Tiến triển của bayesvl kể từ sau khi xuất bản trên CRAN
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Vài nét sơ lược
Chương trình máy tính bayesvl chạy trên môi trường ngôn ngữ tính toán thống kê R được chính
thức xuất bản trên CRAN ngày 24-5-2019, phiên bản v.0.8.5, tại địa chỉ: https://cran.rproject.org/web/packages/bayesvl/index.html [1]. Các tiến triển về chương trình cũng như ứng
dụng được cập nhật mở trên kho mã nguồn mở Github: https://github.com/sshpa/bayesvl, hiện
tại đang được đánh số phiên bản v.0.9 [2].
Sau khi vượt qua kiểm tra kỹ thuật của R Core Team, bayesvl được sản xuất thành các phiên
bản mã máy, kèm theo tài liệu của R Documentation, cung cấp chính thức tại địa chỉ:
https://www.rdocumentation.org/packages/bayesvl/versions/0.8.5/topics/bayesvl%20stan%20u
tilities. Ngoài Github [2] như đã nói, chương trình có thể dễ dàng tải trực tiếp từ nhiều máy chủ
khu vực, đặt tại các trường đại học và trung tâm nghiên cứu liên kết với mạng lưới tài liệu kỹ
thuật của R. Vài ví dụ về các nơi có thể tải tài liệu chính thức của bayesvl dưới đây (đã kiểm tra
truy cập ngày 29/2/2020):
•
•
•
•
•
•
•
•

https://mran.microsoft.com/package/bayesvl
https://cran.csiro.au/web/packages/bayesvl/bayesvl.pdf
https://rdrr.io/cran/bayesvl/
https://www.r-pkg.org/pkg/bayesvl
https://www.crantastic.org/packages/bayesvl
http://packages.renjin.org/package/org.renjin.cran/bayesvl
ftp://stat.ethz.ch/CRAN/web/packages/bayesvl/index.html
https://ftp.uni-sofia.bg/CRAN/web/checks/check_results_bayesvl.html

•
•
•

http://espejos.ucr.ac.cr/CRAN/web/checks/check_results_bayesvl.html
http://repo.miserver.it.umich.edu/cran/web/checks/check_results_bayesvl.html
https://espejito.fder.edu.uy/cran/web/checks/check_results_bayesvl.html

Bên cạnh đó, chương trình cũng được giới thiệu một số nơi như báo Khoa học & Phát triển [3],
trang web các cơ quan KH-CN, và trường đại học (trường ĐH Phenikaa, ĐH Ngoại thương,...).
Trên thực tế, bayesvl phần nào đã trả lời câu hỏi trước đây nhóm nghiên cứu nêu trên
European Science Editing năm 2019 [4], tuy nhiên cần thêm nhiều ứng dụng để có thể kiểm tra
tốt hơn khả năng hỗ trợ công việc nghiên cứu, giảng dạy, cũng như tìm kiếm hướng để cải
thiện tính năng kỹ thuật và thực hành cho người dùng.
Một số ứng dụng trong công việc
Trước tiên, bayesvl hỗ trợ được quá trình đào tạo của AISDL cho các cán bộ nghiên cứu trong
việc tiếp cận triết lý, logic và cấu trúc dữ liệu, và cách đánh giá các kết quả thống kê Bayesian.
Nói như thế không có nghĩa là chỉ có bayesvl làm được việc này, mà về tính năng sư phạm thì
những chương trình như Rethinking của Richard McElreath đã và đang làm rất tốt cả với phần
sách và mã máy tính [5]. Tuy nhiên, tiếp cận qua lưới Bayesian, và kiểm tra bằng MCMC thì
thực sự là mục tiêu của bayesvl, và hiện tại vẫn là ý tưởng riêng của AISDL. Trên thực tế,
bnlearn [6] của Scutari & Denis không phát triển phần kỹ thuật MCMC cho các kiểm tra thống
kê mô hình lưới.
Trong một vài nghiên cứu gần đây, đã công bố [7,8] hoặc đã hoàn thành bản thảo ở trạng thái
preprint (chưa qua bình duyệt) [9,10], chương trình tỏ ra hữu dụng cả về xử lý thống kê lẫn
cung cấp đồ họa chất lượng (ví dụ, Hình 1).

Hình 1. Một đồ họa sử dụng trong [9]

Một số ví dụ vừa điểm ở trên cho thấy giá trị sử dụng khá linh hoạt của bayesvl. Đồng thời,
cũng còn nhiều tiềm năng có thể tiếp tục khai thác, và những điểm cần hoàn thiện cho việc sử
dụng được thuận tiện hơn.
Những vướng mắc
Đầu tiên là hạn chế của Bản hướng dẫn sử dụng. Do ban đầu được chuẩn bị để đảm bảo yêu
cầu kỹ thuật của R Core Team đối với công tác kiểm tra, đánh giá quy chuẩn chương trình, bản
hướng dẫn chỉ tập trung vào các lệnh và khai báo. Các phần hỗ trợ mô hình và lý thuyết tương
đối mỏng.
Thiếu các ví dụ tiêu biểu của các mô hình ứng dụng phân tích thống kê bằng bayesvl. Điều
đáng nói là các ứng dụng này phải đảm bảo tiêu chuẩn: đi từ đơn giản đến phức tạp. Nếu tốt
hơn nữa, để đảm bảo tin cậy, thì các ứng dụng nên được bình duyệt và đã có hiệu chỉnh dựa
trên đánh giá của chuyên gia.
Cần được bổ sung những phần lý giải hoặc so sánh với các mô hình frequentist. Mối liên hệ này
tỏ ra có ích với những người đã quen với thống kê frequentist, nhưng hiện còn thiếu những ví
dụ toàn diện, đặc biệt là qua dữ liệu và bài toán thực tế.
Dường như cần có một tài liệu có tính sư phạm tốt hơn (kỹ lưỡng, toàn vẹn và đầy đủ nội dung
dẫn chiếu tại chỗ).
Hướng giải quyết
AISDL đặt ra hướng giải quyết các hạn chế nói trên như sau:
•

•
•

Bổ sung các lớp bài toán từ dễ tới khó, sử dụng dữ liệu xã hội có thực, tốt nhất là từ các
công bố quốc tế đã qua phản biện kỹ lưỡng. Chuẩn bị các đoạn chương trình cho việc
xây dựng các mô hình đó sử dụng bayesvl, và các kết quả kèm theo.
Sản xuất một giáo trình phục vụ việc đào tạo và sử dụng bayesvl trong công việc nghiên
cứu, sao cho 3 ngày có thể đủ cho việc tiếp cận ban đầu và tự đọc tiếp tài liệu liên quan.
Sử dụng tài liệu đào tạo thử trong phạm vi nhỏ, trực tiếp vào các nghiên cứu thực tế
đang triển khai.

Dự án trên bắt đầu ngay từ cuối quý 1 năm 2020. Khi hoàn thành cơ bản thì cũng là lúc AISDL
sẽ nâng số hiệu phiên bản chương trình lên v.1.0.0. Hy vọng công việc này còn góp phần thúc
đẩy tích cực theo hướng chủ động tiếp cận khuynh hướng và nhu cầu phân tích dữ liệu của
cộng đồng khoa học quốc tế [11].
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