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Tento dokument je predbežný a nedokončený, nešírte ho prosím. Budem ho priebežne upravovať. Jeho ambíciou je

podať stručný prehľad a okrem toho doplniť a dovysvetliť niektoré časti v [?], sám o sebe je preto len ťažko čitateľný.
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1 Kontingenčné tabuľky
Budeme uvažovať situáciu, keď máme 2 alebo viac kategorických dát - tieto môžu byť nominálne
(bez poradia - žltý, zelený, modrý) alebo ordinálne (silno nesúhlasím - nesúhlasím - súhlasím - silno
súhlasím).

1.1 [2x2] tabuľky

Chceme vedieť, či má vlastnosť B vplyv na kvalitu súčiastky oproti vlastnosti A. V dátach pozorujeme
počty súčiastok kvalitné-nekvalitné s vlastnosťou A alebo B.

1.1.1 Výberové schémy

Sú rôzne spôsoby akými môžeme tieto počty merať. Môžeme odmerať všetky počty
za určitý čas, táto situácia bude modelovaná Poissonovským rozdelením. Alebo
môžeme náhodne vybrať fixný počet súčiastok a potom spočítať počty v rôznych
kategóriách, čo je rozumné modelovať multinomickým rozdelením.

A B
X y11 y12 n1.

7 y12 y22 n2.

n.1 n.2 n
Ak samplujeme s fixovaným počtom súčiastok s vlastnosťami A a B, potom tomu zodpovedá bi-

nomické rozdelenie. V prípade, že nadizajnujeme experiment tak, aby sme dostali požadovaný počet
dobrých a zlých súčiastok a zároveň fixovaný počet s vlastnosťami A a B, potom sa pravdepodobnostná
distribúcia počtov súčiastok v jednotlivých kategóriách dá popísať hypergeometrickým rozdelením.

• Poissonove rozdelenie
Log-likelihood (bez členov nezahrňujúcich odhadované parametre)

logL =
∑
i

yi log(µi),

Linková funkcia
log µ = γ + αi + βj,

pozor i a j teraz definujú kategórie dvojsmernej tabuľky, predtým i je index jednotlivých pozo-
rovaní. Nakoľko by po pridaní interakčného člena bol model saturovaný (mal by devianciu 0),
deviancia DP z tohoto modelu sa dá použiť ako testovacia χ2

1 štatistika na testovanie signifikan-
tnosti interakcie.

∗E-mail: lukas.laffers@umb.sk

1



• Multinomické rozdelenie
Log-likelihood (bez členov nezahrňujúcich odhadované parametre)

logL =
∑
i,j

yij log pij,

ak by sme chceli otestovať hypotézu nezávislosti dvoch kategórií, teda ∀i = j : pij = pipj,
maximum likelihood odhad pre proporcie pij za predpokladu nulovej hypotézy je µ̂ij = np̂ip̂j =∑

i yij
∑

j yij/n. Pre saturovaný model platí µ̂ij = yij, preto je deviancia rovná

DM = 2
∑
i,j

yij log(yij/µij)

a ide o presne tú istú hodnotu ako deviancia z modelu z Poissonovského rozdelenia. Toto však
nie je prekvapivé, pretože ak Y1, · · · , Yk sú nezávislé s rozdelením Pois(λk), potom distribúcia
Y1, · · · , Yk za podmienky

∑
i Yi = n je multinomické rozdelenie s parametrom pj = λj/

∑
i λi.

• Binomické rozdelenie
Log-likelihood a deviancia binomického regresného modelu bola popísaná v predošlej časti textu.
Deviancia DB modelu iba s interceptom, teda za platnosti hypotézy homogeneity (teda platí
model len s interceptom), je rovnaká ako DM a DP :

DP = DM = DB

• Hypergeometrické rozdelenie - máme zafixované marginálne súčty a chceme vedieť ako bude
vyzerať tabuľka. Za predpokladu nezávislosti vyzerá Likelihood nasledovne

L =
(y11 + y12)!(y11 + y21)!(y12 + y22)!(y21 + y22)!

y11!y12!y21!y22!n!
.

