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O. Wstęp. Rozpatrzmy zadanie polegające na tym, by na podstawie zaobserwo-
wanych wartości cech obiektu zaklasyfikować go do jednej z k populacji n 1 , „., nk, 
których obiekt ten może być elementem. W zadaniach tego rodzaju problem polega 
na wyborze jednej z szeregu hipotez alternatywnych a nie na testowaniu jakiejkol-
wiek szczególnej hipotezy przeciwko zbiorowi alternatyw, jak to ma miejsce w kla-
sycznej teorii testowania hipotez. W literaturze statystycznej zadania takie noszą 
nazwę zadań klasyfikacji, identyfikacji lub dyskryminacji. 

Zadania takie pojawiają się, gdy na przykład biolog chce zaklasyfikować jakąś 
roślinę, na podstawie obserwacji jej cech, do jednej z k możliwych grup lub gdy 
antropolog chce zaklasyfikować znalezioną czaszkę do jednego z okresów dyna-
stycznych czy też wreszcie, gdy fonetyk chce rozpoznać człowieka po pewnych cechach 
osobniczych głosu. 

Problem dyskryminacji został po raz pierwszy postawiony i częściowo rozwiązany 
przez R. A. Fishera w [12]. Zasadniczy postęp w rozwiązaniu problemu dyskrymi-
nacji nastąpił dzięki pracom A. Walda ([30], [31]) dotyczącym statystycznych funkcji 
decyzyjnych. A. Wald zauważył, że problem dyskryminacji można rozważać jako 
teorię gry dwuosobowej, w której rolę jednego z graczy przejmuje natura, drugim 
graczem zaś jest statystyk. Takie podejście do problemu dyskryminacji znaleźć 
można w monografiach [5] i [11]. Dalszy rozwój metod dyskryminacji umożliwiły 
badania innych autorów, głównie T. W. Andersona [2], [3] i C. R. Rao [26]. 

Praca niniejsza zawiera przegląd podstawowych metod analizy dyskryminacyjnej: 
metody zmiennych dyskryminacyjnych pochodzącej od R. A. Fishera [12], metody 
teoriodecyzyjnej pochodzącej od A. Walda i T. W. Andersona [2], [3], [30] oraz 
metody bayesowskiej pochodzącej od S. Geissera [13], [14] i [15]. W końcowej części 
pracy omówione są warunki równoważności tych trzech metod klasyfikacji. 

1. Klasyfikacja w przestrzeni zmiennych dyskryminacyjnych 
1.1. Konstruowanie zmiennych dyskryminacyjnych. Załóżmy, że w populacji 

na obserwowany wektor losowy x' = (x 1 , x 2 , ••• , xp) ma p-wymiarowy rozkład 
normalny z wektorem wartośd oczekiwanych lLa oraz dodatnio określoną macierzą 
kowariancji I: dla ex = 1, 2, ... , k. Naszym celem jest wprowadzenie nowych zmien-
nych ui, u2 , ••• , up zwanych zmiennymi dyskryminacyjnymi. 

• I. 1.2/1/6 (problem międzyresortowy). 
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DEFINICJA 1.1. Przez i-tą zmienną dyskryminacyjną będziemy rozumieli tę li-
niową kombinację 

(1.1) 

zmiennych oryginalnych x, która maksymalnie różnicuje (dyskryminuje) populacje 
:n1 , :n2 , ••• , :n;h pod warunkiem, że jest ona nieskorelowana z i- 1 pierwszymi zmien-
nymi dyskryminacyjnymi oraz ma wariancję równą jeden. 

Pierwszym krokiem prowadzącym do znalezienia poszukiwanych zmiennych 
jest wybór kryterium mierzącego zróżnicowanie populacji :n1 , :n2 , ••• , :nk. W pracy 
tej posłużymy się informacyjną miarą niepodobieństwa Kullbacka wprowadzoną 
w [23]. Przed jej zdefiniowaniem wprowadzimy kilka dodatkowych pojęć. Założymy, 
że dysponujemy próbą losową wielkości N(/. (Na?: p+ 1) z populacji :n(/. (a= 
= 1, 2, .„, k). Niech Xija (i= 1, 2, .„,p; j = 1, 2, ... ,Na; a= 1, 2, ... , k) będzie 
j-tą obserwacją i-tej zmiennej xi w populacji :na. 

