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Streszczenie: Spośród różnorodnych technik przetwarzania danych typu open ważną rolę 7 

odgrywają modele regresji wykorzystywane zwykle do wyjaśniania lub prognozy zjawisk. 8 
Zanim te dane zostaną poddane technikom modelowania muszą przejść proces przetwarzania 9 

Celem niniejszego artykułu jest analiza problemów, jakie napotka badacz w trakcie 10 
przygotowywania open data, tworzenia modelu regresji wielorakiej i jego weryfikacji. 11 

Słowa kluczowe: Open data, dobór zmiennych, regresja wieloraka, weryfikacja modelu 12 

 13 

PROBLEMS OF DATA PROCESSING FOR REGRESSION ANALYSIS 14 

 15 

Abstract: Among the various techniques of open data processing, regression models usually 16 

are used to explain or forecast phenomena. Primary data must be adjusted to start modelling 17 
techniques. This article aims to analyse the problems that the researcher will encounter while 18 

preparing open data to create a multiple regression model and its verification. 19 

Keywords: Open data, variable selection, multiple regression, model verification. 20 

1. Wprowadzanie  21 

Wraz z rozwojem koncepcji Społeczeństwa 5.0 niekwestowaną wartość wnoszą dane typu 22 

open data i wartości społeczne oraz ekonomiczne tworzone przez ich wykorzystanie                        23 

w różnych obszarach (Salas et al. 2020, Rantala et al. 2020, Pafi et al. 2020, Huyer 2020, 24 

Verhulst & Young 2016, Zeleti et al. 2016). Spośród różnorodnych technik przetwarzania 25 
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tego typu danych ważną rolę odgrywają modele regresji wykorzystywane zwykle                           1 

do wyjaśniania lub prognozy zjawisk. Zanim jednak open data zostaną poddane technikom 2 

modelowania muszą przejść proces przetwarzania, który według modelu CRISP-DM jest                         3 

z jednym z podstawowych i najbardziej pracochłonnych etapów data mining (Wirth & Hipp 4 

2000, Huber et al. 2019). Poza tym sama weryfikacja modelu regresji dostarcza wielu 5 

zagadnień wymagających szerszego omówienia. Dlatego też celem niniejszego artykułu jest 6 

analiza problemów, jakie napotka analityk w trakcie przygotowywania open data, tworzenia 7 

modelu regresji wielorakiej i jego weryfikacji. Jako główną technikę badawczą wybrano 8 

discovery learning (Abrahamson & Kapur 2018, Siregar et al. 2020). Polegała ona                9 

na pobraniu i przetworzeniu open data, a następnie przeprowadzeniu analizy metodą regresji 10 

wielorakiej. Dane pobrano z bazy Eurostat, a obszar wybrany do analizy dotyczył problemu 11 

zanieczyszczenia powietrza i zmiennych, które wyjaśniałyby to zjawisko.                           12 

Obliczenia i wizualizacje wykonano w środowisku R. Analizy open data dokonano w oparciu 13 

o model CRISP-DM, który zdeterminował strukturę artykułu. A zatem w części pierwszej, 14 

w ramach zrozumienie biznesu (Business Understandig) i zrozumienie danych (Data 15 

Understanding), zaprezentowano zmienne, które mogą wyjaśnić problem zanieczyszczenia 16 

powietrza. W części drugiej, w ramach przygotowania danych (Data Preparation), 17 

przedstawiono zagadnienia dotyczące przygotowania danych do analizy. W części trzeciej, 18 

w ramach modelowania (Modelling), omówiono problemy związane z analizą regresji, tj. 19 

doborem zmiennych do modelu i weryfikacji samego modelu. W części czwartej 20 

zaprezentowane główne wnioski.  21 

2. Zrozumienie biznesu i zrozumienie danych 22 

Dane do obliczeń zostały zaimportowane z platformy Eurostat. Jako zmienną zależną 23 

wybrano zanieczyszczenie powietrza tlenkami azotu (Zanieczyszczenie powietrza (tlenki 24 

azotu) [tony]) - będącymi jednymi z bardzo szkodliwych dla człowieka składnikami smogu. 25 

