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Abstract

Bayesian statistics, based on Bayes' Theorem, arise when we expand classical infe-
rence to contexts where a more subjective interpretation of probability is needed.

In this paper we de�ne the basic concepts that are necessary to make bayesian
inference. We are gonna focus on single-parameter models, as we will see: the
binomial model, the normal model with known variance, the exponencial model
and the Poisson model.

We de�ne concepts such as conjugate laws, informative and noninformative priors
and other aspects that are useful for a bayesian analysis.

Finally, one can �nd two examples, both made using the statistic programming
language R, where we apply most of the introduced concepts and techniques.

Resum

L'estadística bayesiana, basada en el Teorema de Bayes, neix quan s'amplia la
inferència clàssica a contextos on és necessària una interpretació més subjectiva de
la probabilitat.

En aquesta memòria veurem els conceptes bàsics necessaris per realitzar un estudi
estadístic utilitzant inferència bayesiana. Ens centrarem en els models uniparamè-
trics dels quals veurem el model binomial, el model normal amb variància coneguda,
l'exponencial i el model de Poisson.

De�nirem conceptes com el de lleis conjugades, prioris informatives i no-informatives
i altres aspectes que són útils per un anàlisi bayesià.

Finalment, es poden trobar dos exemples fets utilitzant el llenguatge de progra-
mació estadística R on s'apliquen la majoria de conceptes i tècniques introduïdes
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1 Introducció

El projecte

L'estadística és una branca de les matemàtiques centrada en recollir, analitzar i
�nalment treure conclusions sobre un conjunt de dades. L'estadística bayesiana
està basada en una interpretació bayesiana de la probabilitat, en la que el paràmetre
d'estudi, considerat constant des d'un punt de vista freqüentista, aquí es comporta
com una variable aleatòria.

Com veurem més endevant, la inferència bayesiana implica en molts casos una
interpretació subjectiva de la probabilitat. La base per a aquest tipus d'inferència és
el Teorema de Bayes. L'objectiu principal és, donat un paràmetre d'estudi, calcular
una densitat prèviament i, després de l'observació de les dades, utilitzant el teorema
de Bayes, obtenir una nova distribució per al paràmetre.

En aquest treball veurem una introducció a l'estadística bayesiana. N'aprendrem
els conceptes més bàsics com els de distribució a priori i a posteriori i aprofundirem
una mica en com calcular-les. També veurem els models uniparàmetrics més uti-
litzats en aquest tipus d'inferència i, �nalment, utilitzant el programari R, veurem
dos exemples de com aplicar els conceptes explicats.

Estructura de la Memòria

Hem dividit el treball en quatre seccions: una primera part on es veu un repàs
històric i una breu introducció a l'estadística en general, a partir de la qual es dóna
la de�nició d'estadística bayesiana. A continuació es dóna una motivació sobre el
per què és útil aquest tipus d'inferència i s'enuncia el teorema de Bayes en una
forma molt elemental.

En el capítol 2, de�nim els conceptes que necessitarem al llarg de tot el treball,
entre els quals: les distribucions a priori i a posteriori, el model estadístic i la funció
de versemblança, o altres idees com la de lleis conjugades o la de predicció. Al llarg
d'aquesta secció es poden trobar una sèrie d'exemples que ajudaran a comprendre
i consolidar les de�nicions donades.

Al següent apartat, es troben els quatre models més utilitzats per la inferència
bayesiana: El model binomial, el normal, el de Poisson i l'exponencial. S'explicarà i
es veuran exemples de com la distribució a posteriori es mostra com un compromís
entre el model de les dades i la distribució a priori triada. Finalment s'introduiran
nous conceptes com els de distribucions a priori informatives o impròpies.

Finalment, es plantegen dues situacions en les que l'estadística bayesiana pot ser
útil. En un primer exemple, s'ha fet un estudi sobre la proporció de gent major de
65 anys que utilitza internet almenys un cop al dia. La segona part d'aquest últim
capítol és un estudi sobre la taxa de mortalitat per trasplantament de pulmó. Tots
dos exemples han estat fets utilitzant el programari R, tot i que s'han dut a terme
fent servir diferents tècniques d'inferència bayesiana.
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2 El teorema de Bayes

2.1 Context històric

L'objectiu de l'estadística és proporcionar una metodologia per tal d'analitzar un
conjunt de dades i treure conclusions i decisions sobre la forma d'actuar. Això
s'aconsegueix fent inferència estadística sobre les dades.

La base de l'estadística és la teoria de probabilitats, que és la que ens permet
mesurar el grau d'incertesa d'un esdeveniment. De les seves interpretacions neixen
dos tipus d'inferència: la clàssica i la bayesiana.

La clàssica es basa en una interpretació de la probabilitat clàssica o bé freqüen-
tista, i la Bayesiana es fa a partir d'una interpretació subjectiva de la probabilitat.
Com el seu nom indica, la interpretació subjectiva és una mesura de la incertesa
d'un esdeveniment assignada per la persona que realitza l'experiment.

D'altra banda, les interpretacions clàssica i freqüentista són les que ja coneixem,
desenvolupades entre els segles XV II i XIX per matemàtics com Blaise Pascal
(1623 − 1662), Pierre de Fermat (1601 − 1665) i Pierre Simón de Laplace (1749 −
1827). La seva motivació era fer un estudi sobre les probabilitats en alguns jocs
d'atzar.

En la inferència clàssica la fórmula per mesurar la incertesa d'un esdeveniment
és la següent:

CasosFavorables

CasosPossibles

Una mica més elaborada, la freqüentista suposa que es repeteix un esdeveniment
in�nites vegades i es calcula la probabilitat fent el límit del quocient anterior.

El fonament de l'estadística Bayesiana és el Teorema de Bayes, enunciat i de-
mostrat pel reverend Thomas Bayes.

Bayes va néixer a Anglaterra l'any 1701 i morí el 1761. El seu pare era ministre
presbiterià i molt conegut entre els membres de l'església protestant. Això va in�uir
a Thomas, que va estudiar en acadèmies no-conformistes i posteriorment en la
Universitat d'Edimburg on va cursar teologia per �nalment esdevenir reverend.

El seu escrit més conegut "An Essay towards solving a problem in the Doctrine
of Chances"va ser publicat pòstumament pel seu amic Richard Price i és on apareix
el que avui es coneix com Teorema de Bayes.
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2.2 El pensament bayesià i la seva necessitat. La regla de

Bayes

L'interès pel teorema de Bayes i, per tant, per l'estadística bayesiana neix quan
s'amplia la inferència clàssica a contextos on la probabilitat no es limita a ser la
freqüència relativa d'un succés a llarg termini sinó el grau de convicció personal
sobre que pugui o no ocórrer l'esdeveniment.

En el llenguatge comú utilitzem frases com "és probable que trobem aparca-
ment"o "no és gaire probable que la Paula arribi puntual", que no podem quanti�car
formalment en l'àmbit clàssic o freqüentista.

Gràcies a un enfocament bayesià, en canvi, l'observador podrà jutjar la probabili-
tat sobre una hipòtesi i expressar el grau de convicció abans i després de l'observació
de les dades.
Aquesta és la base del teorema de Bayes, que calcula la probabilitat condicionada
inversa d'una certa hipòtesi a partir de les dades o d'una interpretació subjectiva
d'aquestes. El podem formular, en una de les seves formes més elementals, de la
següent manera:

P (H|D) =
P (D|H)P (H)

P (D)

On H és la hipòtesi i D és el conjunt de dades.

És a dir, tenim una interpretació probabilística inicial sobre la hipòtesi que es
veu transformada en una nova distribució després de l'observació de les dades ob-
tingudes.

Més concretament, així com en l'estadística clàssica s'estudia la distribució de
probabilitat d'un conjunt de dades en funció d'un paràmetre conegut, en la infe-
rència bayesiana es calcula la distribució del paràmetre una vegada observades les
dades. Això requereix però, una especi�cació de la distribució del paràmetre prèvia
a l'obtenció de qualsevol informació sobre les dades (el que més endevant anome-
narem distribució a priori) i, és aquí on, a vegades, intervé la nostra interpretació
"personal".
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3 Inferència i Probabilitat

La inferència bayesiana és el procés pel qual es dóna un model de probabilitat a
un conjunt de dades a partir d'una distribució de probabilitat dels paràmetres del
model per tal de fer prediccions de cara a noves observacions.

El mètode bayesià es caracteritza per l'ús explícit de la probabilitat a l'hora de
quanti�car la incertesa d'un esdeveniment.

3.1 Notació

Situem-nos en un model estadístic (Ω,A,F) on:

• Ω és l'espai mostral on es troben les dades observades.

• A és una σ-àlgebra.

• F és una una família de densitats o funcions de massa de probabilitat.

Les funcions de densitat dependran d'un o més paràmetres no observats θ ∈ Θ
que es troben en l'espai de paràmetres Θ. Així doncs, F = {fθ(x) : x ∈ Ω, θ ∈ Θ}.

fθ(x) = f(x|θ)

és el que s'anomena funció de versemblança.

Cal observar que en una funció de probabilitat condicional usual, la hipòtesi està
�xada i les dades són variables, mentre que en la funció de versemblança podem
donar una interpretació on el que queda �xat són les dades. En altres termes, si
P (X|θ) és la funció de probabilitat condicionada d'unes dades X a un paràmetre
θ �xat, la funció de versemblança és L(θ|x) = P (X = x|θ), on ara θ pot ser
considerada una nova variable.

3.2 La distribució a priori

Fins ara el model introduït és el que s'utilitza normalment en l'estadística clàssica.
El que marca la diferència amb l'estadística bayesiana però, és que en aquest cas
els paràmetres es tracten com variables aleatòries. Per tant, s'ha de de�nir una
funció de densitat prèvia del paràmetre d'estudi θ que s'anomena densitat a priori
i denotarem per g(θ).

Aquesta densitat s'obté en alguns casos a partir d'informació prèvia (pot ser �ns i
tot subjectiva) de la que disposa l'observador, tot i que moltes altres vegades s'escull
una priori en funció de la versemblança obtinguda i convenientment de forma que
els càlculs posteriors resultin més senzills. Veiem-ne un exemple.
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Exemple 3.1. L'Hemo�lia és una malaltia genètica recessiva lligada al cromosoma
X que impedeix la correcta coagulació de la sang.

• Els homes tenen els cromosomes XY, cada un adquirit d'un dels pares. Per
tant, si un home hereta la malaltia al cromosoma X, queda afectat.

• Les dones tenen els cromosomes XX, també cada un adquirit d'un dels as-
cendents. Així, si una dona només hereta la malaltia a un dels cromosomes
no queda afectada (només és portadora), mentre que si l'hereta als dos la
malaltia és fatal.

Considerem una dona que té un germà afectat (és a dir, la mare és portadora).
Sabem que el pare no està afectat. Per tant, aquesta dona té un 50% de possibilitats
de tenir el gen en el cromosoma X heretat de la mare.

En aquest exemple, la quantitat desconeguda o paràmetre d'estudi és l'estat de
la dona, que pot ser: θ1 =Portadora, θ2 = No portadora

Amb la informació que tenim, la densitat a priori pels paràmetres θ1 i θ2 seria la
següent: g(θ1) = g(θ2) = 1

2
.

Aquí no ha intervingut l'opinió personal de l'observador, ja que la informació
prèvia que es tenia ha sigut su�cient per calcular una distribució a priori.

A continuació, un exemple on sí hi ha una in�uència subjectiva a l'hora de
calcular la densitat a priori.

