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stručný prehľad a okrem toho doplniť a dovysvetliť niektoré časti v [Far14], sám o sebe je preto len ťažko čitateľný.
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1 Dáta typu počet udalostí - Count Data
Naša závislá premenná má tvar počtu nastatia udalostí, teda Yi ∈ N. Obyčajný lineárny model môže
predikovať záporné hodnoty. Ak sa to snažíme vyriešiť tým, že použijeme lineárny regresný model s
log Yi na ľavej strane, máme problém s Yi = 0.

Uvažujeme, že Yi má Poissonovo rozdelenie s parametrom µ, Yi ∼ Pois(µi), teda P (Yi = yi) =

exp(−µi)µ
yi
i

yi!
s vlastnosťami E(Yi) = V ar(Yi) = µi. Zároveň uvažujeme, že

log(µi) = ηi = xTi β.

Používame logaritmickú linkovú funkciu aby sme dostali kladné hodnoty priemerného počtu udalostí
µi.

Príklady:

• Počet druhov korytnačiek na ostrove. Prediktory môžu byť plocha alebo nadmorská výška.
• Počet ľudí v rade pred Vami v obchode. Prediktory môžu byť počet produktov v zľave alebo či

je štátny sviatok.
• Počet ocenení študentov na strednej škole. Prediktory môžu byť typ školy alebo skóre z matema-

tickej skúšky.

Prečo Poissonovo rozdelenie? Poissonovo rozdelenie má tú vlastnosť, že súčet nezávislých Pois(µ1) a
Pois(µ2) rozdelených náhodných premenných nám dá Pois(µ1+µ2). Toto je výhodné, lebo Poissonovská
aproximácia bude fungovať nezávisle od veľkosti skupín (či už sa pozeráme na individuálov, pre ktorých
platí Yij ∼ Pois(µi) pre j = 1, 2, ..., ni alebo na celú skupinu, kde Yi ∼ Pois(niµi)).

Okrem toho je toto rozdelenie ideálne napríklad na modelovanie počtov nezávislých udalostí v čase,
skrátka na dáta, ktoré sú realizáciou Poissonovho procesu, alebo kde je Poissonov proces rozumnou
aproximáciou. Na to potrebujeme: (1) pravdepodobnosť, že nastane aspoň jedna udalosť je proporciálna
času, (2) pravdepodobnosť nastatia dvoch udalostí na veľmi malom intervale je zanedbateľná, (3) počty
udalostí v neprekrývajúcich sa časových intervaloch sú nezávislé. Vieme, že čas medzi dvoma udalosťami
Poissonovho procesu má exponenciálne rozdelenie a to, ako jediné má vlastnosť, že si nič nepamätá
(memoryless property). My môžeme modelovať ako sa mení intenzita udalostí, tá môže záležať nielen
od času ale aj od iných parametrov, presne na to slúžia regresory Xi. Týmto modelom môžeme teda
popísať aj intenzitu nastávania javu za nejaký čas:

log(µi/t) = ηi = xTi β ∼ log(µi) = ηi = xTi β − log(t),
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kde log t nazývame offset, je to vlastne regresor s fixným parametrom. Offsetom nemusí byť len čas ale
čokoľvek, čo ale čokoľvek rastie alebo klesá proporciálne s Yi. (Offset je výborne vysvelený v [Cra12]
od strany 518.)

Poissonovo rozdelenie môže byť užitočné ako aproximácia binomického rozdelenia pri veľkom ni
a malom pi, ale fixnom µi = nipi. Ak pri 5000 predaných telefónov sa pokazí 0.1% z nich, potom
počet reklamovaných telefónov je približne rozdelený ako Pois(5). Podobne pri skúmaní vzácneho typu
rakoviny, je počet postihnutých jedincov malý a Poissonov model s logaritmickou linkovou funkciou
bude podobný ako binomický model s logit linkovou funkciou.

Log-Likelihood vyzerá nasledovne

logL(β) =
n∑
i=1

(yix
T
i β − exp(xTi β)− log y!),

po zdiferencovaní podľa β dostávame XTy = XT µ̂. Toto je rovnaké ako pri Gaussovskom modeli kedy
µ̂ = Xβ̂, no neplatí to pre hocijakú linkovú funkciu. Taká pre ktorú to platí sa nazýva kanonická.

1.1 Štatistická inferencia

Štatistická inferencia vyzerá rovnako ako pri binomických dátach, môžeme používať devianciu ako
mieru vhodnosti fitu (deviancia nepovie prečo model nefituje dáta dobre), pomer vierohodností (li-
kelihood ratio) na testovanie lineárnych hypotéz vnorených modelov, používať Waldove konfidenčné
intervaly alebo (lepšie je použiť) profile likelihood konfidenčné intervaly.

