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1 Binomické dáta
Majme výstup, ktorý je typu 0 alebo 1, teda akási udalosť nastala alebo nenastala. V dátach pozoru-
jeme počet "úspechov"(udalosť nastala) a počet "neúspechov"(udalosť nenastala), pre rôzne situácie,
napríklad počet 50-ročných pacientov - mužov, ktorí dostali alebo nedostali chorobu. Zaujímalo by nás,
ako dobre vysvetliť a predikovať pravdepodobnosť tejto udalosti.

Klasický lineárny model Yi = xTi β+εi na toto nie je vhodný nakoľko môže predikovať hodnoty mimo
[0, 1] intervalu. Aj ak by sme hodnoty mimo tohoto intervalu posunuli na hranicu [0, 1], pre nejaké Xi

(riadkový náhodný vektor) by sme predikovali pravdepodobnosť rovnú 1 alebo 0, a to nie je žiadúce.
Uvažujme, že vysvetľovaná premenná Yi, ktorú pozorujeme je pre fixné regresory Xi = xi dobre

popísateľná binomickým rozdelením. Náhodná premenná Yi má binomické rozdelenie, označujeme
Yi ∼ B(ni, pi) ak P (Yi = yi) =

(
ni

yi

)
pyii (1− pi)ni−yi . Pre takúto náhodnú premennú variancia V ar(Yi) =

nipi(1− pi) závisí od pravdpedpodobnosti pi, čo je ďalší dôvod prečo to nemodelovať klasickým regres-
ným modelom s normálnymi chybami. Takéto rozdelenie modeluje počet úspešných pokusov, ak máme
ni nezávislých pokusov, každý s fixnou pravdepodobnosťou úspechu pi. "Úspech" v našom prípade
znamená, že akási udalosť nastala. Môže ísť o skrachovanie firmy, výbuch elektrárne či víťazstvo vo
voľbách.

Nakoľko potrebujeme, aby náš model predikoval hodnoty v [0, 1] intervale, zaujíma nás vhodná
transformácia g(p) (ktorú budeme nazývať link a ηi = β0 +β1xi1 + ...+βqxiq budeme nazývať lineárny
prediktor), taká aby jej definičný obor bola reálna os a obor hodnôt bol interval [0, 1]. Príklady takejto
transformácie sú

• g(p) = logit(p) ≡ log
(

p
1−p

)
,

• g(p) = probit(p) = Φ−1(p), kde Φ(u) =
∫ u
−∞

1√
2π

exp
(
−x2
2

)
dx.

Takéto modely patria do skupiny zovšeobenených lineárnych modelov a budeme sa im venovať
podrobne neskôr.

Vezmime si teda model

g(pi) = β0 + β1xi1 + ...+ βqxiq (1.1)

kde predpokladáme, že Yi ∼ B(ni, pi). V rovnici (1.1) predpokladáme, že neznámy parameter pi je
deterministickou funkciou regresorov (xi1, ..., xiq). Teda prepojíme náhodný komponent Yi a syste-
matický komponent ηi pomocou linkovej funkcie.
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Ak sú všetky ni dostatočne veľké, vďaka Centrálnej limitnej vete vieme aproximovať B(ni, pi) nor-
málnym rozdelením N(nipi, nipi(1− pi)), a preto aj εi bude aproximované normálnym rozdelením.

V prípade, že sa na Yi nemôžeme pozerať ako výsledok nezávislých udalostí s fixnou pravdepodob-
nosťou, nie je tento model rozumný. Linearita prediktora v parametre β je menej obmedzujúca než by sa
na prvý pohľad zdalo, nakoľko sa tým dajú modelovať aj nelineárne vplyvy prediktorov aj kategorické
premenné (cez dummy premenné).

