu havaintoaineistosta):11201140 = 0:9823; jos x8 = 0; x9 = 0; x10 = 0,101140 = 0:0088; jos x8 = 1; x9 = 0; x10 = 0,41140 = 0:0035; jos x8 = 0; x9 = 0; x10 = 1,31140 = 0:0026; jos x8 = 1; x9 = 1; x10 = 0,21140 = 0:0018; jos x8 = 0; x9 = 1; x10 = 0,11140 = 0:0009; jos x8 = 1; x9 = 0; x10 = 1,01140 = 0; jos x8 = 0; x9 = 1; x10 = 1,ja 01140 = 0; jos x8 = 1; x9 = 1; x10 = 1.Generoidaan satunnainen numero s nollan ja ykk�osen v�alilt�a. T�am�an j�alkeen jaetaanreaaliakselin v�ali [0; 1℄ kahdeksaan osaan, jotka vastaavat edell�a mainittuja ehdollisia44



todenn�ak�oisyyksi�a. Osien pituudet ovat siis, 0.9823, 0.0088, 0.0035, 0.0026, 0.0018,0.0009, 0 ja 0. Lopulta tutkitaan mihin v�aliin s osuu, v�ali m�a�arittelee havainnon ximputoitavien komponenttien x8,x9 ja x10 arvot. Esimerkiksi jos s 2 [0; 0:9823℄ niinx8 = 0; x9 = 0 ja x10 = 0.4.4.1 Imputointivirheiden todenn�ak�oisyysLuovuttajamenetelmiss�a imputointivirheen todenn�ak�oisyytt�a voidaan arvioida. Toden-n�ak�oisyyden avulla voidaan estimoida kuinka monta virheellist�a havaintoa imputoin-nissa tehd�a�an. Olkoon imputoinnissa k�aytett�av�a luovuttajajoukko fx(i)gni=1 ja puut-teellinen t�aydennett�av�a havainto x 2 fx(i)gni=1. Estimaatti yksitt�aisen havainnon im-putointivirheen todenn�ak�oisyydell�a on (l�ahde [35℄,The Expeted Number Of InorretImputations)Pr("Imputointivirhe") = 1� nXj=1 Prfxmissing = xobserved(j)jxobservedg2; (4.5)miss�a Prfxmissing = xobserved(j)jxobservedg on todenn�ak�oisyys ett�a havainnon x puuttu-va osa on xobserved(j). Todenn�ak�oisyydet saadaan muodostamalla havaintoaineistostajakauma pX(Xjxobserved). Yht�al�ost�a 4.5 saadaan estimaatti ns:n samanlaisen imputoin-titapauksen virheiden lukum�a�ar�allenie = nsPr("Imputointivirhe"): (4.6)
4.5 Ryv�astelymenetelmien ja itseorganisoituvan piir-rekartan k�aytt�o imputointiinHavaintoaineiston ryv�astelyll�a imputointi yleens�a tehostuu. Ryv�astelyll�a saadaan im-putoituihin arvoihin varianssia vaikka imputointimenetelm�a ei sit�a itse tuottaisikaan.T�am�a johtuu siit�a, ett�a imputointi tehd�a�an jokaisessa rypp�a�ass�a joissa on eri osa ha-vaintojoukosta, ja siten niiss�a laskettavat tunnusluvut, esimerkiksi keskiarvo, poikkea-vat usein toisistaan. Ryv�astelyll�a voidaan my�os joskus nopeuttaa imputointia, koska45



k�asitelt�av�a havaintojoukko jaetaan osiin, jolloin koko teht�av�an laskennallinen komplek-sisuus saattaa v�ahenty�a. Ryv�astelyss�a on k�ayt�oss�a luokitus rypp�aisiin i eli joukot V (i),miss�a i = 1 : : : k ja k on rypp�aiden lukum�a�ar�a. Rypp�a�at koostuvat d-ulotteisista ha-vaintovektoreista. Joukko Vn(i) koostuu rypp�a�an i havaintovektoreiden n.:ist�a kompo-nenteista.Olkoon w(i) rypp�a�an i keskipiste eli w(i) = (w1(i); w2(i); : : : ; wd(i)), miss�a wn(i); n =1 : : : d on 1#fVobs(n)(i)g Xxn(j)2Vobs(n)(i) xn(j);miss�a Vobs(n)(i) joukon Vn(i) t�aysin havaitut havainnot.Kuulukoon puutteellinen havainto x rypp�a�aseen i eli x 2 V (i). Imputointi voitaisiinsuorittaa rypp�a�an i avulla, jos jokaisessa rypp�asss�a olisi t�aysin havaittuja havainto-ja. K�ayt�ann�oss�a n�ain ei ole vaan on t�aysin mahdollista, ett�a rypp�a�ass�a on pelk�ast�a�anpuutteellisia havaintoja. Jos rypp�a�an havainnot yhdist�am�all�a ei saada edes yht�a koko-naista havaintoa, niin on k�aytett�av�a sopivia havaintojoukkoja rypp�a�an naapurustosta.Sopiva havaintojoukko V (l) eli ryp�as l voidaan etsi�a havainnolle x 2 V (i) seuraavankriteerin avullal = argminm dd� dmissing jjxobs �wobs(m)jj; ehdolla #fVobs(m)g � p (4.7)miss�a m = 1 : : : k, d on havaintojen dimensio, dmissing on havainnon x puuttuvienkomponenttien lukum�a�ar�a, xobs on havaintovektorin x havaitut komponentit, wobs onniit�a vastaavat rypp�a�an komponentit ja p m�a�arittelee kuinka monta t�aysin havaittuahavaintoa rypp�a�ass�a l on v�ahint�a�an oltava.Jos rypp�a�an keskipisteen kaikki komponentit puuttuvat (d = dmissing), niin t�all�oinet�aisyydeksi m�a�aritell�a�an1 eli k�ayt�ann�oss�a tietokoneen liukuluvun maksimiarvo. Kri-teeri 4.7 varmistaa, ett�a imputoitava arvo on t�aysin havaittu ja toisaalta se takaaett�a k�aytett�av�an rypp�a�an l havainnot ovat mahdollisimman samankaltaisia kuin al-kuper�aisen rypp�a�an i. Optimaalisimmassa tilanteessa l = i. K�aytett�av�an rypp�a�an lm�a�aritt�amisen j�alkeen voidaan havaintovektori imputoida mm. edell�a esitetyill�a malli-pohjaisilla- ja luovuttajamenetelmill�amuodostamalla lokaali imputointimalli rypp�a�ass�al. T�am�an j�alkeen rypp�a�ass�a tehd�a�an imputointi "normaaliin" tapaan.46



Puurakenteiset ryv�astelymenetelm�at imputoinnissaPuurakenteisissa ryv�astelymenetelmiss�a rakennetaan hierarkkinen malli havaintoaineis-ton jakaumasta (kuva 34). Tutkitaan esimerkkin�a yksinkertaista 1-ulotteista binaari-puuta, jossa jokainen solmu jakautuu kahtia ment�aess�a tarkemmalle tasolle. Jakaumanmallin muodostaminen voidaan tehd�a esimerkiksi k�aytt�am�all�a K-Means ryv�astelyalgo-ritmia. Ensin muodostetaan yksi ryp�as, josta tulee puun juurisolmu. Solmu sis�alt�a�a kes-kipistearvon ja siihen luokittuvat havaintojen indeksit. T�am�an j�alkeen yhteen rypp�a�a-seen luokittuvat havainnot eli koko havaintoaineisto jaetaan kahteen rypp�a�aseen. T�at�ajatketaan rekursiivisesti kunnes p�a�ast�a�an haluttuun tarkkuuteen. Puurakenteen etunaon, ett�a sen rakentaminen on my�os tehokasta, koska edellist�a hierarkiatasoa voidaank�aytt�a�a apuna teht�aess�a tarkempaa tasoa. T�all�oin ryv�astely nopeutuu huomattavasti.Pohjatasona on taso, jossa jokainen havainto luokittuu omaan rypp�a�aseen. Tosin niintarkkaan hierarkiaan ei ole v�altt�am�att�a j�arkev�a�a menn�a, koska kyseinen esitys vaatiipaljon muistia. Toisena vaarana on havaintoaineiston ylioppiminen.K�aytett�aess�a puurakenteista ryv�astelymenetelm�a�a imputointiin tutkitaan ensin mihinvalitun hierarkiatason solmuun eli rypp�a�aseen havaintovektori luokittuu sen havaitunosan xobs avulla. Solmu etsit�a�an laskemalla et�aisyys havaitun osan ja rypp�a�an keskipis-teen v�alill�a. N�ain k�asitelt�av�a havaintojoukko v�ahenee huomattavasti koska puurakennejakaa sen pienempiin paloihin. K�aytett�av�a hiearkiataso vaikuttaa usein imputoinninlaskennalliseen aikavaativuuteen ja imputointimalli(e)n kompleksisuuteen. Puuraken-teen etuna on, ett�a imputointia saadaan nopeutettua huomattavasti koska k�asitelt�av�ahavaintojoukko saadaan pienemm�aksi. Toisaalta kriteeriss�a 4.7 etsitt�av�a havaintojouk-ko voidaan mahdollisesti l�oyt�a�a nopeasti ylemm�alt�a eli ep�atarkemmalta hierarkiata-solta. Kaikki hakualgoritmit saadaan toimimaan huomattavasti tehokkaammin, koskapuurakenne mahdollistaa tehokkaan hakuavaruuden rajoittamisen.
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Kuva. 34: Puurakenteinen ryv�astelyItseorganisoituva piirrekartta (SOM) ja sen puurakenteinen versio (TS-SOM) imputointimenetelm�an�aKuten luvussa 2 esitettiin, voidaan itseorganisoituva piirrekartta eli SOM tulkita pro-jektiomenetelmien ja ryv�astelymenetelmien v�alimuodoksi. N�ain sit�a voi k�aytt�a�a im-putoinnissa kuten ryv�astelymenetelmi�a. Vastaavasti puurakenteinen itseorganisoituvapiirrekartta TS-SOM tuo SOM:n k�aytt�o�on samat edut kuin puurakenteiset ryv�astelyme-netelm�at yleisemmin. Menetelm�an k�aytt�o�a on havainnollistettu oheisessa kuvassa 35.Puutteellisen havainnon havaitulla osalla xobs etsit�a�an jakauma samankaltaisia neu-roneita (engl. BMU - Best-Mathing-Unit), joita on kaksi kuvassa 35. T�am�an j�alkeenpuuttuva osa ximp t�aydennet�a�an jonkin BMU:n vastaavalla osalla (joka on havaittu)tai neuroniin luokittuvien havaintojen avulla. BMU:n valinnassa k�aytet�a�an jakaumaafXmissingjXobserved(xmissingjxobserved) jolloin imputoituihin arvoihin saadaan alkuper�aisenhavaintojoukon mukainen varianssi. Kun k�aytett�av�a neuroni on l�oydetty, niin impu-48



tointi tehd�a�an siin�a normaaliin tapaan.

Kuva. 35: Imputointi SOM:in avullaTS-SOM rakentuu useasta SOM:ista, joten se soveltuu my�os varsin hyvin imputointiin.TS-SOM imputoinnin etuna on ett�a sen avulla laskennallinen kompleksisuus saadaanyleens�a melko alhaiseksi. T�am�a johtuu TS-SOM:in puurakenteesta, jonka avulla saa-daan nopeutettua useita algoritmeja paljon. Esimerkiksi normaalin l�ahimm�an naapurinmenetelm�an kompleksisuus N :lle havainnolle on O(N2). Olkoon TS-SOM:issa neuro-nien lasten lukum�a�ar�a p. Jos havaintoaineisto on tasaisesti jakautunut neuroneihin,niin TS-SOM:illa tehtyn�a menetelm�an kompleksisuus on (l�ahde [15℄, s. 66)O(N logp(M) +N2=M);miss�a M on k�aytett�av�an TS-SOM:in kerroksen neuronien lukum�a�ar�a, O(N logp(M))on TS-SOM algoritmin kompleksisuus ja O(N2=M) on M :n rypp�a�an imputoinninkompleksisuus.
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Luku 5
Editointi- ja imputointiohjelmisto
T�ass�a luvussa esitet�a�an ty�on keskeinen sis�alt�o, joka on ty�oss�a suunniteltu ja toteutettueditointi- ja imputointiohjelmisto.Kuten luvussa 1 todettiin, on havaintoaineiston virheet ja puutteellisuudet syyt�a tun-nistaa ja korjata ennen aineiston varsinaista hy�odynt�amist�a. Esimerkiksi havaintoai-neiston yli laskettavia tunnuslukuja, agregaatteja m�a�ar�att�aess�a, voi virheellinen ha-vaintoaineisto vaikuttaa tulosten totuudenmukaisuuteen tavalla, mik�a ei ilmene pe-rinteisill�a luotettavuutta mittaavilla testeill�a. T�am�an ty�on alkuper�aisen�a tavoitteenaoli tehd�a ohjelmisto puutteellisuuksien korjaamiseen eli imputointiin. Teht�aess�a ohjel-mistoa k�avi ilmi, ett�a samalla ty�oll�a, k�aytt�aen NDA-ohjelmiston ty�okaluja, voidaantoteuttaa my�os s�a�ant�opohjainen editointi suhteellisen helposti.Luvussa 2 kuvattua mallintamista on hy�odynnetty ohjelmistossa mm. havaintojoukonjakauman kuvaamiseen sek�a havaittujen ja havaitsemattomien muuttujien v�alisen re-laation muodostamiseen (regressio). Ohjelmistolla voidaan muodostaa ensin malli ha-vaintoaineiston jakaumasta erilaisilla ryv�astelymenetelmill�a, joita ovat esimerkiksi TS-SOM, K-Means, Fuzzy C-Means ja hierarkkiset ryv�astelymenetelm�at. T�am�an j�alkeenrypp�aiss�a voidaan mallintaa relaatiota havaintojoukon havaitun, eli taustatiedon, ja ha-vaitsemattoman osan v�alill�a esimerkiksi MLP-verkolla. Toisaalta t�at�a relaatiota ei olepakko muodostaa eksplisiittisesti esimerkiksi hy�odynnett�aess�a luovuttajamenetelmi�a,joissa relaatio saadaan havaintojoukon itsens�a avulla.50



Ty�o on tehty osana yhteiseurooppalaista EurEdit tutkimushanketta, jonka rahoittajaon Euroopan komission alainen EUROSTAT -tilastovirasto. Projektin osapuolet, mm.Britannian tilastokeskus (ONS, OÆe for National Statistis), Tanskan tilastokeskus(StatDK, Statistis Denmark) ja Sveitsin tilastokeskus (SFSO, Swiss Federal StatistialOÆe) ovat antaneet tutkimushankkeen k�aytt�o�on tyypillisi�a virheit�a ja puutteellisuuk-sia sis�alt�avi�a havaintoaineistoja. T�ass�a ty�oss�a k�aytetyt aineistot ovat:� Danish Labour Fore Survey (DLS)DLS on synteettinen otos Tanskan vuoden 1996 v�aest�orekisterist�a, jossa on mm.tiedot ihmisten sukupuolesta, i�ast�a, siviilis�a�adyst�a ja koulutuksesta. Aineiston en-sisijainen tarkoitus on antaa kuva Tanskan ty�omarkkinoiden tilanteesta. Vastaa-via kyseleit�a tehd�a�an useissa maissa samalla konseptilla, mink�a ansiosta kyselytovat vertailukelpoisia. Alkuper�aisess�a havaintoaineistossa ei ollut puuttuvuuksia.Aineistossa on puuttuvuutta vain INCOME-muuttujassa.� UK Annual Business Inquiry (ABI)ABI testiaineisto sis�alt�a�a osan vuonna 1997-1998 yrityksilt�a tehdyst�a kyselyst�a.Testiaineistossa on kaksi teollisuuden toimialasektoria. Kysely sis�alt�a�a tietoa ty�ol-lisyydest�a, energiasta, taloudesta ja ostetuista palveluista. Havaintoaineisto onhierarkkinen ja siin�a on muuttuja, joka ilmaisee havainnon hierarkialuokan. Hie-rarkialuokitus on tosin anonymisoitu. Otospainot ovat mukana havaintokohtai-sesti. Havaintoaineisto sis�alt�a�a lyhyen ja pitk�an kyselyn, ja siit�a tehd�a�an joh-top�a�at�oksia mm. ty�ollisyydest�a.� UK Household SARSHousehold SARS on 1%:n otos vuoden 1991 UK Census -havaintoaineistosta. UKCensus -kysely tehd�a�an kymmenen vuoden v�alein, mist�a johtuu ett�a aineistonsis�alt�o on vanhaa. Kysely kattaa koko populaation lukuunottamatta vastaamat-tomien osaa. Kyselyn tarkoituksena on antaa tietoa ty�ollisyys- ja ty�ott�omyystilan-teesta (International Labour Organisation -m�a�aritys). 1991 vuoden kysely ei nou-dattanut t�aysin t�at�a m�a�arityst�a. Se sis�alt�a�a tietoja ihmisten talouksista, kutenhuoneiden m�a�ar�an, l�ammityksen, autojen m�a�ar�an ja siviilis�a�adyn. Testiaineistonkaikissa muuttujissa on puuttuvuutta.Luvussa 3 todettiin ett�a virheit�a voidaan tunnistaa joko mallipohjaisilla- tai s�a�ant�opoh-51