Analiza literatury w zakresie zanieczyszczenia powietrza (por. Kostrz & Satora 2017)                   26 

oraz analiza kątem przyczynowo skutkowym dostępnych w bazie danych pozwoliła                      27 

na wyłonienie następujących zmiennych niezależnych, które mogą mieć wpływ                              28 

na zanieczyszczenie powietrza: 29 

▪ Produkcja energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych [Tysiąc ton ekwiwalentu 30 

ropy naftowej (TOE)] - czy jest już na takim poziomie, aby widocznie zmniejszać 31 

zanieczyszczenie, 32 
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▪ Produkcja energii elektrycznej ze stałych paliw kopalnianych [Tysiąc ton ekwiwalentu 1 

ropy naftowej (TOE)] – emisja substancji trujących, 2 

▪ Produkcja energii elektrycznej z olejów napędowych [Tysiąc ton ekwiwalentu ropy 3 

naftowej (TOE)] – emisja substancji trujących, 4 

▪ Produkcja energii elektrycznej brutto [Tysiąc ton ekwiwalentu ropy naftowej (TOE)] – 5 

emisja substancji trujących, 6 

▪ Wydatki na ochronę środowiska [mln euro] – jaki mają związek, 7 

▪ Długość autostrad [km] – jest bezpośrednio związana z emisją spalin, 8 

▪ PKB na mieszkańca [standard siły nabywczej] – czy poziom życia w danym kraju                  9 

ma wpływ. 10 

Ze względu na to, iż najbardziej kompletnym rocznikiem pod względem dostępności 11 

danych był rok 2017, do analizy wybrano dane z tego właśnie roku.  12 

3. Przygotowanie danych 13 

 14 

3.1 Problem uzupełnienie braków danych 15 

Pierwszym problemem związanym z przygotowaniem danych do analizy były braki 16 

danych. Problem rozwiązano w taki sposób, że w przypadku kraju o zbyt dużej ilości braków 17 

danych, usuwano go ze zbioru. Jednakże taka procedura na szerszą skalę mogłaby 18 

doprowadzić do zbytniej redukcji przypadków. A zatem występujące pojedyncze braki 19 

danych zdecydowano się uzupełnić. Pierwszym etapem było sprawdzenie, czy dla danej 20 

zmiennej i danego kraju dostępne są archiwalne dane – z poprzednich lat. Gdy wykazywały 21 

one niewielką zmienność była obliczana średnia – i tą wartością uzupełniono dane 22 

(Przykładem może tu być długość autostrad w Austrii, która praktycznie się nie zmieniała). 23 

Natomiast, gdy dane z poprzednich lat dla danego kraju nie były dostępne, ale dane z tego 24 

kraju występowały dla innych zmiennych (więc usunięcie kraju byłoby niewskazane) – 25 

obliczano średnią dla danej zmiennej z wszystkich przypadków. Takie podstawienie nie 26 

powinno wpływać negatywnie na regresję – gdyż u jej podstaw tkwią obliczenia na średnich. 27 

Ostatecznie do analizy wzięto 25 krajów. 28 

3.2 Problem zgodności z rozkładem normalnym 29 

Od analizowanych zmiennych oczekuje się zgodności z rozkładem normalnym (Bedyńska 30 

& Książek 2012). Dlatego to założenie powinno zostać sprawdzone wstępnie – na przykład 31 

korzystając z testu zgodności Chi-kwadrat. Dla zebranych danych tylko PKB okazało sia 32 

zgodna rozkładem normalnym. Taki wynik był wynikiem bardzo niepożądanym, dlatego 33 
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rozpatrywano tego przyczyny. W toku analizy uznano, że zebrane dane powinny być 1 

wielkościami porównywalnymi – różna wielkość państw branych pod uwagę zaburzała 2 

istotnie tą właściwość. Wobec tego postanowiono ujednolicić odniesienie danych jednostek 3 

dzieląc dla każdego przypadku poszczególne wartości przez powierzchnię kraju (oprócz 4 

PKB). Otrzymano w wyniku tego gęstość danego zjawiska (liczbę przypadającą na 1000 5 

km2). Tak ujednolicone dane poddano ponownym testom na normalność rozkładu. 6 

Tym razem większość badanych zmiennych to założenie spełniła na poziomie istotności 7 

co najmniej 0,001. (Tabela 1) 8 

Tabela 1. 9 

Test zgodności z rozkładem normalnym 10 

Zmienna. 
Wynik testu 

wartość p rezultat 

Zanieczyszczenie powietrza 0.004654 Rozkład normalny dla =0,001 

Produkcja energii elektrycznej z ogniw 

fotowoltaicznych 
0.02264 Rozkład normalny dla =0,01 

Produkcja energii elektrycznej ze stałych 
paliw kopalnianych 

0.0002932 Rozkład normalny dla =0,0001 

Produkcja energii elektrycznej z olejów 

napędowych 
0.007951 Rozkład normalny dla =0,001 

Produkcja energii elektrycznej brutto 0.01036 Rozkład normalny dla =0,01 

Wydatki na ochronę środowiska 2.784e-10 Brak rozkładu normalnego 

Długość autostrad 0.02264 Rozkład normalny dla =0,01 

PKB na mieszkańca 0.2455 Rozkład normalny dla =0,001 

 11 

Produkcja energii elektrycznej ze stałych paliw kopalnianych ma bardzo słabe 12 

potwierdzenie normalności jednak ze względu na prawdopodobny duży wpływ                                 13 

na zanieczyszczenie powietrza postanowiono tę zmienną utrzymać. Jedynie wydatki                           14 

na ochronę środowiska nie są zgodne z rozkładem normalnym co może skutkować złym 15 

dopasowaniem modelu. Jednak jest prawdopodobnie jedynie wynikiem odstających dwóch 16 

zmiennych (Rysunek 2).  17 
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 1 
Rysunek 2. Szukanie elementów odstających 2 

