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data=read.csv("http://vincentarelbundock.github.io/Rdatasets/csv/car/UN.csv")

str(data)
'data.frame': 193 obs. of  4 variables:
$ X               : Factor w/ 207 levels "Afghanistan",..: 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 ...
$ infant.mortality: int 154 32 44 124 24 22 25 6 6 33 ...
$ gdp : int 2848 863 1531 355 6966 8055 354 20046 29006 321 ...

Giải thích: 

Bộ số liệu này có nguồn gốc từ một báo cáo của World Bank năm 1998, khảo sát tương quan giữa thu nhập GDP (tính
bằng USD) của 193 quốc gia và tần suất tử vong ở trẻ nhỏ

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm câu trả lời cho câu hỏi: GDP tương quan với tần suất tử vong ra sao ?
Thông thường, bài toán tương quan giữa 2 biến định lượng thế này sẽ được quy về hệ số tương quan Pearson, 
Spearman hoặc 1 mô hình hồi quy tuyến tính.

Tuy nhiên ở đây chúng ta muốn tiếp cận vấn đề chính xác hơn, theo đúng bản chất của nó: 

Và bản chất của tần suất tử vong (biến kết quả) là một số đếm

1. Chuẩn bị số liệu cho bài thực hành
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data=na.omit(data)
Y=data$infant.mortality
X=data$gdp
plot(density(Y))
plot(X,Y)

Phân phối của một số đếm thường có dạng như trong
hình bên. Với phân phối này, mọi giả định thông thường
đều không còn phù hợp

Khi đó, 2 công cụ đầu tiên ta sẽ dùng đến để khảo sát
biến số đếm, đó là 
Hồi quy Poisson 
và hồi quy nhị thức âm.

Hồi quy Neg-binomial (NBI) là 1 giải pháp tổng quát hơn
Poisson, vì nó cải thiện được sai lệch do overdisperssion

Slide tiếp theo sẽ giải thích tại sao NBI chứ không phải
là Poisson sẽ được chọn làm công cụ chính trong bài.

2. Thăm dò số liệu



1 3. So sánh độ phù hợp giữa 3 phân phối

library(gamlss)

ymin=min(Y)
ymax=max(Y)
NO=histDist(Y,family=NO(),ymin=ymin,ymax=ymax)
PO=histDist(Y,family=PO(),ymin=ymin,ymax=ymax)
NBI=histDist(Y,family=NBI(),ymin=ymin,ymax=ymax)
AIC(NO,PO,NBI,k=log(length(data)))
AIC(NO,PO,NBI)

GAUSSIAN

POISSON

NEG BINOMIAL

df AIC

NBI  2 1844.968

NO   2 1959.179

PO   1 7129.074

df AIC

NBI  2 1846.195

NO   2 1960.407

PO   1 7129.687

BIC

AIC

Ở đây mình lặp lại 1 thủ thuật mà trước đây đã được giới thiệu, đó là dùng
package gamlss để so sánh tính phù hợp giữa nhiều họ phân phối

Kết quả cho thấy NBI phù hợp hơn nhiều so với Gaussian hay Poisson



Dựa vào quy tắc Bayes, ta có :

Trong đó :

(1) gọi là phân phối hậu nghiệm (posterior), chính là xác suất phân phối (có điều kiện) của những hệ số hồi quy trong mô hình (beta), 

hay nói cách khác là xác suất phân phối của Beta khi nắm trong tay dữ liệu

Phân phối hậu nghiệm chính là mục tiêu mà chúng ta tìm kiếm trong suy diễn Bayes. Phân phối hậu nghiệm có thể xem như mức độ

tin cậy của mô hình khi quy chiếu dọc theo dữ liệu thực tế quan sát được. Dựa vào phân phối hậu nghiệm, ta có thể diễn giải kết quả

của mô hình. 

(2) gọi là hệ số khả dĩ (likelihood), nó được định nghĩa như multiplicative product (bội tích số) của mật độ xác suất của phân phối

Bernoulli dọc theo dữ liệu quan sát thực tế.