jaisilla menetelmill�a. Ohjelmistoon toteutettiin j�alkimm�ainen menetelm�a, koska Bri-tannian tilastokeskuksen k�aytt�am�at loogiset editointis�a�ann�ot UK Household SARS- jaUK ABI- testiaineistoille olivat k�aytett�aviss�a. Editointis�a�ant�ojen avulla voidaan havai-ta osa loogisista virheist�a ja parhaassa tapauksessa korjata ne (poistamalla virheellinenhavainto ja merkitsem�all�a imputoitaviksi). On hyv�a huomata, ett�a editointis�a�ann�oill�avoidaan my�os validoida imputointimenetelmi�a. Imputoinnin j�alkeen teht�av�all�a nk. post-edit toiminnolla voidaan tarkistaa, ettei imputointi ole tuottanut uusia virheit�a. Opti-maalisimmassa tapauksessa virheit�a ei ole yht�a�an puuttuvien havaintojen t�aydent�ami-sen j�alkeen. Tehokkaimmaksi editointis�a�ant�ojen k�ayt�on saisi yhdist�am�all�a ne imputoin-timenetelmiin, jolloin imputoinnissa voitaisiin ainakin osittain v�altty�a uusien virheidentuottamiselta. T�am�a on k�ayt�ann�oss�a hankala toteuttaa, ohjelmistossa editointivaihettaei ole yhdistetty imputointivaiheeseen, vaan ne tehd�a�an erikseen. Editointi- ja impu-tointi suoritetaan usein erikseen [8℄. Ideaalista, joskin k�ayt�ann�oss�a mahdotonta oli-si, ett�a havaintoaineistosta teht�av�at imputointimallit oppisivat esimerkeist�a tekem�a�anloogisesti j�arkevi�a imputointeja, esimerkiksi muodostettaessa MLP-menetelm�all�a edi-tointis�a�ant�ojen suhteen virheet�on relaatio havaintojoukon havaittujen ja havaitsemat-tomien osien v�alill�a.Ty�oss�a kehitetyll�a ohjelmistolla voidaan tehd�a sek�a yksikk�o- ett�a moni-imputointia.Sensijaan luvussa 4 esiteltyj�a aikasarja-, EM-, IP- ja deterministisi�a imputointimene-telmi�a ei ole toteutettu ohjelmistoon. Imputointivaiheessa ei ole k�ayt�oss�a asiantun-tijaj�arjestelm�a�a, mutta editointivaihetta voidaan pit�a�a asiantuntijaj�arjestelm�an jon-kinasteisena p�a�attelyosana: ihmisen on annettava sille tiet�amys eli editointis�a�ann�ot.Ryv�astelymenetelmien ja TS-SOM:in hy�odynt�aminen imputoitaessa on ohjelmistossamy�os mahdollista ja suositeltavaa, koska niill�a p�a�ast�a�an usein suhteellisen tarkkaanhavaintoaineiston jakauman mallintamiseen.Ohjelmiston tuotantoprosessia on kuvattu kappaleissa: analyysi (5.1), suunnittelu (5.2),toteutus (5.3) ja testaus ja arviointi (5.4). Sovellus-alikappaleessa (5.3.2) on esiteltytoteutunut sovellus edeten sivulla 62 olevan kuvan 38 tiedon tuotantoprosessin vuo-kaavion mukaisesti. Alikappale sis�alt�a�a my�os suunnitteluvaiheen m�a�aritelmiin tehtyjenlis�ayksien kuvaukset.
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5.1 AnalyysiOlio-ohjelmoinnin terminologiasta lainattu analyysi k�asitt�a�a ohjelmiston tavoitteidenm�a�ar�a�amisen ja toiminnallisten vaatimusten spesi�oinnin. T�ass�a yhteydess�a analyysion jaettu erikseen ohjelman yleisiin vaatimuksiin ja k�aytt�oliittym�an spesi�kaatioon.5.1.1 TavoitteetTiivistettyn�a editointi- ja imputointiohjelmiston keskeiset tavoitteet ovati) Ohjelmistolla voidaan kokeilla puurakenteisen itseorganisoituvan piirrekartan (TS-SOM) soveltuvuutta erityyppisten havaintoaineistojen editointiin ja imputointiin.ii) Ohjelma toimii sek�a Windows ett�a Linux k�aytt�oj�arjestelmiss�a.iii) Ohjelma sopii sek�a asiantuntijoiden k�aytt�o�on, ett�a satunnaisille k�aytt�ajille.iv) Ohjelman tulokset voidaan analysoida sek�a suhteessa imputoinnin onnistumiseenett�a laskennalliseen tehokkuuteen.v) TS-SOM tyyppisen imputoinnin lis�aksi ohjelmisto mahdollistaa vertailun vuoksimy�os muuntyyppisten imputointimallien k�ayt�on.Ensimm�ainen vaatimus tulee EurEdit tutkimushankkeen tavoitteista, miss�a puuraken-teisen itseorganisoituvan piirrekartan (TS-SOM) k�aytt�o on nimenomaan Jyv�askyl�anryhm�an keskeinen tavoite. Osoittautuu, ett�a TS-SOM-algoritmin k�aytt�aminen on hy�o-dyllist�a koska menetelm�a on nopea ja varsin hyv�a mallintamaan datan jakaumaa. Algo-ritmi tukee hyvin my�os isojen datamassojen k�asittely�a. Sen multiresoluutio-ominaisuu-den avulla voidaan isoihin datamassoihin sovittaa nopeasti halutun tarkkuustason mal-li.Kyky isojen datamassojen k�asittelyyn on ehdoton vaatimus sovellukselle, koska mm.kyselytutkimuksen havaintoaineistot saattavat olla valtavia. K�ayt�ann�oss�a manuaalinenimputointi on suurien datamassojen kanssa mahdotonta. Siksi prosessin p�a�avaiheet53



onkin voitava automatisoida ja n�ain voidaan muodostaa "linjasto", joka korjaa jat�aydent�a�a sis�a�antulevat havaintoaineistot.K�ayt�ann�oss�a vaatimukset i) ja ii) edellytt�av�at tilastollisen tiedon tuotantoprosessinohjelmallisen toteutuksen suunnittelua. Tilastollinen tiedon tuotantoprosessi on tar-peellinen koska havaintoaineisto on voitava "jalostaa" muotoon, josta voidaan tehd�amahdollisimman virheett�om�at johtop�a�at�okset (esimerkiksi v�ahitt�aiskaupan tuotteidentilaus). Koko prosessi on syyt�a rakentaa yhteen ohjelmaan sill�a muutoin sen tekeminenon ty�ol�ast�a. Jos dataa joudutaan k�asittelem�a�an eri ohjelmilla, niin ty�on tehokkuus pu-toaa usein huomattavasti. Kaiken tarpeellisen toiminnallisuuden integroiminen yhteensovellukseen on t�aten varsin perusteltua. Samalla on mahdollista ottaa huomioon sa-tunnaisten k�aytt�ajien tarpeet rakentamalla k�aytt�oliittym�a siten, ett�a perustoiminnotvoidaan suorittaa ilman suurempia taustatietoja.Projektiin osallistuneilta tilastokeskuksilta saatujen reaalimaailman esimerkkiaineisto-jen avulla voidaan testata sovelluksen ja menetelmien toimivuutta. Esimerkkiaineis-tojen k�asittely sis�alt�a�a mm. tarpeettomien taustamuuttujien poistamisen, ordinaali-ja nominaaliasteikollisten muuttujien koodaamisen ja muuttujien vaihteluv�alien yh-denmukaistamisen. Testauksessa tutkitaan miten tehty sovellus toimii k�ayt�ann�oss�a jakuinka luotettavia sen tulokset ovat.Sovelluksen on hallittava NDA-ohjelmiston nimiavaruuden tietoja automaattisesti. T�al-l�oin normaalik�aytt�aj�an ei tarvitse tiet�a�a ohjelman k�aytt�o�on liittyvi�a teknisi�a yksityis-kohtia. T�am�a ominaisuus helpottaa huomattavasti sovelluksen k�aytt�amist�a.5.1.2 K�aytt�oliittym�aK�aytt�oliittym�a on m�a�aritelty siten, ett�a k�aytt�aj�an on pystytt�av�a tekem�a�an editointiaja imputointia ilman NDA:n makrokielen (kts. 5.2.1) k�aytt�amist�a. T�ah�an m�a�arittelyynp�a�adyttiin sen vuoksi, ett�a kohderyhm�an (tilastokeskuksen v�aki) ei yleisesti ottaen voiolettaa osaavan NDA:n makrokielt�a ennest�a�an ja toisaalta siksi ett�a usein toistettavatoiminnallisuus voidaan automatisoida. T�arke�a�a oli my�os tehd�a sovelluksen ulkoasustaselke�a ja yksinkertainen. Toisaalta haluttiin kuitenkin sallia ammattilaiselle mahdolli-54



suus prosessiparametrien asettamiseen. K�aytt�oliittym�an on visualisoitava prosessi sitenett�a k�aytt�aj�a tiet�a�a miss�a vaiheessa h�an on. Prosessi on oltava keskeytett�aviss�a kaikis-sa vaiheissa lukuunottamatta vaiheita, joissa suoritaan NDA:n komentoja. Yleisen�atoiminnallisuutena jokaisessa sovelluksen n�akym�ass�a on, ett�a ensin toiminnolle asete-taan taustatieto (esimerkiksi imputointimenetelm�a ja sen parametrit). T�am�an j�alkeenpainetaan toimintapainiketta, joka suorittaa valitun toiminnan. N�ain prosessi eteneevaiheittain. Prosessin vaiheiden n�akym�at keskitet�a�an keskelle n�aytt�o�a. T�am�a sen vuok-si, ett�a kiinteill�a koordinaateilla n�akym�a voi j�a�ad�a kuvan ulkopuolelle tai sen sis�alt�oon vaikeasti luettavissa jostain kuvaruudun "kulmasta".
5.2 SuunnitteluOhjelmiston suunnitteluvaiheen keskeinen teht�av�a on m�a�ar�at�a sovelluksen ohjelmis-toarkkitehtuuri ja toteutustapa. T�am�an lis�aksi suunnitelma sis�alt�a�a kattavamman spe-si�kaation siit�a mink�atyyppisi�a toimintoja tarvitsee ohjelman tukea. Toimintojen m�a�a-r�a�aminen ja niiden muodostaman toimintaketjun kuvaus on tehdyn suunnitelman kon-kreettinen lopputulos.5.2.1 Valittu ohjelmistoarkkitehtuuriOhjelmointiymp�arist�on�a NDA-ohjelmiston lis�aksi p�a�atettiin k�aytt�a�a Borlandin Delphi5, Delphi 6 ja Kylix kehitysty�okaluja. Kyseinen ohjelmointiymp�arist�o valittiin, kos-ka ohjelman haluttiin olevan saatavilla Linux- ja Windows-k�aytt�oj�arjestelmiin. Bor-landin sovellusten tulevaisuus n�aytti suhteellisen valoisalta, koska Kylix ja Delphi 6olivat juuri julkaistu. Delphin ensimm�ainen versio ilmestyi vuonna 1995. Valinnantaustalla on my�os kes�an 2001 aikana kyseisell�a ohjelmointiymp�arist�oll�a (lukuunotta-matta Delphi 6:sta, joka ei ollut viel�a saatavissa) tehty kokeiluluonteinen graa�nenk�aytt�oliittym�a NDA-ohjelmistolle. Ohjelmisto k�aytt�a�a kaikkeen laskentaan ja mal-linnukseen Neural Data Analysis -ohjelmistoa, joka on suunniteltu sulautettavaksit�am�antyyppisiin sovelluksiin. NDA:n k�aytt�aminen on perusteltua koska siin�a on en-nest�a�an k�asittelymenetelmi�a puuttuvalle datalle. Sen valintaa puoltaa my�os seikka,55



ett�a se on tehty Ansi C:ll�a, joka on varsin siirrett�av�a�a. NDA tarjoaa my�os TS-SOM-algoritmin lis�aksi joukon muita datan mallinnusmenetelmi�a ja ominaisuuksia, joidenavulla ohjelmiston voi toteuttaa. NDA:n etuna on my�os se, jos t�ass�a ty�oss�a tehtyk�aytt�oliittym�a halutaan joskus korvata toisentyyppisell�a toteutuksella, niin koko oh-jelmistoa ei tarvitse tehd�a alusta alkaen. K�aytt�oliittym�an vaihtamista helpottaa, ett�akaikki toiminnallisuus on NDA:ssa ja sen makroissa. T�aten NDA ja ohjelmiston makrottukevat editointi- ja imputointitoimintojen uudelleenk�aytett�avyytt�a. Varsinainen oh-jelman suoritus tehd�a�an NDA-ytimess�a, mit�a ohjataan k�aytt�oliittym�ast�a l�ahetett�avill�amakrokutsuilla. Makrokutsut v�alittyv�at editointi- ja imputointiohjelmistolta p�a�aohjel-malle, joka v�alitt�a�a ne edelleen NDA-ytimelle. T�am�an j�alkeen tietokoneen laskentatehosiirtyy NDA-kirjastolle. Ohjelman k�aytt�oliittym�an p�aivitys keskeytyy laskennan ajak-si koska sovellukseen ei ole toteutettu erillist�a s�aiett�a t�at�a varten. Toiminnon j�alkeenk�aytt�oliittym�an p�aivitys jatkuu. P�a�aohjelma v�alitt�a�a paluuarvo(t) ohjelmalle. Sovel-luksen arkkitehtuurikaavio on kuvassa 36.
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Kuva. 36: Sovelluksen arkkitehtuuriOhjelmaan voidaan ladata havaintoaineistoja NDA:n formaatissa.
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Borland Delphi 5, Delphi 6 ja KylixDelphi 5, Delphi 6 ja Kylix ovat oliopohjaisia ohjelmiston kehitysymp�arist�oj�a. Delphiss�aja Kylixiss�a on k�ayt�oss�a Objet Pasal-ohjelmointikieli. Niiden suosio perustuu mm.siihen, ett�a ne ovat komponenttipohjaisia, joka tarkoittaa, ett�a sovellusta teht�aess�a onk�ayt�oss�a valmiiksi tehtyj�a ja uudelleenk�aytett�avi�a olioita. T�am�an ansiosta erityises-ti k�aytt�oliittymien tekeminen on eritt�ain nopeaa. K�aytetyiss�a kehitysymp�arist�oiss�a onty�okalurivi, joka sis�alt�a�a graa�sen, drag-and-drop k�aytt�oliittym�an komponenttien si-joitteluun kuvaruudelle (kuvassa 37: Standard, Additional, jne). N�ait�a komponenttejaovat mm. painikkeet ja tekstit. Ymp�arist�ot sis�alt�av�at aktiivisen olion muokkaamiseentarkoitetun ty�okalun, Objet Inspetor (kuva 37). Ty�okalulla voidaan muokata olionominaisuuksia, kuten tekstin sijoittelua, fonttia, sijaintia ja kokoa. Aktiivinen olio esi-merkiksi ty�on alla oleva Data Produing Proess : selet dataset lomake n�aytet�a�ank�aytt�aj�alle ruudulla. T�am�an lis�aksi on my�os mahdollista n�ahd�a olion toiminnallisuusja tapahtumak�asittelij�oiden koodi, esimerkiss�amme dpp seletdataset.pas.

Kuva. 37: Borland Delphi 5:n graa�nen k�aytt�oliittym�a57



OliopohjaisuusOliopohjaisuus tarkoittaa, ett�a kokonaisuudesta voidaan muodostaa rakenne, joka onhelposti uudelleenk�aytett�aviss�a. Olion rakenne sis�alt�a�a ominaisuudet ja toiminnallisuu-den (sis�alt�aen tapahtumak�asittelij�at). T�allainen rakenne voi olla esimerkiksi graa�nenpainike, joka osaa piirt�a�a itsens�a graa�sesti (toiminnallisuus), sis�alt�a�a sijainnin, teks-tin ja v�arin (ominaisuudet). Se voi my�os esimerkiksi k�aytt�aj�an painaessa painikettailmoittaa siit�a sovellukselle (tapahtumak�asittelij�a). Komponentti on olio, joka on pe-ritty yhdest�a tai useammasta oliosta. Periminen tarkoittaa sit�a ett�a olio saa peritt�av�anolion rakenteen.Neural Data Analysis -ohjelmistoNeural Data Analysis, lyhyemmin NDA, on ohjelmistoymp�arist�o, joka sis�alt�a�a useitalaskennallisesti �alykk�ait�a ty�okaluja mm. sumeaan logiikkaan, ryv�astelymenetelmiin japuuttuvien havaintojen k�asittelyyn. NDA on toteutettu C-ohjelmakirjastoston ymp�aril-le, joten sit�a voidaan k�aytt�a�a useassa eri ymp�arist�oss�a (Windows, Linux, Solaris, jne).N�ain my�os uudet k�askyt ja algoritmit ohjelmoidaan C-kielell�a. NDA-ohjelmisto sis�alt�a�aoman komentokielen ja tulkin, joten suurin osa ohjelmankehityksest�a voidaan tehd�aNDA:n omalla makrokielell�a. NDA:n toteutuksen ja k�ayt�on kannalta keskeinen roolion nimiavaruudella, joka yll�apit�a�a ohjelman suorituksen aikana yll�apidett�avi�a tietora-kenteita. Nimiavaruuden rakenteita ovat kent�at (muuttujat), tietokehykset (sis�alt�av�atuseita kentti�a), luokituskehykset (ryv�astelymenetelmien luokitukset). T�am�an lis�aksi onolemassa erityisrakenteita, kuten matriisi-, kuva-, Fuzzy-, SOM-, MLP- ja gra�ikkara-kenteet.NDA:n makrokieliMakrokieli koostuu per�akk�ain suoritettavista komennoista. NDA suorittaa makrojak�asky kerrallaan. K�ayt�ann�oss�a k�atevint�a on kirjoittaa k�askyt makrotiedostoksi (esi-merkki 5.2.1), joka voidaan suorittaa viittaamalla sen nimeen. Makrotiedosto voi sis�al-t�a�a alimakroja, jotka m�a�aritell�a�an lohkollaBeginMaro <Makron nimi>NDA makrokoodia...EndMaro 58



Makrolle voidaan v�alitt�a�a parametreja, esimerkiksi jos makrotiedosto on oma.mdniin kutsuttaessa sit�a tyyliin "oma.md boston rim" v�alittyy makrolle parametrit$1=boston ja $2=rim. NDA:n komennot ovat muunnoksia sy�ote (operandi) tieto-rakenteesta vaste-tietorakenteiksi. Tyypillinen komento, esimerkiksi ryv�astelyalgoritmiottaa sy�otteen�a�an datajoukon ja palauttaa vasteenaan uuden datajoukon, joka koostuurypp�aiden prototyyppivektoreista. Vastetta voi edelleen k�asitell�a muilla NDA:n komen-noilla. NDA:n komentokieli on periaatteessa universaali laskentamalli, joka perustuuosin lausekekieleen ja osin relaatioalgebraan. Relaatioalgrebra ja er�a�at komennot, ku-ten expr, while ja if laajentavat ohjelmiston ominaisuuksia valmiiden operaatioidenja algoritmien tarjoamien toimintojen ulkopuolelle. NDA makrokielen aritmeettisellalausekekomennolla voidaan tehd�a lasku- ja vertailutoimituksia. Lausekkeiden suoritta-misk�asky onexpr -fout <field> -expr <expr>; [-dout <dataout>℄ [-v℄,miss�a field on kentt�a johon tulos sijoitetaan, expr on laskettava lauseke, dataouton tietokehys johon tulos sijoitetaan, v lipulla tulostetaan tarkempaa tietoa annetunlausekkeen laskennasta. Laskennan operandeina ja tuloksena voi olla kokonaislukuja,liukulukuja tai merkkijonoja.Makrokieli sis�alt�a�a my�os ehto- eli if-rakenteen, joka on muotoaif -exist <nameent> | -notexist <nameent> | -expr <expression>;-md <mdline>:,miss�a nameent on nimiavaruuden rakenne, expression on looginen lauseke ja mdlineon suoritettava k�asky. M�a�arittelyt -exist, -notexist ja -expr ovat toistensa poissul-kevia. K�askyll�a if -exist <nameent> -md <mdline>: suoritetaan komento jos ni-miavaruudesta on rakenne nameent. Edellisen negaatio on if -notexist <nameent>-md <mdline>:. K�askyll�a if -expr <expression> -md <mdline>: suoritetaankomento jos lauseke on tosi.If-rakenteen lis�aksi makrokieleless�a on my�os toisto- eli while-rakennewhile -expr <expression>; -md <mdline>: [-loop <loopmd>:℄,miss�a expression on toistorakenteen suoritusehto, mdline on toistossa suoritetta-va komento ja loopmd on komento, joka suoritetaan jokaisen suoritetun komennonj�alkeen. 59