Exemple 3.2. La Pilar ha sortit de casa sense tancar amb clau. Quan arriba a
la feina i hi pensa, es planteja la possibilitat que algú entri a robar. En intentar
calcular la probabilitat que això passi, ha de tenir en compte uns quants factors:
Viu al segon pis d'un edi�ci de 6 plantes en un barri poc concorregut, i a més la
porta de l'entrada està tancada i tot i que es pugui obrir des de fora, ningú pot
saber-ho. Acaba traient la conclusió que hi ha molt poques possibilitats que algú
entri a robar. Quanti�ca aquesta creença amb un 2%. Així doncs, el seu paràmetre
d'estudi és θ = Hi ha robatori i la seva densitat a priori g(θ) = 0.02.

En canvi, una persona que visqués al centre i s'hagués deixat la porta oberta en
una primera planta, segurament conclouria que la probabilitat que li entrin a robar
és molt més alta.

En aquests dos casos, l'opinió personal juga un paper fonamental a l'hora de
calcular una distribució a priori.

Observació 3.3. És important tenir un bon criteri a l'hora de quanti�car el grau
de creença sobre un esdeveniment. Per exemple, a l'hora d'assignar un valor a la
probabilitat que surti creu en tirar una moneda, ho tenim molt clar. Però si el que
volem mesurar és el grau de convicció que plogui una tarda ennuvolada, la incertesa
és molt més gran.
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3.3 El model estadístic

Abans de l'observació de les dades obtingudes, el següent pas és determinar el model
estadístic per a les dades i el paràmetre d'estudi, és a dir, calcular la funció de
versemblança fθ(x) = f(x|θ). El model ha de ser consistent amb els coneixements
previs del problema.

Càlcul de la funció de versemblança

En aquest pas intervenen la informació prèvia que tenim sobre la població, el
procés utilitzat per obtenir les dades i també la opinió personal de l'observador.

Normalment és fàcil de determinar la funció de versemblança gràcies al procés
d'obtenció de dades.

El principi de versemblança assegura que, donat un model estadístic, tota la
informació de la mostra rellevant pels paràmetres està continguda en la funció de
versemblança.

Per tant, a l'hora de trobar-la hem de ser conscients d'això i no deixar-nos cap
informació que pugui ser important per al modelatge de θ.

Observació 3.4. La probabilitat conjunta de (x, θ) serà el producte de la densitat
a priori i la versemblança: g(θ)fθ(x).

Càlcul de la densitat marginal

Una vegada hem calculat la funció de versemblança i la priori, la densitat mar-
ginal de les dades es calcula integrant la densitat conjunta.

f(x) =

∫
Θ

g(θ)fθ(x)dθ

Aquesta funció de densitat (o de massa de probabilitat en el cas discret) és el
que més endevant també anomenarem densitat predictiva a priori.

Exemple 3.5. Continuem amb l'exemple de l'hemo�lia. Els paràmetres eren
θ1 =Portadora, θ2 =No portadora i havíem obtingut una densitat a priori g(θ1) =
g(θ2) = 1

2
.

Les dades utilitzades per actualitzar la informació sobre la dona són l'estat d'a-
fectació dels seus �lls. Són dos nois i cap d'ells està afectat. Per tant, x1 =Fill 1
no afectat, x2 =Fill 2 no afectat. Calculem la funció de versemblança:

fθ1(x1, x2) =
1

2
· 1

2
=

1

4

fθ2(x1, x2) = 1

És a dir, si la dona és portadora, cada �ll té un 50% de possibilitats d'obtenir
el gen. En canvi, si la dona no és portadora, la probabilitat que els �lls no siguin
afectats és 1.
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Ara, la densitat marginal de les dades és la següent:

f(x1, x2) = fθ1(x1, x2)g(θ1) + fθ2(x1, x2)g(θ2) =
1

4
· 1

2
+ 1 · 1

2
=

5

8

3.4 La distribució a posteriori

Gràcies a la regla de Bayes, i havent calculat les distribucions a priori i la ver-
semblança, així com la densitat marginal de les dades a partir de la informació
corresponent, podem calcular el que s'anomena densitat a posteriori, que denota-
rem per g(θ|x).

g(θ|x) =
fθ(x)g(θ)

f(x)
=

fθ(x)g(θ)∫
Θ
g(θ)fθ(x)dθ

On g(θ) és la densitat o funció de massa de probabilitat en cas que θ sigui
discret, fθ(x) és la funció de versemblança i f(x) la densitat o funció de massa de
probabilitat de les dades.

Aquesta és per tant la nova densitat condicionada del paràmetre θ una vegada
observades les dades.

Exemple 3.6. Finalment, en l'exemple de l'hemo�lia, podem calcular la distribució
a posteriori, és a dir, la probabilitat que la dona sigui portadora, sabent que cap
dels seus �lls està afectat.

Teníem: g(θ1) = g(θ2) = 1
2
, fθ1(x1, x2) = 1

4
i f(x1, x2) = 5

8

Així doncs, aplicant el Teorema de Bayes, la densitat a posteriori del paràmetre
θ1 (la probabilitat que la dona sigui portadora del gen amb Hemo�lia) és:

g(θ1|x1, x2) =
fθ1(x1, x2)g(θ1)

f(x1, x2)
=

1
4
· 1

2
5
8

=
1

5

Si s'afegeix la dada que un tercer �ll de la dona tampoc està afectat, es pot
actualitzar la densitat a posteriori recalculant-la. Posem x3 = Fill 3 No afectat.

g(θ1|x1, x2, x3) =
fθ1(x3)g(θ1|x1, x2)

fθ1(x3)g(θ1|x1, x2) + fθ2(x3)g(θ2|x1, x2)
=

1
2
· 1

5
1
2
· 1

5
+ 1 · (1− 1

5
)

=
1

9

Com era d'esperar, les probabilitats que la dona sigui portadora han disminuït en
afegir la tercera dada. En canvi, si la dada afegida és un tercer �ll que està afectat
de la malaltia, i sabem que el marit de la dona no està afectat, la probabilitat que
la dona sigui portadora seria 1.

Així doncs, podem dividir el procés bayesià en tres passos essencials:
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1. Preparar un model de probabilitat conjunt: Una distribució conjunta tant per
les dades observables com per les quantitats no observables, que anomenarem
distribució a priori.

És el pas més complicat ja que necessitem donar un model abans de conèixer
les dades. Moltes vegades es retorna a aquest punt des del tercer pas per
aconseguir-ho.

2. Calcular i interpretar la distribució a posteriori: Una vegada observades les
dades, es calcula la distribució de probabilitat condicionada sobre els parà-
metres. Es poden fer prediccions sobre les dades no observades coneixent les
que es tenen i la nova distribució.

3. Avaluar l'ajust del model i la distribució a posteriori: Finalment es mira com
de bé s'ajusta el model a les dades, si les conclusions són raonables i com de
sensibles són els resultats respecte el model assumit al primer pas. Si cal, es
canvia o millora el model inicial i es repeteixen els tres passos.

Observació 3.7. Per qualsevols dos paràmetres θ1, θ2 ∈ Θ, la raó entre les seves
densitats a posteriori és la raó entre les densitats a priori multiplicada per la raó de
les versemblances.

g(θ1|x)

g(θ2|x)
=
g(θ1)

g(θ2)

fθ1(x)

fθ2(x)

Observació 3.8. Si �xem les dades x, la seva densitat marginal pot ser considerada
constant i podem reformular el teorema de la següent manera:

g(θ|x) ∝ Lx(θ)g(θ)

En la funció de versemblança no normalitzada Lx(θ) obviem també tot allò que
no depèn de θ.

Per exemple, si considerem una mostra de mida 1 d'una llei N(θ, 1), la versem-
blança seria

fθ(x) =
1√
2π
e

−1
2

(x−θ)2

Si �xem x, la nova funció de versemblança s'obté ignorant tots els factors que
només depenen de x i les constants: Lx(θ) = e

−1
2

(x−θ)2

De la mateixa manera, si la versemblança és una Poisson de paràmetre θ,

fθ(x) =
eθθx

x!

I per tant Lx(θ) = eθθx.

Per tant, la densitat a posteriori és igual, llevat d'una constant cx, al producte
entre la funció de versemblança i la densitat a priori. Aquesta constant de propor-
cionalitat la podem calcular sabent que la densitat g(θ|x) ha d'integrar 1.
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3.5 Lleis conjugades

Considerem el problema de trobar una distribució a priori donat un paràmetre θ
desconegut i amb uns coneixements previs o una opinió personal sobre aquest.

Suposem que tenim ja calculada la funció de versemblança f(x|θ). Aleshores,

g(θ|x) =
fθ(x)g(θ)

f(x)
=

f(x|θ)g(θ)∫
Θ
f(x|µ)g(µ)dµ

És clar que la densitat a priori escollida afectarà tant a la probabilitat conjunta
fθ(x)g(θ) com a la di�cultat del càlcul de la densitat marginal.

En molts casos és necessari utilitzar integració numèrica per aquest últim càlcul,
�ns i tot és necessari l'ús d'ordinadors degut al seu grau de di�cultat. Això no és
un problema en el nostre temps, però sí que ho era quan no existia aquest recurs.

El 1961, Howard Rai�a i Robert Schlaifer van introduïr un nou concepte al seu
llibre Applied Statistical Decision Theory, que va donar una bona alternativa a
aquest problema: Les lleis conjugades.

Les distribucions a priori i a posteriori s'anomenen distribucions conjugades si
són de la mateixa família. En aquest cas, es diu que la priori és conjugada de la
funció de versemblança.

Escollir una priori conjugada és escollir g(θ) de manera que la densitat a poste-
riori tingui la mateixa forma algebraica amb diferents paràmetres. Això ens permet
apreciar d'una forma més clara la in�uència que té la funció de versemblança (les
dades) sobre el canvi de priori a posteriori.

Tots els membres de la família exponencial, que inclou lleis com la Normal,
l'Exponencial, la Beta i moltes altres lleis conegudes, tenen prioris conjugades que
a més, sovint també són de la família exponencial.

Exemple 3.9. La distribució normal és conjugada d'ella mateixa. Per tant, si la
funció de versemblança és d'aquesta família, escollir una priori Gaussiana sobre la
mitjana ens assegura que la distribució a posteriori també ho serà.

Observació 3.10. Una família exponencial uniparamètrica és un conjunt de dis-
tribucions de probabilitat tals que les seves densitats (o funcions de massa de pro-
babilitat en el cas discret) són de la forma:

fX(x|θ) = h(x) · exp{η(θ)T (x)− φ(θ)}

On,

• θ és el paràmetre de la família.

• T (x) és un estadístic su�cient.

• η s'anomena paràmetre natural.
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• φ(θ) és una constant que depèn de θ i queda determinada per les altres funcions
de manera que densitat (o funció de massa) integri (o sumi) 1.

Observem que el suport {x ∈ X| fX(x|θ) > 0} no depèn de θ

Podem reparametritzar doncs la funció fX(x|θ) de manera que quedi tot en funció
del paràmetre η:

f(x|η) = h(x) · exp{η · T (x)− A(η)}

Amb aquesta notació, la priori conjugada de f(x|η) ve donada per:

g(η|χ, ν) = k(χ, ν) · exp{ηχ− νA(η)}

A(η) segueix sent la mateixa funció, mentre que:

• χ i ν són hiperparàmetres (i.e. paràmetres que controlen altres paràmetres)
que normalment poden ser interpretats com el nombre de pseudo-observacions
(observacions falses o inventades a partir d'informació prèvia o d'estimacions
que tenim sobre el paràmetre com la mitjana o la moda) que ens ajuden a
escollir una bona parametrització sobre el problema.

• k(χ, ν) és una constant normalitzant, que assegura que g sigui una densitat
de probabilitat.

Als següents exemples veurem dos casos molt concrets de prioris conjugades amb
membres de la família exponencial que ajudaran a entendre aquest concepte.

