
Rolf Nevanlinna -instituutti
Tilastollinen hahmontunnistus, syksy 2002
8. harjoitus, 14.11.2002

1. Jos satunnaisvektorilla X on d-ulotteinen standardinormaalijakaumaN(0 , Id),
niin tällöin satunnaismuuttujalla U = X TX on ns. χ2-jakauma (khiin neliö) d:llä
vapausasteella. Johda napakoordinaattien avulla lauseke U :n tiheysfunktiolle.

2. Osoita napakoordinaattien avulla, että luentojen luvussa 7.3 määritelty Bartlettin-
Epanecnikovin ydin on tiheysfunktio (ts. että tämä K toteuttaa ehdot K ≥ 0 ja∫
K = 1).

3. Tarkastelemme ydinestimaattoriin perustuvaa luokitinta yksiulotteisessa kah-
den luokan tapauksessa. Ytimenä käytämme Gaussin ydintä ja luokille käytämme
yhteistä silotusparametria h > 0. Prioriestimaatit ovat 0 < P̂1 < 1, 0 < P̂2 < 1.
Tarkastelemme luokittelua sellaisessa pisteessä x, jolla lähinaapuri opetusaineis-
tossa on yksikäsitteinen. Perustele, miksi rajalla h → 0 ydinestimaattoriin perus-
tuva luokitin luokittelee samoin kuin lähinaapuriluokitin.

4. Jos tarkastellaan satunnaisvektoriparia (X ,Y ), jonka jakaumasta meillä on
otos (X 1,Y 1), . . . , (X n,Y n), niin Nadarayan-Watsonin regressiofunktioestimaat-
tori laskee regressiofunktiolle m(x ) =

�
[Y | X = x ] estimaatin

m̂(x ) =

∑n
i=1 Y iKh(x −X i)∑n
k=1 Kh(x −X k)

, h > 0,

jossa (kuten tiheysfunktion ydinestimaattorin tapauksessa) Kh on silotusparamet-
rilla h skaalattu ydinfunktio. Tämä on eräs tunnetuimmista parametrittomista regres-
siofunktioestimaattoreista.

Menetellään nyt seuraavasti. Jos opetusaineisto (X 1, J1), . . . , (X n, Jn) on saa-
tu sekoiteotannalla, niin asetetaan Y = u(J) ja Y i = u(Ji) ja käytetään Nadarayan-
Watsonin estimaattoria. Luokittimena käytetään funktiota

arg max
j=1,...,c

m̂j(x ),

missä m̂(x ) = [m̂1(x ), . . . , m̂c(x )]T . Näytä, että näin saatu luokitin on sama
kuin se, joka saataisiin, jos kunkin luokan tiheysfunktio fj estimoitaisiin sopivalla
ydinestimaattorilla f̂j ja sitten käytettäisiin sääntöä arg maxj P̂j f̂j . (Oletetaan, että
ydin K on kaikkialla aidosti positiivinen.)
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5.∗ Tilastollisissa laskuissa tarvitaan usein standardinormaalijakauman N(0, 1)
kertymäfunktiota Φ sekä sen käänteisfunktiota Φ−1. Näitä ei suoraan löydy perus-
matlabista, mutta sen sijaan matlabilla voidaan laskea funktion erf sekä sen kään-
teisfunktion erf−1 arvoja (erf ja inverf). Funktion erf määritelmä on

erf(x) =
2√
π

∫ x

0

e−t
2

dt, x ∈ � .

Miten Φ:n ja Φ−1:n arvoja voidaan laskea funktioden erf ja erf−1 arvojen avulla?

∗Voit korvata harjoitustyön ratkaisemalla kurssin kuluessa riittävän määrän tähdellä merkittyjä
tehtäviä.
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