Kokonaisuudessaan makrokieli on tehokas ja sill�a voidaan suorittaa monimutkaisiatoimintoketkuja. Lukijan halutessa tarkempia tietoja NDA:sta voi h�an tutustua senk�aytt�ooppaaseen [21℄.Esimerkki 5.2.1 (NDA:n makrokieli)# Aineiston lataaminen ja esik�asittelyload boston.datprepro -d boston -dout predata -e -n# Mallintaminen: SOM:in opettaminen ja# aineiston luokittelu neuroneihinsomtr -d predata -sout som -l 5soml -d predata -s som -out ld# Mallin esitt�aminen: rypp�aiden statistiikan laskeminen ja# mallin visualisointilstat -d boston - ld -dout stadata -allmkgrp grp1 -s somsetgdat grp1 -d stadatalayer grp1 -l 3bar grp1 -f stadata.rim_avg -o redbar grp1 -f stadata.indus_avg -o greenshow grp1 -hideEsimerkki 5.2.1 lataa aluksi The Boston Housing Dataset havaintoaineiston, mink�aj�alkeen se esik�asittelee muuttujat. Esik�asittelyn j�alkeen opetetaan 5-kerroksinen TS-SOM. T�am�an j�alkeen havaintoaineisto luokitellaan ja lasketaan statistiikka (stadata).Seuraavaksi luodaan gra�ikka (grp1) ja valitaan TS-SOM kerros 3 n�aytett�av�aksi. Neu-roneille m�a�aritell�a�an gra�ikkapylv�aiksi stadata.rim avg (punainen) ja stadata.indus avg(vihre�a) eli rikollisuuden- ja teollisuuden keskiarvot. Lopulta n�aytet�a�an gra�ikka ilmanty�okalupaneelia.
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5.2.2 K�aytt�aj�alle suunnitellut toiminnotT�ass�a ty�oss�a toteutettu editointi- ja imputointisovellus on ohjelmistollinen toteutustiedon tuotantoprosessille, joka koostuu yhdeks�ast�a eri vaiheesta, jotka ovat1. yhden tai useamman aineiston lataaminen,2. loogisten virheiden tunnistaminen ja mahdollinen korjaaminen,3. muuttujien koodaaminen imputointialgoritmien edellytt�am�a�an muotoon,4. taustamuuttujien valitseminen,5. esik�asittely,6. tiedon kompressointi, eli tiivist�aminen mallinnusmenetelmill�a,7. imputointi mallinnusmenetelmi�a hy�odynt�aen,8. tulosten validointi k�aytt�aen uudelleen n�aytteistystekniikkoja ja9. tulosten esitt�aminen.Kuvassa 38 on havainnollistettu sovelluksen tiedon tuotantoprosessia yleisell�a tasol-la ja kuvassa 39 toteutetun ohjelmiston vaiheita. K�aytt�aj�an on m�a�aritelt�av�a proses-sin aloitusparametrit ja editointis�a�ann�ot ennen kuin editointi voidaan suorittaa. Edi-toinnin j�alkeen luodaan puuttuvuusmatriisi. K�aytt�aj�an on seuraavaksi m�a�aritelt�av�amuuttujien koodaustieto, mink�a j�alkeen muuttujat voidaan koodata. Ennen tausta-muuttujien valitsemista taustamuuttujat tunnistetaan. Havaintoaineiston esik�asittelyedellytt�a�a esik�asittelyparametrien asettamista. Esik�asittelyn j�alkeen k�aytt�aj�an on ase-tettava kompressointiparametrit, mink�a j�alkeen tieto voidaan kompressoida. Seuraa-vaksi k�aytt�aj�an on asetettava imputointiparametrit, mink�a j�alkeen tehd�a�an imputoin-ti. T�am�an j�alkeen tulokset validoidaan ja lopulta esitet�a�an tulokset. Tiedon tuotanto-prosessin aikana tehd�a�an prosessianalyysi. Analyysissa mitataan aika seuraavista vai-heista: puuttuvuusmatriisin luominen, editointi, muuttujien koodaus, taustamuuttujientunnistus, esik�asittely, tiedon kompressointi, imputointi ja validointi. Huom: prosessinaloitusparametrien asettamisvaihe sis�alt�a�a aineiston lataamisvaiheen.61
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Prosessin aloitusparametrien asettamisvaiheessa k�aytt�aj�an on valittava k�asitelt�av�a (puut-teellinen ja/tai virheellinen) havaintoaineisto ja m�a�ar�att�av�a tunnus, luku, jota k�aytet�a�anpuuttuvan havainnon muuttujan merkitsemiseen. T�am�an lis�aksi ohjelma tarjoaa mah-dollisuuden m�a�aritell�a validointitavan. Validointiin k�aytet�a�an bootstrap-algoritmia, jos-sa voi varioida prosessin suorituskertojen lukum�a�ar�a�a. Lis�aksi k�aytt�aj�an on mahdollistaverrata editoinnin ja imputoinnin tuloksia oikeaan eli ehj�a�an havaintoaineistoon, mik�alisellainen on saatavilla. Koska EurEdit-projektissa k�aytetyt havaintoaineistot sis�alsiv�atpuuttuvien havaintojen lis�aksi luonnollista puuttuvuutta eli "ei-merkityst�a/ei-saatavilla"olevia havaintoja, niin parametrien m�a�arittelyss�a voidaan asettaa my�os n�aille omaluokka-arvo. T�am�an lis�aksi prosessiparametritiedoston nimen asettaminen, prosessi-parametrien tallentaminen ja tallennettujen parametrien k�aytt�aminen on mahdollista.Jos k�aytt�aj�a tallentaa prosessiparametrit ja valitsee seuraavalla ajokerralla prosessipa-rametrien k�ayt�on niin ohjelmisto valitsee automaattisesti jokaiseen n�akym�a�an edellisenkerran valinnat.Editointis�a�ant�ojen m�a�aritt�amisvaiheessa s�a�ant�ojen on oltava muokattavissa, tallennat-tavissa, tyhj�att�aviss�a ja ladattavissa. S�a�ant�oihin voidaan m�a�aritell�a editointiehto, tar-kistusehto, editointitoiminnot ja imputointitoiminnot. S�a�ant�ojen alussa m�a�aritell�a�aneditointiehdon totuusarvo virheelliselle havainnolle. K�aytt�aj�all�a on my�os mahdollisuusm�a�aritt�a�a kaikkien puutteellisten havaintojen poistaminen, mik�a tehd�a�an editoinninj�alkeen. S�a�ant�ojen m�a�aritt�amisen j�alkeen ohjelmisto k�ay havaintoaineiston l�api s�a�ant�okerrallaan ja luo virheindikaattorimatriisin.Muuttujien koodaustiedon m�a�aritt�amisvaiheessa osoitetaan mitk�a muuttujat kooda-taan kategorisiksi muuttujiksi. K�aytt�aj�an valitessa muuttujia, n�aytet�a�an muuttujientietotyypit (kokonaisluku, liukuluku tai merkkijono) ja havaintojen puutteellisuusin-dikaattori. Koodaustiedolla ohjelmisto muuttaa valitut kokonaisluvut omiksi muuttu-jiksiin siten, ett�a jokaista havaintoaineistossa esiintyv�a�a erilaista lukua kohden tuo-tetaan yksi uusi luokka muuttuja (kategoria). Samalla puuttuvalle muuttujan arvollemerkit�a�an kaikki kategoriat puuttuviksi.Taustamuuttujien valitsemisvaiheessa k�aytt�aj�alle n�aytet�a�an osittain ja t�aysin havai-tut muuttujat. T�am�an j�alkeen k�aytt�aj�a m�a�arittelee mit�a t�aysin havaittuja muuttujiak�aytet�a�an taustatiet�amyksen�a. Taustamuuttujista luodaan selitt�av�a havaintoaineiston64



osa, jota k�aytet�a�an mm. MLP-verkon opetuksessa. Lukijan on syyt�a huomata, ett�at�am�a osa ohjelmistosta on edelleen kehityksen alla, sill�a sopivan taustamuuttujien jou-kon valinta on t�arke�a teht�av�a kaikissa mallinnusmenetelmiss�a. Ohjelman nykyinen ver-sio k�aytt�a�a monissa malleissa kaikkia mahdollisia muuttujia mallinnusteht�av�a�an, mik�aon yleisell�a tasolla j�arjet�ont�a.Esik�asittelyparametrien asettamisvaiheessa havaintojoukon muuttujat voidaan yhden-mukaistaa minimi-maksimi vaihteluv�alien tai varianssien perusteella. Parametrien aset-tamisen j�alkeen havaintoaineisto esik�asitell�a�an valitulla tavalla. Esik�asittelyn merkityskorostuu erityisesti monimuuttujaisissa menetelmiss�a, joissa kustannusfunktion mini-mointi tehd�a�an pienimm�an neli�osumman tai varianssin suhteen. T�all�oin lopputulos onsuuresti riippuvainen muuttujien vaihteluv�alien, skaalan, pituudesta.Tiedon kompressoinnin parametrien asettamisvaiheessa k�aytt�aj�a valitsee kompressio-menetelm�an ja asettaa sen parametrit. Valittavissa olevat menetelm�at riippuvat siit�aonko havaintoaineistossa t�aysin havaittuja muuttujia vai ei. Jos niit�a ei ole, niin va-littavissa olevia vaihtoehtoja on v�ahemm�an. K�ayt�ann�oss�a kompressio tehd�a�an jokoryv�astely tai regressiomenetelmill�a. Kompression voi my�os j�att�a�a tekem�att�a, jolloinimputointimalli k�aytt�a�a koko aineistoa jokaisen puuttuvan arvon t�aydent�amiseen.Imputointiparametrien asettamisvaiheessa valitaan k�aytet�a�ank�o yksikk�o- vai moni-im-putointia. Moni-imputoinnille m�a�aritell�a�an imputointien lukum�a�ar�a. Osa imputointi-menetelmist�a tuottaa aina saman t�aydennetyn havaintoaineiston samalla selitysaineis-tolla. N�aill�a menetelmill�a ei ole "j�arkev�a�a" tehd�a moni-imputointia. Ohjelmisto tiedot-taa k�aytt�aj�alle jos h�an valitsee t�allaisen menetelm�an. T�am�an j�alkeen k�aytt�aj�a valitseek�aytett�av�an imputointimenetelm�an ja asettaa sen parametrit. Se mit�a imputointimene-telmi�a on valittavissa riippuu valitusta kompressiomenetelm�ast�a. Jos havaintoaineistol-le ei ole tehty kompressiota niin valittavissa imputointimenetelmien m�a�ar�a on pienem-pi; useat menetelm�at hy�odynt�av�at kompressiossa mahdollisesti teht�av�a�a klusteroin-tia osana imputointimenetelm�a�a. Imputointiparametrien asettamisen j�alkeen havain-toaineistoon sovitetaan imputointimalli(t), jonka j�alkeen suoritetaan havaintoaineistont�aydent�aminen, eli varsinainen imputointi.
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Validointitulosvaiheessa k�aytt�aj�alle n�aytet�a�an validointitulokset. Validointitulokset si-s�alt�av�at kahdentyyppisi�a tilastollisia tunnuslukuja. Ensimm�aisen tyypin tunnusluvutmittaavat korjatun data-aineiston laadukkuutta suhteessa tunnettuun ja oikeanapidet-tyyn data-aineistoon, edellytt�aen, ett�a t�am�a on olemassa. Tunnuslukuja ovat keskivir-he, keskineli�ovirhe ja toisen momentin neli�ojuuri (s. 77). Ne lasketaan sek�a populaatio-ett�a muuttujatasolla. Toisen tyypin tunnusluvut ovat arvioita syntyvist�a eroavaisuuk-sista todellisen ja korjatun v�alill�a, kun oikea havaintoaineisto ei ole tiedossa. N�ait�atunnuslukuja ovat keskiarvo ja hajonta. N�aist�a tunnusluvuista lasketaan my�os niidenerotus ja prosentuaalinen muutos. Laskenta tehd�a�an muuttujittain t�aydennett�av�an jat�aydennetyn havaintoaineiston v�alill�a. Jokaisesta muuttujasta k�aytet�a�an kaikki havai-tut havainnot.Yhteenvetovaiheessa k�aytt�aj�all�a on mahdollisuus n�ahd�a prosessin ajankulutus ja tallen-taa tuotettu havaintojoukko. Ajankulutuksen avulla voidaan vertailla eri menetelmienlaskennallista vaativuutta.
5.3 ToteutusToteutusvaiheessa ohjelmoitiin ohjelmistoarkkitehtuurin ja tavoitteiden mukainen so-vellus. Ohjelmointikielin�a olivat Objet Pasal (ohjelmiston ja sen asennusohjelmantekemiseen), Ansi-C (NDA:n makrokielen k�askyjen tekemiseen) ja NDA:n makrokieli(sovelluksen makroja varten). Sovelluksen laskennallinen toiminnallisuus tehtiin NDA:nmakrokielell�a, mik�a mahdollisti k�aytt�oliittym�an ja imputoinnin toiminnallisuuden erot-tamisen toisistaan. Ohjelmiston tiedon tuotantoprosessi voidaan suorittaa l�ahes koko-naan ilman k�aytt�oliittym�a�a. L�ahes siksi, ett�a validointivaihe vaatii k�aytt�oliittym�antukea, joskin sekin on toteutettu NDA:n makroilla, mutta sit�a ei ehditty liitt�am�a�antiedon tuotantoprosessin suoritusmakroon. Sovelluksen tiedonv�alitys ja rakenne on ku-vattu kuvassa 40.Editointi- ja imputointiohjelmisto rakennettiin kes�an 2001 aikana tehdyn NDA sovel-luksen p�a�alle. NDA sovelluksella voidaan suorittaa makroja. T�am�an lis�aksi siihen ontehty ty�okaluja, joita ovat datan valinta, datan n�akym�a, laskenta, muuttujan jakauma,66



TS-SOM pylv�asgra�ikka, hajontadiagrammi, datan visualisointi, expression ty�okalu jaPostSript:in tallentaminen. N�am�a kaikki ty�okalut on tehty NDA:n avulla. Niiden tar-koitus on helpottaa usein toistuvia teht�avi�a sek�a mahdollistaa muutama perusvisuali-sointi. Tehty sovellus k�aytt�a�a osaa n�aist�a ty�okaluista hy�odykseen.
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Editointi- ja imputointiohjelmisto rakentuu yhdest�atoista Objet Pasal l�ahdetiedostos-ta ja 69:st�a makrotiedostosta. Sovelluksen toiminnallisuus on jaettu eri tiedostoihin,jotta sen hallitseminen olisi helpompaa. Objet Pasal l�ahdetiedostoja on yksi kullekintiedon tuotantoprosessin vaiheelle ja editointia varten yksi aputiedosto. T�am�an lis�aksion l�ahdetiedosto, joka sis�alt�a�a yleisi�a toimintoja, kuten graa�sten komponenttien luo-misen. Prosessin vaiheisiin on rakennettu mekanismi, jolla voidaan vaihtaa aktiivis-ta vaihetta. Jos k�aytt�aj�a on valinnut Bootstrap-validoinnin ja prosessi on suoritettukerran niin prosessin vaiheet vaihtavat automaattisesti aktiivista vaihetta. T�am�an an-siosta k�aytt�aj�an ei tarvitse painella painikkeita. Bootstrap-validointi voi kest�a�a kauan,mink�a vuoksi on hyv�a ett�a t�all�oin prosessin suorituskerrat ovat automatisoituja. NDAk�aytt�oliittym�a sovelluksen p�a�aikkunasta voidaan sy�ott�a�a k�askyj�a. T�am�a on mahdol-lista jopa tiedon tuotantoprosessin aikana. Prosessi nime�a�a NDA:n nimiavaruudessak�aytt�am�at rakenteet DPP -alkuisiksi. T�aten on k�aytt�aj�an vastuulla ett�a h�an ei muok-kaa (ja sotke) kyseisi�a rakenteita. On suotavaa ett�a k�askyj�a ei sy�otet�a tiedon tuotan-toprosessin aikana ellei k�aytt�aj�a tied�a tarkalleen mit�a on tekem�ass�a.Kuvassa 40.1 on yleinen kaavio sovelluksen vaiheiden tilasiirtymist�a. Sovellus on ai-na joko k�aytt�oliittym�an tilassa tai suorittamassa NDA makroa. Nykyinen- ja seuraa-va vaihe ovat jotkut yhdeks�ast�a tiedon tuotantoprosessin vaiheista. Jos vaiheessa onasetettavia parametreja niin k�aytt�aj�a voi siirty�a niiden asettamiseen. Parametrin aset-tamisen j�alkeen tarkistetaan onko sen arvo virheellinen. Jos se oli virheellinen niinse korjataan automaattisesti oletusarvoksi. T�am�an j�alkeen siirryt�a�an odottamaan seu-raavaa toimintoa. Editointi- ja imputointiohjelmiston rinnalla voidaan k�aytt�a�a NDAsovelluksen ty�okaluja. Painettaessa Canel-painiketta keskeytet�a�an tiedon tuotantopro-sessi. T�all�oin prosessin tulokset tuhotaan. Next-painikkeen painamisen j�alkeen tarkiste-taan aloitus- ja editointivaiheissa parametrit. Jos ne eiv�at ole kunnossa niin k�aytt�aj�allen�aytet�a�an virheilmoitus, mink�a j�alkeen odotetaan seuraavaa toimintoa. Jos paramet-reiss�a ei ollut virheit�a tai niit�a ei ole tarkistettu, niin aloitetaan osassa vaiheita toimin-toon kuluvan ajan mittaaminen. Sen j�alkeen suoritetaan toimintomakro, mink�a j�alkeenlopetetaan ajan mittaaminen. Imputointivaiheessa tarkistetaan toiminnon onnistumi-nen. Jos toiminto ei onnistunut, niin k�aytt�aj�alle ilmoitetaan siit�a ja palataan takaisinimputointivaiheen alkuun. Toiminnon onnistuessa siirryt�a�an seuraavaan vaiheeseen tailopetetaan prosessi. 68
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Kuva. 40.1: Kaavio sovelluksen vaiheiden tilasiirtymist�aNDA-ohjelmistossa on ennest�a�an jonkin verran puuttuvan datan k�asittelymenetelmi�a.Ohjelmistoa teht�aess�a huomattiin, ett�a ne eiv�at riitt�aneet, vaan ty�oss�a tarvitaan my�osuusia komentoja. T�am�an vuoksi NDA:han lis�attiin 19 uutta makrokomentoa. Tehdytk�askyt jakautuvat seitsem�a�an luokkaan, jotka ovat yleiset, parametritiedoston lukemi-nen, luokittelu, puuttuvan datan k�asittely, editointi, moni-imputointi ja j�alkik�asittely.
69