3.3 Analiza korelacji i wstępny dobór zmiennych do modelu 3 

Zmienne objaśniające powinny być skorelowane ze zmienną objaśnianą – jednocześnie 4 

pozostając między sobą jak najmniej zależne (co w praktyce jest trudne do spełnienia). 5 

Następnym krokiem było zatem sprawdzenie tych zależności (Rysunek 3, Rysunek 4). 6 
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 1 
Rysunek 3 Wykresy rozrzutu pomiędzy parami zmiennych. 2 
 3 

 4 

Rysunek 4. Współczynniki korelacji pomiędzy parami zmiennych. 5 

Zmiennymi, które są istotnie (poziom istotności: 0,01) skorelowane ze zmienną 6 

objaśnianą są wszystkie zmienne oprócz energii elektrycznej otrzymywanej z olejów 7 

napędowych (ostatnia kolumna, Rysunek 5).  8 
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 1 

Rysunek 5. Istotność współczynników korelacji 2 

Do dalszych obliczeń zatem wzięto zmienne istotnie skorelowane z poziomem 3 

zanieczyszczenia powietrza. 4 

4. Modelowanie 5 

4.1 Konstrukcja modelu regresji 6 

W wyniku regresji (estymacji ocen parametrów modelu metodą najmniejszych 7 

kwadratów) otrzymano wstępny model (Rysunek 6).  8 

 9 

Rysunek 6. Wyniki regresji pierwszego modelu 10 

Jak widać istotnymi zmiennymi są długość autostrad, PKB oraz ewentualnie wydatki na 11 

ochronę środowiska. (Model w 82,5% wyjaśnia rzeczywistość). Zatem do dalszych obliczeń 12 

wzięto te trzy zmienne, odrzucając pozostałe. Kolejno przeprowadzono regresję (Rysunek 7). 13 



Problemy przetwarzania… 

41                                                                       Management and Quality -  Zarządzanie I Jakość, Vol 3 No 1 

 1 

Rysunek 7. Wyniki regresji drugiego modelu 2 

W tym przypadku wszystkie zmienne istotnie wyjaśniają kształtowanie się zmiennej 3 

objaśnianej, a model w 82,6% opisuje rzeczywistość. Współczynnik determinacji jest istotny 4 

(p<0,0001). Zmiennymi objaśniającymi pozostają zatem: długość autostrad, PKB                           5 

oraz wydatki na ochronę środowiska. Pozostaje pytanie, czy korelacja występująca pomiędzy 6 

tymi zmiennymi nie wpłynie źle na jakość modelu (PKB oraz wydatki na ochronę środowiska 7 

nie są ze sobą skorelowanie, ale niestety obie zmienne wykazują zależność liniową                             8 

z długością autostrad). W celu oceny jakości modelu przeprowadzono jego weryfikację. 9 

4.2 Weryfikacja modelu regresji 10 

W toku weryfikacji otrzymanego modelu sprawdzono takie założenia klasycznej metody 11 

najmniejszych kwadratów, jak normalność rozkładu składnika losowego, czy reszty nie są ze 12 

sobą skorelowane (badanie autokorelacji) i czy nie występuje heteroskedastyczność 13 

(Bedyńska &  Książek 2012).  14 

4.3 Badanie normalności rozkładu składnika losowego 15 

Normalność składnika losowego jest jednym z założeń klasycznego modelu regresji 16 

liniowej. Według testu zaprezentowanego na rysunku 7 na poziomie istotności 0,01 reszty 17 

modelu przyjmują rozkład normalny: 18 

 19 

Rysunek 7. Wynik badania normalności rozkładu składnika losowego 20 
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4.4 Badanie autokorelacji składnika losowego 1 

Kolejnym założeniem jest brak autokorelacji reszt modelu. Czyli wykrycie,                             2 

czy przypadkiem kolejne wartości nie zależą od poprzednich. Mogłoby tak być, gdyby na 3 

przykład do obliczeń wzięto dane z więcej niż jednego roku – gdyby istniała taka 4 

konieczność, przy innym sformułowaniu celu badania. Dlatego na ten aspekt należy zwrócić 5 

uwagę na etapie wyboru zmiennych. Badanie autokorelacji wykonano testem Durbina-6 

