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Oppgavesettet inneholder fire oppgaver og er p̊a like mange sider. Kandidatene skal utar-

beide løsning av s̊a mange av deloppgavene som mulig og gi en samlet fremstilling i rapport-

form. Skriv kortfattet og klart. Bootstrap-algoritmer og andre del-programmer og data-

output du mener skal med kan plasseres i et appendix. Kandidatene skal arbeide uavhengig

av hverandre.

Oppgave 1

Anta i hele denne oppgaven at X1, . . . , Xn faktisk er uavhengige og normale (ξ, σ2),

med parameter-estimater

ξ̂ = X̄n =
1

n

n∑

i=1

Xi og σ̂2 =
1

n

n∑

i=1

(Xi − ξ̂)2.

Det er praktisk ogs̊a å innføre den forventingsrette versjonen σ̂2
0 = 1

n−1

∑n
i=1

(Xi − ξ̂)2.

(a) I ikkeparametrisk bootstrapping simuleres X∗

1 , . . . , X
∗

n fra den empiriske kumulative

F̂ , og ξ̂∗ = X̄∗

n samt tilsvarende σ̂∗ og σ̂∗

0 kan beregnes ut fra disse. Finn forventning

og varians til ξ̂∗, i det data-betingede bootstrap-rammeverket.

(b) La meg i bestrebelse etter å være presis f̊a lov til å skrive ‘D{Z}’ for ‘fordelingen til

Z’ og tilsvarende ‘D{Z ′|data}’ for ‘fordelingen til Z ′ for gitte data’. Uttal deg om

D{ξ̂ − ξ} og D{ξ̂∗ − ξ̂|data}, (1)

og dessuten om

D{t} og D{t∗|data}, (2)

der t =
√
n(ξ̂ − ξ)/σ̂0 og t∗ =

√
n(ξ̂∗ − ξ̂)/σ̂∗

0 . Beskriv hvordan sammenligningene

i (1) og (2) kan anvendes til å lage konfidensintervaller [la oss si med konfidensgrad

tilnærmet 90%] for ξ.

(c) Anta n̊a at det er parametrisk bootstrapping som ligger til grunn for ξ̂∗, σ̂∗

0 , t
∗, som be-

tyr at resamplingen foreg̊ar fra den estimerte normalfordelingen. Besvar spørsmålene

fra (b) p̊any, under denne forutsetningen om parametrisk bootstrapping. Kommenter

dine resultater.

Oppgave 2

La X1, . . . , Xn være uavhengige fra samme underliggende fordeling F , som er strengt

voksende og har en kontinuerlig og positiv tetthet f overalt. Vi skal dessuten anta at F

har endelig varians og er symmetrisk, og kaller det ukjente symmetripunktet for ξ.

1



Hvordan skal man estimere ξ, tro? De mest alminnelige estimatorene er vel gjennom-

snittet og medianen. Hvilken som er best avhenger av den underliggende fordelingen. Det

er for eksempel velkjent at hvis F er normal s̊a er gjennomsnittet best, mens medianen er

best dersom F er dobbelt eksponentielt fordelt. En naturlig idé er derfor å la data selv

avgjøre valget. En versjon av denne idéen er formalisert under.

(a) La a(F ) =
∫
t dF (t) og b(F ) = F−1( 1

2
). Vis at influensfunksjonene til disse funksjona-

lene er

Ia(F, x) = x− a og Ib(F, x) =
1

2
− I{x ≤ b}

f(b)
,

der a = a(F ) og b = b(F ). [Det er en viss betydningsløs tvetydighet tilstede for

Ib(F, x) for det ene spesielle tilfellet x = b, men det kan du springe over.]

(b) Forklar hva ân = a(F̂ ) og b̂n = b(F̂ ) er. Finn grensefordelingen for
√
n(ân − a)

og for
√
n(̂bn − b) ved å bruke at variansen i grensefordelingen er lik variansen til

influensfunksjonen. [Du kan rolig g̊a ut fra at de betingelser som skal til for at dette

skal holde, om tilstrekkelig glatthet av de underliggende parameter-funksjonaler, er

oppfylt ogs̊a for medianen.]

(c) Vi trenger et signal som forteller om data er ‘mest normale’ eller ‘mest dobbelt ek-

sponentielle’. Et prinsipp som kan følges i slike modellvalg-situasjoner er å sam-

menligne maximale likelihoods, eventuelt straffet for over-fitting p̊a passende måte

hvis de konkurrende modeller har ulike antall parametre; jfr. Akaike’s og Schwarz’

informasjons-kriterier.

La modell A være at f(x) = (
√
2πσ)−1 exp{− 1

2
(x − a)2/σ2} mens modell B sier

at f(x) = (2τ)−1 exp{−|x− b|/τ}. Finn sannsynlighetsmaksimeringsestimatorene for

(a, σ) i modell A og for (b, τ) i modell B. Bruk notasjon σ̂n &c. for disse. [Facit-svar

for τ er τ̂n = 1

n

∑n
i=1

|Xi − b̂n|.] La videre Lmax,A være maximal observert likelihood

under modell A [alts̊a maximum av
∏n

i=1
f(Xi, a, σ) over alle parameter-verdier] og

tilsvarende Lmax,B være maximal observert likelihood under modell B. Vis at

Rn =
{Lmax,A

Lmax,B

}1/n

=
√
2e/π

τ̂n
σ̂n

. (3)

(d) Vis at Rn →n.s. 1.0496 under modell A og at Rn →n.s. 0.9302 under modell B.

Kommenter valget av Rn som modell-indikator.