Pri zafixovanom y11 vieme ostatné členy dopočítať, nakoľko čiastočné súčty sú fixované. Preto
môžeme sčítať pravdepodobnosť všetkých možných situácií extrémnejších ako tie {yij}, ktoré
pozoriujeme v dátach. Toto sa nazýva Fischerov exaktný test. Výhodou je, že nie je založený
na žiadnej aproximácii, preto funguje aj pri ľubovoľne malej dátovej vzorke. Problémom môže
byť ho vyrátať pri väčšom n.

Tabuľka 1: Rôzne modely na výber dát (sampling schemes). Symboly Xa 7 označujú či je subjekt s
vlasnosťami A alebo B v poriadku. Modrou sú označené kvantity, ktoré sú zafixované predtým ako
pozorujeme počty subjektov v rôznych kategóriách {yij}.

(a) Truth

A B
X p11 p12 p1.
7 p12 p22 p2.

p.1 p.2 1

(b) Poisson

A B
X y11 y12 ?
7 y12 y22 ?

? ? ?

(c) Multinomial

A B
X y11 y12 ?
7 y12 y22 ?

? ? n

(d) Binomial

A B
X y11 y12 ?
7 y12 y22 ?

n.1 n.2 n

(e) Hypergeometric

A B
X y11 y12 n1.

7 y12 y22 n2.

n.1 n.2 n

1.2 [IxJ] tabuľky

Teraz nás zaujíma vzťah medzi dvomi kategorickými premennými, kde počet kategórií je I a J . Môžeme
testovať nezávislosť týchto dvoch faktorov. Nulovou hypotézou je ∀i, j : pij = pi.p.j a na jej otesovanie
môžeme použiť Pearsonove X2, ktoré má tvar X2 =

∑
i,j

(Oij−Eij)
2

Eij
=

(yij−npij)2
npij

, kde Oij = yij sú
pozorované počty a Eij = npij sú očakávané počty za predpokladu nulovej hypotézy v kategórii (i, j).
Počet stupňov voľnosti je rozdiel počtu stupňov voľnosti saturovaného modelu IJ − 1 a počtu stupňov
voľnosti modelu za predpokladu nezávislosti (I − 1) + (J − 1), takže IJ − I − J + 1 = (I − 1)(J − 1).
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Príklad: oči ∈ {zelené, orieškové,modré, hnedé} a vlasy ∈ {čierne, hnedé, červené, blond} a I = J = 4 a
preto je počet stupňov voľnosti (4− 1) · (4− 1) = 9.

Je nesmierne užitočné dáta vizualizovať. Okrem tradičných zobrazovacích techník je užitočným
nástrojom aj korešpondenčná analýza.

Začneme tým, že sa v poissonovskej regresii bez interakčných členov snažíme vysvetliť počet pozo-
rovaní v jednotlivých kategóriách pomocou rôznych kategórií. Koeficienty v tejto regresii nám však nič
nehovoria o vzťahu týchto dvoch kategorických premenných, naopak, táto regresia uvažuje nezávislosť
týchto dvoch premenných. Ak tento model nepopisuje dáta dobre (príliš veľká deviancia), predpoklad
nezávislosti zamietame a potom má zmysel pozrieť sa bližšie na nevysvetlenú variáciu v počtoch pozo-
rovaní v jednotlivých kategóriách (za predpokladu nezávislosti), napríklad cez Pearsonove reziduá.

Ak by bol model nezávislosti vhodný, v reziduách by sme nič neuvidieli, teraz sa však môžeme pozrieť
na štruktúru reziduí. Matica reziuduí R je I×J matica. Tú vieme rozložiť pomocou singular value
dekompozície (SVD)

RI×J = UI×WDW×WV
T
W×J ,

kde D je diagonálna matica a W = min{I, J}. Geometria SVD je názorne vysvetlená v [?]. Nech je
podstatná časť variácia reziduí vysvetlená pomocou dvoch najväčších singulárnych hodnôt.

Rij ≈ Ui1d1Vj1 + Ui2d2Vj2 = (Ui1

√
d1)(Vj1

√
d1) + (Ui2

√
d2)(Vj2

√
d2) ≡ U∗i1V

∗
j1 + U∗i2V

∗
j2

Potom vieme reziduá zobraziť (v jednom grafe) v priestore (U∗i1, U
∗
i2) a (V ∗j1, V

∗
j2), čo je výhodné.

