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Y

Biến kết quả

Y = Số liên tục,
Giới hạn trong khoảng [0:1]

Giải pháp thông thường:

Chuyển dạng Y  log(y/(1-y)): sau đó dùng hồi quy tuyến tính

Nhiều nhược điểm

- Mất ý nghĩa của thang đo gốc, khó diễn giải hệ số hồi quy

- Sai lầm: quá nhạy với biến thiên xung quanh trung bình
nhưng không nhạy với biến thiên gần 2 cực trị

- Không thể hiện được tính bất đối xứng của phân phối gốc

1 Giới thiệu



Hồi quy Beta

Phương pháp mới, đề xuất bởi 2 tác giả Ferrari và Cribari-Neto, năm 2004

Một mô hình tuyến tính tổng quát, dựa trên giả định là 
Biến số kết quả Y có phân phối kiểu BETA 

Các hệ số hồi quy sẽ được diễn giải theo 𝝁 = trung bình của Y

Lý thuyết về hồi quy Beta được mở rộng năm 2010 (Simas), cho phép khảo sát đặc điểm phi tuyến tính
và/hoặc phân tán

1 Giới thiệu



= Hàm Gamma

Ferrari và Cribari Neto (2004) đề xuất sử dụng 2 tham số ∅ (Phi) và 𝝁 𝑴𝒖 :

𝝁 =
𝒑

𝒑+𝒒
là giá trị trung bình của Y

∅ = 𝒑 + 𝒒 là tham số biểu thị cho độ chính xác (khi 𝝁 cố định, ∅ càng cao thì variance của Y càng thấp, mô hình càng chính xác).
Nghịch đảo của ∅ gọi là tham số phân tán

Mô hình hồi quy Beta có dạng : Y ~ B(𝝁, ∅) và VAR(Y) = 
𝝁 𝟏−𝝁

𝟏+∅

Hàm mật độ phân phối Beta theo lý thuyết
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Mô hình hồi quy Beta tổng quát:

g1(𝝁𝒊) = 𝒇𝟏 𝒙𝒊; 𝜷
g2(∅𝒊) = 𝒇𝟐 𝒛𝒊; 𝜽

Với 𝜷 và 𝜽 lần lượt là các vector của hệ số hồi quy cho Trung bình 𝝁 (𝑴𝒖) và tham số chính xác ∅ (Phi); 
xi và zi là những trường hợp quan sát của hiệp biến số q1 và q2.

g1 và g2 lần lượt là 2 hàm liên kết (link function) để chuyển đổi phân phối 𝝁 𝟎, 𝟏 và ∅ (𝟎,∞) thành số thực (tập R) 
để có thể áp dụng hồi quy tuyến tính.

Một số hàm liên kết có thể sử dụng cho g1:
Hàm logit:  𝒈𝟏 𝝁 = 𝐥𝐨𝐠 𝝁/(𝟏 − 𝝁)
Hàm probit: 𝒈𝟏 𝝁 = 𝑷−𝟏 𝝁 với P= hàm phân phối chuẩn
Hàm Log-Log : 𝒈𝟏 𝝁 = 𝒍𝒐𝒈 −𝐥𝐨𝐠(𝟏 − 𝝁)

Và cho g2:
Hàm logarit: 𝒈𝟐 ∅ = 𝐥𝐨𝐠 ∅

Hàm căn bậc 2: 𝒈𝟐 ∅ = ∅
Hàm identity : 𝒈𝟐(∅) = ∅ khi g2 luôn > 0
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brms STAN

coda caret

brms brms brms brms

? Diễn giải kết quả

2 Quy trình hồi quy Beta theo BAYES



µ

0                                                    1
Biến kết quả Y

∅

Độ chính xác « Phi »
Trung bình « Mu »