(e) V̊ar fleksible to-øyde estimator for symmetri-punktet ξ er

ξ̂n =

{
ân hvis Rn > 1,
b̂n hvis Rn ≤ 1.

(4)

Skriv ξ̂n = T (F̂ ) for en eksplisitt angitt T (F )-funksjonal, og finn dennes influensfunk-

sjon. Finn grensefordelingen for
√
n(ξ̂n − ξ) under modell A og under modell B. [Det

kan være praktisk å skrive ξ̂n som ânI{Rn > 1}+ b̂nI{Rn ≤ 1}.] Kommenter svarene.
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Oppgave 3

Det følgende datamateriale best̊ar av 30 uavhengige observasjoner X1, . . . , X30 fra en

felles, ukjent, underliggende F . Det antas a priori at F er symmetrisk, med symmetripunkt

kalt ξ, som i foreg̊aende oppgave. Notasjonen under vil følge den fra Oppgave 2.

0.488 1.285 1.335 1.562 2.023 2.346 2.361 2.448 2.787

2.905 3.006 3.062 3.068 3.191 3.255 3.264 3.393 3.449

3.494 3.651 3.797 3.814 3.974 4.063 4.284 4.288 4.354

4.647 4.897 5.035

(a) Kontroller at du f̊ar samme svar som meg: ân = 3.1842, b̂n = 3.2595, σ̂n = 1.0862,

τ̂n = 0.8427, Rn = 1.0206. Og hva blir ξ̂n?

(b) Dette punktet er mer med av prinsipp & kjepphest-grunner enn av nødvendighet for

denne eksamens-oppgaven, men hvis du har en grei sub-rutine liggende vil jeg gjerne

at du inkluderer et ikkeparametrisk tetthets-estimat for tettheten f som styrer data,

av typen

f̂(x) =
1

n

n∑

i=1

φ
(x−Xi

h

) 1

h
,

der φ(u) er normal (0,1)-tettheten og glattingsparameteren h for eksempel kan settes

lik 1.059 σ̂/n1/5, jfr. ST 391 [eller halvparten av denne hvis du liker å bevare litt av

data-støyen i figuren]. Tegn gjerne de estimerte parametriske tettheter under hen-

holdsvis modell A og modell B i samme diagram. Kommenter.

(c) Siden Rn > 1 brukes jo det vanlige gjennomsnittet ân. Sett opp estimert standard-

avvik for ân samt et tilnærmet 90% konfidensintervall for ξ av klassisk type, beregnet

helt uten Rn-komplikasjonen, alts̊a som om det var besluttet p̊a forh̊and at ân skulle

brukes som estimator.

(d) Men estimatet er jo fremkommet ved prosedyren i formel (4)! Siden det er vanske-

lig/umulig å regne eksakt p̊a varians og konfidensintervall for denne er det rimelig

å prøve resampling. — Beskriv jackknife-metoden for å estimere standardavviket til

ξ̂n, og gjør det gjerne. Hvorfor kan det denne metoden være feilaktig i den aktuelle

situasjonen?

(e) Utfør ikkeparametrisk bootstrapping! Du skal estimere størrelsene

pover = PrF {ξ̂n > ξ(F )},
punder = PrF {ξ̂n < ξ(F )},
bias = EF {ξ̂n − ξ(F )},

stdev =
[
EF {ξ̂n − EF ξ̂n}2

]1/2
,

rms =
[
EF {ξ̂n − ξ(F )}2

]1/2
.

Lag dessuten et tilnærmet 90% konfidensintervall for ξ, av ‘enkel, speilet’ bootstrap-

type, dvs. ved å ta utgangspunkt i sammenligningen mellom ξ̂∗n− ξ̂n og ξ̂n−ξ. Forklar

hva du gjør.
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(f) Størrelsen Rn gitt i (3) over er av en viss egen-interesse, siden den er en modell-

indikator for normalitet versus dobbelt eksponentialitet. Sett opp den populasjons-

parameter ρ = ρ(F ) som Rn estimerer. Beregn et ikke-parametrisk estimat for stan-

dardavviket til Rn og lag et ikke-parametrisk tilnærmet 90% konfidensintervall for

den underliggende ρ. [Du kan inkludere mer enn ett intervall om du vil, men ikke

overdriv.] Forklar igjen hva du gjør, og kommenter svarene.

(g) Anta at det er grunner til å formode at tettheten for F er av formen

f(x) = p
1√
2πσ

exp{− 1

2
(x− ξ)2/σ2}+ (1− p)

1

2

√
2

σ
exp{−

√
2|x− ξ|/σ},

for passende parametre p, ξ, σ. Selv med en s̊apass sterk underliggende antagelse er

det h̊apløst å regne eksakt p̊a problemene i (e) og (f), alts̊a å beregne estimater og

konfidensintervaller basert p̊a data, under den antatte fordeling. Forklar hvordan du

kunne løst slike problemer ved parametrisk bootstrapping! [Jeg har ikke nødvendigvis

tenkt at du skal utføre operasjonen, men forklar hvordan du kunne gjøre det hvis du

måtte. Vurder selv om du vil utføre jobben konkret.]

(h) Skriv kort om mulige alternative eller forbedrede fremgangsmåter som kunne brukes

til å løse problemene som Oppgavene 2 og 3 handler om.

(i) Og skriv kort om mulige naturlige generaliseringer, av problemstillinger og metoder.

Oppgave 4

Vedlagte annonse forResampling Stats er

hentet fra siste nummer av AmStat News.

Skriv en kort ‘stil’ om de tanker du gjør deg

om innholdet og budskapet i annonsen.
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