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Oppgavesettet inneholder fire oppgaver, og er p̊a to sider.

Oppgave 1

Visse objekter skal gjenkjennes statistisk. Hvert objekt kan tilhøre en av K pre-definerte

klasser. Disse har a priori-sannsynligheter π1, . . . , πK . En vektor X ekstraheres fra hvert

objekt, og sannsynlighetstettheten til X er fk hvis objektet kommer fra klasse k. A priori-

sannsynlighetene og klasse-tetthetene anses i denne oppgaven som kjente. Etter å ha

observert en X-vektor er det mulighet for å si ‘vi er i tvil’, med et tap som kvantifiseres

som en tiendedel av tapet forbundet med feilaktig klassifikasjon.

(a) Utled den klassifikasjons-regel som i det lange løp vil minimere tapsraten, alts̊a feilrate

pluss tiendedelen av tvilsraten.

(b) Observasjonen X er enten fra normalfordelingen med forventning 0 og varians 1, eller

den er fra normalfordelingen med forventning 1 og varians 2. A priori er de to mu-

lighetene like sannsynlige. Lag klassifikasjons-regelen som minimerer feilraten, og

beregn denne feilraten.

(c) Du blir vist tallene X1, . . . , X20. Disse er uavhengige fra samme fordeling. Denne

fordelingen er enten den standard normale eller den dobbelt eksponentielle (dvs. med

tetthet 1
2e

−|x|), og a priori er begge forklaringer like sannsynlige. Hvordan vil du finne

ut om det er den ene eller den andre? Hva slags egenskaper har din metode? Kan du

uttale deg om feilratens størrelse?

Oppgave 2

To populasjoner gir opphav til fem-dimensjonale vektorer som er henholdsvis multinormale

N5{µ1,Σ} og multinormale N5{µ2,Σ}. Man har treningsdata X1, . . . , X10 fra den første

og Y1, . . . , Y10 fra den andre. De to populasjonene forekommer like hyppig.

(a) La µ̂1, µ̂2 og Σ̂ være de vanlige forventningsrette estimatorene (maximum likelihood-

estimatorene, korrigert om nødvendig for å oppn̊a forventningsretthet). Skriv ned

eksplisitte uttrykk for disse (men utledninger er ikke nødvendig).

(b) Beskriv den vanlige lineære diskriminantregelen i denne situasjonen. Gjør ogs̊a rede

for hvordan den kvadratiske diskrimininantregelen fremkommer. Hvilken av disse tror

du vil virke best her?
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(c) Man observerer at (µ̂2 − µ̂1)
′Σ̂−1(µ̂2 − µ̂1) = 2.992. Estimer suksessraten til den

vanlige lineære diskriminantregelen.

(d) Gjør kort rede for hvordan man kan definere og dernest estimere distansen mellom de

to populasjonene i det tilfelle at kovariansmatrisene ikke er like.

Oppgave 3

Tre populasjoner gir opphav til fire-dimensjonale vektorer X = (X1, X2, X3, X4). De tre

populasjonene forekommer med hyppigheter π1, π2, π3. Man observerer n1 vektorer fra

klasse 1, n2 vektorer fra klasse 2, og n3 vektorer fra klasse 3. I denne situasjonen vil man

utføre klassifikasjon via ikkeparametrisk estimering av klassetetthetene.

(a) Gjør eksplisitt rede for hvordan den s̊akalte kjerne-metoden kan benyttes i dette prob-

lemet.

(b) Hvordan vil den resulterende klassifikasjons-metode fungere, i forhold til den vanlige

lineære diskriminant-metode? Gi en kort diskusjon av dette.

(c) Beskriv kort noen andre ikkeparametriske metoder som ogs̊a kan benyttes.

Oppgave 4

Et oljeselskap må utrede hvorvidt en mulig ny brønn i Nordsjøen vil inneholde (en profitabel

mengde) olje eller ikke. En forenklet versjon av hvordan de utnytter ekspert-kunnskap og

tidligere erfaring for dette formål er som følger.

Geologisk teori tyder p̊a at tilstedeværelse av minst tre gitte faktorer er nødvendige for

at brønnen skal inneholde nok olje. Geologene er i stand til å gi (delvis subjektive) verdier

av pj = Pr{faktor j er tilstede}, for j = 1, 2, 3. Hver av disse verdiene fremkommer som

tildels kompliserte oppsummeringer av detaljert analyse utført av forskjellige eksperter.

Denne pj-angivelse-prosessen har tidligere blitt utført for 30 forskjellige brønner. Oljesel-

skapet har derfor (p1, p2, p3)-verdier for 12 brønner som senere viste seg å inneholde nok

olje, og for 18 brønner som senere viste seg ikke å inneholde nok olje.

(a) Vis at dersom de tre pj-ene modelleres som uavhengige og beta-fordelte, med ett sett

av parametre for ‘nok olje’-gruppen og et annet sett av parametre for ‘ikke nok olje’-

gruppen, s̊a er sannsynligheten for ‘nok olje’ en logistisk regresjon i de seks variablene

log pj og log(1− pj).

(b) Gi to metoder for å estimere de nødvendige parametre. Hvilken ville du valgt?

(c) Denne logistiske regresjonen blir en klassifikasjonsmetode ved å allokere tilfeller med

høy estimert sannsynlighet til ‘nok olje’ og de med lav estimert sannsynlighet til ‘ikke

nok olje’. Hvordan bør selskapet sette skilleverdien her?

(d) Diskuter hvordan man kan vurdere kvaliteten av denne klassifikasjonsprosedyren.

(e) Diskuter til slutt eventuelle andre klassifikasjons-metoder som kunne ha blitt brukt.

[Beta-tettheten p̊a (0, 1) har formen Γ(α+β)
Γ(α)Γ(β)u

α−1(1− u)β−1.]
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