𝑔 (𝜇) = 𝛽0 + σ𝛽𝑖

Mô hình hồi quy tuyến tính

Phân phối Gaussian

Tiền định

Các hệ số hồi quy

Phân phối Beta

Tiền định

Phân phối Gamma

Logit(Food expenditure) ~ 𝛽0 +
𝛽1 ∗ 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 + 𝛽2 ∗ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑠

3 1. Giả thuyết tiền định



data("FoodExpenditure", package = "betareg")
attach(FoodExpenditure)

FoodExpenditure$fexp=food/income

attach(FoodExpenditure)

str(FoodExpenditure)

'data.frame':

38 obs. of  4 variables
$ food : num 16 16.65 21.74 7.43 10.48 ...
$ income : num 62.5 82.3 74.7 39.2 64.7 ...
$ persons: int 1 5 3 3 5 3 4 1 2 2 ...
$ fexp : num 0.256 0.202 0.291 0.19 0.162 ..

plot(density(fexp))

logit=log(fexp/(1-fexp))

plot(density(logit))

3 2. Số liệu – chuyển dạng bằng hàm logit



plot(density(fexp))

library(gamlss)

beta=histDist(fexp,family=BE)
normal=histDist(fexp,family=NO)

AIC(beta,normal)
df AIC

beta       2 -66.69289
normal  2 -63.13402

3 3. Thăm dò số liệu – Phân phối Beta



glm=glm(data=FoodExpenditure,logit~income+persons)

summary(glm)

Call:

glm(formula = logit ~ income + persons, data = FoodExpenditure)

Deviance Residuals: 

Min        1Q    Median 3Q       Max  

-1.07082  -0.18857   0.07525   0.23994   0.64163  

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    

(Intercept) -0.652445   0.248343  -2.627 0.012691 *  

income -0.011892   0.003294  -3.610 0.000949 ***

persons 0.113016   0.038564   2.931 0.005923 ** 

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

(Dispersion parameter for gaussian family taken to be 0.1594159)

Null deviance: 9.1147  on 37  degrees of freedom

Residual deviance: 5.5796  on 35  degrees of freedom

AIC: 42.937

Number of Fisher Scoring iterations: 2

3 4. Mô hình GLM với hàm logit



library(betareg)

> betreg=betareg(fexp~income+persons,data=FoodExpenditure)

> summary(betreg)

Call:

betareg(formula = fexp ~ income + persons, data = FoodExpenditure)

Standardized weighted residuals 2:

Min      1Q  Median 3Q     Max 

-2.7818 -0.4445  0.2024  0.6852  1.8755 

Coefficients (mean model with logit link):

Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    

(Intercept) -0.622548   0.223854  -2.781 0.005418 ** 

income -0.012299   0.003036  -4.052 5.09e-05 ***

persons 0.118462   0.035341   3.352 0.000802 ***

Phi coefficients (precision model with identity link):

Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    

(phi)    35.61       8.08   4.407 1.05e-05 ***

---

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

Type of estimator: ML (maximum likelihood)

Log-likelihood: 45.33 on 4 Df

Pseudo R-squared: 0.3878

Number of iterations: 28 (BFGS) + 4 (Fisher scoring) 

plot(betreg)3 5. Mô hình hồi quy Beta theo quy ước mới (dùng betareg)



library(gamlss)

betgam=gamlss(data=FoodExpenditure,formula=fexp~income+persons,family=BE)
summary(betgam)
Family:  c("BE", "Beta") 

Call:  gamlss(formula = fexp ~ income + persons, family = BE, data 

= FoodExpenditure) 

Fitting method: RS() 