Observació 3.11. Moltes vegades, els hiperparàmetres que utilitzem en la densitat
a priori del paràmetre d'estudi tenen al mateix temps densitats a priori que els
controlen o estimen, les hiperprioris. Els models d'aquesta forma, que tenen més
d'un grau de priori s'anomenen models (bayesians) jeràrquics.

Exemple 3.12. Suposem que tenim una observació x ∼ Bernouilli(θ). La funció
de versemblança serà de la forma:

f(x|θ) = θx(1− θ)1−x

Així doncs, la priori conjugada també serà producte de potències de θ i θ − 1,
on els exponents siguin paràmetres lliures (hiperparàmetres).

Podem posar g(θ|τ) ∝ θτ1(1−θ)τ2 i normalitzant aquesta expressió la distribució
resultant és una Beta. Tradicionalment es posa per conveniència τi = αi − 1. Així,

g(θ|α) = k(α)θα1−1(1− θ)α2−1

k(α) és la constant que normalitza i es pot calcular com k(α) = Γ(α1+α2)
Γ(α1)Γ(α2)

. Això
és de molta utilitat com veurem més endevant.
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Ara, si considerem N observacions i.i.d x = (x1, . . . , xN)T d'una Bernouilli(θ)
i multipliquem la densitat g(θ|α) per la funció de versemblança, obtenim com a
posteriori una Beta:

g(θ|x, α) ∝ (
N∏
n=1

θxn(1− θ)1−xn) · θα1−1(1− θ)α2−1

= θ
∑N
n=1 xn+α1−1(1− θ)N−

∑N
n=1 xn+α2−1

En particular, ens queda una densitat a posteriori

g(θ|x, α) ∼ Beta(
N∑
n=1

xn + α1, N −
N∑
n=1

xn + α2)

És a dir, tenim la priori g(θ|α) ∼ Beta(α1, α2) i per a cada observació afegim xn
a α1 i 1− xn a α2.

Per tant, de fet podem veure els hiperparàmetres α1 i α2 com un nombre adequat
de pseudo-observacions prèvies de zeros (α2) i uns (α1).

Exemple 3.13. Considerem una observació d'una variable aleatòriaX ∼ Poisson(θ).
La funció de versemblança en aquest cas ve donada per:

f(x|θ) =
θxe−θ

x!

Per tant la priori conjugada, que tindrà la mateixa forma algebraica amb diferents
paràmetres ens queda:

g(θ|α) = k(α)θα1−1e−α2θ

És a dir, g(θ|α) ∼ Gamma(α1, α2). Com abans, podem calcular k(α) que resulta

k(α) =
α
α1
2

Γ(α1)
.

Ara, donades N observacions i.i.d d'una Poisson(θ), x = (x1, . . . , zN)T , la den-
sitat a posteriori que s'obté g(θ|x, α) té una llei Gamma(α1 +

∑N
n=1 xn, α2 +N).

g(θ|x, α) ∝ (
N∏
n=1

θxne−θ) · θα1−1e−α2θ = θ
∑N
n=1 xn+α1−1e−θ(N+α2)

A la �gura 3.5.1 es mostra un esquema amb les principals funcions de versemblan-
ça de la família exponencial i les seves prioris conjugades respecte els paràmetres
corresponents.

Per concloure aquest apartat, cal deixar clar que quan s'utilitza una densitat a
priori conjugada, moltes vegades s'està fent una assumpció bastant forta respecte
el paràmetre. Per tant, quan s'escull una densitat a priori d'aquest tipus s'ha
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Figura 3.5.1: Prioris Conjugades

d'analitzar meticulosament la in�uència que té aquesta en la distribució a posteriori.
Si no hi ha gaire in�uència per part de la priori conjugada, l'estadístic pot procedir
amb certa con�ança. Si, en canvi, la tria d'aquesta priori és molt rellevant en el
càlcul de la posteriori, potser s'hauria de plantejar escollir una priori d'un altre
tipus o bé reunir una quantitat més gran de dades de manera que la versemblança
compensi el pes de la priori.

3.6 Predicció

Suposem que tenim N valors no coneguts però observables x = (x1, . . . xN). Com
hem vist, una vegada calculades la funció de versemblança i la densitat a priori
a partir de la informació prèvia de la que es disposa, podem calcular la densitat
marginal d'aquestes dades integrant la densitat conjunta del paràmetre θ i x:

f(x) =

∫
Θ

f(x, θ)dθ =

∫
Θ

g(θ)f(x|θ)dθ

f(x) també s'anomena densitat predictiva a priori, ja que s'ha calculat abans de
tenir les observacions.

Suposem ja observades les dades x = (x1, . . . xN). Si la densitat predictiva a
priori (la densitat marginal) s'ajusta bé a aquestes, signi�ca que el model i la
densitat a priori escollides són adequades.

Imaginem que ara volem predir quins seran els resultats per a un nou vector des-
conegut d'observacions x̃. Freqüentísticament, s'escolliria una distribució predictiva
conforme amb les dades observades, per exemple utilitzant la mitjana o variància
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de les observacions. D'aquesta manera, la incertesa sobre el paràmetre θ no es veu
re�exada en les prediccions ja que només s'estan contemplant les dades.

Gràcies a l'estadística bayesiana, podem obtenir una expressió analítica per a la
densitat predictiva una vegada obtingudes les dades. És el que s'anomena densitat
predictiva a posteriori i la podem calcular de la següent manera:

f(x̃|x) =

∫
Θ

f(x̃, θ|x)dθ =

∫
Θ

f(x̃|θ, x)g(θ|x)dθ

g(θ|x) és la densitat a posteriori obtinguda gràcies al teorema de Bayes i f(x̃|θ, x)
és una nova funció de versemblança que obtenim a partir de la informació prèvia
que ja teníem i la informació adicional que ens donen les dades.

Observació 3.14. Normalment s'assumeix independència entre les dades observa-
des x i les dades desconegudes però observables x̃ conegut el paràmetre. Per tant,
f(x̃|θ, x) = f(x̃|θ) i així,

f(x̃|x) =

∫
Θ

f(x̃|θ)g(θ|x)dθ

De nou, si la densitat predictiva a posteriori s'ajusta correctament a les dades
ara ja observades x̃, signi�ca que el model és prou bo i no cal fer més canvis. Si per
exemple, ara la variància és més gran que la obtinguda amb la densitat a posteriori,
signi�ca que s'ha afegit més incertesa sobre el paràmetre i cal tornar a començar el
procés bayesià per obtenir una millor densitat per a θ amb la nova informació que
tenim.

És a dir, les densitats predictives ens serveixen, entre altres coses, per saber si
cal millorar el model calculat prèviament.

Observació 3.15. En la secció anterior s'ha parlat de les lleis conjugades i de com
eren útils en el càlcul de la densitat a marginal.

A l'hora de calcular densitats predictives a posteriori, també ens trobem amb
una integral que segons com pot ser impossible de calcular analíticament. Per tant,
utilitzar densitats de la família exponencial, ens assegurarà obtenir una expressió
de la densitat conjunta f(x̃, θ|x) que poguem integrar de forma analítica, ja que
la densitat a posteriori en aquest cas actuarà com una conjugada i obtindrem una
densitat predictiva que també serà de la mateixa família amb uns nous paràmetres.
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3.7 Alguns exemples

Exemple 3.16. Sabem que aproximadament un 1
125

dels naixements són bessons
fraternals i que un 1

300
són bessons idèntics. Elvis Presley va tenir un germà bessó

(que va morir en néixer). Volem calcular la probabilitat que el bessó d'Elvis Presley
fós idèntic sabent que era un noi.

En aquest exemple, el paràmetre que volem estudiar és θ1 = �ser bessó idèntic�,
però tenim dos paràmetres més θ2 = �ser bessó fraternal� i θ3 = �no ser bessó�. La
dada (observada) que tenim és x = �Era bessó i noi�

Considerarem que la probabilitat que neixi un nen o una nena és la mateixa
(P (Nen) = P (Nena) = 1

2
).

• g(θ1) = 1
300

, g(θ2) = 1
125

, g(θ3) = 1− ( 1
300

+ 1
125

) = 1483
1500

• fθ1(x) = f(x|θ1) = 1 ja que la probabilitat de ser bessó i noi sent bessó idèntic
és 1.

• fθ2(x) = f(x|θ2) = 1
2
ja que la probabilitat de ser bessó i noi sent bessó

fraternal és igual a la probabilitat de ser noi.

• fθ3(x) = f(x|θ3) = 0 ja que la probabilitat de ser bessó i noi no sent bessó és
nul·la.

• f(x) = fθ1(x)g(θ1) + f(x) = fθ2(x)g(θ2) + f(x)
= fθ3(x)g(θ3) = 1 · 1

300
+ 1

2
· 1

125
+ 0 · 1483

1500
= 11

1500
és la suma de les probabilitats

conjuntes.

Així doncs, el teorema de Bayes ens diu que:

g(θ1|x) =
g(θ1)fθ1(x)

f(x)
=

1
300
· 1

11
1500

=
5

11

Per tant, després d'aplicar la regla de Bayes, les probabilitats que Elvis fos bessó
idèntic han augmentat, ja que sabiem que era bessó i a més el germà difunt era nen.

Podem calcular la raó de les densitats a posteriori de θ1 i θ2 com segueix:

g(θ1|x)

g(θ2|x)
=
g(θ1)

g(θ2)
· fθ1(x)

fθ2(x)
=

1
300
1

125

· 1
1
2

=
250

300
=

5

6

Això ens diu que realment la probabilitat que fos bessó fraternal segueix sent
més alta que la de ser bessó idèntic.

El model binomial

Suposem que tenim x1 . . . xn dades intercanviables amb lleis Bernouilli és a dir,
cada xi pot ser 0 o 1. Direm que hem obtingut èxit si xi = 1 i fracàs si xi = 0.
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Com les variables són intercanviables, podem resumir la informació en el nombre
total d'èxits, que denotarem per x.

Aleshores, el nostre paràmetre d'estudi és la proporció d'èxits θ, i el model de la
mostra (la funció de versemblança) és una binomial de paràmetres n, θ:

f(x|θ) = Bin(x|n, θ) =

(
n

x

)
θx(1− θ)n−x

Una de les aplicacions més comuns que ha tingut aquest tipus de modelatge,
és la de calcular la probabilitat d'un naixement femení. De fet, Laplace, quan
va "descobrir"' la regla de Bayes (independentment a la publicació de l'article del
reverend) la primera aplicació que li va donar va ser aquesta.

És a dir, el paràmetre d'estudi θ és la proporció de noies que neixen d'un nombre
n elevat de naixements (normalment a Europa s'accepta que θ = 0.485).

x és la quantitat de nounates d'un total de n naixements. S'assumeix que les
dades x són variables independents i idènticament distribuïdes.

S'escull com a distribució a priori de θ una llei uniforme U [0, 1]. Per tant,
utilitzant la regla de Bayes i considerant el factor

(
n
x

)
constant, ja que no depèn de

θ,

g(θ|x) ∝ θx(1− θ)n−x

És a dir, la llei θ|x és una Beta(x+ 1, n− x+ 1) no normalitzada.

Predicció

La densitat predictiva a priori, és relativament senzilla de calcular com s'indica
a la fórmula (2.1).

f(x) =

∫
Θ

f(x|θ)g(θ)dθ =

∫ 1

0

(
n

x

)
θx(1− θ)n−xdθ

=

(
n

x

)
Γ(x+ 1)Γ(n− x+ 1)

Γ(n+ 2)
=

n!

x!(n− x)!

x!(n− x)!

(n+ 1)!

=
1

n+ 1
, x = 0, . . . , n

Això ens diu que a priori tots els valors possibles de x tenen la mateixa proba-
bilitat.