Voľba linkovej funkcie pri binomických dátach nie je až tak dôležitá, pokiaľ nemodelujeme príliš
malé alebo príliš veľké pravdepodobnosti, tam totiž môžu byť rozdiely výrazné. Niekedy však povaha
problému pomôže s výberom modelu. Uvažujme nasledovný prípad: nech hmyz umrie pokiaľ je dávka
insekticídu x vyššia ako jeho tolerancia Ti. Pravdepodobnosti úhynu hmyzu i je p = P (Yi = 1|Xi1 =
xi1) = P (T ≤ xi1). Ak aproximujeme distribúciu T normálnym rozdelením s parametrami (µ, σ2),
potom

Φ−1(p) = (xi1 − µ)/σ = β0 + β1xi1,

teda poskytuje nám to zdôvodnenie výberu probitu. Ak by bolo rozdelenie tolerancie logistické (výraz
pre hustotu logistickej distribúcie vynechávame), zdôvodnili by sme si logit ako linkovú funkciu.

Ak v rámci nejakého modelu vieme data generujúci proces úplne popísať konečnorozmerným para-
metrom, v našom prípade je to parameter β, vieme odhadnúť tento parameter metódou maximálnej
vierohodnosti (maximum likelihood). Táto metóda je optimálna v zmysle asymptoticky (teda limitne,
pre veľkú dátovú vzorku) najmenšej variancie (odhad je efektívny), odhady MLE sú konzistentné a
asymptoticky normálne (viacej v časti ??). V prípade lineárneho modelu s predpokladom normálnych
chýb sme mali analytický tvar pre odhad MLE (β̂MLE = (XTX)−1XTy, kde X je matica n× q). Teraz
tomu tak nie je a odhad musíme získať numericky. Log-likelihood pre náš model vyzerá nasledovne:

l(β) = log
n∏
i=1

P (Yi = yi) =
n∑
i=1

log

((
ni
yi

)
pyii (1− pi)ni−yi

)
=

n∑
i=1

[
log

(
ni
yi

)
+ yi log pi + (ni − yi) log(1− pi)

]
=

n∑
i=1

[
log

(
ni
yi

)
+ yi log

pi
1− pi

+ ni log(1− pi)
]

=
n∑
i=1

[
log

(
ni
yi

)
+ yiηi − ni log(1 + exp(ηi))

]
(1.2)

kde ηi je funkciou β. Odhad MLE, teda β̂MLE = arg maxL(β), odpovedá na otázku: ktorý model (teda
ktorý konkrétny parameter) mal najväčšiu šancu vygenerovať naše dáta?

1.1 Štatistická inferencia

Majme 2 modely, jeden veľký model s l parametrami a ďalší malý model s s parametrami (s < l).
Nech menší model je špeciálny prípad väčšieho modelu pri l − s lineárnych reštrikciách (vtedy hovo-
ríme, že malý model je vnorený (nested) vo veľkom modeli). Nasledujúca štatistika sa nazýva pomer
vierohodností (likelihood ratio)

LR = 2 log
LL
LS

,

kde LS (LL) označuje vierohodnosť malého (veľkého) modelu. Za predpokladu správnosti (korektnej
špecifikácie) malého modelu, má LR asymptoticky rozdelenie χ2

l−s, teda chí-kvadrát s l − s stupňami
voľnosti.

Uvažujme teraz nasýtený model, to je taký, že má toľko parametrov ako pozorovaní a vie predi-
kovať vysvetľované premenné v našej dátovej vzorke úplne presne. Pre tento model platí pi = yi/ni. Pre
zjednodušenie si môžeme tento model predstaviť tak, že regresory pozostávajú z n rôznych faktorov,
kde n je počet pozorovaní. Teraz zavedieme mieru vhodnosti fitu (goodness-of-fit) nasledovným spô-
sobom. Pre model s s parametrami uvažujme test pomocou pomeru vierohodností, kde H0 : LL = LS,
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oproti alternatíve H0 : LL > LS, kde veľký model je nasýtený model. Testovaciu štatistiku takého testu
nazveme deviancia (deviance) a má nasledovnú formu.

D ≡ 2 log
LL
LS

= 2
n∑
i=1

[
log

(
ni
yi

)
+ yi log pi + (ni − yi) log(1− pi)

]
− 2

n∑
i=1

[
log

(
ni
ŷi

)
+ yi log p̂i + (ni − yi) log(1− p̂i)

]
= 2

n∑
i=1

[
yi log

yi
ŷi

+ (ni − yi) log

(
ni − yi
ni − ŷi

)]
,

(1.3)

kde ŷi sú hodnoty predikované menším modelom (poznamenávame, že saturovaný model predikuje yi pre
∀i). V prípade, že je deviance nie príliš veľká, malý model má dosť dobrý fit. Za predpokladu správnosti
malého modelu, má totiž deviance rozdelenie χ2

n−s, teda rozdelenie, ktoré má strednú hodnotu n− s a
smerodajnú odchýlku

√
2(n− s).