(3) gọi là tiền định (prior), hay giả định ban đầu (trước khi tiến hành thí nghiệm thu thập dữ liệu) về tính chất phân phối của những hệ

số hồi quy betatrong mô hình. Trong phân tích của chúng ta, prior được tự động xác định dựa vào phân phối lý thuyết (là Gaussian).

Prior cũng có thể dựa vào kinh nghiệm và những dữ liệu từ nghiên cứu đi trước.

(4) còn gọi là Chứng cứ (evidence), đây là phần tử duy nhất không thể xác định được trong công thức Bayes.

P(hệ số hồi quy) | Dữ liệu thực tế)  = p (Dữ liệu thực tế | hệ số hồi quy )) × (𝑝 (hệ số hồi quy)  )/(𝑝(𝐷ữ 𝑙𝑖ệ𝑢 𝑡ℎự𝑐 𝑡ế))

(1)                                                           (2)                                                (3)         (4)

1. Quy tắc suy diễn Bayes cho một mô hình hồi quy2



1. Quy tắc suy diễn Bayes cho một mô hình hồi quy

P(hệ số hồi quy) | Dữ liệu thực tế)  = p (Dữ liệu thực tế | hệ số hồi quy )) × (𝑝 (hệ số hồi quy)  )/(𝑝(𝐷ữ 𝑙𝑖ệ𝑢 𝑡ℎự𝑐 𝑡ế))

(1)                                                           (2)                                                (3)         (4)

Sampler

Dữ liệu

Mô hình…

Trên thực tế, phân phối hậu nghiệm được ước tính bằng một quy
trình lấy mẫu ngẫu nhiên (chuỗi Markov MonteCarlo)

Quy trình này được thực hiện bởi các Sampler (Jags, Bugs, STAN)

Công việc của chúng ta là: Nhập thông tin về mô hình và prior vào
sampler. Kết quả xuất ra sẽ là những chuỗi MCMC

May mắn là, hiện nay đã có những giao thức cho phép chúng ta làm
việc này dễ dàng nhanh chóng hơn nhiều so với cách viết code thủ
công trong quá khứ.

Prior (tiền định)

2
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Giả thuyết H1

Giả thuyết H0

Số lượng chứng cứ ủng hộ cho mỗi giả thuyết

M
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đ
ộ
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c
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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
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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 

3. Suy diễn BAYES bằng BAYES FACTOR



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.

4. Suy diễn BAYES theo John Kruschke2

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
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Tần suất tử vong trẻ em ~ exp(Intercept b0 + b1*GDP)
~  exp (Intercept) * exp(GDP)

Phân phối negative binomial
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Tham số alpha
(còn gọi là shape parameter)

Đây là 1 một mô hình Poisson

Phân phối Gamma

Các hệ số hồi quy Beta

Phân phối Gaussian

Tiền định

Tiền định

Mô hình hồi quy nhị thức âm là dạng tổng quát của mô hình Poisson
Với sự có mặt của tham số hiệu chỉnh alpha

Function link của mô hình NBI là 1 hàm logarit
Việc diễn giải có thể dựa vào liên hệ giữa Log(Y) với chính bản
thân hệ số hồi quy beta,  hoặc thông qua Exp(beta), còn gọi là 
Incidence Rate ratio (IRR)

1. Hồi quy nhị thức âm và các giả thuyết tiền định
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Số liệu
Diễn giải kết quả

STAN

brms

brms

brms

Hồi quy NegBinomial dựa vào GLM

BAYES

coda

Mô hình hồi quy nhị thức âm là một dạng đặc
biệt của GLM khi quy luật phân phối Negative
binomial được áp dụng cho biến kết quả, với
function link = hàm logrit

MASS

2. Quy trình phân tích hồi quy Negative binomial theo BAYES
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library(brms)

set.seed(123)

prior=get_prior(data=data,formula=infant.mortality~gdp,family=negbinomial())

rstan_options(auto_write = TRUE)
options(mc.cores = parallel::detectCores())

model=brm(data=data,formula=infant.mortality~gdp,family=negbinomial(),prior=prior,chains=4,iter=11000,warmup=1000)

prior

prior class      coef group nlpar

bound

1                           b                            

2                           b       gdp

3                           b Intercept

4                   Intercept

5 gamma(0.01, 0.01)     shape

Đầu tiên, ta dùng hàm get_prior để brms tự xác định 1 prior cho mô
hình

Ngoài phân phối gamma mặc định cho shape parameter (the ta hay
alpha trong mô hình NBI), các hệ số hồi quy khác chưa có prior
(rỗng, hoặc xem như là phân phối Gaussian)