Pel càlcul de la densitat predictiva a posteriori, afegirem una observació més x̃.
Si x̃ és el resultat d'un nou naixement, intercanviable amb els primers n,

f(x̃ = 1|x) =

∫ 1

0

f(x̃ = 1|θ, x)g(θ|x)dθ =

∫ 1

0

θg(θ|x)dθ
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La primera igualtat ve donada pel fet que θ ∼ U [0, 1]. Llavors,
∫ 1

0
θg(θ|x)dθ =

E(θ|x) = x+1
n+2

, ja que θ|x ∼ Beta(x + 1, n− x + 1). Aquest resultat es coneix com
la "regla de successió de Laplace", que en el cas general, diu que:

"Si X1, · · · , Xn+1 són variables aleatòries i.i.d. on cada Xi pot prendre els valors
0 o 1 i no sabem res més de la mostra, aleshores,

Pr(Xn+1 = 1|X1 + · · ·Xn = s) =
s+ 1

n+ 2
.”
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4 Models uniparamètrics

Fins ara hem fet una petita introducció a la inferència bayesiana i hem vist alguns
exemples senzills de com aplicar-la. En tots ells el paràmetre d'estudi era un escalar,
és a dir, hem estat treballant amb models uniparamètrics.

En aquest capítol veurem i aprofundirem en alguns dels models unidimensionals
més importants �el binomial, el normal, el de Poisson i l'exponencial� i al mateix
temps introduïrem alguns conceptes importants de l'anàlisi de dades bayesià.

4.1 La posteriori com a compromís entre les dades i la priori

És d'esperar que en el procés de passar d'una distribució a priori a una posteriori es
creï una relació entre les dues distribucions. Per exemple, la posteriori serà menys
variable que la priori ja que incorpora la informació de les dades.

En la proposició següent es demostren dos resultats sobre esperances condiciona-
des que ens serviran per veure la relació que hi ha entre les esperances i variàncies
a priori i a posteriori.

Proposició. Si X i Y són dues variables aleatòries i X té esperança i variància
�nites, aleshores,

1. E(X) = E[E(X|Y )]

2. var(X) = E[var(X|Y )] + var[E(X|Y )]

El primer resultat s'anomena �Llei de l'esperança total"(o llei d'Adam), i el segon
s'anomena �Llei de la variància total"(o llei d'Eva).

Demostració:

1. Tenim que:

E(E(X|Y )) =
∑
y

E(X|Y = y)fY (y)

=
∑
y

(∑
x

xfX,Y (x, y)

fY (y)

)
· fY (y)

=
∑
x

xfX(x) = E(X)

2. Per de�nició, var(X) = E(X2)− E(X)2, ara, si apliquem 1, obtenim:
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E(X2)− E(X)2 = E[E(X2|Y )]− (E[E(X|Y )])2

= E[var(X|Y ) + (E(X|Y ))2]− (E[E(X|Y )])2

= E[var(X|Y )] + (E[(E(X|Y ))2]− (E[E(X|Y )])2])

= E[var(X|Y )] + var[E(X|Y )]

�

De fet, nosaltres aplicarem aquest resultat de la següent manera, pel paràmetre
θ i les dades x:

1. E(θ) = E(E(θ|x))

2. var(θ) = E(var(θ|x)) + var(E(θ|x))

El primer resultat ens diu simplement que l'esperança a priori del paràmetre és
la mitjana de les esperances a posteriori sobre tots els possibles valors de x. En
canvi, la informació que ens dóna el segon resultat és molt més útil, ja que se'n
dedueix que la variància a posteriori és, de mitjana, inferior a la variància a priori
en una quantitat (var(E(θ|x))) que depèn de la variació de les mitjanes a posteriori
sobre la distribució de les dades.

És a dir, gràcies a (2), obtenim que com més gran és var(E(θ|x)), més possibilitat
tenim de reduïr la incertesa sobre θ.

Un exemple molt clar sobre això es troba en el model binomial, explicat en un
exemple de l'apartat anterior. Analitzem la taula 4.1.1, on es mostren l'esperança
a priori (θ ∼ U [0, 1]), l'esperança de les dades (x|θ ∼ Bin(n, θ)) i la posteriori
(θ|x ∼ Beta(x+ 1, n− x+ 1)) d'aquest model:

E(θ) E(x|θ) E(θ|x)
1
2

x
n

x+1
n+2

Taula 4.1.1: Compromís en el model binomial amb priori uniforme

L'esperança a posteriori, la podem escriure com E(θ|x) = x
n
· n
n+2

+ 1
2
· 2
n+2

, de
manera que queda com la suma de l'esperança a priori i la de les dades multiplica-
des per unes constants que sumades dónen 1: n

n+2
+ 2

n+2
= 1. Aquí es veu doncs

clarament la posteriori com un compromís entre la priori i les dades. A més, ob-
servem que com més gran és la mida de la mostra menys in�uència té la priori en
l'esperança de la distribució a posteriori.

Això és una característica general de la inferència bayesiana: El compromís de la
distribució a posteriori entre les dades i la priori queda més controlat per les dades
a mesura que la mida de la mostra creix.
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El model normal amb variància coneguda

La distribució normal és una de les més utilitzades a l'hora de preparar un model
estadístic, en part perquè el teorema del límit central justi�ca el seu ús com a una
aproximació convenient de la versemblança.

En el nostre cas, ens dedicarem a construïr el model normal i analitzar-lo només
pel cas d'una sola observació. Considerem doncs la dada x ∼ N(θ, σ2). Assumint
la variància coneguda, la funció de versemblança només depèn de θ i forma part per
tant de la família exponencial.

f(x|θ) =
1√

2πσ2
exp{ −1

2σ2
(x− θ)2}

Sabem doncs que f(x|θ) té una priori conjugada de la mateixa família. La
parametritzem de manera que θ ∼ N(µ0, τ

2
0 ) i per tant,

g(θ) ∝ exp{−1

2τ 2
0

(θ − µ0)2}

Suposem els hiperparàmetres µ0 i τ 2
0 coneguts. Per ser la priori i la versemblança

conjugades, sabem que la distribució a posteriori serà també gaussiana i la podem
calcular fent el producte entre f(x|θ) i g(θ).

g(θ|x) ∝ exp{ −1

2σ2
(x− θ)2} exp{−1

2τ 2
0

(θ − µ0)2}

Si es desenvolupa l'expressió i es completen quadrats respecte θ es pot demostrar
que θ|x ∼ N(µ1, τ

2
1 ):

g(θ|x) ∝ exp{−1

2τ 2
1

(θ − µ1)2}

Amb µ1 =
τ20

σ2+τ20
x+ σ2

σ2+τ20
µ0 i τ 2

1 = ( 1
τ20

+ 1
σ2 )−1

Com es pot veure la inversa de la variància, anomenada precisió, té un paper molt
important. Tenim 1

τ21
= 1

τ20
+ 1

σ2 . És a dir, la precisió a posteriori és un compromís

entre la precisió de la distribució a priori 1
τ20

i la precisió de les dades 1
σ2 .

En quant a la mitjana, hi ha diverses interpretacions que podem fer, i en totes es
veu com queda compromesa entre la mitjana a priori i la de les dades. Per exemple,
la µ1 donada és suma de x i µ0 multiplicades per τ20

σ2+τ20
i σ2

σ2+τ20
respectivament.

També podem reescriure l'expressió de manera que:

µ1 =

1
τ20
µ0 + 1

σ2x

1
τ20

+ 1
σ2

.
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S'observa la mitjana a posteriori com una mitjana ponderada entre la dada x i
la mitjana a priori on els pesos són proporcionals a les precisions.

Predicció a posteriori

Podem calcular la densitat predictiva a posteriori com segueix, ja que la futura
observació x̃, un cop conegut el paràmetre, no depèn de la dada x.

f(x̃|x) =

∫
f(x̃|θ, x)g(θ|x)dθ =

∫
f(x̃|θ)g(θ|x)dθ

.

Com que es tracta del producte de dues funcions de la família exponencial,
la llei de x̃ a posteriori serà també una llei normal com la priori (amb diferents
paràmetres).

Calcularem la mitjana i la variància predictives per veure si el model plantejat
s'ajusta bé a futures observacions. Per fer-ho, necessitem recordar la proposició
4.1, on hem demostrat les lleis de l'esperança i la variància totals. En aquest cas,
com que la variable que tenim és una llei condicionada (x̃|x), utilitzarem resultats
semblants: les lleis de l'esperança i variància condicionades totals. La demostració
dels resultats és semblant a la del resultat per a lleis no condicionades, així que no
el repetirem.

En aquest cas, tenim que si X, Y i Z són variables aleatòries, X amb esperança
i variància �nites, aleshores:

• E(X|Y ) = E[E(X|Y, Z)|Y ]

• var(X|Y ) = E[var(X|Y, Z)|Y ] + var[E(X|Y, Z)|Y ]

Aplicant aquests dos resultats a la nostra llei predictiva x̃|x, obtenim el següent:

1. E(x̃|x) = E[E(x̃|x, θ)|x] = E[E(x̃|θ)|x] = E(θ|x) = µ1

2. var(x̃|x) = E(var(x̃|θ, x)|x)+var(E(x̃|θ, x)|x) = E(σ2|x)+var(θ|x) = σ2+τ 2
1

Amb 1, veiem que la mitjana predictiva coincideix amb la posteriori, per tant es
tracta d'un bon model.

Per altra banda, el resultat 2 mostra que la variància predictiva és suma de la
variància del model i la variància a posteriori, cosa que expressa incertesa sobre θ.

4.2 Distribucions a priori informatives

Com ja s'ha comentat anteriorment, un dels passos més complicats en el procés
Bayesià és el de trobar una distribució adequada al problema.

En aquest i el següent apartat, distingirem dos dels tipus principals de prioris
que tenim: les informatives i les no-informatives.
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Una distribució a priori es diu que és informativa si explica amb detall el parà-
metre, és a dir, la informació que dóna sobre aquest és concreta i explícita. Sovint
això es dóna quan tenim una opinió molt clara encara que subjectiva respecte el
paràmetre, però també quan la informació prèvia és segura i la podem sumar als
nostres coneixements. Cal observar, que a l'hora d'utilitzar informació prèvia tam-
bé s'està actuant en certa manera subjectivament ja que la persona que realitza
l'estudi decideix si la informació és adequada o no.

Un exemple molt clar seria el de estimar la temperatura que farà demà. Aquí la
informació prèvia (la temperatura dels últims dies) juga un paper molt important i
l'observador podria decidir que el paràmetre tingui com a priori, per exemple, una
normal de mitjana la temperatura d'ahir i variància la variació de les temperatures
entre dos dies consecutius de la última setmana. Una altra opció seria escollir com a
priori la temperatura d'aquell dia concret l'any anterior. En tots dos casos, la opinió
subjectiva i la informació prèvia determinen de forma molt explícita el paràmetre i
per tant la distribució a posteriori.

En aquest exemple i en molts altres, s'utilitza com a distribució a priori la dis-
tribució a posteriori (després d'haver observat les dades) d'un experiment anterior.
Com és d'esperar, però, en molts casos no disposem de cap mena d'informació prèvia
sobre el paràmetre i aquest tipus de priori no és possible de calcular.

Exemple 4.1. Recordem l'exemple del model binomial, on havíem triat com a
densitat a priori una llei uniforme en l'interval [0, 1]. Clarament, una distribució
com aquesta no especi�ca cap mena d'informació sobre θ, tal i com s'observa a la
densitat predictiva a priori, que donava 1

n+1
sobre tots els possibles valors de les

dades.