Všetky tieto testy sú založené na approximácii binomického rozdelenia normálnym rozdelením. Bi-
nomicky rozdelená náhodná premenná Y ∼ B(n, p) má E(Y ) = np a V ar(Y ) = np(1 − p). Keďže
Y = X1 + · · · + Xn je súčtom rovnako rozdelených náhodných premenných, podľa centrálnej limitnej
vety vieme, že pre veľké n, bude Y rozdelené približne ako N(np, np(1 − p)). Pre malé n máme prob-
lém lebo normálna aproximácia nebude fungovať, preto to, čo predtým bolo rozdelené ako χ2

l−s (súčet
nezávislých N(0, 1) premenných na druhú ), už teraz nebude. Potom na štatistickú inferenciu môžeme
použiť bootstrap, o ktorom budeme hovoriť neskôr.

Špeciálnym prípadom je, keď sú ni = 1 pre všetky i. Vtedy deviance vôbec nezáleží od yi a preto
logicky nemôže hovoriť nič o vhodnosti fitu. Je to preto lebo likelihood saturovaného modelu v tomto
prípade je vždy 1. V tomto modeli je likelihood

n∏
i=1

p̂yii (1− p̂i)1−yi =
n∏
i=1

1 = 1,

pretože platí yi = p̂i. V takomto prípade potrebujeme čosi úplne iné (napr. Hosmer-Lemeshow test). Ale
čo je to ”dosť veľké” ni? Niektorí tvrdia, že by malo byť ni ≥ 5 alebo pomer celkového počtu pozorovaní
a parametrov v modeli musí byť aspoň 15.

Porovnať dva vnorené modely sa dá tiež porovnaním deviancií, je to v podstate to isté ako likelihood
ratio test.

2 log
LM1

LM2

= 2 log
Lsaturated
LM2

− 2 log
Lsaturated
LM1

= DM2 −DM1 ,

kde model M2 je špeciálnym prípadom modelu M1 (model M2 je vnorený do modelu M1, teda nutne
dáva väčšiu devianciu).

Waldove Konfidenčné intervaly pre jednotlivé βj sú [β̂j − zα/2se(β̂j), β̂j + zα/2se(β̂j)], kde zα/2 je
100(α/2)-%ný kvantil N(0, 1) rozdelenia.

Alternatívou je použiť profile-likelihood, ktorý funguje lepšie pre malé dátové vzorky ako spo-
mínaný Waldov konfidenčný interval. Predstavme si, že chceme konfidenčný interval pre β1 v logite s
jedným regresorom a konštantou

L1(β1) = max
β0

L(β0, β1).

Nulovú hypotézu H0 : β1 = θ nezamietame práve vtedy a len vtedy ak

2[logL(β̂0, β̂1)− logL(β̂0, θ)] = 2[logL(β̂0, β̂1)− logL1(θ)] < χ2
1(1− α),

preto množina všetkých θ, ktoré spĺňajú túto rovnosť je konfidenčný interval založený na profile likeli-
hood.

Profile likelihood funguje lepšie, teda dáva užšie konfidenčné intervaly kvôli tomu, že používa viacej
informácie, používa celý likelihood, kým Waldov konfidenčný interval neberie do úvahy neistotu v iných
regresoroch ako v samotnom j-tom regresore.
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1.2 Interpretácia

Logit model vyzerá nasledovne

logit(pi) = β0 + β1xi1 + ...+ βqxiq

logit(p) = log p
1−p a ide teda o logaritmus pomeru šancí (odds ratio). Pomer šancí hovorí koľkokrát je

pravdepodobnosť nastatia udalosti väčšia ako pravdepodobnosť nenastatia udalosti. Ak teda zvýšime
xj o jednu jednotku a zároveň sa všetky ostatné premenné nezmenia, pomer šancí sa ponásobí faktorom
exp(βj). Toto je výhoda oproti probitu, pretože preň neexistuje žiadna podobná interpretácia. V prípade,
že je βj malá (napr. −0.25 ≤ βj ≤ 0.25), potom môžeme použiť nasledovnú aproximáciu:

log

(
p

1− p
(1 + βj)

)
= log

p

1− p
+ log(1 + βj) ≈ log

p

1− p
+ βj.

