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1 Multinomické dáta
Sme v situácii, že vysvetľovaná premenná je kategorická. Môže (usporiadaná premenná) alebo nemusí
(nominálna premenná) byť pre ňu definované usporiadanie. Majme individuála i a náhodnú premennú,
ktorá môže nadobúdať J rôznych hodnôt. Označme pij = P (Yi = j) pre ktoré musí platiť

∑J
j=1 pij = 1.

V dátach pozorujeme Yij - teda počet pozorovaní Yi = j a označíme ni =
∑

j Yij. Pravdepodobnostná
distribúcia vektora Yij (Jx1 vektor pre konkrétne i) za podmienky, že poznáme ni je

P (Yi1 = yi1, · · · , YiJ = yiJ) =
n!

yij! · · · yiJ !
pyi1i1 · · · p

yiJ
iJ .

Hovoríme jej multinomické rozdelenie. (Pravdepodobosť jednej konkrétnej realizácie je pyi1i1 · · · p
yiJ
iJ

keď záleži na poradí. Musíme to teda ponásobiť počtom všetkých kombinácií s opakovaním n!
yij !···yiJ !

).
Špeciálnym prípadom je keď ni = 1, potom má náhodná premenná Yij kategorické rozdelenie.

Použili sme označenie individuál pre i avšak to môže byť aj skupina. Ďalším špeciálnym prípadom je
binomické rozdelenie, a to pre J = 2.

1.1 Multinomický logit

Multinomický logit model je prirodzeným rozšírením binárneho logitu. Kým pri binárnych dátach sme
mali udalosti typu úspech-neúspech, takže sme mali dve kategórie, teraz ich je viacej, konkrétne J .

Chceme urobiť model, preto je našou ambíciou prepojiť parametre pozorovaného multinomického
Yij s ostatnými vysvetľujúcimi Xi. Urobíme to rovnako ako pri binomickom modeli, teda keď J = 2.
Teraz si zvolíme jeden výstup ako bázický - zafixovaný a všetky pravdepodobnosti budeme modelovať
relatívne k tomuto bázickému výstupu. Môže to byť napríklad j = 1 alebo j = J , vôbec na tom nezáleží
a vedie to k úplne totožným výsledkom.

∀j = 2, · · · , J : log
pij
pi1

= xTi βj = ηij

Dá sa ľahko ukázať, že pij =
exp(ηij)

1+
∑J

j=2 exp(ηij).

Teraz však máme J − 1 rovníc a pre každý log-odds máme iný vektor parametrov (ak máme K
regresorov, potom je βj taktiež vektor dĺžky K). Parametre odhadujeme metódou maximum likelihood.
V programe R na odhadovanie máme funkciu multinom z knižnice nnet (neexistuje žiadne mystické
prepojenie multinomického rozdelenia a neurónových sietí, ide len o to, že sa dá na odhadovanie oboch
použiť podobná optimalizačná metóda.)
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Výhodou multinomického rozdelenia je, že ak spojíme viacero kategórií do jednej, potom výsledné
rozdelenie je taktiež multinomické. Preto môžeme výstup typu (silno nesúhlasím - skôr nesúhlasím -
skôr súhlasím - silno súhlasím) modelovať aj jednoduchšie, napríklad takto (nesúhlasím - súhlasím).

Interpretácia parametrov je rovnaká ako v prípade binomického modelu, tu však relatívne k bázickej
kategórii. Na porovnanie vnorených modelov môžeme použiť rozdiel deviancií, ktorý má χ2 rozdelenie.

1.1.1 Predpoklad nezávislosti irelevantných alternatív (Independence of Irrelevant Al-
ternatives)

Dôležitým dôsledkom multinomického logit modelu je to, že pomer pravdepodobností dvoch alterna-
tív (napríklad vlak, autobus) nezávisí od vlastností iných alternatív (auto). Toto nie je splnené ak sú
niektoré alternatívy substitúty. Klasický príbeh na porušenie tohoto predpokladu je nasledovný: mo-
delujete akým spôsobom sa ľudia presúvajú z miesta A do miesta B, nech sú nasledovné 4 alternatívy
rovnako pravdepodobné (červený autobus, modrý autobus, auto, vlak), teda proporcie ľudí využívajú-
cich tieto alternatívy sú (0.25, 0.25, 0.25, 0.25). Čo sa stane ak premaľujeme modrý autobus na červeno?
Podľa nášho modelu by mali byť pomery medzi kategóriami zachované, takže by sme mali pozorovať
(0.33, 0.33, 0.33), avšak v praxi je zrejmé, že na farbe až tak nezáleží a ľudia využívajúci modrý bus
budú radšej využívať červený autobus ako auto alebo vlak, takže proporcie budú (0.5, 0.25, 0.25). Toto
je však v rozpore s multinomickým logitom. Testy na IIA sú popísané v [?] v kapitole 6, ale nestoja za
veľa.