• Kategórie ďaleko od (0, 0) sú netypické.
• Ak sú kategórie i (zobrazené v priestore (U∗i1, U

∗
i2)) a j (zobrazené v priestore (V ∗j1, V

∗
j2)) blízko

seba, sú pozitívne asociované.
• Ak sú stredovo súmerné so stredom súmernosti v bode (0, 0), potom sú negatívne asociované.
• Ak sú dve i kategórie blízko seba (alebo dve j kategórie blízko seba), môžme uvažovať o ich spojení

do jednej kategórie.

Zhrnutie: Z regresie predpokladajúcej nezávislosť premietneme reziduá do dvojrozmerného ortonormál-
neho priestoru, kde lepšie vidíme ich asociáciu.

1.3 Matched pairs

Doteraz sme sa zaoberali situáciu, že máme dve kategorické premenné toho istého subjektu. Teraz
budeme pozorovať takú istú kategorickú premennú pre dva spárované objekty. Napríklad kvalita zraku
pravého a ľavého oka, kde spárovanie je prirodzené podľa ľudí (teda majiteľov daných očí).

Zaujímavé hypotézy, ktoré môžeme testovať

• (I) Nezávislosť: ∀i, j : pij = pi.p.j toto môžeme testovať pomocou Pearsonovho X2.
• (S) Symetria: ∀i, j : pij = pji. Testujeme to tak, že vytvoríme nové dvojité faktory u ktorých

nezáleží na poradí. Napr. (dobrý, uspokojivý) a (uspokojivý, dobrý) bude jeden a ten istý faktor
a použijeme napríklad poissonovskú regresiu (pozrieme sa na devianciu).
• (QS) Kvázi-symetria:∀i, j :

pij
pi.p.j

=
pji

pi.p.j
, je to isté ako nasledovný model pij = αiβjγij takže

môžeme použiť poissonovskú regresiu na log yij = log npij = log n + logαi + log βj + log γij a
pozrieť sa na devianciu, či tento model dobre popisuje dáta.
• (MH) Marginálna homogenita: ∀k : pk. = p.k. Nakoľko (MH) + (QS) =⇒ (S), môžeme

porovnať modely založené na (QS) a (S). Ak je fit týchto modelov výrazne rôzny, potom zamietame
hypotézu o platnosti (MH).
• (QI) Kvázi-nezávislosť: ∀i 6= j : pij = pi.p.j otestujeme tak, že vyhodíme dáta na diagonále a

otestujeme nezávislosť ako predtým (cez Pearsonove X2 alebo pomocou poissonovskej regresie).
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1.4 Trojsmerové tabuľky a Simpsonov paradox - Three-way tables

Predstavme si, že nás zaujíma ako vplýva fajčenie na dĺžku života. Pozrieme sa na istú skupinu ľudí
či fajčia alebo nie a o 20 neskôr sa pozrieme, či umreli alebo ešte žijú. Keď sa pozrieme do dát, tak
medzi fajčiarmi je 76% živých avšak medzi nefajčiarmi je ich len 68%. Toto sa môže zdať na prvý
pohľad prekvapivé a jeden by sa mohol nazdávať, že fajčenie predlžuje život (!) Keď sa však pozrieme
na podskupiny v rôznom veku, napr. na 35-44 ročných, vidíme, že naopak, fajčiari sa dožívajú viacej.
A to dokonca v v každej vekovej kategórií. Tento fenomén je pre mnohých ľudí natoľko prekvapivý,
že má svoj vlastný názov Simpsonov paradox. V prípade fajčiarov je dôvod ten, že mladší ľudia,
ktorí sa prirodzene dožívajú vyššieho veku fajčia oveľa viacej. Známy je príklad z prijímacích skúšok
z roku 1973 z University of California Berkeley, ktorá bola súdená kvôli tomu, že kým 46% mužov
bolo prijatých, pri ženách toto čislo bolo len 30%. Keď sa však bližšie pozrieme na dáta zistíme, že
ženy boli úspešnejšie na každom departmente (a to dokonca štatisticky významne). Znalivý paradox
má jednoduché vysvetlenie: ženy sa v priemere viacej hlásili na prestížnejšie departmenty, kde podiel
prijatých uchádzačov alebo uchádzačiek je nižší. Vizualizácia tohoto problému aj s užitočnými odkazmi
a vysvetleniami nájdete tu [?].