Ak teda βj = 0.05, potom predikujeme, že pomer pravdepodobností či udalosť nastala voči tomu, že
nenastala vzrastie o 5% ak xj stúpne o jednotku. Poznamenávame, že na to, aby sme mohli koefi-
cienty interpretovať separátne, potrebujeme aby v modeli nebol člen interakcie. Dôrazne sa stránime
kauzálnej interpretácii pokiaľ nemáme zaručené, že zber dát nesledoval experimentálny protokol.

1.3 Výber vzorky

Ako boli zozbierané naše dáta? Ak sme si fixovali vzorku a potom sme sledovali výstupy, tak sa tomu
hovorí prospektívny výber vzorky (cohort study). Alebo výstup bol fixovaný a my sme pozbierali dáta,
napríklad sme sa osobitne pozreli na chorých a potom na zdravých pacientov, toto je retrospektívny
výber dát (case-control study).

Predstavme si, že chceme vedieť ako nám vedomosť o spôsobe príjmu potravy novorodencov-chlapcov
pomôže predikovať respiračné choroby. V skupine, kde sú kojené deti malo respiračné problémy 47
chlapcov oproti 447, ktorí problémy nemali. V skupine detí kŕmených z fľašky je to 77 oproti 381.

Ak máme prospektívnu štúdiu, tak máme vzorku chlapcov o ktorých vieme ako sú krmení a potom
sa dozvieme či mali alebo nemali respiračné problémy. Rozdiel v log-odds pre respiračnú chorobobu
(logaritmus podielu pravdepodobností, že dieťa bude mať problémy voči tomu, že nebude mať problémy)
pre kojené a fľaškou kŕmené deti je

log
77

381
− log

47

447
= 0.65.

Ak by sme tie isté dáta zozbierali retrospektívnou štúdiou, ktorá je lacnejšia a jednoduchšia, pozreli
by sme sa na chlapcov, ktorí mali respiračné problémy a ktorí nemali respiračné problémy separátne.
Rozdiel v log-odds pre tieto skupiny je

log
77

47
− log

381

447
= 0.65,

teda prišli sme k tomu istému výsledku, oveľa lacnejšou cestou. Toto neplatí pre probit alebo pre iné
linkové funkcie. V praxi však musíme zobrať do úvahy aj efekt iných premenných a máme problém,
pretože pravdepodobnosť toho, či sa jednotlivé deti ocitnú v našej vzorke závisí od toho či majú alebo
nemajú respiračné problémy. Typicky by sme čakali, že pravdpodobnosť, že dieťa je v našej vzorke ak
má respiračné problémy (označíme ako π1) je typicky oveľa väčšia ako pravdepodobnosť, že dieťa je v
našej vzorke ak nemá respiračné problémy (označíme ako π0). Pri prospektívnej štúdii platí približne
π0 = π1. Podmienená pravdepodobnosť, že pre dané X = x bude mať dieťa respiračnú chorobu, ak bola
v našej retrospektívnej vzorke je daná vzťahom

p∗(x) =
π1p(x)

π1p(x) + π0(1− p(x))
,

podľa Bayesovej vety, kde p(x) je nepodmienená pravdepodobnosť choroby. Toto však nevadí lebo logity
sa budú líšiť len o konštantu a tá nás aj tak väčšinou nezaujíma:
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logit(p∗(x)) = log
π1
π0

+ logit(p(x)),

teda relatívne efekty premenných odhadneme správne aj napriek tomu, že π0 a π1 nepoznáme(!) Toto
znova nefunguje pre iné linkové funkcie ako logit.

Takže dokopy máme už 3 výhody logitu oproti probitu: (1) má matematicky jednoduchšiu formu
(mnoho vecí vieme analyticky vyjadriť), (2) koeficienty vieme interpretovať a (3) namiesto prospektív-
nych štúdií nám stačia retrospektívne.