Mu link function:  logit

Mu Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    

(Intercept) -0.622556   0.221425  -2.812 0.008125 ** 

income -0.012297   0.003086  -3.985 0.000338 ***

persons 0.118447   0.035736   3.314 0.002189 ** 

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Sigma link function:  logit

Sigma Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    

(Intercept)  -1.6195     0.1323  -12.24 5.15e-14 ***

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

No. of observations in the fit:  38 

Degrees of Freedom for the fit:  4

Residual Deg. of Freedom:  34 

at cycle:  4 

Global Deviance:     -90.66702 

AIC:     -82.66702 

SBC:     -76.11667 

3 5. Mô hình hồi quy Beta cổ điển (dùng Gamlss, có trước betareg)



library(brms)

set.seed=1234

prior=get_prior(data=FoodExpenditure,formula=fexp~income+persons,
family=Beta)

prior

betaBayes=brm(data=FoodExpenditure,formula=fexp~income+persons,
family=Beta,prior=prior,chains=4,iter=11000,warmup = 1000)

prior class      coef group nlpar bound
1                           b                            
2                           b    income
3                           b Intercept
4                           b   persons
5                   Intercept
6 gamma(0.01, 0.01)       phi 

3 6. Mô hình hồi quy Beta theo BAYES



options(shinystan.rstudio = TRUE)
launch_shiny(betaBayes)

4 1. Kiểm tra phẩm chất chuỗi MCMC



4 2. Khảo sát nội dung mô hình bằng STAN shiny



summary(betaBayes)

Family: beta (logit) 

Formula: fexp ~ income + persons

Data: FoodExpenditure (Number of observations: 38) 

Samples: 4 chains, each with iter = 11000; warmup = 1000; thin = 1; 

total post-warmup samples = 40000

WAIC: Not computed

Population-Level Effects: 

Estimate Est.Error l-95% CI u-95% CI Eff.Sample Rhat

Intercept -0.62      0.25    -1.11    -0.13      40000    1

income -0.01      0.00    -0.02    -0.01      40000    1

persons 0.12      0.04     0.04     0.19      30376    1

Family Specific Parameters: 

Estimate Est.Error l-95% CI u-95% CI Eff.Sample Rhat

phi    31.84      7.39    19.16       48      28576    1

WAIC(betaBayes)

WAIC   SE

-81.9 8.07

LOO(betaBayes)

LOOIC   SE

-81.67 8.14

4 3. Khảo sát nội dung mô hình bằng hàm summary



predBayes=predict(betaBayes,newdata=FoodExpenditure,type="response")

predBayes=as.data.frame(predBayes)

FoodExpenditure$Bayes=predBayes$Estimate

predLogit=predict(glm,newdata=FoodExpenditure,type="response")

FoodExpenditure$GLM=exp(predLogit)/(1+exp(predLogit))

ggplot(FoodExpenditure,aes(x=persons))+geom_point(aes(y=fexp))+geom_smooth
(aes(y=GLM),color="blue",fill="blue",alpha=0.2)+geom_smooth(aes(y=Bayes),colo
r="red",fill="red",alpha=0.2)+theme_bw()

ggplot(FoodExpenditure)+geom_density(aes(x=fexp),fill="gold")+geom_density(ae
s(x=Bayes),fill="red3",alpha=0.5)+geom_density(aes(x=GLM),fill="blue",alpha=0.2)
+theme_bw()

Bayes
Logit GLM

Bayes
Logit GLM
Observed

4 4. So sánh trực quan BAYES vs GLM(logit)



FoodExpenditure$betareg=predict(betreg,newdata=FoodExpenditure,
type="response")

ggplot(FoodExpenditure)+geom_density(aes(x=fexp),fill="gold")+geo
m_density(aes(x=Bayes),fill="red3",alpha=0.5)+geom_density(aes(x=
betareg),fill="blue",alpha=0.2)+theme_bw()

ggplot(FoodExpenditure,aes(x=persons))+geom_point(aes(y=fexp))+g
eom_smooth(aes(y=betareg),color="blue",fill="blue",alpha=0.2)+geo
m_smooth(aes(y=Bayes),color="red",fill="red",alpha=0.2)+theme_bw
()

