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Parametrik olabilirlik oranı ve olabilirlik oranı testi bilinen bir konudur. Düzgün engüçlü testin (Uniformly most powerful testrumpu) uygulanamadığı durumlarda test sını
fına konan kısıtlarla daha dar anlamda UMP testleri aramak mümkündür. Bu testlere ola
bilirlik oranı testleri denir. Olabilirlik oran testinde temel düşünce olarak parametre uza
yının Ho hipotezini sağlayan bir alt kümesi tanımlanır ve bu alt küme çerçevesindeki
olabilirlik ile parametre uzayı çerçevesindeki olabilirliğin oranı tespit edilir. Bu oran test
istatistiğini oluşturur.
Son yıllarda üzerinde çok çalışılan nonparametrik istatistik konularından biri de de
neysel olabilirlik oranıdır. Burada da iki olabilirlik fonksiyonu ve bunların oranından
oluşan istatisük belirlenerek bunun güven sınırlan tayin edilmektedir. Bütün bu hesapla
malarda herhangi bir dağılım esas alınmadığından deneysel olabilirlik oranı bir nonpara
metrik istatistiktir. Son yıllarda çeşitli isimler altında bu konu işlenmektedir (1, 2, 4,

8 ).
1. Parametrik O labililirlik Oranı
X[, X2,...... . Xn ikişerli ve stokastik olarak bağımsız rassal değişkenler olup yoğun
luk fonksiyonlan f(Xj; 0;, 02, ...,0m) olsun. Parametre uzayı i î bütün (0j, 02, ...,0m)
noktalarını kapsayan küme ve W ise bunun bir alt kümesi olsun. Basit veya karmaşık
sıfı hipotezi H0 (0ı, 02, ...,0m)e W ve buna karşılık gelen bütün alternatif hipotezlerin
testinde iki olabilirlik fonksiyonu
n
L(W) = n fi(Xii 01, 02, ...,em), (01, 02, ...,0m)e W
i=l
n

L(D) = jf] fi(Xi; 01, 02, ...,0m), (01, Ö2, ...,0m)ei2
şeklinde tanımlanıp bunların maksimum değerleri l (w ) ve

var olsun.

ifadesine olabilirlik oranı denir. Bu oran iki yoğunluk fonksiyonunun oranı olduğundan daima pozitif olacaktır. Ao Bir sabit olmak üzere

a = Pr[ A < Aq, Ho]
olasılığı H0'nn reddedilme olasılığıdır.
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Örnek 1.1. Varyansı a2= lolan normal dağılımdan X |, X2 ..... . x„ öıneklemi alınmış
- olsun. Ho: = 5 sıfı hipotezi ve H : 5 alternatif hipotez olsun. Bu durumda £2= R olacak
tır. Her Xj 'nin dağılımı normal olduğuna göre olabilirlik fonksiyonu
L = n t ( X i , M) = ( y = ) n e İ £(Xi
1 ^ ^ (x i-x fip c -^ 2
,V2 k J
olur. Bu fonksiyonun üzerinde maksimumu için olacağından