YleisetNDA:ssa ei ollut ennest�a�an komentoa, joka palauttaa muuttujatyypin. Teht�aess�a mak-roja huomattiin ett�a kyseiselle komennolle on tarvetta, mm. tutkittaessa mitk�a jat-kuvina k�asitellyt muuttujat ovat alunperin olleet kokonaislukuja. Komennon muotoon: getfieldtype : f ! fint;miss�a f on kentt�a, jonka tyyppi tallennetaan kokonaislukukentt�a�an fint. Arvo 0 vastaakokonaisluku-, 1 liukuluku- ja 2 merkkijonokentt�a�a.Verrattessa kahden havaintojoukon eroja on k�ayt�ann�ollist�a laskea esimerkiksi havain-tojoukkojen havaintojen keskim�a�ar�aisen et�aisyys1n nXj=1 jx1(j)� x2(j)j;miss�a n on havaintojen m�a�ar�a ja fx1(j)gnj=1 sek�a fx2(j)gnj=1 ovat havaintojoukot.Et�aisyys lasketaan k�askyll�a datadist : d1 � d2 ! foat;miss�a d1 ja d2 ovat havaintoaineistot joiden v�alill�a et�aisyys lasketaan. Et�aisyys tallen-netaan liukulukukentt�a�an foat.Parametritiedoston lukeminenOhjelma on suunniteltu siten, ett�a se voidaan suorittaa automaattisesti ilman k�aytt�aj�anasetuksia, tai k�aytt�aen jotain aiempia asetusparametreja. T�am�a edellytt�a�a, ett�a ohjel-man ohjausparametrit voidaan tallentaa tekstitiedostoon ja lukea sielt�a uutta k�aytt�o-kertaa varten. Prosessin parametritiedosto koostuu rakenteista, jotka ovat muotoa:[LOHKO℄PARAMETRI(1)=ARVO(1)PARAMETRI(2)=ARVO(2)...PARAMETRI(N)=ARVO(N)Lohkoja ovat havaintoaineiston valinta, editointi-, esik�asittely-, kompressio- ja impu-tointi. Niiden parametrien arvojen kenttiin siirt�amist�a varten tarvittiin kolme uut-ta k�asky�a. Parametrien arvot voivat olla kokonaislukuja, liukulukuja, merkkijonoja70



tai binaariarvoja (true/false). Seuraavissa kolmessa parametrien arvojen kentt�a�an siir-tok�askyss�a vaaditaan ett�a data on prosessitiedoston parametrirakenteen m�a�arityksenkaltainen. Huom: merkkijonoja, lukuunottamatta arvoja "false" ja "true", voidaan lu-kea vain k�askyll�a getprofilestring. Parametrin arvo voidaan siirt�a�a kentt�a�an k�askyill�a:getprofilestring : d� blok � parameter ! fstringgetprofileint : d� blok � parameter ! fintgetprofilef loat : d� blok � parameter ! foat,miss�a d on data, blok on etsitt�av�a lohko, parameter on etsitt�av�a parametri. fstring onmerkkijonokentt�a, fint kokonaislukukentt�a ja foat on liukulukukentt�a johon parametrinarvo sijoitetaan.LuokitteluT�ass�a ty�oss�a k�aytetyt kompressio eli ryv�astelymenetelm�at tukevat puutteellisen tiedonk�asittely�a vain osittain tai ei ollenkaan. T�am�an vuoksi ryv�astely on tehty p�a�as�a�ant�oisestik�aytt�aen niit�a havaintoaineiston muuttujia ja havaintovektoreita, joiden osalla ei ollutpuuttuvuutta. K�ayt�ann�oss�a t�am�a tarkoittaa puutteellisten havaintovektorien hylk�a�a-mist�a opetusvaiheessa. Varsinaisen mallinmuodostuksen j�alkeen rypp�aisiin on sijoitet-tava my�os puutteelliset havaintovektorit. T�am�a on mahdollista uuden bmpl-komennonavulla bmpl : dexplanatory � dweights0 ! ;joka valitsee rypp�a�aksi sen, jonka Euklidinen et�aisyys havaittujen muuttujien suhteenon pienin havaintovektoriin n�ahden, ryp�as k = argminkPdi=1(xi(j) � wi(k))2. Paino-vektoreissa dweights0 on selitt�av�a�an dataan dexplanatory valitut komponentit.Teoria osuudessa esiteltiin ryv�asimputoinnin ongelmatilanne, joka aiheutuu kun ryp-p�aiss�a ei ole yht�a�an kokonaista havaintoa. T�all�oin jokaiselle havainnolle on etsitt�av�al�ahin ryp�as, jossa on tarpeeksi kokonaisia havaintoja. Etsiminen tehd�a�an k�askyll�abmniv : d� dweights � dhits � fmin hits ! fint;miss�a d on rypp�a�an havaintoaineisto, dweights on painovektorit, dhits on rypp�a�aseen luo-kittuvien kokonaisten havaintojen lukum�a�ar�a, fmin hits on etsint�akriteeri (rypp�a�ass�a71



olevien kokonaisten havaintojen lukum�a�ar�a) ja fint on ryp�asindeksien havaintovekto-ri. N�aiden lis�aksi operaatio tarvitsee arvon ilmaisemaan havainnon puuttuvuutta jakriteerin, joka on kokonaisten havaintojen minimim�a�ar�a.Puuttuvan datan k�asittelyPuuttuvan datan k�asittely�a varten tarvittiin muutama uusi k�asky. Puuttuvuuslohko-jen visualisointia varten tarvitaan puuttuvuusindikaattori data. Se voidaan muodostaak�askyll�a bmim : d! dmim:K�asky merkitsee havaintoaineiston d puuttuvien havaintojen kohdalle dmim:iin ykk�osenja havaittujen kohdalle nollan. dmim:n voidaan opettaa TS-SOM rakenteelle, mink�aj�alkeen puuttuvuuslohkoja voidaan visualisoida pylv�asgra�ikkana. Gra�ikassa esitet�a�anvalittujen muuttujien keskim�a�ar�aiset puuttuvuudet jokaisessa rypp�a�ass�a (kuva 44.3).Puuttuvien havaintoaineiston arvojen korvaamista ennustetuilla arvoilla tarvitaan teh-dyss�a ty�oss�a imputointivaiheissa. T�all�oin imputointimenetelm�all�a on laskettu "arviot"jokaista komponenttia varten. N�aist�a tarvitaan vain ne, joiden kohdalla alkuper�aisess�ahavaintoaineistossa on puuttuvuutta. Korvaamisoperaatio tehd�a�an k�askyll�afmd : d� dsupplemental ! dsupplemented:Puutteellisten muuttujien muuntamista (esim. logaritmimuunnos) tarvitaan sovelluk-sessa. K�askyll�a fmv sijoitetaan muunnetut arvot puutteelliseen muuttujaan.fmv : f � ftransform ! ftransformed:K�asky korvaa muuttujan f kaikki havaitut havainnot muuttujan ftransform arvoilla.Imputoitujen ja alkuper�aisten havaintojen v�alisen keskim�a�ar�aisen virheen laskemisk�askyon mdatadist : dimputed � dompare � dmissing ! foat;miss�a dimputed on t�aydennetty aineisto, dompare on alkuper�ainen aineisto, dmissing onpuutteellinen aineisto ja foat on muuttuja johon et�aisyys lasketaan. N�aiden lis�aksik�asky tarvitsee arvon ilmaisemaan havaintojen puuttuvuutta. Et�aisyys lasketaan ku-ten datadist k�askyss�a eli laskemalla keskiarvo havaintojen absoluuttisten erojen sum-masta. Et�aisyys normeerataan vain puuttuvien havaintojen m�a�ar�all�a, kun taas datadistk�askyss�a se normeerataan kaikkien havaintojen m�a�ar�all�a.72



EditointiOhjelmistoon tehtiin s�a�ant�opohjainen editointi. Virhelohkojen visualisointia varten tar-vittiin virheindikaattorimatriisi. N�aiden tekemist�a varten ohjelmoitiin k�askyeditrules : d� deditrules !< dedited; deim >;miss�a d on virheellinen havaintoaineisto, deditrules on editointis�a�ann�ot (kts. esimerkki5.3.1), dedited on editoitu havaintoaineisto ja deim on virheindikaattorimatriisi. Huom:k�asky tekee editoinnin suoraan aineistoon d muistin s�a�ast�amisen vuoksi. K�asky suorit-taa s�a�ant�opohjaisen editoinnin s�a�ant�o kerrallaan. Virheindikaattorimatriisi on raken-taaltaan t�aysin samanlainen kuin vastaava puuttuvuusmatriisi. Matriisissa yksi tar-koittaa virheellist�a havaintoa ja nolla virheet�ont�a.Moni-imputointiMoni-imputoinnissa kahden havaintoaineiston yhteenlaskeminen tehd�a�an k�askyll�aaftf : d1 � d2 ! dadded:K�asky lis�a�a havaintoaineistojen d1 ja d2 havainnot komponenteittain yhteen ja sijoittaatuloksen dadded:iin. K�asky�a voidaan k�aytt�a�a useita kertoja jos halutaan yhdist�a�a mkappaletta havaintoaineistoja. K�askyst�a tehtiin my�os muunnelmamaftf : d1 � d2 � dmissing ! dadded:T�am�an avulla havaintoaineistot d1 ja d2 lasketaan yhteen vain dmissing aineiston puut-tuvien havaintojen kohdalta ja tulos sijoitetaan dadded:iin. Havaitut arvot kopioidaandmissing:ist�a dadded:iin.Imputoitujen havaintoaineistojen yhdistettyjen arvojen keskiarvo lasketaan k�askyll�amfbs : dadded ! dmultiplied:K�asky kertoo aftf :n luodun dadded:n havainnot annetulla vakiolla ja sijoittaa tuloksendaverage:iin. Jos vakiona k�aytet�a�an 1m :�a�a niin t�all�oin saadaan keskiarvoaineisto, olettaenett�a m kappaletta havaintoja on aiemmin yhdistetty. K�askyst�a tehtiin puutteellisenaineiston k�asittely�a varten versiommfbs : dadded � dmissing ! dmultiplied:73



K�asky kertoo vakiolla vain ne dadded:n havainnot, jotka ovat puutteellisia dmissing:ss�a.Sit�a on k�aytett�av�a jos dadded on luotu maftf -k�askyll�a.J�alkik�asittelyTiedon tuotantoprosessin esik�asittelyyn sis�altyy kokonaislukuna esiteltyjen kategoris-ten muuttujien koodaus totuusarvoisiksi luokkamuuttujiksi siten, ett�a jokaista luokkaavastaa oma muuttuja. Editoinnin ja imputoinnin suorittamisen j�alkeen t�am�a muuttujaon koodattava alkuper�aisell�a tavalla, mit�a tarkoitusta varten on toteutettu debin-k�askydebin : doriginal � dbinarized � fbinve ! ddebinarized:K�asky koodaa muuttujan fbinve osoittamat dbinarized:n muuttujat alkuper�aisell�a tavalla,mihin k�aytet�a�an avuksi doriginal:n havaintoaineistoa. fbinve on muuttujien koodausvek-tori. Tulos sijoitetaan ddebinarized:een.Koska useassa imputointimenetelm�ass�a k�aytet�a�an mm. normaalijakautunutta satun-naistermi�a niin lopulliset havaintoarvot oli j�arkevint�a rajoittaa. Rajoittamista vartentehtiin lamp-k�asky lamp : d� fmin � fmax ! dlamped:K�asky leikkaa havaintoaineiston d alkuper�aisen havaintoaineiston minimi-maksimi vaih-teluv�aleille, jotka on tallennettu kenttiin fmin ja fmax. Leikattu havaintoaineisto sijoi-tetaan dlamped:een. K�askyll�a estet�a�an minimi-maksimi vaihteluv�alien ulkopuoleiset ha-vaintopoikkeamat, joita imputointivaihe voi tehd�a.Usein reaalimaailman tai NDA:n k�asittelem�a kokonaislukumuotoinen informaatio onesitetty liukulukuformaatissa. Editoinnin ja imputoinnin j�alkeisess�a j�alkik�asittelyss�at�allainen esitysmuoto on muutettava alkuper�aiseen muotoon. Muuttaminen tehd�a�ank�askyll�a uttoint : foat ! fut:K�asky leikkaa liukulukukent�an foat kokonaislukukent�aksi fut. Operaatio voidaan my�ossuorittaa NDA:n expression kielell�a. Tehdyn k�askyn tulkitseminen on nopeampaa kuinexpression kielen vastaavan toiminnon.Editointi- ja imputointiohjelmiston toiminta rakentuu NDA:n makrokielen varaan, joi-ta komennetaan k�aytt�oliittym�ast�a. T�am�an lis�aksi ohjelma voidaan suorittaa automaat-tisesti ilman k�aytt�oliittym�a�a, jota varten kaikki toiminnallisuus on kirjoitettu DoDPP74



makroon ja sen tarvitsemiin apumakroihin. Apumakrot jakautuvat nelj�a�an luokka, jot-ka ovat tiedon kompressio-, imputointi-, validointi- ja yleiset. Makrolista on liitteess�aA sivulla 118.KompressiomakrotKompressiomakrot luovat valitulla algoritmilla havaintoaineiston jakauman painovek-torit. T�am�an j�alkeen havaintoaineisto luokitellaan rypp�aisiin ja lasketaan niihin luokit-tuvien kokonaisten havaintojen lukum�a�ar�a. N�aiden lis�aksi tehd�a�an mahdollisesti gra-�ikkarakenne. TS-SOM-algoritmi osaa hy�odynt�a�a opetuksessa ja ryv�astelyss�a puutteel-lisia havaintoja. Sen makro on DoTSSOMFullCompression:dall � dfully observed ! < dweights; dhits; all; fully observed; (sG) > :Ryv�astely voidaan tehd�a my�os hierarkkisilla-, K-Means ja Fuzzy C-Means ryv�astelyme-netelmill�a, jotka osaavat hy�odynt�a�a vain t�aysin havaittuja havaintoja. TS-SOM-algorit-mia voidaan my�os k�aytt�a�a hy�odynt�aen vain havaittua havaintoaineiston osaa. Mene-telmi�a varten ohjelmoitiin makrotDoTSSOMCompression,DoHClustCompression,DoKMeansCompression ja DoFCMCompression. Niiden suorittamien toimintojenformaalimuoto ondall � dfully observed � dexplanatory ! < dweights; dhits; all; fully observed; (sG) > :Makrot poikkeavat DoTSSOMFullCompression:ista, siten ett�a ne luovat aluksi osa-luokituksen fully observed, jonka ne t�aydent�av�at kokonaiseksi luokitukseksi all. T�ayden-t�aminen tehd�a�an luokittelemalla puutteelliset havainnot rypp�aisiin etsim�alle jokaisellehavainnolle l�ahin ryp�as. Selitt�av�a havaintoaineisto dexplanatory sis�alt�a�a k�aytt�aj�an valit-semat t�aysin havaitut muuttujat. Rypp�a�an etsiminen tehd�a�an laskemalla euklidinenet�aisyys dexplanatory:n ja dweights:n v�alill�a. K-Means- ja Fuzzy C-Means eiv�at luo gra�ik-karakennetta sG. Sovellukseen toteutettiin my�os iteratiivinen menetelm�a, jonka makroon DoEMTSSOMCentroidImputation : dall ! < dimputed; sG > :Se k�aytt�a�a TS-SOM-algoritmia ja keskipisteimputointia. Menetelm�a luo gra�ikkara-kenteeseen sG kaksi viivadiagrammia. Ensimm�ainen diagrammi on kovarianssimatrii-sin alkioiden keskim�a�ar�ainen muutos iteraatioiden v�alill�a. Muutos lasketaan datadistk�askyll�a. Toinen diagrammi on puutteellisten havaintojen keskim�a�ar�ainen muutos. Dia-grammien avulla voidaan mahdollisesti arvioida algoritmin konvergoimista.75



ImputointimakrotImputointia varten muodostettiin imputointimakrot. Klusteroimattoman havaintoai-neiston makrot tarvitsevat havaintoaineiston, puuttuvuusarvon ja t�aydennetyn ha-vaintoaineiston, jonka ne muodostavat imputoinnissa. Osa makroista tarvitsee my�oshavaintoaineiston t�aysin havaitun osan, jotta imputointia voidaan nopeuttaa.Imputointimenetelmi�a ovat keskiarvo, l�ahin naapuri, ennustaminen normaalijakaumal-la, robusti keskiarvo, stokastinen keskiarvo, robusti stokastinen keskiarvo, satunnainenluovuttaja, MLP monimuuttujaregressio ja MLP regressio muuttujittain. MLP:n ope-tusalgoritmeja on seitsem�an, joista jokaista varten on oma makro. Imputointimakrojensuorittaman toiminnallisuus on d ! dimputed, lukuunottamatta satunnaista luovutta-jaa ja MLP regressiomenetelmi�a. Ensimm�aisen toiminto on d� dfully observed ! dimputedja j�alkimm�aisendfully observed�dexplanatory�dpartially observed�d�dMLP parameters ! < dimputed; dMLP errors >;miss�a dfully observed:ssa on t�aysin havaitut havainnot, dexplanatory on selitt�av�at muuttu-jat, dpartially observed on ennustettavat muuttujat, d on havaintoaineisto, dMLP parameterson MLP menetelm�an parametrit ja dMLP errors opetusvirheet. MLP parametreista t�ar-keimm�at ovat mm. iteraatioiden ja piilokerrosten m�a�ar�a sek�a piilokerrosten neuronienlukum�a�ar�a. Kaksi j�alkimm�aist�a parametria m�a�arittelev�at MLP-verkon kompleksisuu-den.Koska sovellus tukee tiedon kompressointia, oli makroista teht�av�a versiot jotka osaa-vat k�aytt�a�a havaintoaineiston luokitusta rypp�aisiin. Ryv�asimputointimakrot tarvit-sevat havaintoaineiston, prototyypit (dweights), luokituksen (), puuttuvuusarvon jat�aydennetyn havaintoaineiston, jonka ne muodostavat imputoinnissa. Makrojen toi-minnallisuus formaalisti on d�dweights�! dimputed. Poikkeuksena ovat ennustaminennormaalijakaumalla, satunnainen luovuttaja ja MLP-menetelm�at. Ennustaminen nor-maalijakaumalla ei tarvitse painovektoreita dweights. Satunnainen luovuttaja tarvitseene sek�a t�aysin havaitun osan dfully observed. MLP regressiomakrojen toiminnallisuus on� dweights � dfully observed � dexplanatory � dpartially observed � d� dMLP parameters !< dimputed; dMLP errors >.Moni-imputointia varten oli muodostettava omat versiot makroista. Sit�a varten tarvi-76



taan my�os imputointien lukum�a�ar�a. Moni-imputointi on mahdollista vain menetelmill�a,jotka ovat ennustaminen normaalijakaumalla, satunnainen luovuttaja, stokastinen kes-kiarvo ja robusti stokastinen keskiarvo. Moni-imputointimakrot suorittavat imputoin-nin m kertaa ja yhdist�av�at imputoidut havaintoaineistot lopulta yhdeksi havaintoai-neistoksi.ValidointimakrotKahden havaintoaineiston muuttujien tilastollisten tunnuslukujen laskeminen tehd�a�anmakrollaCalulateStatistialParameters2 : dimputed � dompare ! dstatistial parameters:Makro laskee muuttujakohtaisesti tunnusluvut dstatistial parameters:iin, joita ovat keskiar-vo ja hajonta. Makroon voidaan lis�at�a mit�a tahansa NDA:lla laskettavia muuttujientunnuslukuja. On huomattava ett�a dimputed:ssa ja dompare:ssa on havaintoja muuttuja-kohtaisesti eri m�a�ar�at. T�am�a johtuu siit�a, ett�a dompare:ssa on puutteellisia havaintoja,jotka ohitetaan tunnuslukuja laskettaessa. Tunnusluvuista lasketaan my�os havaintoai-neistojen v�alill�a erotus ja prosentuaalinen ero. N�ain voidaan tutkia prosessin vaikutustatunnuslukuihin ja n�ahd�a niiden aliarviointi ja/tai yliarviointi.Toinen k�ayt�ann�allinen validointimenetelm�a on laskea havaintojen keskim�a�ar�ainen vir-he. T�am�a on mahdollista, jos oikeat arvot ovat saatavilla. T�at�a varten ohjelmoitiinmakroCalulateStatistialParameters3 : dimputed � dompare ! dstatistial parameters:Keskim�a�ar�ainen virhe lasketaan kolmella eri tunnusluvulla, jotka ovat keskivirhe (engl.Mean Error): ME = 1nmissing nXj=1 jx1(j)� x2(j)j;keskineli�ovirhe (engl. Mean Square Error):MSE = 1nmissing nXj=1(x1(j)� x2(j))2;ja toisen momentin neli�ojuuri (engl. Root Mean Square Error):RMSE = 1nmissingvuut nXj=1(x1(j)� x2(j))2;77



