
Módszertani esettanulmány, Adatelemzés 1.  

A többtényezős lineáris regresszió beléptetési algoritmusai 

Az esettanulmányomban azt fogom elemezni, hogy mennyiben változtat az eredményeken 

különböző beléptetési módszerek használata. Négy olyan algoritmust fogok megvizsgálni, 

melyek kiválasztják, hogy mely független változók kerüljenek be az elemzésbe, és milyen 

sorrendben, ezek: az Enter, a Forward, a Backward és a Stepwise módszer. Ezután azt is 

megvizsgálom, hogy az egyes algoritmusok mennyire mondhatók stabilnak.  

Számításaim bemutatásához az ISSP 1999-es, magyarított adatbázist fogom használni, 

melyben 32178 válaszoló adatai találhatók meg. Azt fogom elemezni, hogy a kor, az 

iskolában töltött évek száma, a háztartási jövedelem és az, hogy a válaszadó egy héten hány 

órát dolgozik, milyen mértékben befolyásolja a válaszadó véleményét arról, hogy hány 

százalék adót fizessenek a gazdagok. Tehát esetünkben egy függő és négy független változó 

kapcsolatát fogom vizsgálni. A függő változó eloszlása egycsúcsú, így alkalmazható rajta a 

lineáris modell. 
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A regressziós modellemben először az Enter módszert használom. Ez a módszer az összes 

független változót beveszi a modellbe, függetlenül attól, hogy a változó parciális 

magyarázóereje szignifikáns-e. Az eredmények alapján az összefüggés a függő és a független 

változók között szignifikáns, azonban meglehetősen gyenge, az R-négyzet értéke 0,018, a 

modell magyarázó ereje 1,8%. 

Model Summary 

Model 

R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

  1 ,136 ,018 ,018 ,776 

a. Predictors: (Constant), incomer Háztartás jövedelem - kateg, wrkhrs 

V: Egy héten hány órát dolgozik, educyrs válaszadó,iskv.I.: iskolaévek 

száma, age válaszadó kora 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 326,549 4 81,637 135,454 ,000
a
 

Residual 17379,323 28836 ,603   

Total 17705,872 28840    

a. Predictors: (Constant), incomer Háztartás jövedelem - kateg, wrkhrs V: Egy héten hány órát 

dolgozik, educyrs válaszadó,iskv.I.: iskolaévek száma, age válaszadó kora 

b. Dependent Variable: v36 Hány százalék adót fizessenek a gazdagok 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,987 ,017  117,040 ,000 

educyrs válaszadó,iskv.I.: 

iskolaévek száma 

,001 ,000 ,023 3,909 ,000 

age válaszadó kora -,004 ,000 -,082 -13,555 ,000 

wrkhrs V: Egy héten hány 

órát dolgozik 

,003 ,000 ,090 15,191 ,000 

incomer Háztartás 

jövedelem - kateg 

,000 ,000 ,015 2,509 ,012 

a. Dependent Variable: v36 Hány százalék adót fizessenek a gazdagok 
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Ennél a lineáris modellnél végrehajtok két különböző méretű bootstrap eljárást, vagyis újra, 

visszatevéssel mintát veszek az eredeti mintából. A bootstrap eljárással információhoz 

juthatunk többek közt paraméterbecslés esetén az eloszlásról és így a konfidencia 

intervallumról (ennél a pontnál célom csak a módszer működésének bemutatása). Első 

lépésben 20-szor veszek 1000 fős mintát. 