Sau đó dùng hàm brm để dựng mô hình NBI Bayes

Cấu hình lấy mẫu MCMC:

4 chuỗi song song
Mỗi chuỗi 11000 lượt

Trong đó có 1000 lượt khởi động
(như vậy trên thực tế sẽ có 40000 lượt được ghi nhận)
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summary(model)

Family: negbinomial (log) 

Formula: infant.mortality ~ gdp

Data: data (Number of observations: 193) 

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 4.07      0.06     3.96     4.18      12280    1

gdp 0.00      0.00     0.00     0.00      34849    1

Family Specific Parameters: 

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

shape 2.45      0.26     1.96     2.98       9537    1

Samples were drawn using sampling(NUTS). For each parameter, Eff.Sample

is a crude measure of effective sample size, and Rhat is the potential

scale reduction factor on split chains (at convergence, Rhat = 1).

WAIC(model)
WAIC          SE
1714.84   30.17

Giá trị chỉ số LOO (Leave-one-out cross validation)
LOO(model)
LOOIC       SE
1714.85   30.17

Watanabe-Akaike Information Criterion

2. Khai thác kết quả mô hình Bayes

Đây là nội dung mô hình NBI dựng bằng
brms

Tuy nhiên hàm summary có nhược điểm là 
chỉ giới hạn hiển thị 2 số thập phâ,
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summary(as.mcmc(model))

Iterations = 1001:11000

Thinning interval = 1 

Number of chains = 4 

Sample size per chain = 10000 

1. Empirical mean and standard deviation for each variable,

plus standard error of the mean:

Mean SD  Naive SE Time-series SE

b_Intercept 4.073e+00 5.541e-02 2.770e-04      4.894e-04

b_gdp -8.671e-05 5.733e-06 2.866e-08      3.046e-08

shape 2.445e+00 2.585e-01 1.292e-03      2.585e-03

lp__         2.623e+04 1.231e+00 6.155e-03      1.377e-02

2. Quantiles for each variable:

2.5%        25%        50%        75%      97.5%

b_Intercept 3.965e+00  4.036e+00  4.073e+00  4.111e+00  4.182e+00

b_gdp -9.793e-05 -9.057e-05 -8.672e-05 -8.286e-05 -7.544e-05

shape 1.965e+00  2.267e+00  2.433e+00  2.612e+00  2.981e+00

lp__         2.623e+04  2.623e+04 2.623e+04 2.623e+04 2.623e+04

2. Khai thác kết quả mô hình Bayes

Khi áp dụng hàm summary cho chính chuỗi MCMC, ta sẽ có
1 kết quả phong phú và rõ ràng hơn, bao gồm:

Trung bình, SD, sai số chuẩn
Bách phân vị 2,5, 25, 50, 75 và 97,5% của phân phối hậu
nghiệm cho từng hệ số hồi quy
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plot(model,theme = ggplot2::theme_bw())

3. Phân phối hậu nghiệm : khảo sát trực quan
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mcmcvector=as.mcmc(model)
mcmcMat = as.matrix(mcmcvector,chains=TRUE)
mcmcDF = as.data.frame(mcmcMat)
mcmcDF$CHAIN=as.factor(mcmcDF$CHAIN)
mcmcDF$IRRgdp=exp(mcmcDF$`b_gdp`)

ggplot()+geom_density(aes(x=mcmcDF$IRRgdp,fill=mcmcDF$CHAIN),alpha=0.5)+geom_vline(xintercept=median(mcmcDF$IRRgdp))+theme_light()+scale_x_continuous(
name="Incident rate ratio")+scale_fill_discrete(name = "Chain")

4. Phân phối hậu nghiệm của IRR (incident rate ratio)



pairs(model)