\V 2ir I
olur. Aynı fonksiyonun w üzerinde maksimumu ise

/ 1
" U r
olup, olabilirlik oranı

olur. Burada, eğer x=5 ise X=1 olur. x'nin değeri 5'ten uzaklaşükça X 'nin değeri sıfı
ra yakınsar. O halde X q bire yakın bir değer olmak üzere 0 < X < X o olur. Dağılım teorisi
ne göre Ho hipotezi alünda x'nm dağılımı, ortalaması 5 ve varyansı 1/n olan bir normal
dağılım; n(x-5)2 ise X2(1)dağtlımı olacakür. Buradan hareketle (- 21og X ) istatistiği bir
serbestlik dereceli ki-kare dağılımına sahiptir.
2. Wilks Teoremi
Bu teorem Wilks tarafından 1938 yılında oluşturulmuştur.(3).
Teorem, parametrik ve deneysel olabilirlik oranının dağılımları ile ilgili olup genel
ifadesinin kısmi açıklaması aşağıdaki gibidir.
Genel düzenlilik koşullarını gerçekleyen
f(x;0ı, 02 .......... 0n ) yoğunluk fonksiyonuna sahip bir dağılımdan x j , X2......... . x„
örnekleme alınmış ve parametre uzayı 'nin boyutu k olsun. 0°ı( 0°2... 6°t bilinen değer
ler olmak üzere
H o: 9ı = 0°ı, 02 = 0°2,..., 0t = 0°t, t>k
hipotezinin testinde n yeterince büyük olmak üzere ho hipotezi altında -21ogA. istatisti
ğinin dağılımı t serbestlik dereceli ki-kare dağılımıdır.
Teoremde görüldüğü gibi 'nin boyutu k olurken, bunun alt kümesi olan W’nın boyu
tu ise t olmaktadır. Bu teoreme dayanarak Ovven, 1987'deki makalesinde deneysel olabilir
lik oranı için güven aralığını oluşturmuştur. Bu konu çalışmanın üçüncü bölümünde yer
almaktadır.
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3. Deneysel Olabilirlik Oranı
Güven aralığının oluşturulmasında deneysel olabilirlik yöntemi Owen (1987) tarafın
dan geliştirilmiştir. Çok değişkenli bir dağılımda gözlem noktalarını ihtiva eden aralığın
hesaplanmasında Owen'm hareket noktası Thomas ve Grunkemeier’in (1975) aralık takdi
ri olmuştur. Owen 1990'da yayınladığı makalesi ile bu yöntemi Hail tarafından 1987'de
geliştirilen bootstrap yöntemine alternatif olarak da sunmuştur. Bu yöntemde, parametrik
olabilirlik yönteminde olduğu gibi hareket noktası bir dağılım fonksiyonu değildir. Şim
di bu yöntemin temel varsayımlarını görelim: x j , X2,.... , x„ bir rassal örneklem olsun.
Bu örneklemin alındığı farazi dağılım F0, r değişkenli bir multinom dağılım olup ortala
ma vektörü po ve nonsingüler kovaryans matrisi
olsun. Her xî değerine karşılık gelen
yoğunluk p‘ olmak üzere yoğunluk vektörü p=(p1 .......pn ) olsun. Varsayılan Fo dağılı
mının parametre vektörü 0 = (01 ,.... ,0q)T, q bileşenli (q < r) olup bu farazi dağılım al
tında 0o= 0 (Mo) şeklinde bir beklenen değerler fonksiyonu olsun, p* > 0 , Xp> = 1 ve ilgi
lenilen parametrenin özel bir değeri 0 için (0 ( XX, p i) = 0 t ) olabilirlik fonksiyonu bü
tün Fp dağılımları üzerinden
l (0 i)

= max J~[ p1
i=l

olur. Eğer hiçbir Fp dağılımı için bu kısıtlar sağlanmıyorsa L(0j)=O olur, ü p ’ ifadesinin
maksimum olabilmesi için p‘ = n 1 olması gerektiğinden deneysel olabilirlik fonksiyonu
0 = 0 (n-1 S x j) için maksimum olacaktır. Bu da maksimum olabilirlik takdircisi x (ör
neklem ortalaması) dır. Buradan deneysel olabilirlik oranı
W0 = -2 log {L(0O)/L(0)}
olur. Bu açıklamalara göre iki değişkenli bir dağılımın korelasyon katsayısı 0 için q = 1
olurken r=5 olacaktır. Çünkü korelasyon katsayısı beş beklenen değerin {E(X), E(Y), E
(X2), E(Y2), E(XY)} fonksiyonudur. Varyansm oranında ise q=l ve r=4'tür. (E(X), E(Y),
E(X2), E(Y2)) . Tek değişkenli bir yoğunluğun ortalama ve varyansı için ise q = 2 ve r =
2 olur. Bütün bu problemlerde temel varsayım ise bilinmeyen parametre, beklenen değer
lerin sürekli bir fonksiyonudur ve bu fonksiyon sonsuz sayıda türevlenebilmektedir. Ay
nı varsayım Wilks'in teoreminde de düzenlilik koşulları içerisindedir.
Yukarıdaki (1) numaralı eşiklikte 0o, parametrenin gerçek değeri olmak üzere Vn 0
'nin asimtotik varyans matrisinin rank'ı q ise Wilks'in teoremine göre Wo'in dağılımı q
serbestlik dereceli ki-kare dağılımıdır (3). Ki-kare dağılımına göre,
Pr (X2q<c)= 1 - a
olacağından arzu edilen güven bölgesi;
Rc ={0:Wo < c)
olacaktır. Parametrenin gerçek değeri 0o'rın bu bölgede yer alması olasılığı n--*» için
PriOoGRclsPriWo^c} -1-a
olacakur. Güven bölgesinin sınırlannı oluşturan noktalar kümesi
Sc ={0: W0 =c}
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olmak üzere sınır elemanlarını bulmada genel olarak Newton algoritması kullanılabilir
(1). Ancak tek değişkenli yoğunluklar için 0, skaler olduğundan 0(p) beklenen değerlerin
fonksiyonudur. Başlangıç koşulları