 

Model Summary 

minta Model 

R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

1,00   1 ,142 ,020 ,016 ,760 

2,00   1 ,107 ,012 ,007 ,771 

3,00   1 ,132 ,018 ,013 ,780 

4,00   1 ,178 ,032 ,027 ,769 

5,00   1 ,158 ,025 ,021 ,802 

6,00   1 ,139 ,019 ,015 ,778 

7,00   1 ,098 ,010 ,005 ,785 

8,00   1 ,158 ,025 ,021 ,780 

9,00   1 ,163 ,027 ,022 ,779 

10,00   1 ,198 ,039 ,035 ,783 

11,00   1 ,140 ,020 ,015 ,805 

12,00   1 ,144 ,021 ,016 ,782 

13,00   1 ,160 ,026 ,021 ,810 

14,00   1 ,199 ,040 ,035 ,776 

15,00   1 ,134 ,018 ,014 ,763 

16,00   1 ,151 ,023 ,018 ,781 

17,00   1 ,186 ,034 ,030 ,755 

18,00   1 ,113 ,013 ,008 ,805 

19,00   1 ,181 ,033 ,028 ,818 

20,00   1 ,136 ,018 ,014 ,769 

 

Az R-négyzetek értékei az egyes mintákon a 20 esetből 9 alkalommal magasabbak, mint amit 

újravételezés nélkül kaptam, 10-szer ugyanakkorák, és 1-szer alacsonyabbak, összességében 

0,005 és 0,35 között mozognak, a legtöbb mintában nem különböznek nagyban a 0,018-as 

értéktől. 

Ezután végrehajtok egy 50-es bootstrap-et is, vagyis 50-szer veszek mintát újravételezéssel az 

eredetiből. 
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Model Summary 

minta Model 

R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

1,00   1 ,161 ,026 ,021 ,790 

2,00   1 ,164 ,027 ,023 ,763 

3,00   1 ,181 ,033 ,028 ,767 

4,00   1 ,140 ,020 ,015 ,771 

5,00   1 ,211 ,044 ,040 ,775 

6,00   1 ,163 ,027 ,022 ,792 

7,00   1 ,147 ,021 ,017 ,810 

8,00   1 ,101 ,010 ,006 ,772 

9,00   1 ,074 ,006 ,001 ,813 

10,00   1 ,113 ,013 ,008 ,794 

11,00   1 ,157 ,025 ,020 ,779 

12,00   1 ,137 ,019 ,014 ,807 

13,00   1 ,171 ,029 ,025 ,775 

14,00   1 ,174 ,030 ,026 ,783 

15,00   1 ,156 ,024 ,020 ,780 

16,00   1 ,103 ,011 ,006 ,775 

17,00   1 ,143 ,021 ,016 ,795 

18,00   1 ,144 ,021 ,017 ,741 

19,00   1 ,087 ,008 ,003 ,794 

20,00   1 ,175 ,030 ,026 ,765 

21,00   1 ,167 ,028 ,023 ,750 

22,00   1 ,191 ,036 ,032 ,793 

23,00   1 ,128 ,016 ,012 ,790 

24,00   1 ,122 ,015 ,010 ,760 

25,00   1 ,156 ,024 ,020 ,787 

26,00   1 ,156 ,024 ,020 ,782 

27,00   1 ,146 ,021 ,017 ,748 

28,00   1 ,204 ,042 ,038 ,748 

29,00   1 ,165 ,027 ,023 ,777 

30,00   1 ,100 ,010 ,006 ,766 

31,00   1 ,136 ,019 ,014 ,776 

32,00   1 ,180 ,032 ,028 ,753 

33,00   1 ,168 ,028 ,024 ,762 

34,00   1 ,129 ,017 ,012 ,789 

35,00   1 ,168 ,028 ,024 ,777 

36,00   1 ,150 ,022 ,018 ,762 

37,00   1 ,201 ,040 ,036 ,807 

38,00   1 ,147 ,022 ,017 ,772 

39,00   1 ,124 ,015 ,011 ,775 

40,00   1 ,124 ,015 ,011 ,807 

41,00   1 ,152 ,023 ,019 ,765 



4 
 

Model Summary 

42,00   1 ,171 ,029 ,025 ,766 

43,00   1 ,144 ,021 ,016 ,747 

44,00   1 ,157 ,025 ,020 ,800 

45,00   1 ,143 ,020 ,016 ,756 

46,00   1 ,208 ,043 ,039 ,727 

47,00   1 ,168 ,028 ,024 ,792 

48,00   1 ,157 ,025 ,020 ,771 

49,00   1 ,117 ,014 ,009 ,808 

50,00   1 ,171 ,029 ,025 ,777 

 

Az egyes mintákon számolt R-négyzet értéke 27 alkalommal magasabb, 22-szer alacsonyabb 

és 1-szer megegyezik a 0,018-as értékkel, most is az újra-mintavételezés nélkül számolt R-

négyzet értéke körül mozognak. 