Veiem què passa si en comptes d'una uniforme escollim com a priori una densitat
Beta(α, β) (recordem que α i β són hiperparàmetres del model). És convenient
escollir tal priori per obtenir de forma sezilla la distribució a posteriori, ja que la
funció de versemblança era una binomial i la beta és priori conjugada d'aquesta.
Així doncs, teníem:

f(x|θ) ∝ θx(1− θ)n−x

I per tant,

g(θ) ∝ θα−1(1− θ)β−1

Notem que si posem α = β = 1, g(θ) esdevé una distribució uniforme com
abans. Hem d'escollir doncs valors que s'adeqüin als coneixements que es tenen
sobre el problema, per exemple, una opció seria escollir la mitjana i la variància per
als hiperparàmetres. Hi ha diverses maneres d'obtenir bons hiperparàmetres, com
per exemple utilitzant els models jeràrquics esmentats abans, però no entrarem en
gaires detalls sobre això.

Deixem de moment α i β i calculem la densitat a posteriori, que resulta una
Beta(α + x, β + n− x).
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g(θ|x) ∝ θx(1− θ)n−xθα−1(1− θ)β−1 = θx+α−1(1− θ)n−x+β−1

Tornem a calcular ara l'esperança i variància a priori i posteriori per comparar
els dos exemples. Hem posat els resultats a la taula 4.2.1.

E(θ) E(x|θ) E(θ|x)

α
α+β

x
n

α+x
α+β+n

var(θ) var(x|θ) var(θ|x)

αβ
(α+β)2(α+β+1)

x
n
· (1− 1

n
) (α+x)(β+n−x)

(α+β+n)2(α+β+n+1)

Taula 4.2.1: Compromís en el model binomial amb priori beta

De nou, podem escriure l'esperança a posteriori com un compromís clar entre
l'esperança a priori i l'esperança de les dades:

E(θ|x) =
α

α + β
· α + β

α + β + n
+
x

n
· n

α + β + n
,

de manera que α+β
α+β+n

+ n
α+β+n

= 1.

Per altra banda, observem que:

var(θ|x) =
E(θ|x)[1− E(θ|x)]

α + β + n+ 1
.

Així, si �xem els hiperparàmetres, l'esperança i la variància depenen cada cop
menys d'ells si x i n− x creixen.

Hem de tenir en compte que en alguns models més complicats no és possible
trobar una priori conjugada. En aquest exemple concret, podríem haver escollit
com a priori informativa no conjugada una distribució centrada en 0.485, el valor
que s'accepta a Europa actualment per a la proporció de naixements femenins.
Per exemple, podríem haver posat com a priori una funció lineal de�nida a trossos
centrada en aquest valor.

4.3 Distribucions a priori no-informatives

Les distribucions a priori no-informatives o prioris objectives són aquelles que estan
basades només en la població (la mostra), és a dir, distribucions que no tenen cap
in�uència subjectiva de l'observador. Sovint són complicades de determinar. A
més, quan necessitem utilitzar una priori no-informativa, és interessant aconseguir
que in�ueixi el mínim possible en la distribució a posteriori.

Aquest tipus de distribucions també s'anomenen distribucions a priori de re-
ferència, i la densitat a priori associada a aquestes es diu que és plana, difusa o
no-informativa.
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Normalment s'utilitzen densitats a priori no-informatives quan no tenim informa-
ció prèvia o no tenim cap opinió (convincent) formada sobre el paràmetre d'estudi
i, per tant, no volem que les dades quedin in�uenciades per altres informacions ex-
ternes, és a dir, volem que la funció de versemblança jugui el paper més important
en el càlcul de la posteriori.

La regla més antiga i senzilla per calcular una priori no-informativa és el Prin-
cipi d'indiferència, que diu que si tenim n possibilitats indistinguibles entre elles,
aleshores cada una té una probabilitat de 1

n
.

Un exemple clar d'això l'hem vist anteriorment quan al model binomial, hem
escollit una densitat a priori uniforme en l'interval [0, 1], que és una llei totalment
plana que no dóna cap mena d'informació sobre el paràmetre.

Com hem dit, en general és complicat trobar una priori no-informativa. Aquests
són dos dels principals problemes amb què ens podem trobar:

1. Quan la versemblança és dominant en el problema, agafar sempre una distri-
bució a priori de referència es pot convertir en un gest automàtic i molts cops
incorrecte.

2. En molts casos no hi ha una tria clara de la priori no-informativa, ja que una
densitat que és plana per a una parametrització pot no ser-ho per a una altra.

El principi d'invariància de Je�reys

Sovint per determinar una priori no-informativa, s'utilitza el principi d'invariància
de Je�reys, que com el seu nom indica va enunciar Harold Je�reys, matemàtic i
estadístic molt important del segle XX.

Es basa en considerar transformacions bijectives del paràmetre d'estudi θ, de
manera que la densitat a priori de θ (g1) és equivalent a la densitat a priori del nou
paràmetre (g2). Això és útil ja que no ens obliga a seleccionar una parametrització
especí�ca al principi del problema.

Sigui φ = h(θ). Aleshores,

g2(φ) = g1(h−1(φ))
1

h′(θ)
= g1(θ)

∣∣∣∣dθdφ
∣∣∣∣

El principi de Je�reys diu que una priori obtinguda d'aquesta manera, coincideix
amb la densitat a priori que s'obtindria directament de f(x, φ) = g(φ)f(x|φ).

Una aplicació directa d'aquest principi és escollir una priori de Je�reys, que és
posar g(θ) ∝

√
I(θ), on I(θ) és la informació de Fisher de θ. Recordem que de la

de�nició de la informació de Fisher tenim:

I(θ) = E

((
d log f(x|θ)

dθ

)2

|θ

)
= −E

(
d2 log f(x|θ)

dθ2
|θ
)

.
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Comprovem que aquest model és invariant respecte reparametritzacions. Volem

veure que si φ = h(θ), aleshores,
√
I(φ) =

√
I(θ)

∣∣∣ dθdφ ∣∣∣. En efecte,

I(φ) = −E
(
d2 log f(x|φ)

dφ2

∣∣∣φ)
= −E

(
d2 log f(x|θ = h−1(φ))

dθ2

∣∣∣∣dθdφ
∣∣∣∣2 |θ = h−1(φ)

)

= I(θ)

∣∣∣∣dθdφ
∣∣∣∣2

Exemple 4.2. Considerant novament el model binomial, x ∼ Bin(n, θ), tenim:

log f(x|θ) = x log θ + (n− x) log (1− θ) + const.

d2 log f(x|θ)
dθ2

=
−x
θ2

+
x− n

(1− θ)2

I com que E(x|θ) = nθ, no és difícil (però sí una mica llarg) comprovar que la
informació de Fisher de θ és:

I(θ) =
n

θ(1− θ)

Així doncs, la densitat a priori de Je�reys per al model binomial és g(θ) ∝
θ−1/2(1− θ)−1/2, per tant, θ ∼ Beta(1

2
, 1

2
).

No tot són avantatges però; per exemple, la priori de Je�reys no és aplicable a
models amb paràmetre discret. A més, no assegura que la densitat a posteriori sigui
pròpia quan la priori és impròpia (veurem què vol dir això al següent apartat).

Sigui com sigui, és útil escollir una distribució a priori no-informativa quan no te-
nim cap coneixement previ del paràmetre o en casos on només ens interessa estudiar
la sensibilitat de la posteriori respecte les assumpcions del model.

4.4 Distribucions a priori impròpies

Diem que una densitat a priori g(θ) és pròpia si és funció de densitat, és a dir,
integra 1.

Anomenem doncs impròpies a aquelles densitats a priori no són pròpies, i.e., que
no integren 1. En el cas que la densitat a priori no integri 1 però la seva integral
sigui �nita, direm que g(θ) és una densitat a priori no normalitzada.

En general quan parlem de densitats a priori impròpies ens referim a aquelles
que integren∞. Això és perquè si la integral de la densitat a priori és un valor �nit,
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és possible canviar-la (normalitzar-la) multiplicant per una constant de manera que
la nova densitat sí integri 1. Recordem que podem utilitzar la densitat marginal
per fer això, ja que no depèn del paràmetre i normalment la considerem constant.

Un exemple molt senzill de densitat a priori impròpia seria g(θ) = k
θ
1[0,∞)(θ),

amb k constant. ∫ ∞
−∞

g(θ)dθ =

∫ ∞
0

k

θ
dθ = k · ∞ =∞

.

Des d'un punt de vista teòric, si la densitat a priori és impròpia, la posteriori no
existeix. Tot i així, a vegades es pot considerar com a límit. Veiem-ne un exemple.

Exemple 4.3. Considerem n observacions x i.i.d. d'una llei Bernouilli de paràmetre
θ. Ja havíem vist que si posem θ ∼ Beta(α, β), la posteriori és θ|x ∼ Beta(α +
s, β + n− s), on s és el nombre d'èxits de les n observacions.

La mitjana era E(θ|x) = α+s
α+β+n

.

Si escollim com a hiperparàmetres α = β = 0, la densitat a priori que resulta és
impròpia. Tenim g(θ) ∝ θ−1(1− θ)−1 i en efecte,

∫ ∞
−∞

g(θ)dθ =

∫ 1

0

θ−1(1− θ)−1dθ =

∫ 1

0

1

θ(1− θ)
dθ = [log θ − log (1− θ)]10 =∞

La densitat a posteriori que s'obtindria aplicant les fórmules de sempre és g(θ|x) ∝
θs−1(1− θ)n−s−1 i es tindria:

∫ ∞
−∞

g(θ|x)dθ =

∫ 1

0

θs−1(1− θ)n−s−1dθ =
Γ(s)Γ(n− s)

Γ(n)
<∞

.

Per tant, realment obtenim una densitat a posteriori pròpia. Com hem dit,
teòricament no existeix la posteriori si la priori és impròpia, però, el que realment
hem calculat és la denistat a posteriori quan α→ 0, β → 0.

Per veure un altre exemple de com es calcula la posteriori quan la priori és
impròpia, retornarem al model normal amb variància coneguda.

Exemple 4.4. Recordem que volíem estimar la mitjana θ d'un model normal amb
una observació N(θ, σ2) on la variància era coneguda. Teníem una priori conjugada
N(µ0, τ

2
0 ) i havíem obtingut una densitat a posteriori θ|x ∼ N(µ1, τ

2
1 ), amb

µ1 =
τ 2

0

τ 2
0 + σ2

x+
σ2

τ 2
0 + σ2

µ0,
1

τ 2
1

=
1

τ 2
0

+
1

σ2

Si la precisió a priori 1
τ20

és petita en relació a la precisió de les dades 1
σ2 (en

aquest cas teníem una sola observació), podem calcular la densitat a posteriori com
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si τ 2
0 = ∞. És fàcil comprovar que si τ 2

0 = ∞, la densitat a priori és impròpia, ja
que exp(−1

τ20
(θ − µ0)2) = 1 i per tant∫ ∞

−∞
g(θ)dθ =

∫ ∞
−∞

dθ =∞

En aquest cas, la posteriori seria θ|x ∼ N(x, σ2), que és una densitat pròpia.
Observem que a més, una priori normal de mitjana µ0 i variància τ 2

0 = ∞ és com
una uniforme a tot R, és a dir, es tracta d'una priori plana.

Distribucions a priori dèbilment informatives

Diem que una distribució a priori és dèbilment informativa si és pròpia però està
determinada de manera que la informació que dongui sigui intencionadament més
dèbil que la que pugui donar qualsevol altre coneixement previ disponible, però
su�cient per assegurar que la distribució a posteriori tingui sentit.

Per exemple, en el model binomial quan estàvem estudiant la probabilitat d'un
naixement femení, podríem haver escollit una densitat a priori concentrada entre
0.4 i 0.6 (ja que prèviament sabem que θ estarà entre aquests dos valors), com
θ ∼ N(0.5, 0.12).

Normalment les densitats dèbilment informatives s'utilitzen quan hi ha poques
dades i la priori realment marca la diferència en el càlcul de la posteriori.