Watsona (rys. 8). Test ten potwierdził brak autokorelacji składnika losowego: 7 

 8 

Rysunek 8. Wynik badania autokorelacji rozkładu składnika losowego 9 

4.5 Badanie heteroskedastyczności składnika losowego 10 

Założenie o homoscedasytyczności dotyczy rozproszenia reszt wokół linii regresji. 11 

Zgodnie z nim reszty powinny mieć podobne rozproszenie wokół linii regresji dla rożnych 12 

poziomów zmiennej niezależnej. W takiej sytuacji wariancja reszt jest identyczna w obrębie 13 

niskich jak i wysokich wartości zmiennej niezależnej. Sytuacją odwrotną jest 14 

heteroskedastyczność. Testowanie heteroskedastyczności wykonano testem Breuscha-Pagana 15 

(rys. 9). Test ten potwierdził homoskedastyczność reszt modelu (brak heteroskedastyczności): 16 

 17 

Rysunek 9. Wynik badania heteroskedastyczności rozkładu składnika losowego 18 

4.6 Interpretacja otrzymanego modelu 19 

Uzyskany w wyniku estymacji model jest dobrze dopasowany, co potwierdziły testy 20 

weryfikacyjne. Model ma postać: 21 

ZanPow = 47.227Dł_autostrad + 12.278PKB_perCapita + 5429.126Wyd_OchrŚr -630.820 22 

Na zanieczyszczenie powietrza mają zatem wpływ długość autostrad wielkośćPKB                                                           23 

na osobę oraz wydatki na ochronę środowiska – zmienne te objaśniają zmienną ZanPow                       24 

w 82,6%. W pozostałych 17,4% wpływają na nią inne czynniki (100%-82,6%). 25 

Średni wzrost długości autostrad o 1 km (na 1000 km2) w badanych krajach towarzyszył 26 

wzrostowi zanieczyszczenia tlenkiem azotu o 47,2 tony na 1000 km2, co można wytłumaczyć 27 
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większym natężeniem ruchu w kraju. Średni wzrost PKB na osobę o 1 SNN towarzyszył 1 

średnio większemu o 12,3 t zanieczyszczeniu powietrza – co można tłumaczyć tym,                   2 

że w krajach wyżej rozwiniętych zanieczyszczenie jest większe. Z kolei większym wydatkom              3 

na ochronę środowiska (o 1 mln euro w przeliczeniu na 1000 km2) towarzyszyło zwiększone 4 

zanieczyszczenie powietrza aż o 5429 t/1000 km2. Można się zastanowić co, tak naprawdę 5 

było, skutkiem czego. Na pewno większa świadomość szkodliwych skutków zanieczyszczeń 6 

skutkuje koniecznością zwiększenia wydatków na ochronę środowiska. To komplikuje 7 

interpretację, bo niewątpliwie te obie zmienne są skorelowane, ale nieodpowiednim byłoby 8 

twierdzenie, że zwiększenie wydatków na ochronę środowiska spowoduje wzrost 9 

zanieczyszczenia. Można jedynie uznać, że w badanych krajach obie zmienne wzrastały albo 10 

spadały jednocześnie. Być może właściwym byłoby tu znalezienie innej zmiennej 11 

objaśniającej ten związek.  12 

5. Wnioski 13 

W toku zbierania danych do analizy regresji można napotkać na trudności związane                       14 

z odpowiednim przygotowaniem danych, takie jak braki danych, czy niepożądane rozkłady. 15 

Zbyt duże braki danych w konkretnych przypadkach powinny skutkować ich usunięciem, 16 

natomiast w pojedynczych brakach należy zastosować podejście indywidulane – aby nie 17 

usunąć zbyt wiele obserwacji. Przykładem takiego podejścia w niniejszym artykule było 18 

uzupełnienie danych obserwacjami z poprzednich okresów dla danego przypadku                       19 

oraz w ostateczności średnią danej zmiennej. Ważne jest także takie dobranie danych,                     20 

aby mogły być porównywane – na przykład odniesienie ich do wspólnej jednostki (w artykule 21 

było to podzielenie wartości przez powierzchnię danego kraju). Ponadto zmienność danego 22 

czynnika nie powinna być za niska, co pozwoli uniknąć efektu autokorelacji przy weryfikacji 23 

modelu.  24 

W trakcie przeprowadzania regresji, może zaistnieć kilkukrotna konieczność nowego 25 

doboru zmiennych – aby polepszyć dopasowanie modelu. Ponieważ cały czas istotnym 26 

czynnikiem wpływającym na zmienną objaśnianą jest czynnik losowy, którego nie można 27 

uniknąć – cały czas mogą nasuwać się inne wnioski i spostrzeżenia sugerujące np. nowy 28 

dobór zmiennych. Skutkiem tego będzie powtórne szacowanie modelu. Często od badacza 29 

i od celu jaki sobie postawił zależy, kiedy ten proces uzna za zadawalający. 30 
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