A következő három bemutatandó algoritmus már alkalmas a változók közötti 

multikollinearitás kiszűrésére is. A Forward módszer először azt a magyarázó változót 

választja ki, amelyik esetén a legnagyobb a korreláció abszolút értéke a függő változóval. 

Másodiknak azt választja ki, amelyiknek a legnagyobb a parciális korrelációja, tehát, aminek 

az első magyarázó beválasztása után maximális a korrelációja. A továbbiakban belépő 

változóknál is azt a parciális korrelációt veszi figyelembe, ami az újonnan belépő és a 

kimeneti változó között van, a többi felvett változót figyelembe véve. Számít a magyarázó 

változók sorrendje (a később belépők egyre kevésbé tudják növelni a modell magyarázó 

erejét, számít, hogy milyen változók vannak jutottak már be). A már bejutott magyarázó 

változók bent is maradnak a modellben. 

R-négyzet értéke, vagyis a modell magyarázó ereje ugyanakkora, mint amikor az Enter 

algoritmust használtam beléptető módszernek, vagyis 1,8%. A független és a függő változók 

közötti kapcsolat szignifikanciaszintje is változatlan. A tengelymetszetek értékei, a standard 

hiba, a Beta- és t-értékek változatlanok a végleges modellben. 

Ahogy a táblázatokból kiolvasható, az első független változó, amelyik belépett a modellbe az, 

hogy a válaszadó hány órát dolgozik egy héten, vagyis ennek a legnagyobb a korrelációja a 

függő változóval (abszolút értékben). Ennek a magyarázó ereje 1%. Ezt követi a válaszadó 

kora, tehát ennek a parciális korrelációjának az abszolút értéke a legnagyobb. A két változó 

magyarázó ereje együtt 1,8%. A következő magyarázó változó az iskolában töltött évek 

száma, legvégül a háztartási jövedelem lép be. Az utolsó két belépő már nem változtat a 

modell magyarázó erején, de ezek is szignifikáns kapcsolatban állnak a függő változóval. 
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Model Summary 

Model 

R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

  

1 ,101 ,010 ,010 ,780 

2 ,133 ,018 ,018 ,777 

3 ,135 ,018 ,018 ,776 

4 ,136 ,018 ,018 ,776 

a. Predictors: (Constant), wrkhrs V: Egy héten hány órát dolgozik 

b. Predictors: (Constant), wrkhrs V: Egy héten hány órát dolgozik, age 

válaszadó kora 

c. Predictors: (Constant), wrkhrs V: Egy héten hány órát dolgozik, age 

válaszadó kora, educyrs válaszadó,iskv.I.: iskolaévek száma 

d. Predictors: (Constant), wrkhrs V: Egy héten hány órát dolgozik, age 

válaszadó kora, educyrs válaszadó,iskv.I.: iskolaévek száma, incomer 

Háztartás jövedelem - kateg 

 

 

ANOVA
e
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 181,773 1 181,773 299,139 ,000
a
 