4 5. So sánh trực quan BAYES vs HQ Beta quy ước



library(caret)

postResample(FoodExpenditure$Bayes,FoodExpenditure$fexp)
RMSE   Rsquared

0.07295862 0.47014507 

postResample(FoodExpenditure$GLM,FoodExpenditure$fexp)
RMSE   Rsquared

0.07338307 0.47013683 

postResample(FoodExpenditure$betareg,FoodExpenditure$fexp)
RMSE   Rsquared

0.07290853 0.47064298 

Bayes

Logit GLM

Betareg

4 5. So sánh 3 mô hình dựa vào RMSE và R2 



Giả thuyết H1

Giả thuyết H0

Số lượng chứng cứ ủng hộ cho mỗi giả thuyết
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Bayes factor = 
𝑑𝑏𝑖𝑛𝑜𝑚 (𝑦,𝑁,𝐻1)

𝑑𝑏𝑖𝑛𝑜𝑚 (𝑦,𝑁,𝐻2)
BAYES FACTOR

Bản chất: Tỉ trọng chứng cứ ủng hộ
cho một giả thuyết H1 (so với giả
thuyết H0).

Công dụng: Dùng để kiểm chứng (xác
nhận hay loại trừ) giả thuyết H1 có liên
quan tới 1 ngưỡng giá trị đặc biệt.

B
ay

es
 f

ac
to

r

Số lượng chứng cứ ủng hộ cho mỗi giả thuyết

H1

H0

Theo truyền thống, ta hay dùng Bayes Factor để diễn giải kết quả phân tích Bayes 

6. Suy diễn BAYES bằng BAYES FACTOR4



plot(betaBayes)

5 1. Phân phối hậu nghiệm



margin=marginal_effects(betaBayes)
margin

head(margin$persons)

persons income fexp MargCond Estimate Est.Error lowerCI upperCI

1 1.000000 58.44434   NA        1 0.2281366 0.02151826 0.1875324 0.2725435

2 1.060606 58.44434   NA        1 0.2293735 0.02125529 0.1892709 0.2732622

3 1.121212 58.44434   NA        1 0.2306157 0.02099193 0.1910064 0.2739655

4 1.181818 58.44434   NA        1 0.2318634 0.02072829 0.1927174 0.2746272

5 1.242424 58.44434   NA        1 0.2331165 0.02046452 0.1944158 0.2752913

6 1.303030 58.44434   NA        1 0.2343750 0.02020077 0.1961324 0.2760337

5 2. Diễn giải trực quan mô hình bằng marginal effect



Vùng « CAO »Vùng « THẤP » Vùng
« Trong ROPE »

ROPE

Ngưỡng trênNgưỡng dưới

Phân phối hậu
nghiệm

1                  2                   3

ROPE
(Region of practice equivalence)

Bản chất : 2 ngưỡng trên/dưới
Cho phép phân chia phân phối hậu
nghiệm ra 3 vùng:

Trong ROPE
Ngoài ROPE : Vùng cao / Vùng Thấp

Công dụng: Dùng để khẳng định 1 giả
thuyết H1 hoặc loại trừ 1 giả thuyết
H0 liên quan tới 1,2 hoặc 3 vùng với ý 
nghĩa thực dụng tùy chọn

CompVal

Vùng « CAO »Vùng « THẤP »

Phân phối hậu
nghiệm CompVal

Bản chất: 1 ngưỡng giá trị nhất định
Cho phép chia phân phối hậu nghiệm thành
2 vùng: Cao hơn/Thấp hơn

Công dụng: khẳng định 1 giả thuyết H1 
hoặc loại trừ giả thuyết H0 có hàm ý so
sánh với 1 ngưỡng ý nghĩa đặc biệt.