Deviancia a Pearsonove X2 majú nasledovnú podobu

D = 2
n∑
i=1

{yi log
yi
µ̂i
− (yi − µ̂i)}, X2 =

n∑
i=1

yi − µ̂i
µ̂i

.

1.2 Interpretácia

Interpretácia parametra βj je, že zmena regresora xj o jednotku ponásobí priemerný počet udalostí µi
faktorom exp(βj).

1.3 Overdispersion

Overdispersion je tiež problém, lebo máme jeden parameter µi, ktorý je zároveň aj stredná hodnota
aj variancia. Zvyčajne v dátach vidíme, že variancia Yi je väčšia ako stredná hodnota, čo môže byť spô-
sobené tým, že udalosti nie sú nezávislé alebo tým, že nedostatočne vysvetlíme parameter µi, pomocou
Xi, a to napríklad preto, že nepozorujeme nejaké dôležité prediktory. Teda istú skupinu považujeme
za homogénnu aj keď v skutočnosti je to mix nejakých iných skupín, napríklad aj Poissonovsky roz-
delených. Pri lineárnom modeli toto nebol problém lebo sme mali separátny parameter pre strednú
hodnotu aj pre varianciu Yi. Disperzný parameter odhadneme s dát a ponásobíme s ním štandardné
chyby (smerodajné odchýlky) estimátorov, ktoré sa, mimochodom nezmenia (!) Takže overdispersion
je problém len pre štandardné chyby estimátorov, takže je to zlý dôvod, prečo úplne zavrhnúť tento mo-
del, lebo štandardné chyby vieme odhadnúť robustnejšími metódami. Alebo použijeme iné flexibilnejšie
rozdelenie pre Yi, negatívne binomické.

V prípade, že nepoznáme mechanizmus, ktorý mohol spôsobiť príliš veľkú varianciu (overdisper-
sion), môžeme to modelovať nasledovne: V ar(Y ) = φµ a odhadnúť φ pomocou

φ̂ =
X2

n− p
,

následne musíme týmto faktorom ponásobiť smerodajné chyby. Keď budeme medzi sebou porovnávať
Poissonove modely s overdisperziou, budeme používať F -štatistiku namiesto χ2. Tento model sa volá
quasi-poissonovský a metóda sa volá quasi-maximum likelihood alebo pseudo-maximum like-
lihood nakoľko pri odhade sa používa MLE ale pri štatickej inferencii (napr. pri odhade kovariančnej
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matice β̂) sa predpokladá, že skutočná funkcia hustoty Yi je iná. V tomto prípade môžeme použiť
robustnú kovariančnú maticu estimátora β̂ML, ktorá namiesto

V ar(β̂ML)→P I
−1(β0),

predpokladá
V ar(β̂ML)→P H(β∗)

−1I(β∗)H(β∗)
−1,

kde I je informačná matica, H je matica druhých derivácií a β∗ je minimizátor KL divergencie (viď časť
(??)). Túto metódu na výpočet lepšieho odhadu V ar(β̂ML) nájdete pod názvom sandwich covariance
matrix v rovnomennej R knižnici založenej na [Zei06].

1.4 Negatívne binomické rozdelenie

Negatívne binomické rozdelenie je bohatšie rozdelenie, ktorého limitným prípadom (pre V ar(Y )→
µ a D = 1

k
→ 0) je Poissonove rozdelenie

E(Y ) = µ, V ar(Y ) = µ+Dµ2,

kde D je disperzný parameter.
Ako sme prišli k tomuto rozdeleniu? Majme skupinu, ktorá je mix poissonovsky rozdelených náhod-

ných premenných, a nech je to Gamma mix týchto distribúcií a to taký, že celkovo majú rozdelenie
Pois(λ). Ale v rámci tejto veľkej skupiny sú podskupiny, ktoré majú iné väčšie alebo menšie prie-
mery, preto λ nebude fixný parameter ale náhodná premenná, ktorá má Gamma(µ, k) rozdelenie, teda
E(λ) = µ, V ar(λ) = µ2/k (táto parametrizácia sa volá NB2) a teda E(Y ) = E(E(Y |λ)) = µ a
V ar(Y ) = E(V ar(Y |λ)) + V ar(E(y|λ)) = µ+ V ar(λ) > µ. Potom

P (Y = y) =

(
y + k − 1

k − 1

)(
µ

µ+ k

)y (
k

µ+ k

)k
.