ME:n, MSE:n ja RMSE:n laskukaavoissa nmissing on puuttuvien havaintojen lu-kum�a�ar�a. Virheluvut lasketaan populaatio- ja muuttujatasolla.Jos tiedontuotanto prosessi validoidaan niin tunnusluvuille lasketaan vaihteluv�alit. Las-kenta tehd�a�an makrollaCalulateF inalStatistialParameters : dstatistial parameters ! dstatistial parameters0 :Makro laskee tilastollisista tunnusluvuista dstatistial parameters keskiarvon ja vaihteluv�alin(hajonnan). Tulos sijoitetaan dstatistial parameters0 :iin.Yleiset makrotYleisten makrojen tarkoituksena oli v�ahent�a�a muiden makrojen sis�alt�o�a korvaamallausein teht�av�at asiat niill�a. Makrolla DummyCodeDisreteV ariables diskreetit muut-tujat koodataan luokkamuuttujiksi.DummyCodeDisreteV ariables : d� fodve ! dbinarized;miss�a d on koodattava data, fodve on koodausvektori, dbinarized:een sijoitetaan koo-dattu data. Koodausvektorissa on 1, jos kyseinen muuttuja halutaan koodata ja arvo0 muulloin. Koodausvektorin alustamista varten tehtiin InitDummyV ariableCodingmakro. Se lataa koodaustiedon tiedostosta tai alustaa sen nollaksi.Havaintoaineiston t�aysin havaittu, osittain havaittu ja selitt�av�a data valitaan makrollaSeparateFullPartialExplanatory :d! < dfully observed � dpartially observed � dexplanatory � dmim.Makro luo my�os puuttuvuusindikaattorimatriisin dmim. K�asky�a tarvitaanDoDPP mak-rossa valitsemaan mm. selitt�av�at ja selitett�av�at muuttujat.T�aysin havaitun havaintoaineiston luokitus t�aydennet�a�an koko havaintoaineiston luo-kitukseksi makrollaBuildCompleteClassifiation : dfully observed�dweights�fully observed�dexplanatory ! all:Makro laajentaa luokituksen fully observed luokitukseksi all. Yhdist�am�all�a puutteelli-set havainnot dexplanatory:n avulla dweights:iin. dexplanatory:ssa on k�aytt�aj�an valitsemat se-78



litt�av�at muuttujat. Sovelluksessa makroa tarvitaan kun k�aytet�a�an jakauman mallin-nusmenetelmi�a, jotka eiv�at osaa hy�odynt�a�a puuttuvia havaintoja.MLP regressiomenetelmi�a varten tehtiin nelj�a apumakroa. MLP-verkon alustusme-netelm�aparametri asetetaan makrolla BuildMLPInitializationParameter, rakenneBuildMLPNetParameter:lla ja aktivaatiofunktiot BuildMLPTypesParameter:lla.MLP-verkon opetus-, testi- ja validointijoukko luodaan makrollaCreateTrainTestV alidationSets : d! < dtrain; dtest; dvalidation > :N�aiden joukkojen luomista varten on kaksi makroa, jotka ovat reate bootstrap groupja reate bootstrap group2. Niiden toiminto onreate bootstrap group2 : d! dsubsampled:Niist�a ensimm�ainen luo annetun havaintoaineiston d kokoisen aineiston dsubsampled. Sek�aytt�a�a avukseen makroa random subsample, joka poimii satunnaisesti yhden ha-vainnon aineistosta. Makrolle reate bootstrap group2 voidaan m�a�aritt�a�a satunnaisenotoksen koko. Makroja k�aytet�a�an tehdess�a imputointi satunnaisella luovuttajamene-telm�all�a.Havaintoaineiston d puutteelliset havainnot poistetaan makrollaDoListwiseDeletion : d! dlistwise deleted:J�aljelle j�a�aneet havainnot laitetaan dlistwise deleted:een. Sovelluksessa voidaan suorittaat�am�a operaatio editoinnin j�alkeen.Havaintoaineiston jakauman mallia tehdess�a makro SetupCompressionData valitseemallin datan. Malli voidaan tehd�a sek�a esik�asitellyst�a ett�a esik�asittelem�att�om�ast�a ha-vaintoaineistosta. TS-SOM-algoritmin yhden SOM kerroksen valitsemista varten teh-tiin makro PikHighestResolutionSOM :sSOM � dweights all � all ! < dweights seleted � seleted > :Makro poimii hierarkkisesta luokituksesta halutun tarkkuisen osaluokituksen, joka luo-kittelee koko havaintoaineiston. Mallintamisen j�alkeen lasketaan rypp�aiden keskipisteetmakrolla CalulateClustersMeans : d� ! dentroids:79



Imputoinnissa satunnainen termi tehd�a�an makrollaCreateNormallyDistributedNoise : d� fvariane ! dnoise:Makro luo havaintoaineiston d kokoisen "h�airi�ollisen" aineiston dnoise. H�airi�on suu-ruuden m�a�arittelee varianssikentt�a fvariane. H�airi�o tehd�a�an luomalla normaalijakau-tunutta havaintoaineistoa, jonka keskiarvo on nolla ja varianssi fvariane. Luominentehd�a�an satunnaisesti n�aytteist�am�all�a normaalijakaumasta havaintoja. Poimintatoden-n�ak�oisyyksin�a k�aytet�a�an normaalijakauman tiheysfunktiota.J�alkik�asittelyss�a jatkuvina muuttujina k�asitellyt kokonaislukumuuttujat leikataan ko-konaislukumuuttujiksi. Leikkaaminen tehd�a�an makrollaCutToInt : doriginal � dimputed ! dut:Makro muuttaa kokonaisluvuiksi dimputed:n kaikki muuttujat, jotka ovat doriginal:ssa ko-konaislukuja.Makro V erifyCompleteData varmistaa, ett�a kahden aineiston dimensiot vastaavat eliformaalimmin V erifyCompleteData : d1 � d2 ! fstatus:Kentt�a�an fstatus laitetaan arvo 0, jos aineistot d1 ja d2 eiv�at ole samankokoiset. Muus-sa tapauksessa kentt�a�an sijoitetaan arvo 1. Makroa k�aytet�a�an varmistamaan ett�a vir-heellinen ja/tai puutteellinen havaintoaineisto ja validointiaineisto ovat dimensioiltaansamanlaiset.SeletCompleteReords makro valitsee havaintoaineistosta t�aysin havaitun osan.SeletCompleteReords : d! dfully observed:MergeDataframes liitt�a�a havaintoaineistoon kaikki toisen aineiston muuttujat, jotkasiit�a puuttuvat. MergeDataframes : d1 � d2 ! dmerged:Validointivaiheessa n�aytett�av�a aika-analyysin gra�ikka tehd�a�an makrollaShowT imeConsumption, joka luo gra�ikan sG. Gra�ikassa n�aytet�a�an pylv�ain�a tiedontuotantoprosessi vaiheisiin kuluneet ajat. 80



5.3.1 OngelmatSeuraavat asiat aiheuttivat ongelmia sovellusta kehitt�aess�a� editointis�a�ant�ojen tallennusformaatti,� ohjelmakoodin siirrett�avyys,� komponenttien nopeus,� komponenttien resurssienkulutus,� k�aytt�oj�arjestelmien v�aliset erot,� NDA-kirjaston osittainen testaamattomuus,� Dynaaminen NDA-kirjasto Linuxissa ja� liukulukujen desimaalierotin.Editointis�a�ant�ojen tallennusformaattiEditointis�a�ann�ot olivat alunperin Mirosoft Exelin CSV-tallennusformaatista, joka ontekstitiedostoformaatti, jossa muuttujat (sarakkeet) ovat sarkaimin ja havainnot (ri-vit) rivinvaihdoin eroteltuina. S�a�ann�ot olivat my�os osittain sanallisessa muodossa vaik-ka muuttujien arvot olivat numeroita. Editointis�a�ann�ot muutettiin CSV-formaatistaNDA:n expression-muotoon, jotta niiden k�aytt�aminen sovelluksessa olisi nopeampaa.Ongelmia aiheuttivat merkkijonot joiden numeeriset arvot olivat selitetty toisessa tie-dostossa. Toisen ongelman muodosti UK ABI -aineiston s�a�ann�ot, jotka erosivat ra-kenteeltaan UK Household SARS:in s�a�ann�oist�a. ABI aineistossa oli ehto, jonka on ol-tava tosi editointis�a�ann�on tarkistamista varten. Loppujen lopuksi tallennusformaatinaiheuttamat ongelmat eiv�at olleet vakavia.Ohjelmakoodin siirrett�avyysKoska Delphi 5, Delphi 6 ja Kylix eiv�at ole l�ahdekoodiltaan 100% yhteensopivia, niinsiirrett�avyyden takia oli teht�av�a k�a�ant�aj�akohtaisia m�a�arityksi�a l�ahdetiedostoihin. Delp-hi 5:n l�ahdekoodi ei ole aivan Kylix yhteensopivaa, mutta pienin k�a�ant�aj�akohtaisinm�a�aritelmin ohjelma on mahdollista k�a�ant�a�a. Delphi 5:n ja Kylixin v�alisi�a eroja ovatmm.: 81



� kirjastojen nimet (esim. Delphi 5:StdCtrls - Kylix:QStdCtrls),� resurssitiedostojen nime�amisess�a ja k�aytt�amisess�a (Delphi 5:*.dfm - Kylix:*.xfm),� komponenttien ominaisuuksissa (esim. Delphi 5:n TForm:in alignment-ominaisuuspuuttuu Kylixist�a),� komponenttien tapahtumak�asittelij�at ovat eri nimisi�a, toiminnaltaan eroavia taikokonaan puuttuvia (esim. Delphi 5:n TStringGrid-komponentin OnSetEditText-k�asittelij�a puuttuu Kylixist�a) ja� n�app�aimien nimet (esim. Delphi 5:VK RETURN - Kylix:Key Return).Kylixiss�a ja Delphi 6:ssa on CLX-kirjasto, joka on kehitetty siirrett�avyytt�a varten.Delphi 6:n sovellukset eiv�at kuitenkaan ole l�ahdekoodiltaan aivan 100% Kylix yhteen-sopivia koska mm. merkkijonojen tyypityksess�a ja tietueiden pakkaamisessa on pieni�aeroja.Komponenttien nopeusKomponentit eiv�at ole kovinkaan nopeita sill�a ne periytyv�at usein monesta oliostaja niiden luominen voi kest�a�a kohtuullisen kauan. Nopeusongelma ei tule vastaanv�ah�aisell�a m�a�ar�all�a komponentteja, mutta suurella m�a�ar�all�a sen huomaa. Kylixin CLX-sovelluksessa merkkijonojen lis�a�aminen mm. yhdistelm�alistaan (engl. ombobox) on hi-dasta. Delphi 6:lla k�a�annetty normaali versio sovelluksesta on selv�asti nopeampi kuinsill�a k�a�annetty CLX versio. Ero n�akyy mm. graa�sten n�akymien alustuksessa eli graa-�sissa komponeneteissa. CLX versio kuluttaa my�os enemm�an muistia kuin normaaliversio.Komponenttien resurssienkulutusKomponentit kuluttavat paljon resursseja. Esimerkiksi merkkijonoja taulukkona n�aytt�a-v�an TStringGrid-komponentin solut viev�at huomattavasti muistia. Testattaessa sit�a n.18 miljoonalla liukulukusolulla muistin varaaminen keskeytyi yhteen gigatavuun koskakoneen virtuaalimuisti loppui. Havaintoaineisto ei vienyt kuin n. 70 megatavua. T�am�antakia oli toteutettava 1000-rivinen n�akym�a havaintoaineistoon, joka vie v�ahemm�anmuistia.
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K�aytt�oj�arjestelmien v�aliset erotOhjelmaa teht�aess�a havaittiin, ett�a Windows-k�aytt�oj�arjestelmiss�a systeemiresurssien(GDI-gra�ikkarakenne, jne) hallinta on erilaista. Sovellusta ajettaessa Windows 98-tai Windows Millennium Edition -k�aytt�oj�arjestelmiss�a systeemiresurssit loppuvat mel-kein heti kun yksikin NDA:n gra�ikkaikkuna n�aytet�a�an. Windows 95- ja Windows NT-k�aytt�oj�arjestelmi�a ei ollut saatavilla testattavaksi. On eritt�ain todenn�ak�oist�a ett�a aina-kin Windows 95:ssa on sama ongelma kuin Windows 98- ja Windows ME -k�aytt�oj�ar-jestelmiss�a, koska pohjana on sama ydin. Ainakin vanhemmissa Windowseissa GDI-resursseja on kiinte�a m�a�ar�a, mik�a aiheuttaa ongelmia koska sovellus tarvitsee niit�apaljon luodessaan dynaamisesti komponentteja.Linux- ja Windows-k�aytt�oj�arjestelmiss�a tiedostojen poluissa k�aytett�av�a hakemistojenerotinmerkki on erilainen. Linuxissa se on / ja Windowissa n. Sovelluksen joissakin koh-dissa joudutaan muuttamaan polun esitysmuotoa, jotta viittaus toimisi k�aytett�av�ass�ak�aytt�oj�arjestelm�ass�a. On my�os huomattava ett�a Linuxissa isot ja pienet kirjaimet tie-dostojen nimiss�a tarkoittavat eri tiedostoa, kun Windowissa ne tarkoittavat samaatiedostoa.NDA-kirjaston osittainen testaamattomuusNDA-kirjasto on valtava ohjelmistopaketti ja siin�a on joitakin osittain testattuja k�askyj�a.Sovellus keskeytyy jos NDA-kirjaston jokin k�asky kaatuu. Ratkaisu ongelmaan on jokok�aytt�a�a jotain toista menetelm�a�a, jos sellainen on olemassa, tai sitten korjata kyseinenk�asky. Suurimmaksi osaksi NDA:n k�askyt toimivat eritt�ain hyvin, koska ne ovat hyvintestattuja.Dynaaminen NDA-kirjasto LinuxissaLinuxissa dynaaminen NDA-kirjasto on shared objet (.so) -muodossa koska Kylixill�aei voi linkitt�a�a staattista kirjastoa sovellukseen. Staattinen kirjasto on kokonaisuus jokaliitet�a�an sovelluksen binaarikoodiin sen linkityksen yhteydess�a. Dynaaminen kirjasto,joka on erillinen tiedosto, luetaan muistiin kun sovellus k�aynnistet�a�an. Kirjastosta onviittauksia ulkopuolisiin kirjastoihin, kuten lib:hen, joka on osa C-kielen peruskirjas-toa. Viittaus on tiettyyn kirjaston versioon, joten sovelluksen siirrett�avyys Linuxin erilevitysversioiden v�alill�a on hankalaa. Yksi mahdollisuus olisi k�a�ant�a�a NDA-kirjastostabinaariversioita eri Linux-j�arjestelmille. Ongelmaa ei tutkittu tarkemmin vaan NDA-83



kirjastosta k�a�annettiin versio testikoneella, mik�a varmisti ett�a kirjastoviittaukset toi-mivat siin�a.Liukulukujen desimaalierotinWindows-k�aytt�oj�arjestelm�ass�a liukulukujen desimaalierotin aiheutti ongelmia koskaoletuksena Windows k�aytt�a�a erottimena maavy�ohykkeen (engl. regional settings) m�a�a-rittelem�a�a erotinta. Ongelma havaittiin muunnettaessa liukulukuja merkkijonoiksi jap�ainvastoin. Ongelman ratkaisuksi liukulukujen desimaalierotin asetetaan sovelluksenalussa pisteeksi.5.3.2 SovellusSeuraavissa kappaleissa kuvaillaan sovelluksen toiminnallisuus (kts. 5.2.1). Mukana onmy�os kuvia joiden toivotaan helpottavan sovelluksen hahmottamista lukijalle. Kap-paleissa taustamuuttujien valitseminen ja validointi k�ay ilmi, ett�a sovellukseenlis�attiin toimintoja, joita ei ollut alkuper�aisess�a suunnitelmassa. Aliotsikot etenev�atsovelluksen k�aytt�oliittym�an vaiheiden mukaisesti.Prosessin aloitusparametrien asettaminenEnsimm�aisess�a vaiheessa (kuva 41) k�aytt�aj�an on valittava k�asitelt�av�a puutteellinenja/tai virheellinen havaintojoukko, josta halutaan tuottaa ehj�a havaintoaineisto. Oh-jelma mahdollistaa havaintoaineiston lukemisen sis�a�an NDA:n tiedostoformaatissa (tie-dostop�a�ate .dat). K�aytt�aj�an on m�a�aritelt�av�a havaintojen puuttuvuutta ilmaisema ar-vo, joka oletuksena on -10000. K�aytt�aj�a voi my�os m�a�aritell�a luonnollista puuttuvuuttailmaiseman arvon, joka oletuksena on -9. Arvoa k�aytet�a�an visualisoitaessa muuttu-jien jakaumia validointivaiheessa. N�am�a arvot poistetaan t�all�oin, jotta jakaumat eiv�atmahdollisesti piikity siihen. T�aydellinen havaintoaineisto voidaan my�os valita t�ass�avaiheessa, jos sellainen on saatavilla. Prosessin tuottamia tuloksia voidaan sen avullaverrata validointivaiheessa alkuper�aisiin (kts. alikappale 5.4.8). Prosessi voidaan my�osvalidoida Bootstrap-menetelm�all�a ja vakiohavaintoaineistolla, mik�a tarkoittaa, ett�a va-lidointi mittaa prosessin menetelm�an tuottamaa vaihtelua. Vaihtelu voi synty�a virhei-den tunnistamis- ja korjaamis-, tiedon kompressointi- ja imputointivaiheessa. Prosessinparametrit voidaan m�a�aritell�a tallennattavaksi tiedostoon ja tallennettuja parametreja84



voidaan k�aytt�a�a j�alkeenp�ain. Oletuksena parametrit tallennetaan DPP parameters.txttiedostoon. Painettaessa Next-painiketta ohjelma tarkistaa, ett�a havaintoaineisto onm�a�aritelty. Jos t�aydellinen havaintoaineisto on asetettu niin tarkistetaan, ett�a sen di-mensio vastaa k�asitelt�av�an havaintoaineiston dimensiota. Canel-painikkeella voidaankeskeytt�a�a prosessi. Valitsemalla tallennettujen prosessiparametrien k�aytt�amisen so-vellus lataa tiedoston m�a�arittelem�an k�asitelt�av�an havaintoaineiston. T�am�an lis�aksi la-dataan validointiaineisto jos sellainen on m�a�aritelty. Lopuksi asetetaan prosessipara-metrit tiedostosta. Jos k�aytt�aj�a asettaa prosessiparametrien tallentamisen niin t�all�oinennen kuin siirryt�a�an seuraavaan vaiheeseen tallennetaan aloitusparametrit prosessitie-dostoon. Prosessiparametrien tallentaminen ja tallennettujen parametrien k�aytt�aminenovat toistensa poissulkevia. Oletusarvona on, ett�a prosessiparametreja ei tallenneta eik�atallennettuja parametreja k�aytet�a.