Câu lệnh này sẽ vẽ ma trận tương quan cho
các tham số trong mô hình bạn vừa tạo ra

4 5. Ma trận tương quan cho mô hình



4 5. Sử dụng shinySTAN

launch_shiny(model, rstudio =TRUE)Câu lệnh đơn giản sau:

Sẽ mở ra cánh cửa vào phần lõi của package brms, đó là sampler 
STAN. Đây là 1 giao diện tương tác cho phép bạn khảo sát phẩm chất
(ESS, R hat…), thăm dò với những chuỗi MCMC mà bạn đã tạo ra. 
Công cụ này có thể làm được rất nhiều việc.

Do dựa trên nền tảng shiny, đồ họa của ShinySTAN thực sự xuất sắc, 
bạn có thể tái hiện lại quy trình lấy mẫu cho MCMC
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marginal_effects(model)

marginal=marginal_effects(model)
marginal=marginal$gdp

ggplot()+geom_point(data=data,aes(x=gdp,y=infant.mortality))+geom_smo
oth(data=marginal,aes(x=gdp,y=Estimate),color="darkred")+geom_smooth
(data=marginal,aes(x=gdp,y=lowerCI),color="orange")+geom_smooth(data
=marginal,aes(x=gdp,y=upperCI),color="orange")+theme_bw()

6. Khảo sát marginal effect

Cách 1: Sử dụng trực tiếp hàm marginal_effects

Cách 2: Khai thác nội dung chuỗi MCMC
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hypothesis(model,"gdp > -0.0001",alpha=0.05)

Hypothesis Tests for class b:

Estimate Est.Error l-95% CI u-95% CI Evid.Ratio

gdp-(-0.0001) > 0        0         0        0      Inf 98.26 *

hypothesis(model,"exp(gdp) > 0.9999",alpha=0.05)

Hypothesis Tests for class b:

Estimate Est.Error l-95% CI u-95% CI Evid.Ratio

exp(gdp)-(0.9999) > 0        0         0        0      Inf 98.26 * 

Giá trị Bayes Factor

Giá trị Bayes Factor

7. Kiểm định giả thuyết H1 và tính Bayes factor

Diễn giải:

Giả thuyết thứ 1: hệ số hồi quy của gdp cao hơn -0,0001
Giả thuyết thứ 2: IRR của gdp cao hơn 0,9999 



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)

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).
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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



4

summaryNBI=function(model,
compValInt=NULL, ropeInt=NULL , 
compValcoef=NULL, ropecoef=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 , 
"gdp" = summarizePost(mcmcMat[,"b_gdp"] , 

compVal=compValcoef , 
ROPE=ropecoef ) )

return(summaryInfo)
}

Bước 3: Tạo hàm summaryNBI

Mình đã tạo ra hàm này bằng cách 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 của mô hình Bayes NBI bằng cách áp dụng
trực tiếp lên đối tượng thuộc lớp brms. 

Hàm này có thể tái sử dụng cho bất cứ model hồi quy NBI đa biến
nào, nhưng:

Chú ý : 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 (màu xanh)

3. Khảo sát phân phối hậu nghiệm theo phương pháp của John Kruschke
Tạo hàm phân tích Hệ số hồi quy mô hình NBI
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# Hàm summary IRR

summaryIRR=function(model,
compValInt=NULL, ropeInt=NULL , 
compValcoef=NULL, ropecoef=NULL) 

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

"Intercept" = summarizePost(mcmcMatIRR[,"b_Intercept"] , 
compVal=compValInt , 
ROPE=ropeInt ) )

summaryInfo = rbind(summaryInfo , 
"gdp" = summarizePost(mcmcMatIRR[,"b_gdp"] , 

compVal=compValcoef , 
ROPE=ropecoef ) )

return(summaryInfo)
}

Bước 4: Tạo hàm summaryIRR

Hàm SummaryIRR cũng do mình tạo ra sau khi thay đổi từ code của Kruschke.
Công dụng của nó là xuất kết quả phân tích HDI, ROPE và ngưỡng ý nghĩa của
Incident rate ratio (IRR) bằng cách áp dụng trực tiếp lên đối tượng mô hình
thuộc lớp brms. 