Residual 17524,099 28839 ,608   

Total 17705,872 28840    

2 Regression 312,767 2 156,383 259,286 ,000
b
 

Residual 17393,105 28838 ,603   

Total 17705,872 28840    

3 Regression 322,755 3 107,585 178,474 ,000
c
 

Residual 17383,117 28837 ,603   

Total 17705,872 28840    

4 Regression 326,549 4 81,637 135,454 ,000
d
 

Residual 17379,323 28836 ,603   

Total 17705,872 28840    
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,826 ,007  272,250 ,000 

wrkhrs V: Egy héten hány 

órát dolgozik 

,003 ,000 ,101 17,296 ,000 

2 (Constant) 2,024 ,015  134,761 ,000 

wrkhrs V: Egy héten hány 

órát dolgozik 

,002 ,000 ,088 14,900 ,000 

age válaszadó kora -,004 ,000 -,087 -14,737 ,000 

3 (Constant) 1,993 ,017  118,633 ,000 

wrkhrs V: Egy héten hány 

órát dolgozik 

,003 ,000 ,090 15,218 ,000 

age válaszadó kora -,004 ,000 -,082 -13,622 ,000 

educyrs válaszadó,iskv.I.: 

iskolaévek száma 

,001 ,000 ,024 4,071 ,000 

4 (Constant) 1,987 ,017  117,040 ,000 

wrkhrs V: Egy héten hány 

órát dolgozik 

,003 ,000 ,090 15,191 ,000 

age válaszadó kora -,004 ,000 -,082 -13,555 ,000 

educyrs válaszadó,iskv.I.: 

iskolaévek száma 

,001 ,000 ,023 3,909 ,000 

incomer Háztartás 

jövedelem - kateg 

,000 ,000 ,015 2,509 ,012 

a. Dependent Variable: v36 Hány százalék adót fizessenek a gazdagok 

 

Annak vizsgálatához, hogy a Forward módszer mennyire stabil, végrehajtok egy 50-es 

bootstrapet, és megnézem, hogy mely elemeket veszi be az elemzésbe a modell. 

Az 50-ből 1 alkalommal a négy változó közül egyik magyarázó erejét sem találta 

szignifikánsnak a Forward algoritmus. 45 minta esetében csak két változót léptet be a modell. 

A minták nagy részében a kort és a munkaidőt meghatározó változót kerül be az első két 

alkalommal (24-szer), vagy csak egy magyarázó változó lép be az elemzésbe, és ez e kettő 

egyike (10-szer). Ezek a változók csak két alkalommal lépnek be a harmadik helyen, míg a 

másik két változó közül az iskolai végzettséget meghatározó csak egy alkalommal lép be 

először, és az 50-ből csak 6-szor, míg a háztartási jövedelmet meghatározó csak kétszer kerül 

be. Ez alapján a Forward algoritmus stabilnak mondható, a kor és a heti munkaidő szinte 
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minden esetben szignifikánsan tudja növelni a modell magyarázó erejét, míg a másik kettőről 

ez kevésbé mondható el. 

Az alábbi táblázaton látható, hogy az egyes változók hányszor léptek a modellbe összesen, 

illetve az adott sorszámban: 

 

 

 

 

A Backward módszer, ahogy a neve is utal rá, lényegében fordítva működik, mint a Forward 

módszer: Először minden független változó bent van a modellben, az algoritmus kilépteti 

azokat, amelyek nélkül nem csökken szignifikánsan a modell magyarázó ereje (először azt, 

amelyik a legkevésbé csökkenti a magyarázó erőt). 

Jelen esetben mind a négy vizsgált független változó bent maradt a modellben. A modell 

magyarázó ereje ugyanakkora, mint az előző két esetben, 1,8%, és a többi érték esetében sem 

látható változás. 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

  1 ,136 ,018 ,018 ,776 

a. Predictors: (Constant), incomer Háztartás jövedelem - kateg, wrkhrs 

V: Egy héten hány órát dolgozik, educyrs válaszadó,iskv.I.: iskolaévek 

száma, age válaszadó kora 

 

 

ANOVA
b
 

0

10

20

30

40

50

60

wrkhrs age educyr incomer

3

2

1



8 
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 326,549 4 81,637 135,454 ,000
a
 