1.4 Problémy s odhadovaním

Môže sa nám stať, že program pri maximalizovaní likelihood funkcie nenájde optimum. Ak sme v
situácii, že sa snažíme vysvetľovať binárne dáta (ni = 1), môže to byť kvôli tomu, že dáta sú lineárne
separovateľné a model poskytuje perfektný fit. Vtedy je likelihood funkcia plochá a solver si nevie na
tejto plochej časti vybrať optimum. Zbadáme to tak, že nás program upozorní na zlyhanie konvergencie
a zároveň zvyknú byť odhady koeficientov veľmi nepresné, s obrovskými štandardnými chybami. Vtedy
môžeme použiť brglm funkciu z rovnomennej knižnice.

1.5 Vhodnosti fitu

Okrem deviancie môžeme použiť na overenie vhodnosti fitu aj pomer vysvetlenej deviancie.

R2 =
1− (L̂0/L̂)2/n

1− L̂2/n
0

=
1− exp((D −D0)/n)

1− exp(−D0/n)
,

kde L̂0 je odhad maximum likelihood (null) modelu len s interceptom a D0 je deviancia tohoto modelu.

1.6 Efektívna dávka

Môžeme sa opýtať otázku: aká má byť dávka insekticídu tak, aby bola pravdepodobnosť vyhubenia
hmyzu (napr.) 50%? Nastavíme p = 0.5 a zistíme, že je to −β0/β1. Toto je pre nás neznáma kvan-
tita, ktorú však vieme odhadnúť ako β̂0/β̂1. Ak chceme vyjadriť neistotu v tomto odhade pomocou
konfidenčného regiónu, môžeme použiť delta-metódu. Pre g(.) transformáciu odhadu viacrozmerného
vektora parametrov θ̂ vieme, že jej variancia je približne:

V ar(g(β̂)) ≈ g′(β̂)TV ar(β̂)g′(β̂).

V našom prípade g(β̂) = −β̂0/β̂1 a g′(β̂) =
(
− 1

β̂1
, β̂0
β̂2
1

)T
. Približný 95%ný konfidenčný interval je

neznámu efektívnu dávku je
(
g(β̂)− 1.96

√
V ar(g(β̂)), g(β̂) + 1.96

√
V ar(g(β̂))

)
. Táto aproximácia je

taká dobrá ako veľmi je g aproximovateľné lineárnou funkciou a aká veľká je dátová vzorka.

1.7 Overdispersion

Ak sme v situácii, že deviancia je veľmi veľká rozmýšlame, čo v našom modeli je nesprávne. Môže to byť
tým, že sme do regresie nedali správne prediktory alebo sme zvolili nevhodnú transformáciu regresorov.
Podobne to môže byť kvôli outlierom, v prípade, že ich je veľa, tak niečo nie je v poriadku s distribúciou
chýb. Podobne to môže byť pre veľmi malé ni, lebo vtedy normálna aproximácia nie je vhodná.

V prípade, že sme vylúčili všetky tieto možnosti, mohlo nastať, že v rámci skupiny veľkosti m,
výsledky jednotlivých experimentov nie sú nezávislé alebo nie sú rovnako rozdelené, teda binomický
model nie je rozumnou aproximáciou. V prípade skúmania okrúhlych tesnení na raketopláne Challenger
mohli byť udalosti zlyhania tesnenia pozitívne korelované, vtedy je variancia celkového počtu chýb
väčšia ako mp(1 − p) a tento problém nazývame overdispersion. Alebo mohla byť pravdepodobnosť
pre tesnenia v rôznych častiach raketoplánu rôzna. Vo vzácnych prípadoch dochádza aj k opačnému
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problému - underdispersion. Ako príklad môžeme uvažovať situáciu, keď úmrtie jedného zvieraťa má
pozitívny efekt na prežitie ostatných, lebo potravy bude dostatok.