1.1.2 Multinomický logit ako GLM

Nakoľko Poissonove rozdelenie podmienené počtom nastaných udalostí je multinomické rozdelenie,
môžeme odhadnúť multinomický model pomocou poissonovej regresie. Musíme si však prerobiť dáta.
Pre každé pozorovanie v našej vzorke si dodefinujeme response faktor, ak máme 413 pozorovaní, tak si
vytvoríme faktor, ktorý nadobúda 413 rôznych hodnôt. V prípade, že máme individuálne dáta, tak každé
1 pozorovanie prerobíme na J pozorovaní. Ak napríklad máme individuála, ktorý volil demokratov,
tak sa na toto porozovanie pozeráme ako na 3 pozorovania: že 1 krát volil demokratov, 0 krát volil
indififerentne a 0 krát volil republikánov (J = 3 v tomto prípade). Pre každé z týchto J porozovaní máme
aj kategorický faktor (demokrat, indiferentný, republikán). Takto sme si vlastne preorganizovali
dáta do kontingenčnej tabuľky (viď kapitola o kontingenčných tabuľkách).

Null model, teda model kde počet udalostí vysvetľujeme response faktorom a kategorickým faktorom
bez interakčného členu zodpovedá hypotéze, že všetky výstupy (demokrat, indiferentný, republikán)
majú fixnú pravdepodobnosť pre všetkých individuálov i, inými slovami: je to multinomický model len
s interceptom, bez žiadnych vysvetľovaných premenných.

Null model - kategórie majú fixnú pravdepodobnosť

• Multinomický model len s interceptom na pôvodných dátach (veľkosti N)

Yij ∼Multinom(pi1, pi2, · · · , piJ), ∀i = 1 . . . N,∀j = 2, · · · , J : log
pij
pi1

= cj

• Poissonovský model bez interakčného člena na reorganizovaných dátach (veľkosti J ×N)

Yij ∼ Pois(µij), log(µij) = γ + rfi + cfj

kde rfi je response faktor a cfj je kategorický faktor.1

Tieto dva modely vedú k úplne totožnej deviancii, sú ekvivalentné.

Teraz ak chceme napr. modelovať efekt mzdy na pravdedpodobnosť voľby jednotlivých strán, pri-
dáme do poissonovskej regresie interakčný člen s kategorickým faktorom.

Model s regresorom - pravdepodobnosť kategórie závisí od regresora x
1Poznamenajme, že log(µij) = γ + rfi + cfj je schematický zápis. Pri 413 pozorovaniach máme 413 response faktorov

a efektívne 412 dummy premenných v regresii so 412timi prislúchajúcimi regresnými koeficientami.
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• Multinomický model s regresorom na pôvodných dátach (veľkosti N)

Yij ∼Multinom(pi1, pi2, · · · , piJ), ∀i = 1 . . . N,∀j = 2, · · · , J : log
pij
pi1

= cj + βjxi

• Poissonovský model s interakčným členom na reorganizovaných dátach (veľkosti J ×N)

Yij ∼ Pois(µij), log(µij) = γ + rfi + cfj + cfj ∗ xj
kde rfi je response faktor a cfj je kategorický faktor.

Tieto dva modely vedú k úplne totožnej deviancii, sú ekvivalentné.
Musíme si však dať pozor na to, ktorá je bázická (referenčná) kategória.

1.2 Lineárna diskriminačná analýza

Majme p× 1 vektor prediktorov xi a zoberme si odhad jej kovariančnej matice (p× p)

S =
n∑
i=1

(xi − x̄)(xi − x̄)T

Táto matica sa dá rozložiť ako S = W +G, teda within group kovariančná matica

W =
G∑
g=1

ng∑
i=1

(xgi − x̄g)(xgi − x̄g)T

a between group kovariančná matica

B =
G∑
g=1

(x̄g − x̄)(x̄g − x̄)T .