Residual 17379,323 28836 ,603   

Total 17705,872 28840    

a. Predictors: (Constant), incomer Háztartás jövedelem - kateg, wrkhrs V: Egy héten hány órát 

dolgozik, educyrs válaszadó,iskv.I.: iskolaévek száma, age válaszadó kora 

b. Dependent Variable: v36 Hány százalék adót fizessenek a gazdagok 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,987 ,017  117,040 ,000 

educyrs válaszadó,iskv.I.: 

iskolaévek száma 

,001 ,000 ,023 3,909 ,000 

age válaszadó kora -,004 ,000 -,082 -13,555 ,000 

wrkhrs V: Egy héten hány 

órát dolgozik 

,003 ,000 ,090 15,191 ,000 

incomer Háztartás 

jövedelem - kateg 

,000 ,000 ,015 2,509 ,012 

a. Dependent Variable: v36 Hány százalék adót fizessenek a gazdagok 

 

A Backward módszer stabilitását is megvizsgáltam újra-mintavételezéssel. Ennél az 

algoritmusnál is azt tapasztaltam, hogy az esetek többségében a kort és a munkaidőt 

meghatározó változók tudják szignifikánsan növelni a modell magyarázó erejét. Az alábbi 

ábrán látható, hogy az egyes minták esetében hány változó nem került be az elemzésbe. Mivel 

a Backward módszer esetében az algoritmus futásának kezdetén van bent a modellben az 

összes magyarázó változó, ezért azt ábrán az látható, hogy mely változók hányszor estek ki, és 

hányadikként. Így pont azok a változók fordulnak elő többször (az educyrs és az incomer), 

amelyek ritkábban kerültek be az elemzésbe: 
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A Stepwise módszer hasonlít a Forward módszerhez, bizonyos értelemben annak „javított” 

verziója: az elsőként belépő változó itt is az, aminek a legnagyobb a korrelációja abszolút 

értéke, és ugyanúgy halad tovább, mint a Forward módszer: mindig az lép be, amelyik 

parciális korrelációjának abszolút értéke a legnagyobb. Azonban a modell minden lépésben 

visszafelé is ellenőriz, és ha talál olyan független változót, amelynek belépéskor maximális 

volt a korrelációja, de már nem az, akkor azt kilépteti, ha emiatt nem csökken szignifikánsan a 

modell magyarázó ereje. Új változók belépésekor ugyanis változhat a bennlévők parciális 

korrelációja, „csökkenhet a vonzerejük”. 

Ebben a példában az algoritmusunk ismét megtartotta mind a négy független változót. A 

magyarázó erő ismét 1,8%, és egyéb értékek változása sem figyelhető meg. A belépő változók 

sorrendje természetesen ugyanaz, mint a Forward módszer esetén, hiszen egyik változót sem 

léptette ki a modellből. Emiatt R-négyzet értéke is ugyanolyan ütemben nő az újabb és újabb 

változók bevételekor. 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

  

1 wrkhrs V: Egy 
héten hány órát 

dolgozik 

. Stepwise 
(Criteria: 

Probabilit
y-of-F-to-
enter <= 

,050, 
Probabilit
y-of-F-to-

remove 
>= ,100). 
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2 age válaszadó 
kora 

. Stepwise 
(Criteria: 

Probabilit
y-of-F-to-
enter <= 

,050, 
Probabilit
y-of-F-to-

remove 
>= ,100). 

3 educyrs 
válaszadó,iskv.

I.: iskolaévek 
száma 

. Stepwise 
(Criteria: 

Probabilit
y-of-F-to-
enter <= 

,050, 
Probabilit
y-of-F-to-

remove 
>= ,100). 