Nech je k veľkosť klastra (skupiny), l je počet klastrov a m = kl je počet pozorovaní. Nech je
počet úspechov v klastri i rozdelený ako Zi ∼ B(k, pi) a nech pi je náhodná premenná s vlastnosťami
E(pi) = p a V ar(pi) = τ 2p(1− p). Potom pre Y = Z1 + · · ·+ Zl platí

E(Y ) = mp, V ar(Y ) = (1 + (k − 1)τ 2)mp(1− p).
Ako modelovať overdispersion? Disperzný parameter σ2 = 1 v prípade, že predpoklady binomického

modelu platia. Inak ho môžeme odhadnúť nasledovne

σ̂2 =
X2

n− p
=

1

n− p

n∑
i=1

(yi − nip̂i)2

nip̂i(1− p̂i)
,

kde X2 nazývame Pearsonove X2, ktoré sa dá, podobne ako deviancia, použiť ako miera vhodnosti
fitu modelu. Pearsonove X2 má tvar X2 =

∑n
i=1

(Oi−Ei)
2

Ei
, kde Oi je pozorovaný počet udalostí a Ei je

priemerný počet udalostí za predpokladu modelu, ktorý testujeme.
Naše odhady β sa nemenia, pretože σ2 nemení strednú hodnotu Yi ale zmení sa kovariančná matica

β, ktorá teraz bude mať tvar V̂ ar(β̂) = σ̂2(XT ŴX)−1, takže štandardné chyby musíme ponásobiť σ̂2.
Na test podmodelu musíme narozdiel od rozdielu v deviancií použiť

F =
(DS −DL)/(dfS − dfL)

σ̂2
,

kde táto štatistika je len približne rozdelená ako F (S (small) označuje malý model, L (large) označuje
veľký model). Toto sa však dá použiť len ak sú veľkosti skupín ni približne podobne veľké. Ak nie sú,
potrebuje použiť čosi rozumnejšie.

1.8 Matching

Keď máme case-control štúdiu (teda retrospektívnu vzorku), častokrát chceme brať do úvahy nejaké
risk faktory. Môžeme ich pridať do regresie ale akú transofrmáciu zvoliť? Tohoto problému sa môžeme
zbaviť pomocou matchingu.

Každému case-u sa snažíme nájsť control s podobnými risk faktormi. Ak máme 56-ročného his-
pánca, ktorý napr. dostal nejakú chorobu (case), ideálne sa snažíme nájsť tiež 56-ročného hispánca,
ktorý však túto chorobu nedostal (control). Toto sa nedá vždy nájsť presne a preto musíme poľaviť z
našich požiadaviek na matching, napríklad budeme uvažovať skupinu 50-59 ročných hispáncov. Výho-
dou je, že môžeme brať do úvahy nám neznáme faktory, ktoré napr. súvisia s geografickou polohou. Ako
urobiť matching? To je náročná otázka a je veľa rôznych spôsobov, ktoré sú vhodné pre rôzne situácie.
Nevýhodou je, že efekt risk faktorov, na základe ktorých je urobený matching nevieme skúmať.

Častokrát máme oveľa viacej control-ov ako case-ov. Ak máme 1:M dizajn, tak na 1 case máme M
control-ov. Zvyčajne M = 5 stačí a viacej conrolov nám spresní odhad iba minimálne. Pre pozorovania
i = 0, 1, ...,M v skupine j uvažujme

logit(pj(xij)) = αj + xTijβ,

kde αj je efekt risk faktorov v skupine j. V rámci skupiny j je pravdepodobnosť case-u, teda toho, že
i = 0

expxT0jβ∑M
i=0 expxTijβ

,

teda efekt skupiny αj nám vypadne a nebudeme ho vedieť odhadnúť. Likelihood funkcia potom vyzerá
nasledovne

L(β) =
n∏
j=1

{1 +
M∑
i=1

exp
[
(xij − x0j)Tβ

]
}−1.

toto je rovnaký likelihood ako pri conditional hazard modeloch a to je výhodné lebo sú na to hotové
knižnice (survival).
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1.9 Literatúra

Tieto poznámky sú založené predovšetkým na [Far05], ktorá pokračuje prístupnú expozíciu lineárnych
modelov v [Far14]. Na úvod si môžete prečítať jednoduché čítanie [A+07] a doplniť v oveľa podrobnejšej
knihe [AK11]. [Agr15] poskytuje dobrý mix prístupnosti a detailov.
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