Hàm này có thể dùng cho mọi mô hình có function link = LOG
Vì có thể diễn giải dựa vào EXP(Beta). 
Thí dụ: hồi quy Poisson, logistic, Zero inflated poisson, zero inflated NBI

Chú ý : 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 (màu xanh)

4. Khảo sát phân phối hậu nghiệm theo phương pháp của John Kruschke
Tạo hàm phân tích Incident rate ratio (IRR) của mô hình NBI
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summaryNBI(model,compValInt=0, ropeInt=c(2,3) , compValcoef=0, ropecoef=c(-0.0001,-0.00005))

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

Intercept 4.073475e+00  4.073329e+00  4.070139e+00 12048.6    0.95  3.966022e+00  4.183267e+00       0           100   2e+00    3e+00  0.0000     0.0000        100

gdp -8.671409e-05 -8.672303e-05 -8.624368e-05 35620.8    0.95 -9.765936e-05 -7.520623e-05       0             0  -1e-04   -5e-05     1.0075    98.9925          0

summaryIRR(model,compValInt=0, ropeInt=c(50,52) , compValcoef=0, ropecoef=c(0.98,0.99))

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

Intercept 58.8510738 58.7522412 58.4558498 12043.3    0.95 52.6778928 65.4780758       0           100   50.00    52.00      0.175     1.1825    98.6425

gdp 0.9999133  0.9999133  0.9999138 35620.8    0.95  0.9999023  0.9999248       0           100    0.98     0.99      0.000 0.0000   100.0000

5. Áp dụng hàm SummaryNBI và SummaryIRR

Diễn giải kết quả:

Phân phối hậu nghiệm của mô hình Bayes NBI cho thấy:
Có tác động ý nghĩa giữa GDP lên tần suất tử vong trẻ em, trung bình GDP tăng 1 USD làm Log(số tử vong) giảm 0,0000867 đơn vị. 100% giá trị hệ số beta gdp < ngưỡng
0, khoảng khả tín 95% không chứa giá trị 0, và 100% phân phối hậu nghiệm của beta gdp nằm ngoài khoảng vô nghĩa thực dụng ROPE (-0,0000976 tới -0,0000752).

Đối với IRR:

GDP tăng 1000 USD sẽ làm tần suất tử vong trẻ em GIẢM 10%
100 % phân phối hậu nghiệm nằm ngoài khoảng ROPE (0,98-0,99) và cao hơn ngưỡng 0.
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library(MASS)

m1=glm.nb(infant.mortality~gdp,data=data)
summary(m1)
anova(m1)
cbind(Estimate = coef(m1), confint(m1))
exp(cbind(Estimate = coef(m1), confint(m1)))

Call:

glm.nb(formula = infant.mortality ~ gdp, data = data, init.theta = 

2.460991808, 

link = log)

Deviance Residuals: 

Min       1Q   Median 3Q      Max  

-2.8024  -1.0447  -0.3650   0.5232   2.9116  

Coefficients:

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

(Intercept)  4.072e+00  5.727e-02   71.11   <2e-16 ***

gdp -8.675e-05  6.221e-06  -13.95   <2e-16 ***

---

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

(Dispersion parameter for Negative Binomial(2.461) family taken to be 1)

Null deviance: 385.83  on 192  degrees of freedom

Residual deviance: 202.51  on 191  degrees of freedom

AIC: 1715

Number of Fisher Scoring iterations: 1

Theta:  2.461 

Std. Err.:  0.257 

2 x log-likelihood:  -1708.957 

Estimate 2.5 %        97.5 %

(Intercept)  4.072440e+00  3.965714e+00  4.182424e+00

gdp -8.675102e-05 -9.796443e-05 -7.541284e-05

Estimate 2.5 %     97.5 %

(Intercept) 58.7000445 52.757942 65.5245093

gdp 0.9999133  0.999902  0.9999246

Bonus: Kiểm chứng lại kết quả bằng phương
pháp truyền thống



Học R mỗi ngày tại

https://sites.google.com/site/bayesforvietnam/

Trang chủ của dự án BAV