Tu nejde o nič iné ako aplikáciu V ar(X) = EGV ar(X|G) + V ar(EG(X|G))
Teraz našou úlohou je nájsť takú lineárnu kombináciu vektora aTx, že between variancia v smere a,

teda aTBa bude čo najväčšia oproti within variancii. Teda vyberieme a, ktoré maximalizuje
aTBa

aTWa

1.3 Hierarchická vysvetľovaná premenná

Predstavme si výstup typu (žiadna choroba, choroba1, choroba2, choroba3). V dátach pozorujeme
situáciu, že najviac individuálov je v prvej kategórii, teda nemajú žiadnu chorobu. Na problém sa
môžeme pozerať dvoma spôsobmi:

• Multinomický model z poslednej podsekcie:

P (Yi = j) ∼ pyi1i1 p
yi2
i2 p

yi3
i3 p

yi4
i4

• Hierarchický model: pravdepodobnosť prepíšeme iným spôsobom

P (Yi = j) ∼ pyi1i1 (pi2+pi3+pi4)
yi2+yi3+yi4×

(
pi2

pi2 + pi3 + pi4

)yi2 ( pi3
pi2 + pi3 + pi4

)yi3 ( pi4
pi2 + pi3 + pi4

)yi4
– Má chorobu? pyi1i1 (pi2 + pi3 + pi4)

yi2+yi3+yi4

Môžeme použiť napríklad binárny logit
– Ak áno, akú chorobu?

(
pi2

pi2+pi3+pi4

)yi2 (
pi3

pi2+pi3+pi4

)yi3 (
pi4

pi2+pi3+pi4

)yi4
Môžeme použiť napríklad multinomický logit.

Na čo to vlastne je? Vďaka takému prístupu môžeme lepšie porozumieť akým spôsobom sú vy-
svetľujúce premenné ovplyvňujú pravdpodobnosť choroby. Môžeme byť napríklad v situácii, že nejaký
regresor predikuje pravdepodobnosť nejakej choroby ale na druhej strane nevie medzi nimi rozlíšiť,
ktorá to je. Tento hierarchický trik môže byť výhodný aj v situácii, keď máme usporiadanú premennú
(viď ďalšia podsekcia) ale máme tam jednu kategóriu typu ’neviem’ alebo ’neodpovedal’, ktorá nám
kazí to usporiadanie.
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Obr. 1: Zdroj: Faraway (2014)

1.4 Usporiadaná kategorická vysvetľovaná premenná

Majme teraz kategorickú premennú na ktorej je definované akési prirodzené usporiadanie. Môžeme pou-
žiť skóre a priradiť jej hodnoty ale tým pádom prinesieme do modelu novú informáciu o kvantitatívnych
rozdieloch medzi skupinami.

Budeme pracovať s kumulatívnymi distribučnými funkciami. Prečo? Má to výhodu, v tom, že po-
ľahky spojíme dve susedné kategórie do jednej a nič sa nám nezmení. γij = P (Yi ≤ j) a γiJ = 1.

Linkovou funkciou prepojíme regresory s γij:

g(γij) = θj − xTi β,

ako funkciu g(.) budeme uvažovať logit, probit a complementary log-log funkciu. Všimnime si, že teraz
máme len jeden vektor β (a nie J vektorov ako v prípade neusporiadanej vysvetľovanej premennej).

Ako sme k tomuto došli? Majme premennú Zi, pre ktorú platí, že Yi = j vtedy keď θj−1 < Zi ≤ θj.
Nech má posunutá Zi, teda Zi − xTi β rozdelenie F , potom:

P (Yi ≤ j) = P (Zi ≤ θj) = P (Zi − xTi β ≤ θj − xTi β) = F (θj − xTi β).

Ak je F cdf logistickej náhodnej premennej potom γij =
exp(θj−xTi β)

1+exp(θj−xTi β)
a teda máme logit pre ku-

mulatívne pravdepodobnosti γij. Ak je F cdf normálne rozdelenej náhodnej premennej tak dostávame
probit model, ak je F cdf náhodnej premennej, ktorá má extreme value distribution, potom dostávame
komplementárny log-log model.

Voľba linkovej funkcie môže viesť k týmto 3 rôznym modelom:

• Proportional Odds Model
• Usporiadaný Probit Model
• Proportional Hazard Model

Nech teraz γj(Xi) = P (Yi ≤ j|Xi).

1.4.1 Proportional Odds Model

log
γj(xi)

1− γj(xi)
= θj − xTi β, j = 1, · · · , J − 1

Tento model má vlastnosť, že relatívne odds nezávisia od skupiny j. Teda ak sa x1 zmení na x2,
odds sa zmenia rovnako pre všetky kategórie j úplne rovnako(

γj(x1)

1− γj(x1)

)
/

(
γj(x2)

1− γj(x2)

)
= exp(−(x1 − x2)Tβ).
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1.4.2 Usporiadaný Probit Model

Φ−1(γj(xi)) = θj − xTi β, j = 1, · · · , J − 1

1.4.3 Proportional Hazard Model

log(− log(1− γj(xi))) = θj + xTi β, j = 1, · · · , J − 1

Hazard(j) = P (Yi = j|Yi ≥ j) =
P (Yi = j)

P (Yi ≥ j)
=

pj
1− γi,j−1

=
γij − γi,j−1

1− γi,j−1
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