Pre danú konkrétnu vekovú podskupinu môžeme otestovať nezávislosť napríklad pomocou Fishe-
rovho exaktného testu, kde nulová hypotéza je, že pomer šancí (odds ratio) je rovný jeden. Ak však
chceme testovať združenú hypotézu nezávislosti pre všetky vekové podskupiny naraz, potrebujeme čosi
rozumnejšie. Pre tabuľky typu 2x2xK, kde vzťah je podobný pre každú z K podskupín máme Mantel-
Haenszel test a jeho testovacia štatistika má tvar

(
∑

k y11k −
∑

k E(y11k)− 1/2)2∑
k var(y11k)

∼n→∞ χ2
1

Pri trojsmerných tabuľkách je kompletná pravdepodobnostná distribúcia popísaná čislami {pijk},
označme merginálne distribúcie pre jednotlivé kategórie ako pi, pj, pk. Môžeme sa venovať nasledovným
zaujímavým otázkam/hypotézam:

• Vzájomná nezávislosť
∀i, j, k : pijk = pipjpk

logE(Yijk) = log n+ log pi + log pj + log pk

Testovať môžeme pomocou Pearsonovho X2 alebo poissonovskej regresie.
• Združená nezávislosť

∀i, j, k : pijk = pijpk

logE(Yijk) = log n+ log pij + log pk

Testovať môžeme pomocou Pearsonovho X2 alebo poissonovskej regresie, kde kategórie i a j sú aj
s interakčným členom.
• Podmienená nezávislosť

∀i, j, k : pij|k = pi|kpj|k,

čo nie je nič iné ako pijk = pikpjk/pk.

logE(Yijk) = log n+ log pij + log pjk − log pk

Testovať môžeme pomocou Pearsonovho X2 alebo poissonovskej regresie, kde kategórie i a j a
kategórie j a k sú aj s interakčným členom.
• Uniformná asociácia

logE(Yijk) = log n+ log pi + log pj + log pk + log pij + log pik + log pjk

Tento model predikuje pre každú skupinu k rovnaké log-odds ratio, a to nasledovné:

(EY11kEY22k)/(EY12kEY21k).
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Pri trojsmerných tabuľkách sa dá pozerať na jednu premennú ako na vysvetľovanú a na ďalšie
dve ako vysvetľujúce a pozerať sa na problém ako na model binomických dát. V prípade príkladu s
fajčením by sme vysvetľovali to či pacienti prežili 20 rokov pomocou toho či fajčili a veku. Vlastnosti
takéhoto modelu

• binomický model s interakčným prvkom je nasýtený
• binomický model model bez interakcií je ekvivalentný poissonovskému modelu za predpokladu

uniformnej asociácie
• binomický model len s interceptom je ekvivalentný poissonovskému modelu za predpokladu zdru-

ženej nezávislosti vysvetľovanej premennej a dvoch vysvetľujúcich premenných

Binomický model preferujeme keď sme v situácii keď je jedna z premenných jasne identifikovateľná ako
vysvetľovaná. Ak je vzťah medzi premennými symetrickejší preferujeme Poissonovský model.

Korešpondenčná analýza je možná pokiaľ spojíme dve faktory do jedného, teda uvažujeme všetky
možné kombinácie.

1.5 Usporiadané premenné

Niektoré premenné sú kategorické ale usporiadané. Môžeme

• túto informáciu zahodiť a tváriť sa, že žiadne usporiadanie neexistuje.
• – použiť metódy pre usporiadané multinomické dáta (o tomto viacej nabudúce)

– očíslovať naše usporiadané kategorické premenné. Netreba zabudnúť vyskúšať aj iné očíslo-
vanie a zistiť ako veľmi sú naše výsledky citlivé na toto očíslovanie. Rôzne skóre môže viesť
k rôznym výsledkom a to nám môže pomôcť lepšie spoznať problém.

Teraz sa budeme venovať tejto poslednej možnosti. Ak sú dáta intervalové, môžeme použiť stred
intervalu. Uvažujme nasledovný model

logEYij = log npij = log n+ αi + βj + γuivj,

kde nezávislosť testuje hypotéza γ = 0. Alebo môžeme byť v situácii, kde len jednu premennú budeme
považovať za ordinálnu, potom náš model bude vyzerať nasledovne

logEYij = log npij = log n+ αi + βj + uiγj.

1.6 Literatúra

Oproti našej čítanke [?] ešte napríklad kurz z Penn State University [?].
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