-2 X log (np')=c, X p' = 1
olup c değeri Ki-kare tablosundan bulunarak lagrange çarpanları yöntemi ile güven sınır
ları bulunabilir.
Örnek 3.1: Tek değişkenli bir dağılımın ortalaması için güven koşulları esas alına
rak denklemlerimiz
- 2 X log (np)-c=0
X p'-l = Os
olur, ve Lagrange çarpanları olmak üzere p x 'nin dönüm noktaları

ifadesinin dönüm noktalan ile aynı olur, burada pi'lere göre türev alınıp sıfıra eşitlendi
ğinde ve (B, r) yerine ( k , p) değişkenlerini koyarak
P‘
olduğu görülür. Ayrıca
X p; =1 <=> X p'(Xj - p) = 0
2 log (npO = - —c<=>£ {log (l + A,(xi - p))} = —c

2

2

olur. Buradan
fı& ,p) = X {1+A.(Xj - p)}-l(xj - p) = 0
i
f2(Xjı) = X log {1+A, (Xj - p)} - (1/2) c = 0

'

eşitliklerinin birlikte çözümünden bulunacak (Xı, p ı) ve ( k ı , p2) noktalarından büyük
olan pi değeri güven bölgesinin üst sınırını, küçük olan pj değeri de alt sınırı oluştura
caktır.
Örnek 2: Tek değişkenli bir dağılımın varyansı için güven aralığını bulunuz.
Bu örnekte 0 (p) = p x - p x ) olacağından, bu ifade için dönüm noktalan bulunacak
tır. Birinci örnekte olduğu gibi burada da
f!(X, p, x) s X [1+X {(Xi-p)2-x}]-i (xj-p) = 0
*2$-» İt. T) s X [1+X {(Xj-p)2-t}]-l {(xj-p)2 - 1) = 0
f3(A., p, x) S X log [ \ + k {(Xi-P)2-T}]-1. (1/2) c = 0

1

denklemlerinin çözümünden bulunacak en yüksek Xj değeri üst sınır, en küçük Xj değeri
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alt sınır olacaktır.
Yukarda sunulan her iki örnekte de tek değişkenli dağılım kullanıldığından Newton
algoritmasına gerek duyulmadan lagrange çarpanları yöntemi kullanılmıştır.
3.1. Deneysel O labilirlik Yönteminde Düzeltmeler
Deneysel olabilirlik yönteminde yaklaştırmalardan dolayı meydana gelecek hataların
iki yönlü düzeltmesi söz konusudur. Birincisi güven sınırlan üzerindeki Bartlett düzelt
mesi, diğeri ise güven bölgesinin merkezi için yapılan düzeltmedir. Bu düzeltmeler
Bootstrap gibi son yıllarda önerilen diğer nonparametrik yöntemlere uygulanamadığından
deneysel olabilirlik yönteminin üstünlüğü olarak gösterilmektedir(8), (3).
Deneysel Olabilirlik Bölgesi
R c= {0:W o< c}
şeklinde tanımlanmıştır. Bu bölgenin sınırları üzerinde Bartlett düzeltmesi yapıldığında
ise
•
R'c= {6: W0 ^ c ( l +â/n)}
şeklinde olur. Güven bölgesinin merkezinde yapılan düzeltmeden sonra ise güven bölge
si

R"c = {0 + y/n: W < c (1 + b/n)}
olur, burada â, b ve y değerlerinin bulunuşu için uzun hesaplamalar yapılmaktadır(S).
Ancak özünde her üç değerde çeşitli mertebeden momentler cinsinden bulunabilmektedir.
Örneğin, daha önce sunulan tek değişkenli dağılımın ortalaması için olan güven bölge
sinde uygulayalım:
c / » -2
. .
E(x-E(x))3
E(x-E(x))4
9o - E(x), c r = var (x), (J.3= M ^ " , [İ4= ■ l "