7. Suy diễn BAYES theo John Kruschke

Tác giả John Kruschke đề xuất diễn giải kết quả phân tích
Bayes dựa vào tỉ trọng phân phối hậu nghiệm sau khi phân
chia bằng 1 khoảng thực dụng (ROPE) hoặc 1 ngưỡng
(CompVal)

Ta sẽ ước tính mật độ % của phân phối hậu nghiệm nằm
trong, cao hơn, thấp hơn ROPE, hoặc cao/thấp hơn ngưỡng
CompVal

4



1. Khảo sát phân phối hậu nghiệm theo phương pháp của John Kruschke
Tạo hàm phân tích khoảng vô nghĩa thực dụng (ROPE) và ngưỡng ý nghĩa (compVal)

library(coda)

HDIofMCMC = function( sampleVec , credMass=0.95 ) {
sortedPts = sort( sampleVec )
ciIdxInc = ceiling( credMass * length( sortedPts ) )
nCIs = length( sortedPts ) - ciIdxInc
ciWidth = rep( 0 , nCIs )
for ( i in 1:nCIs ) {

ciWidth[ i ] = sortedPts[ i + ciIdxInc ] - sortedPts[ i ]
}
HDImin = sortedPts[ which.min( ciWidth ) ]
HDImax = sortedPts[ which.min( ciWidth ) + ciIdxInc ]
HDIlim = c( HDImin , HDImax )
return( HDIlim )

}

Bước 1: Tạo hàm HDIofMCMC: 

Công dụng : Xác định khoảng mật độ cao nhất (HDI95%) của phân phối hậu nghiệm

Hàm này sẽ được sử dụng trong quá trình khảo sát phân phối hậu nghiệm

Ghi chú: Trích nguyên văn từ source code của JOHN K. KRUSCHKE

Hàm này có thể tái sử dụng cho bất cứ model nào

Bản thân package brms không cho phép khảo sát khoảng vô nghĩa thực dụng (ROPE) và ngưỡng ý nghĩa (CompVal) theo như ý tưởng của 
J.Kruschke

Nhận thấy rằng ROPE và Compval rất hữu ích, nên mình bổ sung thêm 1 số hàm cho phép tích hợp phân tích ROPE và CompVal vào kết
quả do brms xuất ra

Phương pháp J.Kruschke áp dụng trên output thuộc lớp MCMC và dựa vào 1 vài hàm trong package coda, nên trước tiên bạn cần install
package coda. Mình sửa lại source code của Kruschke để có thể áp dụng trực tiếp trên kết quả brms (vốn không tương thích với coda).

5



summarizePost=function(paramSampleVec , 
compVal=NULL , ROPE=NULL , credMass=0.95 ) {

meanParam = mean( paramSampleVec )
medianParam = median( paramSampleVec )
dres = density( paramSampleVec )
modeParam = dres$x[which.max(dres$y)]
mcmcEffSz = round( effectiveSize( paramSampleVec ) , 1 )
names(mcmcEffSz) = NULL
hdiLim = HDIofMCMC( paramSampleVec , credMass=credMass )
if ( !is.null(compVal) ) {

pcgtCompVal = ( 100 * sum( paramSampleVec > compVal ) 
/ length( paramSampleVec ) )

} else {
compVal=NA
pcgtCompVal=NA

}
if ( !is.null(ROPE) ) {

pcltRope = ( 100 * sum( paramSampleVec < ROPE[1] ) 
/ length( paramSampleVec ) )

pcgtRope = ( 100 * sum( paramSampleVec > ROPE[2] ) 
/ length( paramSampleVec ) )

pcinRope = 100-(pcltRope+pcgtRope)
} else { 

ROPE = c(NA,NA)
pcltRope=NA 
pcgtRope=NA 
pcinRope=NA 

}  
return( c( Mean=meanParam , Median=medianParam , Mode=modeParam , 

ESS=mcmcEffSz ,
HDImass=credMass , HDIlow=hdiLim[1] , HDIhigh=hdiLim[2] , 
CompVal=compVal , PcntGtCompVal=pcgtCompVal , 
ROPElow=ROPE[1] , ROPEhigh=ROPE[2] ,
PcntLtROPE=pcltRope , PcntInROPE=pcinRope , PcntGtROPE=pcgtRope ) )