Hi ha dues formes essencials de trobar una densitat a priori dèbilment informa-
tiva, abordant el problema desde diferents punts de vista:

• Començar amb alguna distribució a priori no-informativa i afegir la su�cient
informació sobre el paràmetre de manera que la inferència a posteriori continuï
sent coherent.

• Començar amb una densitat a priori informativa forta i afegir incertesa sobre
el paràmetre a partir de coneixements o estimacions prèvies sobre aquest (és
a dir, anar rebaixant la informació que dóna la priori sobre el paràmetre).

Cap de les dues direccions és perfecta, ni cap és millor que l'altra.

En el primer cas, és possible que la no-informativa escollida sigui massa forta
i tingui una rellevància massa forta en les dades (per exemple quan les dades són
poques), amb l'altre mètode, ens podríem trobar amb que de fet la priori informativa
és massa dèbil en algun sentit.

En molts casos però, el millor és simplement re�ectir en la priori qualsevol in-
certesa que en poguem tenir. No hauria de ser una costum escollir automàticament
una priori no-informativa o dèbilment informativa si es tenen coneixements previs
sobre el paràmetre.
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4.5 Altres models estàndard

El model Poisson

El model de Poisson s'utilitza molt en l'àmbit de l'epidemiologia, ja que és un model
útil per fer recompte de dades.

Considerem n observacions i.i.d. x = (x1 · · ·xn) ∼ Poiss(θ). Aleshores la funció
de versemblança és de la forma:

f(x|θ) ∝ θT (x)e−nθ

On T (x) =
∑n

i=1 xi. Podem reescriure la versemblança de manera que sigui de la
forma de la família exponencial, obtenint que el paràmetre natural és φ(θ) = log θ
i l'estadístic su�cient és T (x):

f(x|θ) ∝ e−nθeT (x) log θ

.

Aleshores la priori conjugada natural del model és de la forma:

g(θ) ∝ e−ηθeν log θ

,

amb hiperparàmetres (η, ν).

Per comoditat, com que la versemblança és de la forma θae−bθ, escollim una
parametrització més convencional on:

g(θ) ∝ e−βθθα−1

.

Per tant, θ ∼ Gamma(α, β). Ara ja estem en condicions de calcular la densitat
a posteriori, que sabem serà θ|x ∼ Gamma(α + nx̂, β + n).

En molts casos s'utilitzen les lleis conjugades per calcular la densitat marginal o
densitat predictiva a priori ja que es coneix la forma de la priori i la posteriori.

f(x) =
f(x|θ)g(θ)

g(θ|x)
.

Si per exemple considerem el model Poisson amb una única observació x, obte-
nim:
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f(x) =
Poiss(x|θ)Gamma(θ|α, β)

Gamma(θ|α + x, β + 1)

=

(
θxe−θ

x!

)(
θα−1e−βθΓ(α)

β

α)
θα+x−1e−(β+1)θ

Γ(α+x)
(1 + β)α+x

=
Γ(α + x)βα

Γ(α)x!(1 + β)α+x

=

(
α + x− 1

x

)(
β

β + 1

)α(
1

β + 1

)x
És a dir, la densitat predictiva a priori té una llei binomial negativa de parà-

metres α, β.

El model exponencial

El model exponencial s'utilitza normalment per modelar temps d'espera, per exem-
ple el temps de vida d'un pacient en l'anàlisi de supervivència. Això és perquè és
una llei que té la propietat anomenada sense memòria (de fet, la exponencial és l'ú-
nica llei contínua que té aquesta propietat). Així, la probabilitat de sobreviure una
quantitat més de temps t, és independent del temps transcorregut �ns el moment:

Pr(x > t+ s|x > s, θ) = Pr(x > t|θ)

.

Sigui x ∼ Exp(θ). La funció de versemblança és de la forma:

f(x|θ) = θe−xθ, x > 0

.

La priori conjugada d'un model exponencial és, com en la Poisson, una gamma
de paràmetres α, β i la posteriori resulta novament θ|x ∼ Gamma(α + 1, β + x).
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5 Estadística Bayesiana amb R

5.1 Exemple: L'ús d'Internet en la gent gran

En aquest exemple es realitzarà un estudi sobre la proporció de gent major de 65
anys que utilitza Internet almenys un cop al dia.

Utilitzarem tres mètodes diferents per al càlcul de la priori: càlcul d'una densitat
a priori discreta, una priori amb la llei Beta i �nalment una priori obtinguda a partir
de la simulació d'un histograma.

Com a informació prèvia, hem agafat els resultats dels dos últims anys d'una
enquesta feta anualment per l'Institut nacional d'estadística juntament amb l'Insti-
tut d'Estadística de Catalunya sobre la freqüència d'ús d'Internet a la població de
Catalunya.

Al 2015, d'una mostra de 284333 persones majors de 65 anys, un 69, 1% a�rma
que utilitza Internet almenys un cop al dia. En canvi, els resultats de l'any 2016
mostren que només un 51, 9% fa un ús diari d'Internet, amb una mostra de 288452
persones.

Amb aquestes dades, hem estimat que el paràmetre p, la proporció de gent major
de 65 anys que utilitza internet almenys un cop al dia, està entre 0.45 i 0.75.

El següent pas és obtenir dades sobre el paràmetre que volem estudiar. Hem
agafat una mostra de 30 persones majors de 65 i hem obtingut els següents resultats:
18 persones fan servir Internet almenys un cop al dia i les altres 12 en fan un ús
menys freqüent.

Considerarem p la proporció de gent que utilitza internet almenys un cop al dia.
Diem que èxit és que la persona utilitzi internet una o més vegades al dia i posem e
com el nombre total d'exits i f el nombre total de fracassos (que la persona no faci
un ús diari d'internet). Observem que aleshores p = e

e+f
. Amb això, plantegem la

següent funció de versemblança.

L(p) ∝ pe(1− p)f

amb
0 ≤ p ≤ 1

Amb les nostres dades, tenim e = 18 i f = 12.

Per tant la densitat a posteriori la podrem calcular com g(p|x) ∝ g(p)L(p). A
continuació es proposen tres mètodes per calcular g(p):
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Primer mètode: Càlcul d'una priori discreta

Una forma d'obtenir una distribució a priori per p és escriure una llista de pos-
sibles valors de p i assignar a cada valor un pes, segons la creença de l'observador.

En aquest exemple proposem la següent taula de 10 valors amb els seus corres-
ponents pesos:

VALOR 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95
PES 0 0 0.8 1.5 3.1 7.5 8.6 6.3 5 1

Taula 5.1.1:

Aquesta llista de pesos es pot transformar en la probabilitat a priori dividint
cada pes per la suma de tots ells. A continuació podem veure un histograma fet
amb R on es veu cada valor amb la seva corresponent probabilitat.

Figura 5.1.1: Histograma priori discreta

En el nostre exemple, tenim e = 18 èxits i f = 12 fracassos. Així doncs la funció
de versemblança, L(p) ∝ p18(1 − p)12, 0 ≤ p ≤ 1, és una llei Beta de paràmetres
e+ 1 = 19, f + 1 = 13 (Beta(19, 13)).

Ara, és possible calcular les probabilitats a posteriori. Amb R hem obtingut els
següents resultats, que apareixen a la taula juntament amb els possibles valors de
p i les probabilitats a priori calculades anteriorment.

p 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95
Priori 0 0 0.02 0.04 0.09 0.22 0.25 0.19 0.15 0.03

Posteriori 0 0 0 0 0.05 0.41 0.46 0.08 0 0

Taula 5.1.2:
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Per a una millor visualització dels resultats, també hem realitzat una comparativa
dels histogrames a priori i a posteriori:

Figura 5.1.2: Comparació histogrames priori/posteriori

Observem que ara els valors de p més probables es troben al conjunt {0.55, 0.65}.
De fet, podem dir que la probabilitat a posteriori que p estigui al conjunt {0.55, 0.65, 0.75}
és de 0.95.

Segon mètode: Càlcul d'una priori Beta

Donat que la proporció és realment un paràmetre contínu, una alternativa per
calcular les probabilitats a priori és construïr una densitat g(p) en l'interval (0, 1).

Utilitzarem una llei Beta(a, b), on els paràmetres a i b es calcularan (gràcies a
R) a partir de l'opinió o creença de l'observador. En el nostre cas, estem un 90%
segurs que p és inferior a 0.8 i que és igual de probable que sigui superior o inferior
a 0.6. Podem calcular fàcilment amb el programa R uns paràmetres a, b usant que
el percentil 90 i la mediana de la distribució són 0.8 i 0.6 respectivament, segons la
nostra creença.

Així hem obtingut els paràmetres a = 4.91 i b = 3.38.

Ara, usant que la llei Beta és conjugada d'ella mateixa, podem calcular la den-
sitat a posteriori de la següent manera:

g(p|x) ∝ pa+e−1(1− p)b+f−1, 0 ≤ p ≤ 1

On a+ e = 4.91 + 18 i b+ f = 3.38 + 12.
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Ara que tenim calculades les tres funcions (densitat a priori, versemblança i
densitat a posteriori), el següent grà�c mostra una comparativa entre elles on es
pot observar la densitat a posteriori com un compromís entre les dades i la priori.

Figura 5.1.3: Comparació densitats

Després d'aquest càlculs i utilitzant algunes funcions de R hem obtingut l'interval
de con�ança al 90% de p (0.466, 0.724). És a dir, la probabilitat a posteriori que p
es trobi en aquest interval és de 0.9. A més, la probabilitat que p sigui inferior a
0.5 és de 0.12

Els càlculs són exactes ja que estan fets gràcies a funcions de R especí�ques per
a una densitat Beta i per tant la visualització dels resultats obtinguts és també
exacta.

Una altra forma d'analitzar els resultats és simular un nombre elevat de valors
de la densitat a posteriori g(p|x) i representar-ho en un histograma. Ho hem fet
agafant 10000 valors aleatoris de Beta(a+ e, b+ f) i hem obtingut el següent:

A partir d'aquesta simulació l'interval de con�ança al 90% que s'obté és (0.469, 0.724).
D'altra banda, la probabilitat que p sigui inferior a 0.5 és de 0.11.

Notem que aquests resultats són pràcticament iguals als obtinguts de forma
exacta mitjançant els càlculs amb funcions de R.

Tercer mètode: Càlcul d'una priori a partir d'un histograma

Tot i que usar una Beta com a priori és una bona opció, també és senzill realitzar
càlculs posteriors a partir de qualsevol densitat a priori g(p).

Els passos a seguir són els següents:

1. Fer una taula de possibles valors de p.

2. Calcular el producte de la versemblança i la priori de la taula L(p)g(p)

3. Normalitzar el resultat dividint cada producte per la suma de tots (s'aproxima
la densitat a posteriori per una distribució de probabilitat discreta)
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Figura 5.1.4: Histograma simulació de la posteriori

4. Agafar una mostra aleatoria amb reemplaçament (un valor pot ser escollit
més d'una vegada) de la taula

5. Finalment, s'obté un grà�c de la "priori histograma"(nom amb el que desig-
narem aquest tipus de priori) amb el qual es calcula la densitat a posteriori.

Hem decidit il·lustrar això amb un petit exemple, escollint uns valors de p que
s'ajustin a la informació prèvia que tenim. Així, hem dividit l'interval (0, 1) en
deu subintervals de longitud 0.1 i hem assignat a cada interval un pes, de forma
semblant a la del mètode pel càlcul d'una priori discreta.