Potom E(Y ) = µ, V ar(Y ) = µ+ 1
k
µ2 = µ+Dµ2, preD = 1/k. Negatívne binomické rozdelenie (nech Z

je rozdelené NB) popisuje počet nezávislých pokusov s fixnou pravdpodobnosťou µ
µ+k

, kým nastane k-ty
"úspech", v tomto prípade Y je o koľko viacej ako k musíme mať aby nastal k-ty "úspech"(Y = Z−k).
Negatívne binomické rozdelenie teda dobre modeluje situácie, kde napr. systém zvládne k zlyhaní. V
prípade NB rozdelenia ηi = log µ

µ+k
.

Porovnanie Poissonovho a Negatívne binomického GLM modelu. Neformálne môžeme
porovnať tieto modely na základe AIC. Ďalej, nakoľko Poissonov model je špeciálnym prípadom pre
D = 0, avšak testujeme parameter D na okraji parametrického priestoru, lebo D ≥ 0, preto likelihood
ratio nemá asymptoticky χ2 rozdelenie. Ale je to mix dvoch distribúcií: 0.5δ0+0.5χ2

1, kde δ0 je Diracova
miera v bode 0, preto správna p-hodnota pre test H0 : D = 0 je polovica z tej z χ2

1 testu ([SL87]).
Iný test na overdispersion: Chceme otestovať H0 : D = 0 voči alternatíve H1 : D > 0 (alebo D < 0

pri underdispersion), vieme, že V ar(Y ) = µ + Dµ2, teda pozrieme sa na parameter D v nasledovnej
lineárnej regresii bez interceptu

(yi − µ̂i)2 − yi
µ̂i

= D
µ̂2
i

µ̂i
+ ui,

detaily môžete nájsť v [CT05] a [CT10].
Existuje aj iná parametrizácia (NB1) negatívne binomického modelu (E(λ) = µ a V ar(λ) = µ

k
),

ktorá uvažuje, že pre veľké k ide variancia Y k Poissonovskej variancii µ. Táto parametrizácia vedie
k E(Y ) = µ a V ar(Y ) = µ(1 + k)/k, teda variancia je lineárna v µ (narozdiel od kvadratickej ako v
prípade pôvodnej parametrizácie, ktorá nesie názov NB2). Narozdiel od NB2, pri NB1 modeli β a k
nie sú ortogonálne parametre a teda β̂ nie je konzistentý odhad, keď model pre strednú hodnotu platí
ale skutočné rozdelenie Y nie je negatívne binomické.
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1.5 Príliš veľa alebo príliš málo núl

Môže sa nám stať, že v dátach pozorujeme oveľa viacej núl ako by predikoval Poissonov model, toto je
iný problém ako overdispersion. Ako sa s tým vysporiadať? Sú na to dva základné modely.

Hurdle Model uvažuje, že nuly sú generované iným procesom ako čísla väčšie ako nula, teda
predpokladamé, že nuly pochádzajú z distribúcie fzero, teda fzero(0) = P (Y = 0) a kladné hodnoty
pochádzajú z distribúcie fcount(y|y > 0) = fcount(y)/(1 − fcount(0)). Preto pozorované Y pochádzajú z
distribúcie

f(y) =

{
fzero(0), if y = 0,
1−fzero(0)
1−fcount(0)

fcount(y), if y ≥ 1.
(1.1)

distribúcie fcount a fzero, môžu byť napríklad Poisonovské alebo NB a sú odhadnuté separátne pomocou
ML. Poznamenajme, že rôzne regresory môžu byť použité na odhadnutie fcount a fzero. Aká je motivá-
cia tohoto modelu? Keď pacient už raz prišiel k doktorovi, jeho ďalšia návšteva sa bude riadiť iným
procesom. Ak fcount = fzero tak sme v obyčajnom Poissonovskom alebo NB GLM modeli, takže tento
model je bohatší. Na druhej strane musíme odhadovať dvakrát toľko koeficientov.

Zero-inflated Model Podobne ako v predošlom modeli, len tu je fzero binárne rozdelené, teda s
pravdepodobnosťou fzero(0) je y = 0 a s pravdepodobnosťou 1 − fzero(0) pochádza y z fcount. Model
teda uvažuje, že pozorované Y pochádzajú z distribúcie

f(y) =

{
fzero(0) + (1− fzero(0))fcount(0), if y = 0,
(1− fzero(0))fcount(y), if y ≥ 1.

(1.2)

Regresný model pre fzero je logit a pre fcount je to Poissonova alebo NB distribúcia.

1.6 Literatúra

Okrem hlavnej čítanky of Juliana Farawaya [Far05] a kníh Alana Agrestiho [A+07], [AK11], [Agr15]
sú to knihy od Camerona a Trivediho [CT05],[CT10] a Rodriguezove poznámky ku kurzu o GLM na
Princetone [Rod15]. O priveľa nulách sa dá dočítať napr. tu [ZKJ07].
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