}

Bước 2: Tạo hàm summarizePost

Công dụng : Tính tỉ lệ % quan sát trong phân phối hậu nghiệm (chuỗi MCMC) rơi
vào trong khoảng vô nghĩa thực dụng (ROPE) cũng như nằm ngoài ngưỡng ý 
nghĩa

Hàm này cũng sẽ được sử dụng trong quá trình khảo sát phân phối hậu nghiệm

Ghi chú: Trích nguyên văn từ source code của JOHN K. KRUSCHKE

Hàm này có thể tái sử dụng cho bất cứ model nào

2. Khảo sát phân phối hậu nghiệm theo phương pháp của John Kruschke
Tạo hàm phân tích khoảng vô nghĩa thực dụng (ROPE) và ngưỡng ý nghĩa (compVal)5



Bước 3: Tạo hàm summaryBETA

Hàm SummaryBETA được viết dựa trên việc thay đổi từ code của Kruschke.
Công dụng của nó là xuất kết quả phân tích HDI, ROPE và ngưỡng ý nghĩa của Hệ
số hồi quy, Intercept và tham số Phi trong mô hình hồi quy Beta bằng cách áp
dụng trực tiếp lên đối tượng mô hình thuộc lớp brms. 

Chú ý : Hàm này chỉ áp dụng cho mô hình hồi quy Beta với 2 biến số

nếu mô hình của bạn có nhiều biến số hơn, bạn cần thêm nhóm
compValbeta i = NULL, ropeBeta i = NULL , 
nhóm SummaryInfo=…
Cũng như thay đổi tên hệ số hồi quy

3. Khảo sát phân phối hậu nghiệm theo phương pháp của John Kruschke
Tạo hàm phân tích hệ số hồi quy và tham số Phi của mô hình hồi quy BETA

summaryBETA=function(model,
compValInt=NULL, ropeInt=NULL , 
compValcoef1=NULL, ropecoef1=NULL,
compValcoef2=NULL, ropecoef2=NULL,
compValPhi=NULL, ropePhi=NULL)

{
summaryInfo = NULL
mcmcvector=as.mcmc(model)
mcmcMat = as.matrix(mcmcvector,chains=TRUE)

summaryInfo = rbind(summaryInfo , 
"Intercept" = summarizePost(mcmcMat[,"b_Intercept"] , 

compVal=compValInt , 
ROPE=ropeInt))

summaryInfo = rbind(summaryInfo , 
"Income" = summarizePost(mcmcMat[,"b_income"] , 

compVal=compValcoef1, 
ROPE=ropecoef1))

summaryInfo = rbind(summaryInfo , 
"Persons" = summarizePost(mcmcMat[,"b_persons"] , 

compVal=compValcoef2, 
ROPE=ropecoef2))

summaryInfo = rbind(summaryInfo , 
"Phi" = summarizePost(mcmcMat[,"phi"] , 

compVal=compValPhi, 
ROPE=ropePhi))

return(summaryInfo)
}

5



96,31 % nằm ngoài ngưỡng trên của ROPE
(đáng tin cậy)

summaryBETA(betaBayes,compValInt=0,ropeInt=c(-0.5,-0.1),

compValcoef1=0, ropecoef1=c(-0.005,0),

compValcoef2=0, ropecoef2=c(0.01,0.05),

compValPhi=5,ropePhi=c(5,20))

Mean Median Mode     ESS HDImass HDIlow HDIhigh CompVal PcntGtCompVal ROPElow ROPEhigh PcntLtROPE PcntInROPE PcntGtROPE

Intercept -0.62119220 -0.61998788 -0.60108003 44406.9    0.95 -1.10950022 -0.133465282       0        0.6425  -0.500    -0.10    68.5575 29.6050     1.8375

Income -0.01231669 -0.01231227 -0.01221287 50821.6    0.95 -0.01921971 -0.005320023       0        0.0375  -0.005     0.00    97.9875     1.9750     0.0375