D'aquesta manera hem obtingut la següent densitat a priori:

Figura 5.1.5: Densitat de la priori histograma
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A continuació, es calcula la densitat a posteriori multiplicant la priori histograma
per la funció de versemblança (L(p) ∼ Beta(19, 13)). El resultat d'això es mostra
a la següent �gura:

Figura 5.1.6: Densitat de la posteriori histograma

Veiem ara què passa si ho fem en general per a una taula amb 1000 valors de p
entre 0 i 1 i calculant la densitat a posteriori tal i com s'indica als passos anteriors.
L'histograma següent mostra els resultats de la densitat a posteriori obtinguda a
partir d'aquesta simulació:

Figura 5.1.7: Histograma de la posteriori per simulació de 1000 valors de p

En aquest cas, l'interval de con�ança al 90% és (0.488, 0.724) i la probabilitat
que p sigui inferior a 0.5 és de 0.07. Aquests resultats no s'allunyen tampoc gaire
dels que havíem obtingut usant una llei Beta com a priori.

Hem vist doncs, tres maneres diferents de calcular una densitat a priori per al
paràmetre p: La proporció de gent major de 65 anys que utilitza internet almenys
un cop al dia. La taula que hi ha a continuació és un resum dels tres intervals de
con�ança que hem obtingut per cada priori.
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PRIORI Discreta Beta Histograma
I.C. al 90% {0.45, 0.55, 0.65} (0.466, 0.724) (0.488, 0.724)

Taula 5.1.3:

Suposem que ara volem predir els resultats que s'obtindrien en estudiar una
mostra de deu persones. Farem un estudi de les probabilitats predictives a priori i
a posteriori que surten utilitzant els dos primers mètodes de càlcul de la priori.

Es poden calcular, com hem vist anteriorment, les probabilitats predictives a
priori de les dades encara no observades x utilitzant la següent expressió, tenint en
compte que la versemblança també depèn de la mida de la mostra m.

f(x) =

∫
f(x|m, p)g(p)dp

Similarment, podem calcular les probabilitats predictives a posteriori de dades
potencialment observables x̃:

fpost(x̃) =

∫
f(x̃|m, p)g(p|x)dp

On ara g(p|x) és la densitat a posteriori.

Al primer cas, teníem una densitat a priori discreta i havíem obtingut una den-
sitat a posteriori també discreta.

La funció de versemblança fB(x|m, pi) és una binomial de paràmetres la mida
de la mostra, m, i la proporció p:

fB(x|m, p) =

(
m

x

)
px(1− p)m−x, x = 0, . . . ,m

Ara, les funcions de massa de probabilitat predictives a priori i a posteriori són,
respectivament,

∑
fB(x|m, pi)g(pi) i

∑
fB(x̃|m, pi)g(pi|x).

A continuació es mostra una taula amb les probabilitats predictives a priori i a
posteriori per al nombre d'èxits d'una mostra de 10 persones.

N. Èxits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P. Prio. 0.002 0.011 0.028 0.055 0.092 0.133 0.165 0.175 0.159 0.119 0.061
P. Post. 0.000 0.003 0.015 0.049 0.110 0.183 0.226 0.208 0.136 0.057 0.012

Taula 5.1.4: Probabilitats predictives amb priori discreta

Es pot observar que el nombre d'èxits més probable a priori és 7, mentre que
les prediccions a posteriori ens diuen que és més probable que d'una mostra de 10
persones grans n'hi hagi 6 que utilitzen internet almenys un cop al dia.

Utilitzant una llei Beta(a, b) com a densitat a priori (amb a, b hiperparàmetres)
es pot calcular la densitat predictiva a priori analíticament amb la següent expressió,
on B(a, b) és la funció Beta (B(a, b) = Γ(a)Γ(b)

Γ(a+b)
).
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f(x̃) =

(
m

x̃

)
B(a+ x̃, b+m− x̃)

B(a, b)

La densitat predictiva a posteriori en aquest cas serà:

f(x̃) =

(
m

x̃

)
B(a+ e+ x̃, b+ f +m− x̃)

B(a+ e, b+ f)

Hem obtingut les següents probabilitats predictives a priori i posteriori per a
cada nombre d'èxits possibles entre 0 i 10:

N. Èxits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P. Prio. 0.005 0.019 0.044 0.079 0.116 0.149 0.166 0.162 0.135 0.088 0.036
P. Post. 0.000 0.004 0.019 0.055 0.117 0.186 0.223 0.200 0.129 0.054 0.011

Taula 5.1.5: Probabilitats predictives amb priori Beta

En aquest cas, el nombre d'èxits amb probabilitat més alta, tant a priori com a
posteriori, de la mostra futura és 6.

Una tercera i convenient forma de calcular la densitat predictiva d'una mostra
donada qualsevol densitat a priori és per simulació.

Hem simulat 10000 valors de p i els hem guardat en un vector. A continuació,
es simulen 10 valors de x̃ i es guarden les seves freqüències en un altre vector que
es normalitza transformant-lo en un vector de probabilitats. El següent histograma
mostra la distribució predictiva obtinguda:

Figura 5.1.8: Histograma de probabilitats predictives a priori per simulació
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5.2 Exemple: La taxa de mortalitat per trasplantament de

pulmó

L'objectiu d'aquest exemple és estudiar la probabilitat d'èxit en una operació qui-
rúrgica de trasplantament de pulmó a Catalunya. De nou, les dades que utilitzarem
s'han obtingut a partir d'estudis de l'Idescat, fets amb la col·laboració d'altres en-
titats.

Per exemple, l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron va fer un estudi de la
supervivència al trasplantament de pulmó després de trenta dies de l'operació, entre
els anys 1990 i 2009 [12]. Els resultats es poden veure resumits en el grà�c següent.

Figura 5.2.1: Supervivència en trasplantamens de pulmó a l'Hospital Vall d'Hebron

Denotem per n el nombre de trasplantaments de pulmó i per x el nombre de
morts trenta dies després de l'operació. El paràmetre que volem estimar és la taxa
de mortalitat per individu λ

Utilitzant un model que contempli, per exemple, l'estat mèdic del pacient abans
de l'operació o el seu gènere, és possible predir la probabilitat de defunció per a
un individu en particular. Basant-nos en aquestes probabilitats predictives, podem
assignar un valor E a l'exposició (risc) que tingui una persona a morir en l'operació
o en trenta dies després d'aquesta.

Assumim com a model estàndard que x ∼ Poiss(Eλ).

Agafar com a priori de λ l'estimador màxim de versemblança λ̂ = x
E
funcionaria

bé si el nombre de morts fós elevat, però afortunadament s'han fet grans progressos
en aquest tipus d'operacions i la taxa de mortalitat és baixa. Per tant necessitem
una densitat a priori que sigui adequada per a un nombre de morts proper a zero.
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És a dir, utilitzarem una priori que contempli la mida de la taxa de mortalitat.

En aquest cas, hem escollit λ ∼ Gamma(α, β), amb densitat a priori

g(λ) ∝ λα−1exp(−βλ), λ > 0

.

Com a font d'informació prèvia (totes les dades són hipotètiques però basades
en resultats d'experiments reals), hem agafat els resultats d'aquesta operació en
10 hospitals diferents de Catalunya. Denotem per zj el nombre de morts i per Ej
l'exposició total dels individus per j = 1, . . . 10. Observem que en cada Ej estem
contemplant l'exposició de tots els pacients operats. Hem obtingut:

10∑
j=1

zj = 8,
10∑
j=1

Ej = 7587

Posant α =
∑10

j=1 zj i β =
∑10

j=1 ej, la densitat a priori de λ serà de la forma:

g(λ) ∝ λ
∑10
j=1 zj−1exp(−(

10∑
j=1

Ej)λ)

És a dir, λ ∼ Gamma(8, 7587). Observem que en aquesta priori no hi intervé
cap aportació subjectiva de la persona que realitza l'estudi, per tant no és una priori
gaire informativa. Per altra banda, la llei gamma és priori conjugada de la nostra
funció de versemblança, que té una llei Poisson.

Per tant, donada una observació x ∼ Poiss(Eλ) i λ ∼ Gamma(α, β), la densitat
a posteriori tindrà també una llei gamma de paràmetres α + x, β + E:

g(λ|x) ∝ λα+x−1exp(−(β + E)λ)

Com ja hem vist anteriorment, calcular la densitat predictiva a priori ens pot
ajudar, després d'una futura observació de les dades, a saber si el model escollit
és raonable, simplement mirant si les observacions fetes quadren amb el model fet
prèviament. En aquest cas, com que ja tenim calculada la densitat a posteriori, i
gràcies al teorema de Bayes, podem calcular la densitat predictiva a priori usant:

f(x) =
g(λ)fλ(x)

g(λ|x)
.

Per tant,

f(x) ∝ ((λE)xexp(−λE))(λα−1exp(−βλ))

λα+x−1exp(−(β + E)λ)
= Ex

.

38



Observem doncs que, en efecte, la priori no és informativa ja que el paràmetre
no in�ueix en la probabilitat predictiva a priori, que resulta ser l'exposició elevada
al nombre de morts x.

Veiem quines aplicacions pot tenir la construcció que hem fet. Considerem en
primer lloc un hospital A en el que s'han observat tan sols dues morts, xA = 1,
després de trenta dies de l'operació del trasplantament de pulmó amb una exposició
total eA = 123.

Construïrem una taula amb les probabilitats predictives per a x = 0, . . . , 10 i
veurem si són coherents amb l'observació xA = 1. Tot i que això es pot fer per
qualsevol valor de λ, per evitar càlculs massa complicats hem posat λ = α

β
(la

mitjana a priori). Hem obtingut el següent:

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Predictiva 0.879 0.112 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Taula 5.2.1: Probabilitats predictives a priori hospital A

Observem que tots els valors d'aquesta taula es troben concentrats entre 0, 1 i 2,
per tant podem dir que el model escollit és prou bo, ja que el valor obtingut xA = 1
és un d'aquests valors més probables.

A continuació farem els mateixos càlculs per un hospital B on desafortunadament
s'han observat 4 morts, xB = 4, amb una exposició eB = 1671. En la taula podrem
observar que el model és igualment adequat pel mateix motiu que abans.

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Predictiva 0.203 0.294 0.239 0.144 0.071 0.031 0.012 0.004 0.001 0.000 0.000

Taula 5.2.2: Probabilitats predictives a priori hospital B

Finalment, pot ser interessant fer un estudi de com la densitat a priori gamma
in�ueix en la densitat a posteriori. Utilitzant R, hem dibuixat dos grà�cs, un per
cada hospital, on es mostren les densitats a priori i a posteriori superposades. La
densitat a posteriori de λ ha estat obtinguda pels hospitals A i B simulant 1000
valors d'una gamma de paràmetres α+xA, β+ eA i α+xB, β+ eB respectivament.
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Aquests són els grà�cs obtinguts en fer les simulacions corresponents:

Figura 5.2.2: Comparació densitats a priori i posteriori hospital A

Figura 5.2.3: Comparació densitats a priori i posteriori hospital B

Es veu clar que la in�uència de la priori en la densitat a posteriori és molt més
gran per l'hospital A, on només hi ha hagut una mort. En canvi, a l'hospital B,
l'impacte de la densitat a priori en la inferència és més baix, i la posteriori té més
in�uència de la funció de versemblança Poiss(eBλ).

Per tant, la priori in�ueix més quan hi ha menys persones que hagin mort a
causa de l'operació de trasplantament, i deixa més lloc a la versemblança quan el
nombre de difunts és elevat. Això té sentit, ja que hem escollit una densitat a priori
no informativa però que té en compte aquestes quantitats.
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6 Conclusions

Aquesta memòria és només una introducció a l'estadísitca bayesiana. Hem vist els
conceptes bàsics més importants i ens hem centrat en els models uniparamètrics.
Aprofundint més, amb un altre treball, quedaria veure els models multiparamètrics
i molts altres conceptes involucrats en l'estadística bayesiana.