Kuva. 41: Prosessin aloitusparametrien asettaminenEditointis�a�ant�ojen m�a�aritt�aminenEnsin virheet tunnistetaan editointis�a�ant�ojen avulla, mink�a j�alkeen ne korjataan. Vir-heet voidaan merkit�a imputoitaviksi tai korvata eksplisiittisella arvolla. Editointis�a�ann�otladataan automaattisesti .er-p�a�atteisest�a tiedostosta, jos sellainen on olemassa. T�am�an85



ohittaa prosessiparametritiedoston m�a�aritys, jos tallennettuja arvoja k�aytet�a�an. Sovel-luksen editointis�a�ann�ot ovat m�a�arittelylt�a�an esimerkin 5.3.1 mukaiset. S�a�ant�oj�a voi-daan my�os muokata ohjelmalla (kuva 42). S�a�ant�ojen tyhjent�aminen tapahtuu Clear-painikkeella. Load-painikkeella ladataan editointis�a�ann�ot tiedostosta. N�akym�ass�a ole-vien editointis�a�ant�ojen tiedostoon tallentaminen tehd�a�an Save-painikkeella. Prosessinkeskeytt�amien tapahtuu Canel-painikkeella. Next-painikkeen painamisen j�alkeen suo-ritetaan virheiden havaitseminen ja korjaaminen s�a�ann�oill�a. T�am�an lis�aksi luodaan vir-heindikaattorimatriisi ja mitataan editointiin kuluva aika. Editoinnin j�alkeen luodaanpuuttuvuusindikaattorimatriisi ja sen tekemiseen kuluva aika mitataan. Lopulta siir-ryt�a�an seuraavaan vaiheeseen. Jos puutteellisten poistaminen oli valittu, niin editoin-nin j�alkeen puutteelliset havainnot poistetaan havaintoaineistosta. T�all�oin siirryt�a�ansuoraan prosessin loppuun.Esimerkki 5.3.1 (Esimerkki s�a�ann�ost�o)textFALSE1# Editointis�a�ann�ot virheelliselle Boston Household -aineistolle;# Tarkistetaan onko muuttujien rim arvo positiivinen, zn:n arvo# pienempi kuin yksi ja indus erisuuri kuin nolla. Jos n�ain on niin# havainto on virheellinen. T�all�oin zn:lle editoidaan arvo 6 ja# rim muuttuja merkit�a�an imputoitavaksi.CONDITION: 'rim' > 0.0 AND 'zn' < 1CHECK: 'indus' != 0EDIT: zn=6IMPUTE: rimEditointis�a�ann�oiss�a toinen rivi m�a�arittelee totuusarvon, jolla editointi tehd�a�an. Edi-tointis�a�ann�on tulee sis�alt�a�a ehto (CONDITION), editointitoiminnot (EDIT) ja imputointi-toiminnot (IMPUTE). N�aiden lis�aksi siin�a voi olla my�os tarkistusehto (CHECK). CONDITIONm�a�arittelee ehdon, jonka totuusarvon t�aytyy olla s�a�ant�ojen 2. rivin totuusarvon negaa-tio. Jos n�ain ei ole, niin havainto ei l�ap�aise s�a�ant�o�a ja vaatii mahdolliset editointi-ja imputointitoiminnot. Ehto saa olla mik�a tahansa mielivaltainen NDA:n lausekekie-86



len tukema looginen lauseke, kunhan tulos on 0/1-arvoinen eli ep�atosi tai tosi. CHECKm�a�arittelee tarkistusehdon, jonka on oltava tosi jokaiselle editoitavalla havainnolle.T�am�an avulla voidaan tehd�a mm. editointis�a�ann�ot yhdistetylle lyhyen ja pitk�an kyselynhavaintoaineistolle. T�all�oin jonkun muuttujan on m�a�aritelt�av�a mihin kyselyyn havain-not kuuluvat. EDIT m�a�arittelee editointitoiminnan, joka kuvaa muuttujiin teht�av�at kor-jaukset. Korjauslausekkeessa muuttujille voidaan m�a�aritell�a explisiittisesti yksi arvo,joka annetaan sille korjauksen tapahtuessa. Vaihtoehtoisesti voidaan m�a�aritell�a joukkoarvoja korjaukselle, joista poimitaan satunnaisesti yksi. Yleinen muoto editointirivil-le on: EDIT: kentt�a1=arvo1|...|arvoK1,...,kentt�aN=arvo1|...|arvoKN. Jos kor-jausarvojen poimintatodenn�ak�oisyyksi�a halutaan painottaa on korjausarvot sy�otett�av�atodenn�ak�oisyyksien suhteessa eli esimerkiksi: EDIT: status=1|1|1|2|2 m�a�arittelee60%:n todenn�ak�oisyyden 1:lle ja 40%:n todenn�ak�oisyyden 2:lle. IMPUTE m�a�aritteleekent�at, jotka halutaan imputoida kun editointis�a�ant�o astuu voimaan. Imputointirivinon oltava muotoa: IMPUTE: kentt�a1,...,kentt�aN.

Kuva. 42: Editointis�a�ant�ojen m�a�aritt�aminenMuuttujien koodaustiedon m�a�aritt�aminenDiskreetit muuttujat, jotka eiv�at ole jatkuvia (kuten sukupuoli, ammatti, jne), t�aytyy87



koodata siten ettei niiden luokkien v�alille muodostu koodauksesta johtuvia riippuvuuk-sia. Yksinkertaisin tapa on koodata niiden luokat luokkamuuttujiksi. Ilman kyseist�ak�asittely�a lopputuloksiin voi tulla mahdottomia arvoja, joita alkuper�aisess�a havaintoai-neistossa ei ollut. Diskreetit "jatkuvat" muuttujat, kuten ik�a, voidaan usein prosessoi-da ilman koodaamista. T�all�oin ohjelma k�asittelee ne jatkuvina muuttujina ja lopputu-los katkaistaan kokonaisluvuksi. Koodaustiedon m�a�aritt�amisvaiheessa k�aytt�aj�a valitseekoodattavat muuttujat listalta (kuva 43). Listalla n�akyy muuttujatyyppi ([INT℄,[FLOAT℄tai [STRING℄) ja mahdollinen puuttuvuusindikaattori (teksti [MIS℄). Add-painikkeellalis�at�a�an muuttuja koodattavaksi. Vain kokonaislukumuuttujia voidaan koodata. Remove-painikkeella poistetaan muuttuja koodattavien listalta. Ohjelma lataa koodaustiedonautomaattisesti .od-p�a�atteisest�a tiedostosta, jos sellainen on olemassa. T�am�an ohit-se menee prosessiparametritiedostossa mahdollisesti m�a�aritelty koodaustiedosto. Load-painikkeella voidaan koodaustieto ladata mist�a tahansa tiedostosta. Vastaavasti Save-painikkeella voidaan m�a�aritelty koodaustieto tallentaa haluttuun tiedostoon. Next-painikkeen painamisen j�alkeen tehd�a�an valittujen muuttujien koodaaminen. T�ah�an ku-luva aika mitataan. T�am�an j�alkeen tutkitaan havaintoaineiston puuttuvuus. Jos puut-tuvuutta ei ole, niin siit�a ilmoitetaan k�aytt�aj�alle, mink�a j�alkeen prosessi keskeytet�a�an.

Kuva. 43: Muuttujien koodaustiedon m�a�aritt�aminen88



Taustamuuttujien valitseminenSeuraavaksi on valittava taustamuuttujat (kuva 44), joilla yhdistet�a�an puutteellinenhavaintoaineisto havaittuun tai selitet�a�an puuttuvia arvoja MLP regressiossa. Muut-tujien puuttuvuuden tunnistamiseen kuluva aika mitataan. Add-painikkeella lis�at�a�anmuuttuja selitt�av�aksi muuttujaksi. Remove-painikkeella poistetaan valittu muuttujaselitt�avien muuttujien listalta. Merkkijonokent�at siirret�a�an suoraan t�aydennettyyn ha-vaintoaineistoon, oletuksena on ett�a merkkijonokentt�a�a vastaa kokonais- tai liukuluku-kentt�a. Osittain havaitut muuttujat otetaan automaattisesti mukaan havaintoaineistonjakauman malliin (TS-SOM, K-Means, jne). Jos havaintoaineistossa ei ole yht�a�an t�aysinhavaittua muuttujaa niin MLP regressiomenetelm�at eiv�at ole k�aytett�aviss�a. K-Means-,Fuzzy C-Means-, kokonaan havaitusta havaintoaineiston osasta rakennettu TS-SOM-ja hierarkiset klusterointimenetelm�at eiv�at ole my�osk�a�an t�all�oin k�aytett�aviss�a. Canel-painikkeella voidaan prosessi keskeytt�a�a. Seuraavaan vaiheeseen siirtyminen tapahtuuNext-painikkeella. Huom: selitt�avien muuttujien listaa ei tallenneta prosessiparametri-tiedostoon.

Kuva. 44: Taustamuuttujien valitseminen
89



T�ass�a vaiheessa lis�attiin mahdollisuus muuttujien hajontadiagrammin katselemiseen,muuttujan asteikon muuttamiseen sek�a puuttuvuuden ja virheiden visualisoimiseen.N�am�a toiminnot tehd�a�an Satterplot-, Expression tool-, Visualization of errors- jaVisualization of missingness -painikkeilla. N�ait�a ei ollut sovelluksen suunnitelmassa.Hajontadiagrammin muuttujien valitsemisen lis�aksi voidaan tutkia muuttujan astei-kon muuttamista, esimerkiksi logaritmiseksi. Jos havaintoaineistossa on havaintoja yli1000 kappaletta, niin niist�a poimitaan satunnaisesti 1000, jotta diagrammin visuali-sointi sujuu nopeasti. Muuttujien hajontadiagrammeja voidaan visualisoida kuvan 44.1mukaisesti.
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a) b)Kuva. 44.1: Hajontadiagrammit: a) 2-ulotteinen; b) 3-ulotteinen90



2-ulotteisella hajontadiagrammilla voidaan tutkia kahden muuttujan ja 3-ulotteisellakolmen muuttujan v�alist�a korrelaatiota. N�aiden lis�aksi sovelluksessa on mahdollisuusmy�os visualisoida 1-ulotteinen hajontadiagrammi. Se on hy�odyllinen mm. tutkittaes-sa muuttujan asteikkoa. Hajontadiagrammien tutkimisen j�alkeen saattaa olla tarpeenmuuttaa jonkun muuttujan asteikkoa. T�am�a voidaan tehd�a expression-ty�okalulla (kuva44.2).
Kuva. 44.2: Expression-ty�okaluHavaintoaineistossa olleita virheit�a, olettaen ett�a editointis�a�ann�ot olivat aiemmin k�ay-t�oss�a, ja puuttuvuuksia voidaan visualisoida 2- tai 3-ulotteisesti kuvan 44.3 mukaisesti.N�ain voidaan tutkia yhteisjakaumia ja mahdollisesti tunnistaa virhe- ja puuttuvuus-lohkoja.
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a) b)Kuva. 44.3: Virheiden ja puuttuvuuksien visualisointi:a) 2-ulotteinen visualisointi; b) 3-ulotteinen visualisointi91



Esik�asittelyparametrien asettaminenEsik�asittelyss�a havaintoaineiston muuttujat on mahdollista yhdenmukaistaa (kuva 45).Muuttujien asteikkojen yhdenmukaistaminen tehd�a�an niiden minimi- ja maksimiarvo-jen avulla (min/max based equalization of �elds -painike). Vaihtoehtoisesti muuttu-jat voidaan yhdenmukaistaa varianssien avulla (variane-based equalization of �elds-painike). Yhdenmukaistaminen on tarpeen sill�a kaikki k�aytetyt menetelm�at ovat va-rianssipohjaisia. Jos esik�asittely�a ei tehd�a niin muuttuja, jolla on suurin varianssi, do-minoi kompressiovaiheessa teht�av�a�a jakauman mallintamisprosessia. Oletusasetuksenaon ett�a esik�asittely�a ei tehd�a. Canel-painike keskeytt�a�a prosessin. Next-painikkeenpainamisen j�alkeen suoritetaan mahdollisesti esik�asittely. Esik�asittelyyn kuluva aikamitaan. Esik�asittelyparametrit tallennetaan prosessiparametritiedostoon, jos k�aytt�aj�aon niin m�a�aritellyt.

Kuva. 45: Esik�asittelyparametrien asettaminenKompressiovaiheen parametrien asettaminenTiedon kompressiolla voidaan mallintaa havaintoaineiston jakaumaa, mik�a nopeuttaausein imputointia. Jakauman mallinnuksessa muodostetaan sen prototyyppej�a (neu-roneita tai rypp�ait�a). K�aytt�aj�an on valittava menetelm�a ja sen parametrit (kuva 46).92



Havaintoaineisto voidaan my�os j�att�a�a kompressoimatta, mik�a on oletusasetus. Vaihdet-taessa menetelm�a�a vaihtuu my�os graa�set kontrollit, joilla asetetaan menetelm�an pa-rametrit. Canel-painikkeella on mahdollista keskeytt�a�a prosessi. Next-painiketta pai-nettaessa suoritetaan mahdollisesti havaintoaineiston kompressointi, johon k�aytett�av�aaika mitataan. Kompressioparametrit tallennetaan tiedostoon - jos k�aytt�aj�a on niinvalinnut.NDA:ssa on kahdenlaisia ryv�astelymenetelmi�a, joista ensimm�aiset ryv�astelev�at havain-toaineiston t�aysin havaitun osajoukon avulla. Ne siis muodostavat osaluokituksen, jokaei sis�all�a puutteellisia havaintoja. T�am�a luokitus t�aydennet�a�an koko havaintoaineistonluokitukseksi etsim�all�a havainnoille l�ahimm�at prototyypit selitt�av�an havaintoaineis-ton avulla. J�alkimm�aiset ryv�astelymenetelm�at luokittelevat havaintoaineiston k�aytt�aenhy�odykseen my�os puutteellista osaa havaintoaineistosta. T�aten muodostettua luokitus-ta ei tarvitse t�aydent�a�a koska se on kokonainen. Jos havaintoaineiston t�aysin havaittuosa on tyhj�a joukko niin t�all�oin suurinta osaa ryv�astelymenetelmist�a ei voida k�aytt�a�aja kyseiset ryv�astelyvaihtoehdot eiv�at ole valittavissa. Ryv�astelyn suorittamista vartenohjelmisto tukee viitt�a NDA:n mahdollistamaa ryv�astelymenetelm�a�a, jotka ovat TS-SOM-, hierarkkinen-, K-Means-, Fuzzy C-Means- ja EM TS-SOM- (keskipisteimputoin-nilla) ryv�astely. TS-SOM:illa ja EM TS-SOM:illa ryv�astely voidaan tehd�a hy�odynt�aenmy�os puutteellista havaintoaineistosta. Muilla menetelmill�a ryv�astely tehd�a�an t�aysinhavaitusta havaintoaineistosta. EM TS-SOM algoritmi ei ole oikea Expetation Maxi-mization -algoritmi. Algoritmi tekee iteraativisesti parametrien (TS-SOM:n painovek-torit) uudelleen laskemista ja keskipisteimputointia. Algoritmin konvergointia voidaanarvioida kovarianssimatriisin ja puuttuvien arvojen muutoksen kuvaajilla. Hierarkistaryv�astely�a voidaan tehd�a yhdist�amis- ja hajautusmenetelmill�a. Yhdist�amismenetelmi�aon kuusi ja hajautusmenetelmi�a kaksi. Hierarkkinen ryv�astely yhdist�amismenetelmill�aon k�ayt�ann�ollinen vain kun havaintoaineisto on pieni, koska menetelm�at k�aytt�av�at pal-jon muistia.
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Kuva. 46: Kompressioparametrien asettaminenImputointiparametrien asettaminenImputointivaiheessa (kuva 47) valitaan halutaanko suorittaa yksikk�o- vai moni-impu-tointi (Single- ja Multiple imputation -painikkeet). J�alkimm�aisess�a tapauksessa vali-taan moni-imputointien lukum�a�ar�a m (Multiple imputation ount), jolloin muodos-tetaan m kappaletta kokonaisia havaintojoukkoja. Moni-imputoinnin loppuvaiheessalasketaan yksi kokonainen havaintojoukko m:st�a imputoidusta havaintojoukosta. Vali-tulle imputointimenetelm�alle voidaan asettaa parametrit, joilla on olemassa oletusar-vot. Oletuksena on yksikk�oimputointi ja menetelm�an�a l�ahin naapuri ryv�astelem�at-t�om�alle havaintoaineistolle ja keskipisteimputointi ryv�astellylle havaintoaineistolle. Mo-ni-imputointien oletusm�a�ar�a on kolme. Imputointimenetelm�a�a vaihdettaessa vaihtuumy�os kontrollit, joilla m�a�aritell�a�an menetelm�an parametrit. Prosessin keskeytt�aminenvoidaan suorittaa Canel-painikkeella. Next-painiketta painettaessa suoritetaan ha-vaintoaineiston t�aydent�aminen, johon kuluva aika mitataan. Jos prosessiparametrientallentaminen on valittu prosessin alussa niin imputointiparametrit tallennetaan tiedos-toon. Imputointi voi ep�aonnistua MLP regressiomenetelmill�a jos jossakin rypp�a�ass�a eiole t�aysin havaittuja havaintoja. T�all�oin n�aytet�a�an k�aytt�aj�alle virheilmoitus. T�am�anj�alkeen k�aytt�aj�a voi valita jonkun muun imputointimenetelm�an. Vaihtoehtoisesti h�an94



voi aloittaa prosessin alusta ja v�ahent�a�a jakauman mallin kompleksisuutta.