û

o3
(T
şeklindeki anakütle momentlerine karşılık örneklemden
x = n'1Zxi, a = n '1S(xi-x)2,
*

/\3

/n4
a
o
momentleri takdir edilmiş olsun. Hail (1990)'m geliştirdiği formülasyona göre
a = İ - ^ 4' r - $
2
3
olup, bunun takdiri değeri,
~ ı ~ ı ~2
a = —|İ4- —M-3
2
3
olur. Merkezi düzeltmedeki y ve b için ise
i
. 29 2 i
V='2 ^
Î2 ^ ‘2 ^
olup, bunların takdiri değerleri de
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olur. Basit olarak 0o*nn normal dağılıma yaklaşım kullanılarak güven aralığı, z = Vc ol
mak üzere
z, x + n 2<jzj
olduğu bilinmektedir. Bu aralığa karşılık gelen deneysel olabilirlik aralıkları düzeltmeler
den önce ve sonra sırasıyla,

Rc =

Rc =

Rc =

şeklinde olur.
4. Sonuç
Pnrametrik olabilirlik fonksiyonunda, başlangıç olarak ana kütlenin dağılımııun varsayıldığı bilinmektedir. Diğer taraftan, bütün nonparametrik çalışmalarda olduğu gibi de
neysel olabilirlik fonksiyonunda varsayılan özel bir dağılım yoktur. Başlangıç olarak fa
razi bir F dağılımı ele alınmakta ve bu da E (X)‘in çeşitli mertebelerden fonksiyonudur.
Hail ve arkadaşları 1989 da yayınladıkları çalışmalarında her iki benzerlik oranının loga
ritmasını birinci ve ikinci mertebeden seriye açarak incelemişlerdir(2). Bu inceleme sonu
cu;
-

Her iki fonksiyonunda (beklenen değerler cinsinden olsa da, olmasada) ortalama vek
törünün (vector of means) düzgün (smooth) olduğunu;
Birinci mertebeden, her iki fonksiyonun aynı sonucu tutarlı olarak vermediğini;
Ancak üstel sınıftan dağılımlarda olduğu gibi sınıf özelliği gösteren dağılımlarda her
iki yöntemin benzer sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.

Peter Hail ve Barbara La Scala 1990'da yayınladıkları makalede deneysel olabilirlik
fonksiyonunun üstünlüklerini şöyle sıralamaktadırlar:
-

Deneysel olabilirlik güven bölgesinin şekli doğrudan gözlem değerlerine bağlıdır.
Deneysel olabilirlik bölgesi Bartlett düzelmesinin uygulamasına müsaittir.
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-

Deneysel olabilirlik bölgesi için ölçek veya çarpıklık parametrelerini takdir etmek
gerekli değildir.
Deneysel olabilirlik bölgesi için yayılma bandı sabit kalmak üzere çeşitli dönüşüm
leri (transformations) yapmak mümkündür.

Yukarda sayılan bütün özellikler şüphesiz önemlidir. Bu özelliklerle birlikte takdir iş
leminde deneysel olabilirlik yönteminin, araştırmacılar için yeni bir yöntem oluşu en
önemli özelliktir kanısındayım. 1920'li yıllara kadar en önemli takdir yöntemi olarak
moment yöntemi görülmekteydi. Bu yıllarda Fisher, değerli çalışmaları sonucu alternatif
takdir yöntemi olarak olabilirlik yöntemini geliştirmiştir. Olabilirlik yöntemi, analiz
kurallarını kullanabilme açısından moment yönteminden daha sağlıklı sonuçlar verebil
mektedirler. En azından moment yöntemi ile bulunan takdircilerin tutarlı ve yeterli oluş
ları ispatlanabilmektedir. 1980’li yılların sonlarında ise deneysel olabilirlik yönteminin
gelişimi görülmektedir. Bu yöntem diğerlerini tamamlayıcı olarak görülebilir. Özünde
olabilirlik yöntemi olan bu yöntemde, farazi dağılım F , çeşitli mertebeden beklenen de
ğerlerin bir fonksiyonudur. Nonparametrik oluşuyla da kullanıcıya serbestlik kazandır
maktadır.
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