4 incomer 
Háztartás 
jövedelem - 
kateg 

. Stepwise 
(Criteria: 

Probabilit
y-of-F-to-
enter <= 

,050, 
Probabilit
y-of-F-to-

remove 
>= ,100). 

a. Dependent Variable: v36 Hány százalék adót fizessenek a 

gazdagok 
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Model Summary 

Model 

R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

  

1 ,101 ,010 ,010 ,780 

2 ,133 ,018 ,018 ,777 

3 ,135 ,018 ,018 ,776 

4 ,136 ,018 ,018 ,776 

a. Predictors: (Constant), wrkhrs V: Egy héten hány órát dolgozik 

b. Predictors: (Constant), wrkhrs V: Egy héten hány órát dolgozik, age 

válaszadó kora 

c. Predictors: (Constant), wrkhrs V: Egy héten hány órát dolgozik, age 

válaszadó kora, educyrs válaszadó,iskv.I.: iskolaévek száma 

d. Predictors: (Constant), wrkhrs V: Egy héten hány órát dolgozik, age 

válaszadó kora, educyrs válaszadó,iskv.I.: iskolaévek száma, incomer 

Háztartás jövedelem - kateg 

 

 

ANOVA
e
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 181,773 1 181,773 299,139 ,000
a
 

Residual 17524,099 28839 ,608   

Total 17705,872 28840    

2 Regression 312,767 2 156,383 259,286 ,000
b
 

Residual 17393,105 28838 ,603   

Total 17705,872 28840    

3 Regression 322,755 3 107,585 178,474 ,000
c
 

Residual 17383,117 28837 ,603   

Total 17705,872 28840    

4 Regression 326,549 4 81,637 135,454 ,000
d
 

Residual 17379,323 28836 ,603   

Total 17705,872 28840    

a. Predictors: (Constant), wrkhrs V: Egy héten hány órát dolgozik 

b. Predictors: (Constant), wrkhrs V: Egy héten hány órát dolgozik, age válaszadó kora 

c. Predictors: (Constant), wrkhrs V: Egy héten hány órát dolgozik, age válaszadó kora, educyrs 

válaszadó,iskv.I.: iskolaévek száma 

d. Predictors: (Constant), wrkhrs V: Egy héten hány órát dolgozik, age válaszadó kora, educyrs 

válaszadó,iskv.I.: iskolaévek száma, incomer Háztartás jövedelem - kateg 

e. Dependent Variable: v36 Hány százalék adót fizessenek a gazdagok 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,826 ,007  272,250 ,000 

wrkhrs V: Egy héten hány 

órát dolgozik 

,003 ,000 ,101 17,296 ,000 

2 (Constant) 2,024 ,015  134,761 ,000 

wrkhrs V: Egy héten hány 

órát dolgozik 

,002 ,000 ,088 14,900 ,000 

age válaszadó kora -,004 ,000 -,087 -14,737 ,000 

3 (Constant) 1,993 ,017  118,633 ,000 

wrkhrs V: Egy héten hány 

órát dolgozik 

,003 ,000 ,090 15,218 ,000 

age válaszadó kora -,004 ,000 -,082 -13,622 ,000 

educyrs válaszadó,iskv.I.: 

iskolaévek száma 

,001 ,000 ,024 4,071 ,000 

4 (Constant) 1,987 ,017  117,040 ,000 

wrkhrs V: Egy héten hány 

órát dolgozik 

,003 ,000 ,090 15,191 ,000 

age válaszadó kora -,004 ,000 -,082 -13,555 ,000 

educyrs válaszadó,iskv.I.: 

iskolaévek száma 

,001 ,000 ,023 3,909 ,000 

incomer Háztartás 

jövedelem - kateg 

,000 ,000 ,015 2,509 ,012 

a. Dependent Variable: v36 Hány százalék adót fizessenek a gazdagok 

 

 