Kuva. 47: Imputointiparametrien asettaminenNDA:n avulla pystyttiin tekem�a�an seuraavat imputointimenetelm�at:1. l�ahimm�an naapurin menetelm�a,2. arvojen ennustaminen normaalijakauman avulla,3. satunnainen luovuttajaimputointi,4. keskiarvoimputointi,5. stokastinen keskiarvoimputointi,6. robusti keskiarvoimputointi,7. stokastinen robusti keskiarvoimputointi,8. MLP monimuuttujaregressio, 95



9. MLP regressio muuttujittain ja10. (puutteellisten poistaminen).Keskiarvo tarkoittaa ryv�asimputoinnissa rypp�a�an keskipistett�a. Menetelm�at 2, 3, 5 ja 7tuottaa varianssia moni-imputoituihin arvoihin. L�ahimm�an naapurin menetelm�a tuot-taa varianssia imputointien v�alill�a (jos luovuttajia on useampi) mutta moni-imputointiaei ole tuettu. Imputointimenetelm�at on selitetty luvuissa 2 ja 4. MLP menetelmiss�aBakpropagation-opetusalgoritmista on k�aytett�aviss�a seitsem�an versiota, jotka ovat� perus BP-algoritmi (engl. Basi learning rule),� perus BP-algoritmimomenttitermill�a (engl. Basi learning rule with a momentumterm),� globaali adaptiivinen opetusaskeleen pituus algoritmi (engl. Global adaptive trai-ning step length),� Matlabin neuroverkko ty�okalun tyylinen algoritmi (engl. Matlab neural networktoolbox style),� Silva ja Almeida -algoritmi,� RPROP-algoritmi ja� Levenberg-Marquardt -algoritmi.On suositeltavaa k�aytt�a�a RPROP-menetelm�a�a koska se oppii nopeammin kuin muut.Klusteroimattomalle havaintoaineistolle MLP:n opetus-, testi- ja validointijoukon vir-heit�a voidaan visualisoida. Kuvassa 47.1 kuvaajan keskivaiheessa alin viiva on testi-joukon-, keskimm�ainen viiva on validointijoukon- ja ylin viiva on opetusjoukon virhe.Kuvaajien avulla voidaan tapauskohtaisesti p�a�atell�a onko MLP-verkko oppinut havain-toaineiston.
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Kuva. 47.1: MLP:n virheetRyv�astellyn havaintoaineiston imputointimenetelmin�a voidaan k�aytt�a�a samoja me-netelmi�a kuin ryv�astelem�att�om�an havaintoaineiston kanssa. Keskiarvomenetelmiss�ak�aytet�a�an keskiarvona rypp�aiden keskipistett�a. Satunnainen luovuttaja ja robusti kes-kiarvoimputointi k�aytt�av�at klusterin hyv�aksymiskriteeri�a (donor luster aeptane ri-terion). Kriteeri m�a�arittelee imputoinnissa k�aytett�av�at havaintojoukot. MLP imputoin-timenetelm�at vaativat, ett�a jokaisessa klusterissa on v�ahint�a�an yksi t�aysin havaittu ha-vainto. Jos t�aysin havaittu osa on tyhj�a, niin kyseisill�a menetelmill�a imputointiprosessikeskeytyy, mink�a j�alkeen voidaan valita toinen menetelm�a. Tosin jos halutaan k�aytt�a�aMLP menetelm�a�a niin kompressointimallin kompleksisuutta (= klusterien/neuronienm�a�ar�a�a) on v�ahennett�av�a. Klusteroidun havaintoaineiston imputointimenetelm�at toi-mivat t�aysin samalla tavalla kuin klusteroimattoman havaintoaineiston menetelm�atpaitsi, ett�a ne k�aytt�av�at havaintoaineiston osajoukkoa imputointimallin muodostami-seen. Ryv�asimputointimenetelmien etuna on, ett�a ne mallintavat monihuippuisen ha-vaintojoukon.ValidointituloksetEnnen validointivaihetta havaintoaineisto leikataan minimi-maksimi hyperkuutiolla,mik�a est�a�a alueen ulkopuolisten havaintopoikkeamien tuottamisen. Hyperkuutio onlaskettu alkuper�aisest�a havaintoaineistosta. Validointiin kuluva aika mitataan.97



Kuva. 48: ValidointituloksetValidointivaiheessa tutkitaan tuloksien validisuus laskemalla tunnuslukuja (kuva 48)ja vertaamalla jakaumia eli tiheysfunktion kuvaajia (kuva 48.1). Suunnitteluvaihees-sa kaavailtuihin ominaisuuksiin lis�attiin mahdollisuus tallentaa tulokset leikep�oyd�al-le. Tallentaminen tapahtuu Copy to lipboard -painikkeella. Tiheysfunktioiden vertai-lu tehd�a�an Variable distributions -painikkeella. Canel-painikkeella prosessi voidaankeskeytt�a�a. Next-painikkeella siirryt�a�an seuraavaan vaiheeseen. Tiheysfunktion esti-mointimenetelmi�a ovat histogrammi (kuva 48.1 vasen), Parzenin ikkuna (kuva 48.1 oi-kea), Parzenin ikkuna Gaussisella painotuksella, K-l�ahimm�an naapurin menetelm�a, K-l�ahimm�an naapurin menetelm�a Gaussisella painotuksella ja MeanV Gaussisella paino-tuksella. Menetelmien yleinen parametri on poimintatarkkuus. Muita menetelm�akohtai-sia parametreja ovat mm. Parzenin ikkunan leveys, Gaussisen jakauman varianssi jal�ahimpien naapurien m�a�ar�a.
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 0.00 530740.50 707654.00 353827.00176913.50 707654.00530740.50 x 0.00Kuva. 48.1: Tiheysfunktion kuvaajat, imputointimenetelm�an�a rypp�a�an keskipiste:histogrammi (vasen); Parzenin ikkuna (oikea)Validoinnin avulla voidaan verrata eri mallinnus- ja imputointimenetelmien tuottamiatuloksia. Validointi voi tapahtua sovelluksessa kahdella eri tavalla, riippuen siit�a onkovirheet�on vertailu havaintoaineisto saatavilla. Jos se on saatavilla, niin t�all�oin imputoi-tua havaintoaineistoa voidaan verrata alkuper�aiseen. Vertailu havaintoaineiston puut-tuessa vertauskohteena k�aytet�a�an jakaumaa, joka muodostuu muuttujien havaituistaarvoista. Edellisten lis�aksi validointi voidaan tehd�a my�os Bootstrap-menetelm�all�a. Va-lidoinnissa lasketaan tilastolliset tunnusluvut sek�a niiden v�alinen erotus ja ero prosent-teina. J�alkimm�ainen lasketaan kaavallaErrorperentage = 100% � (x� x̂)x :Kaavan ongelma on ett�a kun alkuper�ainen tunnusluku x on nolla (tai riitt�av�an l�ahell�asit�a) niin tulos ei mahdu en�a�a tietokoneen liukulukuarvoon. Ongelman ratkaisuna onj�att�a�a prosentuaalinen ero laskematta kun x on riitt�av�an l�ahell�a nollaa.YhteenvetoYhteenvetovaiheessa imputoitu aineisto voidaan tallentaa NDA:n tukemaan tiedosto-formaattiin Save dataset -painikkeella. Validointituloksiin on my�os mahdollista palatapainamalla Validation-painiketta. N�aiden lis�aksi prosessin aikana tehty aika-analyysivoidaan visualisoida kuvan 49 mukaisena pylv�asdiagrammina, jolloin k�aytt�aj�a n�akeeeri vaiheisiin kuluneen ajan. Visualisointi n�ahd�a�an kun painetaan Time onsump-tion -painiketta. Aika-analyysin avulla voidaan verrata eri vaihtoehtojen laskennal-99



lista kompleksisuutta. Ajankulutus gra�ikan Y-akseli on sekunteina. X-akselilla ole-vat pylv�a�at ovat mitatut prosessin eri vaiheet. Prosessi p�a�atet�a�an Done-painikkeella.T�am�an j�alkeen t�aydennetty havaintoaineisto on k�aytett�aviss�a.
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Kuva. 49: Yhteenveto - ajankulutus
5.4 Testaus ja arviointiTestaaminen koostui sovelluksen yleisen toimivuuden- ja editointi- ja imputointime-netelmien validoinnista. Sovelluksen yleisen toimivuuden testaus suoritettiin Windows2000, Windows 98 ja Windows ME -ymp�arist�oiss�a. Kuten toteutusvaiheen ongelmaalikappaleessa (5.3.1) todettiin, aiheutti graa�sen n�akym�an dynaamiset komponentitGDI-systeemiresurssien loppumisen Windows 98 ja -Millennium k�aytt�oj�arjestelmiss�a.Ratkaisuksi ongelmaan p�a�atettiin poistaa dynaamisten komponenttien luominen ky-seisiss�a j�arjestelmiss�a, mink�a j�alkeen ohjelma toimi. Tosin gra�ikkan�akymien toimin-100



nallisuus h�avisi k�ayt�ann�oss�a kokonaan, mutta tiedon tuotantoprosessia se ei haittaa.Sovelluksen yleist�a toimivuutta testattiin k�asittelem�all�a sill�a EurEdit-projektin ohellasaatuja testiaineistoja eri menetelmin. Sovellusta testattaessa l�oytyi my�os NDA oh-jelmistosta joitakin virheit�a, esimerkiksi TS-SOM:in havaintojen luokittelualgoritmikaatui jos havainnon kaikki komponentit olivat puutteellisia.5.4.1 Tavoitteiden toteutuminenOhjelmistossa TS-SOM-algoritmia voidaan k�aytt�a�a havaintoaineiston jakauman mal-lintamiseen. TS-SOM on k�aytett�avist�a jakauman mallinnusmenetelmist�a nopein. Isojadatamassoja pystyt�a�an k�asittelem�a�an ohjelmiston avulla. Rajoitteeksi muodostuu dis-kreettien muuttujien koodaaminen kategorisiksi muuttujiksi. Isoilla datamassoilla yh-den kategorian muuttuja voi vied�a paljon muistia. Jos kategorioita on esimerkiksi sa-toja, niin muistinkulutus voi kasvaa huomattavasti. Ohjelmisto toimii fyysisen muistinloppuessa, mutta laskennallinen toiminnallisuus hidastuu huomattavasti k�aytett�aess�avirtuaalista muistia. Ennakko-oletuksena oli, ett�a kategoriset muuttujat viev�at paljonmuistia suurien datamassojen kanssa. Niiden muistinkulutusta voitaisiin v�ahent�a�a 32-kertaisesti lis�a�am�all�a NDA:han 1-bittinen muuttujatyyppi. Lis�a�aminen merkitsisi sit�a,ett�a useisiin k�askyihin t�aytyisi ohjelmoida tuki uudelle tietotyypille. Tiedon tuotan-toprosessi mahdollistaa havaintoaineistojen loogisten virheiden korjaamisen, olettaenett�a editointis�a�ann�ot on m�a�aritelty, ja puutteellisuuksien t�aydent�amisen. Prosessin luo-tettavuus voidaan arvioida validoimalla, mik�a auttaa k�aytt�aj�a�a. EurEdit-testiaineistotonnistuttiin k�asittelem�a�an ohjelmistolla. Editointi- ja imputointimenetelmi�a testattiinkolmella havaintoaineistolla, jotka olivat Danish Labour Fore Survey-, UK AnnualBusiness Inquiry (sektori 2/1998)- ja UK Household SARS -havaintoaineisto. Tes-tikoneena k�aytettiin Celeron 700 MHz konetta, jossa oli 256 megatavua muistia jaWindows 2000 -k�aytt�oj�arjestelm�a. Testauksessa k�aytettiin mallintamiseen TS-SOM:ia,muuttujat yhdenmukaistettiin varianssien perusteella ja prosessin tulokset validoitiinBootstrap-menetelm�all�a. Kokonaisuudessaan ohjelmisto toteuttaa sille asetetut tavoit-teet.
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5.4.2 TestituloksetDanish Labour Fore Survey tuloksetTestattu havaintoaineisto oli synteettinen ja siin�a oli 20000 havaintoa, joista 14633 (=73,2%) oli t�aysin havaittu. Editointis�a�ant�oj�a ei ollut saatavilla. Muuttujia oli yhteens�a14 kappaletta, joista vain yksi (INCOME) oli puutteellinen. TS-SOM:issa k�aytettiinnelj�a�a kerrosta lukuunottamatta MLP regressiomenetelm�a�a jonka kanssa k�aytettiinvain kahta. MLP-verkossa oli viisi piilokerrosta, joissa jokaisessa oli 25 neuronia. MLP:nopetusmenetelm�an�a k�aytettiin RPROP-algoritmia. Validointi tehtiin suorittamalla pro-sessi 5 kertaa. Taulukossa 5.1 on havainnollistettu imputointimenetelmien tuottamiaImputointimenetelm�a k.a.(imp) k.a.virheKeskipiste 180381.156�249.935 0.990%�0.137%L�ahin naapuri 176749.344�342.015 2.983%�0.188%Satunnainen luovuttaja 182420.750�595.243 0.251%�0.221%Ennustaminen normaalijakaumalla 180088.969�315.011 1.150%�0.173%Stokastinen keskipiste 180456.063�498.423 0.949%�0.274%Robusti keskiarvo 178225.453�266.964 2.173%�0.147%Stokastinen robusti keskiarvo 177939.406�485.909 2.330%�0.267%MLP regressio 178457.625�618.109 2.046%�0.339%Taulukko 5.1: Danish Labour Fore Survey -havaintoaineiston testitulokset 1/2tuloksia INCOME muuttujan keskiarvolle, keskiarvon prosentuaalisille virheille ja tun-nuslukujen vaihteluv�aleille. Imputoitavan muuttujan oikea keskiarvo oli 182184.453.Taulukosta 5.1 voidaan p�a�atell�a ett�a imputointimenetelm�at aliarvioivat keskiarvoa.Satunnainen luovuttaja tuottaa keskiarvon, joka on eritt�ain l�ahelle oikeaa arvoa.
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Imputointimenetelm�a hajonta(imp) hajontavirheKeskipiste 104150.648�141.154 11.904%�0.119%L�ahin naapuri 116579.852�176.859 1.390%�0.150%Satunnainen luovuttaja 118482.734�615.455 0.469%�0.236%Ennustaminen normaalijakaumalla 104326.625�195.480 11.755%�0.165%Stokastinen keskipiste 116454.773�303.609 1.496%�0.257%Robusti keskiarvo 104686.625�120.095 11.450%�0.102%Stokastinen robusti keskiarvo 110989.273�266.094 6.119%�0.225%MLP regressio 106748.750�407.709 9.706%�0.345%Taulukko 5.2: Danish Labour Fore Survey -havaintoaineiston testitulokset 2/2Taulukossa 5.2 on havainnollistettu imputointimenetelmien tuottamia tuloksia INCO-ME muuttujan hajonnalle, hajonnan prosentuaalisille virheille ja tunnuslukujen vaih-teluv�aleille. INCOME muuttujan oikea keskihajonta on 118223.641. Satunnainen luo-vuttaja tuottaa parhaan tuloksen hajontaa testattaessa. Muut menetelm�at aliarvioivathajontaa.UK Annual Business Inquiry tuloksetHavaintoaineiston puuttuville arvoille oli saatavilla oikeat arvot validointia varten. Ha-vaintoaineistosta oli olemassa editointis�a�ann�ot, tosin ne eiv�at sis�alt�aneet editointi- taiimputointitoimintoja, joten niill�a pystyi vain validoimaan havaintoaineistoa. Muuttujiaon yhteens�a 38 kappaletta. Havaintoaineistossa on puuttuvuutta kaikissa muissa muut-tujissa paitsi kuudessa. Havaintoja oli 5594 kappaletta joista 3976 (71,1%) oli t�aysinhavaittu. Jakauman mallia teht�aess�a ei k�aytetty REF (juokseva laskuri) ja WEIGHT(otospainot) muuttujia koska ne ovat siihen tarkoitukseen "hy�odytt�omi�a".Testauksessa mitattiin imputoidun havaintoaineiston et�aisyytt�a alkuper�aisest�a ja ha-vaittujen virheiden m�a�ar�a�a. TS-SOM:issa k�aytettiin kahta kerrosta MLP-regressioidenja l�ahimm�an naapurin kanssa. Kolmea kerrosta k�aytettiin robustin keskiarvon, stokas-tisen robustin keskiarvon ja stokastisen keskipisteen kanssa. Nelj�a�a kerrosta k�aytettiinmuiden menetelmien kanssa. MLP neuroverkossa oli kolme piilokerrosta, joissa jokaises-sa 15 neuronia, ja opetusmenetelm�an�a oli RPROP. Keskim�a�ar�aisen havaintovirheen va-lidoimiseksi prosessi ajatettiin 10 kertaa. Taulukoissa 5.3, 5.4 ja 5.5 t�ahdell�a (*) merkit-103



ty menetelm�a (l�ahin naapuri) on tehty ilman havaintoaineiston ryv�astely�a. TaulukostaImputointimenetelm�a keskim�a�ar�ainen havaintovirheKeskipiste 115.255�3.622L�ahin naapuri 48.138�0.133Satunnainen luovuttaja 135.334�13.84Ennustaminen normaalijakaumalla 120.488�10.743Stokastinen keskipiste 324.274�10.858Robusti keskiarvo 89.067�0.0Stokastinen robusti keskiarvo 90.727�0.338MLP regressio 147.534�58.495MLP monimuuttujaregressio 121.6�0.041EM TS-SOM + keskipiste 29.710�0.834L�ahin naapuri(*) 47.638�0.246Taulukko 5.3: UK Annual Business Inquiry sektori 2/1998 -havaintoaineiston testitu-lokset 1/25.3 havaitaan ett�a EM TS-SOM (keskipiste imputoinnilla) tuottaa parhaimman tu-loksen. Tosin varmaa johtop�a�at�ost�a menetelmien paremmuudesta ei voida p�a�atell�a,koska muuttamalla havaintoaineiston jakauman ja imputointimallien kompleksisuuttasaadaan erilaisia tuloksia.
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Imputointimenetelm�a virheit�a virheiden muutosKeskipiste 36790 -722L�ahin naapuri 36320 -1192Satunnainen luovuttaja 36741 -771Ennustaminen normaalijakaumalla 36712 -800Stokastinen keskipiste 37095 -417Robusti keskiarvo 36440 -1072Stokastinen robusti keskiarvo 36708 -804MLP regressio 37469 -43MLP monimuuttujaregressio 36492 -1020EM TS-SOM + keskipiste 36350 -1162L�ahin naapuri(*) 36309 -1203Taulukko 5.4: UK Annual Business Inquiry sektori 2/1998 -havaintoaineiston testitu-lokset 2/2Ennen imputointia havaintoaineistossa oli 37512 editointis�a�ant�ojen havaitsemaa vir-hett�a. Havaittujen virheiden lukum�a�ar�a on laskettu satunnaisista prosessin tuottamis-ta havaintojoukoista, koska editointi- ja imputointiohjelmistossa ei ole viel�a automaat-tista virheiden lukum�a�ar�an seurantaominaisuutta. T�am�an vuoksi virheiden muutok-sen luotettavuudesta ei ole varmuutta. Kaikki testatut menetelm�at n�aytt�av�at kuiten-kin v�ahent�av�an testiaineistosta virheit�a. Virheiden v�aheneminen on kuitenkin eritt�ainv�ah�aist�a.
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Tiedon tuotantoprosessin vaiheisiin keskim�a�ar�aisesti k�aytetty aika oli seuraavanlainen� puuttuvuuksien havaitseminen: 0.03s,� virheiden havaitseminen ja korjaaminen: 0.88s,� muuttujien koodaaminen: 1.00s,� t�aysin ja osittain havaittujen muuttujien tunnistaminen: 0.96s,� esik�asittely: 0.22s,� kompressointi: 4.9s ja� validointi: 0.92s.Huom: keskiarvon laskemisesta on j�atetty pois l�ahimm�an naapurin- ja EM TS-SOMkeskipisteimputointi. MLP menetelmiss�a datan jakauman malli oli huomattavasti yk-Imputointimenetelm�a k�aytetty aikaKeskipiste 0.09sL�ahin naapuri 14.99sSatunnainen luovuttaja 1.44sEnnustaminen normaalijakaumalla 2.04sStokastinen keskipiste 3.41sRobusti keskiarvo 2.98sStokastinen robusti keskiarvo 3.72sMLP regressio 1809.10sMLP monimuuttujaregressio 100.19sL�ahin naapuri(*) 45.75sTaulukko 5.5: UK Annual Business Inquiry sektori 2/1998 -havaintoaineiston impu-toinnin aikavaativuus (satunnainen otos prosessista)sinkertaisempi kuin muissa, joten tulokset MLP:n ja muiden menetelmien v�alill�a eiv�atole suoraan vertailtavia. MLP:n laskennallisen aikavaativuuden selitt�a�a, se ett�a MLP-verkkoja rakennettiin 32:ta ulostulomuuttujaa kohti. Yhteens�a MLP-verkkoja tehtiin96 kappaletta. 106