Hem après què és la distribució a priori i el model estadístic i com amb ells
i utilitzant el teorema de Bayes, podem calcular una distribució a posteriori pel
paràmetre d'estudi. Hem vist diferents maneres d'obtenir la densitat a priori i com
les podem classi�car segons la informació que dónen sobre el paràmetre. També hem
introduït els conceptes de predicció a priori i a posteriori, molt útils quan encara no
s'ha fet una observació de les dades però es vol predir quins seran els resultats. Als
dos exemples �nals hem pogut veure com obtenir aquestes distribucions utilitzant
el programa R i hem comprovat resultats esmentats durant el treball.

Des d'un punt de vista objectiu sobre l'estadística bayesiana, es podria concloure
que no sempre és possible obtenir informació prèvia i que la priori hauria d'in�uir el
mínim possible en l'anàlisi en relació al model de les dades quan la informació que
tenim no és objectiva. En canvi, més subjectivament, podem veure la distribució
a priori com una oportunitat per millorar la inferència amb els coneixements pre-
vis que tenim, tant siguin opinions personals com informació obtinguda d'estudis
anteriors.

Com a fonts d'informació per a la realització de la memòria hem utilitzat un gran
nombre de recursos tant impresos com en línia esmentats a la bibliogra�a. També
hem utilitzat conceptes d'assignatures del grau de matemàtiques com Probabilitats
i Estadística de tercer curs o l'optativa de quart curs Probabilitats avançades.
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7 Annex A. Ús d'internet en la gent gran

En aquest annex es pot trobar el codi en R utilitzat per analitzar les dades referents
a l'ús d'Internet en la gent major de 65 anys. Havíem vist tres mètodes de càlcul
de la densitat a priori utilitzant R.

Priori discreta

# Vector amb els possibles valors de p

p=seq(0.05,0.95, by=0.1)

# Es crea vector de pesos per a cada valor de p i es transforma

# en vector de probabilitats a priori dividint per la suma total

prior=c(0,0,0.81.5,3.1,7.5,8.6,6.3,5,1)

prior=prior/sum(prior)

# Dibuix histograma de la priori obtinguda

plot(p,prior,type="h",ylab="Probabilitat a priori")

# Introducció dades i càlcul de la densitat a posteriori utilitzant

# la funció pdisc, que rep el vector de proporcions p, el vector de

# probabilitats a priori i el vector de dades, i retorna el vector de

# probabilitats a posteriori.

data=c(18,12)

post=pdisc(p,prior,data)

# Creació d'una taula de tres columnes amb els valors p, prior i post

# a partir de la funció cbind. La funció round arrodoneix els

# valors perquè tinguin dos decimals.

round(cbind(p,prior,post),2)

# Es desen les dades obtingudes a la taula anterior en dues llistes,

# s'especifica la informació que sortirà al gràfic posterior

# i es desa tota la informació a la taula de dues files data.

PRIOR=data.frame("Priori",p,prior)

POST=data.frame("Posteriori",p,post)

names(PRIOR)=c("Type","P","Probabilitat")

names(POST)=c("Type","P","Probabilitat")

data=rbind(POST,PRIOR)

# La funció xyplot s'utilitza per construïr una comparació de gràfics,

# en aquest cas dels histogrames a priori i a posteriori.

xyplot(Probabilitat~P|Type,data=data,layout=c(1,2),type="h",

lwd=3,col="black")
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Priori beta

# La funció beta.select crea els hiperparàmetres a i b a partir

# dels percentils 90 i 50. Es guarden els valors obtinguts

# en les variables a i b.

quantil2=list(p=.9,x=.8)

quantil1=list(p=.5,x=.6)

beta.select(quantil1,quantil2)

a=4.91

b=3.38

# Es guarden les dades obtingudes en les variables e i f.

e=18

f=12

# Utilitzant la funció curve es crea un gràfic amb les

# densitats a priori, a posteriori i la versemblança,

# calculades amb la funció dbeta de variable x i paràmetres

# corresponents per cada densitat.

# La comanda add=TRUE fa que les gràfiques quedin superposades

# i legend crea una llegenda inclosa dins el gràfic.

curve(dbeta(x,a+e,b+f), from=0, to=1,xlab="p",

ylab="Densitat", lty=1, lwd=2)

curve(dbeta(x,e+1,f+1), add=TRUE,lty=2, lwd=2)

curve(dbeta(x,a,b), add=TRUE,lty=3, lwd=2)

legend(.7,4,c("Priori","Versemblança","Posteriori"),

lty=c(3,2,1),lwd=c(3,3,3))

# La funció qbeta calcula un interval de confiança de la proporció

# p al 90\% calculant els percentils 5 i 90 de la densitat a posteriori.

# La funció pbeta calcula la probabilitat (a posteriori) que p

# sigui menor o igual que 0.5.

qbeta(c(0.05,0.95),a+e,b+f)

pbeta(0.5,a+e,b+f)

# Es fan els mateixos càlculs però ara simulant 10000 valors d'una

# beta de paràmetres a+e i b+f amb la funció rbeta.

# hist representa els valors simulats en un histograma.

ps=rbeta(10000,a+e,b+f)

hist(ps,xlab="p",ylab="Freqüència absoluta",main="")

quantile(ps,c(0.05,0.95))

sum(ps<=0.5)/10000
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Priori histograma

# Es crea el vector midpt amb els possibles valors de p

# i el vector prior de pesos transformats en probabilitats.

midpt=seq(0.05,0.95, by=0.1)

prior=(0,0,0.81.5,3.1,7.5,8.6,6.3,5,1)

prior=prior/sum(prior)

# La funció histprior transforma el vector prior en una

# priori histograma representada amb la funció curve.

curve(histprior(x,midpt,prior), from=0,to=1,

ylab="Densitat a priori", ylim=c(0,.3))

# Utilitzant el teorema de Bayes es calcula la densitat

# a posteriori fent el producte de histprior per la

# versemblança dbeta. Es representa la posteriori resultant

# amb la funció curve.

curve(histprior(x,midpt,prior)*dbeta(x,e+1,f+1),from=0,

to=1,ylab="Densitat a posteriori")

# Amb la funció seq es crea un vector de llargada 1000

# de possibles valors de la proporció p entre 0 i 1.

p=seq(0,1,length=1000)

# histpriori crea una priori histograma amb els 1000 valors

# obtinguts i es calcula la posteriori fent el producte de

# histprior i dbeta. Es guarda el resultat a post i es

# transforma en un vector de probabilitats.

post=histprior(p,midpt,prior)*dbeta(p,e+1,f+1)

post=post/sum(post)

# S'agafa una mostra amb reposició de p utilitzant

# post com a probabilitat, guardada a ps.

# Es representa l'histograma de ps amb la funció hist.

ps=sample(p,replace=TRUE,prob=post)

hist(ps,xlab="p",ylab="Freqüència absoluta", main="")

# Es calcula la probabilitat a posteriori que ps sigui

# menor o igual a 0.5 i un interval de confiança al 90\%.

sum(ps<=0.5)/1000

quantile(ps,c(0.05,0.95))
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Predicció

Priori discreta

# Es crea el vector de proporcions p i el corresponent

# vector de probabilitats a priori discretes.

# S'introdueixen les dades al vector data.

p=seq(0.05,0.95, by=0.1)

prior=c(0,0,0.81.5,3.1,7.5,8.6,6.3,5,1)

prior=prior/sum(prior)

data=c(18,12)

# Es calcula la densitat a posteriori amb la

# funció pdisc.

post=pdisc(p,prior,data)

# Es crea la variable m que és la mida de la mostra i

# el vector ys amb el nombre d'èxits dels quals volem

# calcular les probabilitats predictives.

m=10

ys=0:10

# La funció pdiscp calcula les probabilitats predictives

# donada una densitat discreta de p.

# A pred1 es guarden les probabilitats predictives a priori.

# A pred2 es guarden les probabilitats predictives a posteriori.

pred1=pdiscp(p,prior,m,ys)

pred2=pdiscp(p,post,m,ys)

# La funció cbind crea una taula de tres columnes

# amb el nombre d'èxits i les corresponents probabilitats

# predictives a priori i a posteriori.

# Amb round s'arrodoneix a 3 decimals.

round(cbind(0:10,pred1,pred2),3)

Priori beta

# Es guarden en ab1 i ab2 els hiperparàmetres de

# les densitats beta a priori i a posteriori

# que havíem obtingut anteriorment.

ab1=c(4.91,3.38)

ab2=c(4.91+18,3.38+12)

# Es crea la variable m per la mida de la mostra

# i el vector ys amb el nombre d'èxits.
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m=10

ys=0:10

# La funció pbetap calcula les probabilitats predictives

# del vector ys a partir d'una densitat beta.

# Guardem els resultats en pred1 i pred2.

# Es representa en una taula amb cbind.

pred1=pbetap(ab1,m,ys)

pred2=pbetap(ab2,m,ys)

round(cbind(0:10,pred1,pred2),3)

Priori histograma

# Amb rbeta es simulen 10000 valors d'una densitat a priori

# beta amb els hiperparàmetres a i b obtinguts anteriorment.

p=rbeta(10000,4.91,3.38)

# Amb rbinom es simulen 10000 valors observables d'una

# binomial de paràmetres 10 (mida de la mostra) i p.

# Es guarda el resultat a la variable y.

y=rbinom(10000,10,p)

# Es crea una taula amb els 10 valors obtinguts.

table(y)

# Es guarda la taula amb els valors i freqüències de y

# al vector freq.

# Es converteixen aquestes freqüències en probabilitats

# dividint el vector per la suma total.

freq=table(y)

ys=as.integer(names(freq))

predprob=freq/sum(freq)

# Es representa el resultat en un histograma de probabilitats

# predictives.

plot(ys,predprob,type="h",xlab="x",

ylab="Probabilitat predictiva")
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8 Annex B. La taxa de mortalitat per trasplanta-
ment de pulmó

En aquest annex s'explica el codi en R utilitzat per fer l'anàlisi de la taxa de
mortalitat per trasplantament de pulmó.

# Es defineixen els hiperparàmetres de la priori alpha i beta

# Es defineixen les variables xA i exA que són l'observació

# d'una mort i l'exposició d'aquesta.

alpha=8

beta=7587

xA=1

exA=123

# Es crea un vector x de possibles morts observables i

# la variable lam com a mitjana a priori.

x=0:10

lam=alpha/beta

# A pxA es guarda el resultat de les probabilitats

# predictives a priori per als valors de x.

# Es representen els resultats en una taula amb cbind.

pxA=dpois(x,lam*exA)*dgamma(lam,shape=alpha,rate=beta)

/dgamma(lam,shape=alpha+x,rate=beta+exA)

cbind(x,round(pxA,3))

# Es fan els mateixos càlculs per a l'hospital B

xB=4

exB=1671

pxB=dpois(x,lam*exB)*dgamma(lam,shape=alpha,rate=beta)

/dgamma(lam,shape=alpha+x,rate=beta+exB)

cbind(x,round(pxB,3))

# Es calcula la densitat a posteriori del paràmetre

# simulant 1000 valors d'una gamma amb els

# hiperparàmetres corresponents a cada hospital.

# Per fer-ho s'utilitza la funció rgamma.

postA=rgamma(1000,shape=alpha+xA,rate=beta+exA)

postB=rgamma(1000,shape=alpha+xB,rate=beta+exB)

# Finalment es representen les densitats a priori i

# a posteriori per l'hospital A, utilitzant

# plot per la densitat a posteriori simulada

# curve per la densitat a priori.

plot(density(postA),main="HOSPITAL A",
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xlab="",ylab="", lwd=3)

curve(dgamma(x, shape=alpha, rate=beta),

add=TRUE)

legend("topright",legend=c("Priori", "Posteriori"), lwd=c(1,3))

# Es fa la mateixa representació per a l'hospital B

plot(density(postB),main="HOSPITAL B",

xlab="",ylab="",lwd=3)

curve(dgamma(x, shape=alpha, rate=beta),

add=TRUE)

legend("topright",legend=c("Priori", "Posteriori"), lwd=c(1,3))
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