A Stepwise módszer stabilitásának újra-mintavételezéssel való elemzésekor azt 

tapasztaltam, hogy a minták túlnyomó többsége esetében csak két változó kerül be az 

elemzésbe: a munkaidő és a kor. Az azonban már változó, hogy ezek milyen 

sorrendben kerülnek be a modellbe. Az 50 mintából csak 3-nál került be 3 változó a 

magyarázó modellbe. Tehát ez az algoritmus szinte mindig ugyanazt a két változót 

választja ki, így stabil. 
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Az elemzésem során sajnos nem tudtam feltárni különbségeket az egyes beléptetési 

algoritmusok eredményeiben. Valószínűleg más lenne a helyzet, ha több független változó 

hatását vizsgálnám, melyek közül nem mindegyik növeli szignifikánsan a modell magyarázó 

erejét, hiszen ekkor az Enter módszer az összes megadott magyarázó változó vizsgálatával 

adná meg az eredményt, a többi algoritmus pedig eltérő módszerekkel zárná ki azokat a 

változókat, melyek hiánya nem csökkenti szignifikánsan az eredményt, így különböző 

változók elemzése adná ezekben az esetekben a különböző módszerek eredményeit. Ezekben 

az esetekben célszerű az optimális eredmény érdekében az adatokhoz legjobban illeszkedő 

beléptetési algoritmus kiválasztása. 

Az egyes módszerek stabilitásának elemzésekor mindhárom elemzett algoritmus (Forward, 

Backward, Stepwise, mivel az Enter módszer minden változót bevesz a modellbe, így ott ez 

nem vizsgálható) esetében azt tapasztaltam, hogy a módszerek általában két magyarázó 

változót vesznek be a modellbe: a kort és a munkaidőt meghatározót. Mindegyiknél hasonló 

eredményeket kaptam, a módszerek stabilnak mondhatók. 
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SYNTAX parancsok: 

 

DATASET ACTIVATE $DataSet. 

FREQUENCIES VARIABLES=v36 

  /HISTOGRAM NORMAL 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

*********Enter módszer 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN  

  /DEPENDENT v36 

  /METHOD=ENTER educyrs age wrkhrs incomer. 

 

*********20-as bootstrap: 

GET 

  /FILE='c:\anna\elte\data_1.sav'. 

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 

SET SEED=RANDOM. 

INPUT PROGRAM. 

LOOP minta=1 TO 20. 

+ LOOP #I=1 TO 1000. 

+   COMPUTE sorsz=TRUNC(UNIFORM(32178))+1. 

+   END CASE. 

+ END LOOP. 
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+ LEAVE minta. 

END LOOP. 

END FILE. 

END INPUT PROGRAM. 

EXECUTE. 

SORT CASES BY sorsz. 

MATCH FILES FILE=* /TABLE='c:\anna\elte\data_1.sav' /BY sorsz. 

SORT CASES BY minta. 

SPLIT FILE BY minta. 

EXECUTE. 

 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN  

  /DEPENDENT v36 

  /METHOD=ENTER educyrs age wrkhrs incomer. 

 

*********50-es bootstrap: 

GET 

  /FILE='c:\anna\elte\data_1.sav'. 

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 

SET SEED=RANDOM. 

INPUT PROGRAM. 

LOOP minta=1 TO 50. 

+ LOOP #I=1 TO 1000. 

+   COMPUTE sorsz=TRUNC(UNIFORM(32178))+1. 
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+   END CASE. 

+ END LOOP. 

+ LEAVE minta. 

END LOOP. 

END FILE. 

END INPUT PROGRAM. 

EXECUTE. 

SORT CASES BY sorsz. 

MATCH FILES FILE=* /TABLE='c:\anna\elte\data_1.sav' /BY sorsz. 

SORT CASES BY minta. 

SPLIT FILE BY minta. 

EXECUTE. 

 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN  

  /DEPENDENT v36 

  /METHOD=ENTER educyrs age wrkhrs incomer. 

 

*********Forward módszer 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN  

  /DEPENDENT v36 
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  /METHOD=FORWARD educyrs age wrkhrs incomer. 

 

*********Backward módszer 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN  

  /DEPENDENT v36 

  /METHOD=BACKWARD educyrs age wrkhrs incomer. 

 

*********Stepwise módszer 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN  

  /DEPENDENT v36 

  /METHOD=STEPWISE educyrs age wrkhrs incomer. 