UK Household SARS tuloksetUK Household SARS -havaintoaineistossa on 47704 havaintoa, joista 15026 (31,5%) ont�aysin havaittu. Havaintoaineistossa on 31 muuttujaa, jotka ovat kaikki puutteellisia.K�aytett�aviss�a oli editointis�a�ann�ot, jotka sis�alsiv�at eksplisiittisi�a editointitoimintoja.TS-SOM:issa k�aytettiin kuutta kerrosta, paitsi satunnaisella luovuttajalla ja robustillakeskiarvolla vain viitt�a. MLP regressio ei ollut k�aytett�aviss�a koska kaikki muuttujat oli-vat osittain havaittuja. Tuloksissa mitattiin virheiden m�a�ar�a�a. Ennen imputointia ha-vaintoaineistossa oli 809 korjattavaa virhett�a ja 79531 editointis�a�ant�ojen havaitsemaavirhett�a. S�a�ann�oiss�a oli korjaustoiminnot vain osalle virheist�a. Imputointia ei suoritet-tu l�ahimm�an naapurin menetelm�all�a koska se olisi kest�anyt kauan. Havaittujen virhei-Imputointimenetelm�a imputoitavia virheit�a/muutosKeskipiste 1110 89436/+9905Satunnainen luovuttaja 1900 89700/+10169Ennustaminen normaalijakaumalla 1253 89511/+9980Stokastinen keskipiste 1666 89534/+10003Robusti keskiarvo 1121 89698/+10167Stokastinen robusti keskiarvo 1361 8970/+10169Taulukko 5.6: UK Household SARS -datan testituloksetden lukum�a�ar�a on satunnainen otos prosessista. Taulukosta 5.6 havaitaan ett�a kaikkitestatut imputointimenetelm�at tuottivat virheit�a havaintoaineistoon lis�a�a. Havaintoai-neiston editointis�a�ann�ot olivat huomattavasti laajemmat kuin UK ABI -aineiston. Edi-tointis�a�ann�oiss�a oli 174 s�a�ant�o�a kun taas ABI aineiston s�a�ann�oiss�a oli vain 22. T�am�anvuoksi editointis�a�ann�ot havaitsevat tarkemmin virheit�a.5.4.3 Arvio imputointimenetelmist�aSeuraavaksi tarkastellaan sovelluksen tukemien imputointimenetelmien etuja ja haitto-ja, joista yhteenveto on koottu taulukkoon 5.7. L�ahimman naapurin menetelm�a tuot-taa arvoja, jotka ovat usein "realistisia". T�am�a johtuu siit�a, ett�a luovuttaja havaintoetsit�a�an imputoitavan havainnon havaitulla osalla. Menetelm�a on kuitenkin varsin hi-107



das ilman ryv�astely�a, koska jokaiselle havainnolle joudutaan k�aym�a�an l�avitse kaikkimuut havainnot ja etsim�a�an minimiet�aisyys. Normaalijakauman avulla ennustettaessat�aydent�aminen on nopeaa ja arvoihin tulee varianssia. Haittapuolena on ett�a oletuk-sena on normaalijakauma, joka on herkk�a havaintopoikkeamille. Toisena haittapuole-na on, ett�a reaalimaailman havaintoaineisto ei ole v�altt�am�att�a normaalijakautunut-ta. Sameer Agarwal:in mukaan t�aysin satunnainen todenn�ak�oisyyspoimintaan perus-tuva imputointi on k�ayt�ann�ollinen menetelm�a vain aineiston alijoukoissa [2℄. Satun-nainen luovuttaja tuottaa varianssia imputoituihin arvoihin. Toisaalta luovuttajan et-sinn�ass�a ei k�aytet�a havaittua osaa puutteellisesta havainnosta. Ryv�astelyn k�aytt�aminensatunnaiseen luovuttajamenetelm�an kanssa tehostaa sit�a huomattavasti koska jakau-man muoto s�ailyy. Keskiarvoimputointi on eritt�ain nopeaa, koska havaintoaineistostatarvitsee laskea vain keskiarvo, jolla puuttuvat havainnot t�aydennet�a�an. Menetelm�anhaittapuolina on, ett�a jakauma piikittyy ja keskiarvon herkkyys havaintopoikkeamille.Ryv�astelyn kanssa keskiarvoimputointi toimii hyvin, koska havaintoaineiston jakaumanmalli on k�aytett�aviss�a ja havaintoaineiston piikittymist�a voidaan v�ahent�a�a huomatta-vasti. T�all�oin imputoituihin arvoihin tulee varianssia. Stokastisen keskiarvoimputoinninhaittana on normaalijakauma oletus, joten se on herkk�a havaintopoikkeamille. Toisaal-ta se tuottaa varianssia. Robusti keskiarvoimputointi siet�a�a havaintopoikkeamia. Senhaittapuolena on jakauman piikittyminen. K�aytett�aess�a ryv�astely�a piikittymist�a saa-daan v�ahennetty�a ja tuotettuihin arvoihin muodostettua varianssia. Robustisen kes-kiarvoimputoinnin stokastinen versio tuottaa varianssia imputoituihin arvoihin. Tuo-tetuissa arvoissa on varianssia, koska ne poimitaan normaalijakaumasta. Menetelm�aei ole herkk�a havaintopoikkeamille, koska keskiarvo ja varianssi ovat m�a�aritelty robus-tisesti. MLP monimuuttujaregression etuna on, ett�a havaintoaineiston jakaumasta eitehd�a oletusta. Haittana on opettamisen hitaus. MLP muuttujittaisessa regressiossaei ole my�osk�a�an oletusta jakaumasta. Menetelm�a on hidas, koska jokaista puutteellis-ta muuttujaa varten on opetettava MLP-verkko. Ryv�astelyn kanssa MLP menetelm�atovat usein eritt�ain hitaita, koska MLP-verkkoja on opetettava paljon. Puutteellistenpoistaminen ei ole varsinainen imputointimenetelm�a. Se on menetelm�a, jota k�aytet�a�anpuutteellisten havaintojen k�asittelyyn. Sen etuna on, ett�a se on nopea. Haittana on ett�ainformaatiota hyl�at�a�an ja havaintojen lukum�a�ar�a ei s�aily alkuper�aisen�a. Se ei k�ayt�a te-hokkaasti havaittua dataa [43℄. T�am�an lis�aksi johtop�a�at�okset saattavat v�a�aristy�a [42℄.Ryv�astelyll�a imputointimenetelmien toiminta usein paranee koska havaintoaineistonjakauma on mallinnettu, mink�a ansiosta imputoiduissa arvoissa on varianssia.108



Imputointimenetelm�a Edut ja haitatL�ahimman naapurin menetelm�a +Arvot ovat "realistisia"{HidasEnnustaminen normaalijakauman avulla +Nopea+Arvoissa on varianssia{Oletuksena normaalijakauma{Herkk�a havaintopoikkeamilleSatunnainen luovuttaja +Arvoissa on varianssia+Ryv�astelyn kanssa hyvin toimiva{Ei huomioi havaittuja arvojaKeskiarvoimputointi +Nopea+Toimiva ryv�astelyn kanssa{Jakauma piikittyy (ilman ryv�astely�a){Herkk�a havaintopoikkeamilleStokastinen keskiarvoimputointi +Tuottaa varianssia{Oletuksena normaalijakauma{Herkk�a havaintopoikkeamilleRobusti keskiarvoimputointi +Siet�a�a havaintopoikkeamia+Toimiva ryv�astelyn kanssa{Jakauma piikittyy (ilman ryv�astely�a)Stokastinen robusti keskiarvoimputointi +Siet�a�a havaintopoikkeamia+Arvoissa on varianssia{Oletuksena normaalijakaumaMLP monimuuttujaregressio +Ei oletusta jakaumasta{HidasMLP regressio muuttujittainen +Ei oletusta jakaumasta{Hidas{Saattaa hyl�at�a informaatiotaPuutteellisten poistaminen +Nopea{Informaatiota hyl�at�a�an{Havaintojen lukum�a�ar�a ei s�ailyTaulukko 5.7: Imputointimenetelmien edut ja haitat109



5.4.4 YhteenvetoKokonaisuudessaan tehty ohjelmisto toimii suhteellisen hyvin ja se toteuttaa sille ase-tetut tavoitteet. Ohjelmistoa tultaneen kehitt�am�a�an tulevaisuudessa. Prosessin alkuunlis�at�a�an toiminto, jonka avulla koko prosessi voidaan suorittaa yhdest�a painikkeesta.K�ayt�ann�oss�a t�am�a tarkoittaa sit�a, ett�a suoritetaan DoDPP makro joka tulkkaa ai-emmin tallennetun prosessitiedoston. Koko prosessiin tarvitaan todenn�ak�oisesti pai-nike joka vaiheeseen, jolla voidaan palata aiempaan vaiheeseen. Kategoristen muut-tujien muistinkulutusta tultaneen v�ahent�am�a�an. Esik�asittelymenetelmiin lis�at�a�an to-denn�ak�oisesti normeeraminen ja whitening-menetelm�a, jolla poistetaan havaintoaineis-tosta korrelaatio. Havaintoaineiston mallin rakentamista muutetaan siten, ett�a osittainhavaittuja muuttujia ei ole pakko k�aytt�a�a opettamisessa. Selitt�avien muuttujien valintasiirrett�aneen MLP regressiomenetelm�an parametriksi. Menetelmien ajankulutuksen va-lidointi Bootstrap-menetelm�all�a lis�at�a�an my�os ohjelmistoon. Validointivaiheeseen lis�a-t�a�an mahdollisuus visualisoida alkuper�ainen muuttuja ja imputoitu muuttuja. T�am�a onyksinkertainen mutta suhteellisen tehokas tapa visualisoida imputoinnin tulosta. Vir-heiden lukum�a�ar�an validointi on my�os tarpeen. T�all�oin prosessi suorittaa imputoidunhavaintoaineiston editoinnin automaattisesti ja ottaa yl�os virhem�a�ar�at. Mallipohjaineneditointimenetelm�a kehitet�a�an todenn�ak�oisesti. Monet havaintoaineistot ovat hierarki-sia rakenteeltaan, joten niit�a varten on kehitett�av�a omat menetelm�ans�a. Otospainojenk�aytt�aminen on my�os j�arkev�a�a lis�at�a ohjelmaan, jotta tunnusluvut saadaan suoraanoikeaan muotoon.
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Luku 6
Johtop�a�at�okset
On muistettava ett�a empiiristen mallien, joita mm. tilastotieteilij�at usein k�aytt�av�at,luominen regressiomallinnetuista havaintojoukoista ilman riitt�av�an vahvaa varmuut-ta/tiet�amyst�a tuloksista ei ole suotavaa. Regressio tekee usein harhaa kahden riippu-mattoman muuttujien v�aliseen kovarianssiin [30℄. T�am�a johtuu siit�a, ett�a regressiomal-leissa oletetaan taustatietona k�aytetyn muuttujan selitt�av�an puutteellisen muuttujan.Jos muuttujat ovat riippumattomia ja silti k�aytet�a�an kyseist�a mallia, niin se tuottaaharhaa tuloksiin. L�ahteen [30℄ mukaan onkin suositeltavampaa, ett�a empiiriset mal-lit luodaan t�aysin havaituista havaintojoukoista. Tosin jos johtop�a�at�oksien tekij�a onvarma ett�a regressiomalli ei ole tuottanut "harhaa" tuloksiin, niin h�an voi tehd�a joh-top�a�at�oksi�a t�aydennetyst�a havaintoaineistosta.Tiedon tuotantoprosessin ongelmana on mm. imputointimallin ja havaintoaineiston ja-kauman mallin kompleksisuuden m�a�aritt�aminen. Lis�att�aess�a jakauman mallin komplek-sisuutta v�ahenee imputointimallin kompleksisuus. T�am�an seurauksena ongelmaksi voimuodostua esimerkiksi se, ett�a l�ahimm�at luovuttajat saattavat luokittua johonkin vie-reiseen rypp�a�aseen. T�all�oin lokaalissa imputointimallissa ei v�altt�am�att�a ole k�aytett�aviss�arypp�a�an jokaisen puuttuvan havainnon l�ahint�a havaintoa. Taulukosta 5.3 n�ahd�a�anmm. ett�a luovuttajamenetelm�an kanssa k�aytetty havaintoaineiston jakauman malli (2-kerroksinen TS-SOM) saattaa olla liian kompleksinen. T�am�an n�akee siit�a, ett�a ilmanryv�astely�a (t�ahdell�a merkitty menetelm�a) tuotettu tulos on parempi. Toinen ongelma111



on se, ett�a havaintoaineiston jakauman mallia rakennettaessa k�aytet�a�an kaikkia osit-tain havaittuja muuttujia. J�arkev�amp�a�a olisi rakentaa jakauman malli vain joistakint�arkeist�a muuttujista. Normaalijakauman avulla suoritettavan imputoinnin ongelmaksimuodostuu se, ett�a t�aydennetyksi arvoksi voi tulla mik�a tahansa arvo havaintoaineis-ton minimi-maksimi vaihteluv�alilt�a. Tosin sit�a pienemm�all�a todenn�ak�oisyydell�a mit�akauempana keskiarvoa se sijaitsee.Testituloksista (taulukko 5.3) n�ahd�a�an, ett�a yksil�otasolla ei voida taata virheett�omyytt�a.Populaatiotasolla, kuten tunnusluvussa keskiarvo, voidaan saavuttaa suhteellisen hyvi�atuloksia (taulukko 5.1), riippuen havaintoaineistosta. Samaan johtop�a�at�okseen p�a�atyimy�os Pasi Piela suorittamassaan l�ahimm�an naapurin TS-SOM imputoinnissa [27℄. Edi-tointis�a�ant�ojen antamista virhem�a�arist�a (taulukko 5.6) voidaan p�a�atell�a, ett�a yksik�a�antestattu imputointimenetelm�a ei ole toistansa juurikaan parempi korjattujen virhei-den m�a�ar�a�a mitattaessa. Virheiden suhteen voi k�ayd�a kuten UK Household SARShavaintoaineiston kanssa (taulukko 5.4) eli imputoinnissa voi synty�a uusia virheit�a.T�am�a on jossain m�a�arin itsest�a�anselvyys, koska ohjelmiston imputointij�arjestelm�a eik�ayt�a editointis�a�ant�oj�a. T�am�an vuoksi se ei voi toimia tehokkaasti virheiden korjaa-mista ajateltaessa. Jos editointis�a�ann�ot sis�alt�aisiv�at eksplisiittisen editoinnin jokaisellehavaitulle virheelle, niin imputoinnista ei v�altt�am�att�a tarvitsisi olla yhteytt�a editoin-tij�arjestelm�a�an. Yhdist�am�all�a editointis�a�ant�ojen k�aytt�o imputointivaiheeseen saataisiinvirheit�a v�ahennetty�a enemm�an. Toisaalta imputointivaihe saattaisi hidastua huomat-tavasti, riippuen mm. editointis�a�ant�ojen m�a�ar�ast�a.
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Liite A
Editointi- ja imputointiohjelmistonmakrot
Tiedon tiiv�ast�amismakrotMakro ToimintoDoTSSOMCompression Tiedon kompressointi TS-SOMmenetelm�all�aDoTSSOMFullCompression Tiedon kompressointi TS-SOMmenetelm�all�aDoHClustCompression Tiedon kompressointi hierarkisellamenetelm�all�aDoKMeansCompression Tiedon kompressointi K-Meansmenetelm�all�aDoFCMCompression Tiedon kompressointi Fuzzy C-Meansmenetelm�all�aDoEMTSSOMCentroidImputation TS-SOM + keskipiste imputointi
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ImputointimakrotMakro ToimintoDoMeanImputation KeskiarvoimputointiDoNNImputation L�ahimm�an naapurin menetelm�aDoPreditionByND Ennustaminen normaalijakaumallaDoRobustMeanImputation Robusti keskiarvoimputointiDoStohastiMeanImputation Stokastinen keskiarvoimputointiDoStohastiRobustMeanImputation Stokastinen robustikeskiarvoimputointiDoRandomDonorImputation Satunnainen luovuttaja imputointiDoPreditionByND MI Ennustaminen normaalijakaumallamoni-imputointiDoRandomDonor MI Satunnainen luovuttajamoni-imputointiDoStohastiMean MI Stokastinen keskiarvomoni-imputointiDoStohastiRobustMean MI Stokastinen robusti keskiarvomoni-imputointiDoMLPRegressionMultiPhaseABP MLP regressio muuttujittainDoMLPRegressionMultiPhaseBP MLP regressio muuttujittainDoMLPRegressionMultiPhaseLMBP MLP regressio muuttujittainDoMLPRegressionMultiPhaseMBP MLP regressio muuttujittainDoMLPRegressionMultiPhaseMLBP MLP regressio muuttujittainDoMLPRegressionMultiPhaseRPROP MLP regressio muuttujittainDoMLPRegressionMultiPhaseSABP MLP regressio muuttujittainDoMLPRegressionSinglePhaseABP MLP monimuuttujaregressioDoMLPRegressionSinglePhaseBP MLP monimuuttujaregressioDoMLPRegressionSinglePhaseLMBP MLP monimuuttujaregressioDoMLPRegressionSinglePhaseMBP MLP monimuuttujaregressioDoMLPRegressionSinglePhaseMLBP MLP monimuuttujaregressioDoMLPRegressionSinglePhaseRPROP MLP monimuuttujaregressioDoMLPRegressionSinglePhaseSABP MLP monimuuttujaregressio
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Ryv�asimputointimakrotMakro ToimintoDoClusterCentroidImputation Keskipiste imputointiDoClusterMultiPhaseMLPImputation MLP imputointi muuttujittainDoClusterNNImputation L�ahimm�an naapurin imputointiDoClusterPreditionByND Ennustaminen normaali-jakaumallaDoClusterRandomDonorImputation Satunnainen luovuttajaimputointiDoClusterRobustMeanImputation KeskiarvoimputointiDoClusterSinglePhaseMLPImputation Monimuuttuja MLP imputointiDoClusterStohastiCentroidImputation Stokastinen keskipiste imputointiDoClusterStohastiRobustMeanImputation Robusti keskiarvoimputointiDoClusterPreditionByND MI Ennustaminen normaali-jakaumalla (moni-imputointi)DoClusterRandomDonor MI Satunnainen luovuttaja(moni-imputointi)DoClusterStohastiRobustMean MI Stokastinen robusti keskiarvo(moni-imputointi)DoClusterStohastiCentroid MI Stokastinen keskipiste(moni-imputointi)ValidointimakrotMakro ToimintoCalulateFinalStatistialParameters Laskee valitoitujen parametrienkeskiarvon ja hajonnanCalulateStatistialParameters2 Laskee kahdelle havaintojoukolletilastolliset parametritja niiden erotCalulateStatistialParameters3 Laskee kahden havaintojoukonv�alisi�a "et�aisyysparametreja"
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ApumakrotMakro ToimintoDummyCodeDisreteVariables Koodaa valittujen muuttujien jokaisenkategorian muuttujaksi.SeparateFullPartialExplanatory Erottaa datasta t�aysin havaitun,osittain havaitun ja selitt�av�an datan.BuildCompleteClassi�ation Rakentaa luokituksen koko datalleBuildMLPInitializationParameter Rakentaa MLP:n initialization-parametrinBuildMLPNetParameter Rakentaa MLP:n net-parametrinBuildMLPTypesParameter Rakentaa MLP:n types-parametrinCalulateClustersMeans Laskee rypp�aiden keskiarvotCreateNormallyDistributedNoise Luo normaalijakautunutta kohinaaCreateTrainTestValidationSets Luo (MLP:n) opetus-, testi- javalidointijoukotreate bootstrap group Luo Bootstrap havaintojoukonreate bootstrap group2 Luo Bootstrap havaintojoukonCutToInt Katkaisee liukuluvut kokonaisluvuiksiSetupCompressionData Alustaa tiedon kompressointiMergeDataframes Yhdist�a�a havaintojoukotPikHighestResolutionSOM Poimii tarkimman SOM kerroksenTS-SOM:starandom subsample Poimii satunnaisen havainnon datastaSeletCompleteReords Poimii t�aysin havaitut havainnotVerifyCompleteData Varmistaa ett�a datojen dimensiott�asm�a�av�atInitDummyVariableCoding Alustaa muuttujien luokkienkoodauksenDoListwiseDeletion Poistaa datasta puutteelliset havainnotShowTimeConsumption N�aytt�a�a prosessin ajankulutus graa�n
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