Persons 0.11810142  0.11804002  0.11762307 30454.9    0.95  0.04431721  0.194515355       0       99.8225   0.010     0.05     0.3475     3.3425    96.3100

Phi       31.84233949 31.24902686 29.85471985 28845.3    0.95 18.56429667 46.921599417       5      100.0000   5.000    20.00 0.0000     3.5975    96.4025

CompVal

ROPE
3,34 % nằm trong ROPE (= vô nghĩa)

0,35 % nằm ngoài
ngưỡng dưới của
ROPE (vô nghĩa)

99,82 % cao hơn
ngưỡng vô nghĩa CompVal = 0

5
4. Ứng dụng hàm SummaryBeta



> hypothesis(betaBayes,"income<0",alpha=0.01)
Hypothesis Tests for class b:

Estimate Est.Error l-99% CI u-99% CI Evid.Ratio
income < 0    -0.01         0     -Inf 0    2665.67 *
---
> hypothesis(betaBayes,"persons=0",alpha=0.01)
Hypothesis Tests for class b:

Estimate Est.Error l-99% CI u-99% CI Evid.Ratio
persons = 0     0.12      0.04     0.02     0.22         NA *
---
> hypothesis(betaBayes,"persons>0",alpha=0.01)
Hypothesis Tests for class b:

Estimate Est.Error l-99% CI u-99% CI Evid.Ratio
persons > 0     0.12      0.04     0.03      Inf 562.38 *
---
> hypothesis(betaBayes,"persons>0.1",alpha=0.01)
Hypothesis Tests for class b:

Estimate Est.Error l-99% CI u-99% CI Evid.Ratio
persons-(0.1) > 0     0.02      0.04    -0.07      Inf 2.18 
---
hypothesis(betaBayes,"persons>0.05",alpha=0.05)
Hypothesis Tests for class b:

Estimate Est.Error l-95% CI u-95% CI Evid.Ratio
persons-(0.05) > 0     0.07      0.04     0.01      Inf 26.1 *
---
'*': The expected value under the hypothesis lies outside the 
95% CI

Giả thuyết H1

Hiệu ứng của income < 0     :  Bayes factor = 2665,67 : có ý nghĩa, rất đáng tin cậy

Hiệu ứng của person = 0     : Bayes factor không thể xác định (vô cùng nhỏ), phủ nhận giả thuyết này

Hiệu ứng của person > 0  : Bayes factor = 562,38, rất cao, có ý nghĩa, rất đáng tin cậy

Hệ số hồi quy Beta của person > 0,1  : Bayes factor = 2,18 < 3 , rất thấp
không có ý nghĩa ở ngưỡng 99%

Hệ số hồi quy Beta của person > 0,1 : Bayes  factor = 26,1, tương đối cao, có ý nghĩa
trong khoảng 95% và có thể tin cậy

Yếu tố Bayes 

5
5. Dùng Bayes factor để kiểm chứng giả thuyết H1



𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑌 = 𝛽0 + σ𝛽𝑖

𝑌 =
𝑒(𝛽0+ σ 𝛽𝑖)

1 + 𝑒(𝛽0+ σ 𝛽𝑖)

exp 𝑎 + 𝑏 = exp 𝑎 ∗ exp 𝑏

exp 𝑎 − 𝑏 =
exp 𝑎

exp 𝑏

> min(persons)
[1] 1
> max(persons)
[1] 7
> mean(income)
[1] 58.44434
> person=c(1,2,3,4,5,6,7)
> mu=exp(-0.62-(0.01*mean(income))+0.12*(person))
> mu/(1+mu)
[1] 0.2526661 0.2759894 0.3005998 0.3264153 0.3533278 0.3812034 0.4098844

1 người 2 người 3 người 4 người …

5 6. Diễn giải mô hình hồi quy BETA một cách thủ công



Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong 1 bài khác của series BAYES