Niech Xa będzie macierzą o p wierszach i Na kolumnach zawierającą Na obser-
wacji z populacji :n(/. i niech 

(1.2) X= (X1, X2, ... , Xk) 

będzie macierzą o p wierszach i N kolumnach wszystkich N = N 1 + N 2 + „. + Nk 
obserwacji. 

Oznaczmy przez 

(1.3) 

wektor wartości średnich z próby pobranej z populacji :na, przez 
k 

(1.4) x=N- 1 ~Ni ~a a 
a=l 

wektor wartości średnich z połączonych k prób, natomiast przez 

(1.5) 

macierz sum kwadratów i iloczynów z próby pobranej z populacji :na, gdzie Eab 
oznacza macierz o a wierszach i b kolumnach składającą się z samych jedynek, 
dla a = 1 , 2, ... , k. 

Oznaczmy ponadto przez 

(1.6) 

wewnątrzpopulacyjną macierz sum kwadratów i iloczynów, przez 
(1.7) 

ocenę z k prób macierzy kowariancji l.'!, natomiast przez 
k 

(1.8) B = 2:: N a(xa - x)(ia -i)' 
a=l 

międzypopulacyjną macierz sum kwadratów i iloczynów. 
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Informacyjna miara niepodobieństwa S. Kullbacka [23] definiowana jest na-
stępująco 

(1.9) 

gdzie L = (11 , 12 , ••• , lp). 
Ciekawe własności tej miary omówione są przez H. Ahrensa i J. Uiutera w [l]. 
Zauważmy, że gdy l.JS 11 = O, dla i, j = I, 2, ... , p, i =I j, tj. gdy wektory li 

są S-ortogonalne, to 
p 

2 ~ )~Bloc 
T (u 1 ,u 2 , ••• ,up)=~ J'WJ . 

oc=l OC OC 

(1.10) 

Warunek S-ortogonalności jest warunkiem nieskorelowania zmiennych u 1 , u 2 , ••• , up, 

a więc przez nas pożądanym. 
Zadanie znalezienia zmiennych dyskryminacyjnych sprowadza się zatem do zna-

lezienia S-ortogonalnych wektorów 11 , 12 , ••• , IP, maksymalizujących wyrażenie ( 1.1 O). 
Zauważmy jeszcze, że macierz B jest macierzą symetryczną, nieujemnie określoną, 

natomiast W jest macierzą symetryczną i z prawdopodobieństwem jeden dodatnio 
określoną. 

Prawdziwe są następujące twierdzenia. 

TWIERDZENIE 1.1. Jeżeli B jest macierzą symetryczną, nieujemnie określoną, 

natomiast W macierzą symetryczną dodatnio określoną, to 

(l.11) 

(l.12) 

L'BL = (N-k)diag(A. 1 , A.2 , ••• ,Ap)= (N-k)l\., 

L'WL = (N-k)I, 

gdzie A. 1 ~ ).2 ~ ••• ~ Ap (~ O) są pierwiastkami równania 

(1.13) IB-A.WI =O, 

natomiast i-ty wektor kolumnowy li macierzy L spełnia równanie 

(1.14) (B-A.,W)l, =O dla i = I, 2, ... , p. 

D o w ó d. Ponieważ W jest macierzą dodatnio określoną, to zgodnie z roz-
kładem Cholesky'ego (patrz np. [24]) istnieje nieosobliwa macierz C taka, że W = 

= C'C. Inne sposoby rozwiązania uogólnionego zagadnienia własnego podane 
są w [I] lub [6]. 

Mamy IB-A.Wi =O= IB-.1.C'Cj = l(C')- 1Bc- 1 -J.ll. Macierz D = (C')- 1Bc- 1 

jest macierzą symetryczną. Stąd istnieje macierz P taka, że P'DP = 1\. i P'P = I 
lub równoważnie 

P'P =I. (1.15) 

Kładąc 

(l.16) L = (N -k)112c-1p 

możemy równości (1.15) zapisać następująco 

(l.17) B = (N-k) (L')- 11\.L- 1 , W = (N-k) (L'r 1L- 1 • 
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Powyższe twierdzenie pokazuje, że za pomocą przekształcenia c = v· 1x, gdzie 
L zdefiniowane jest równością (1.16), można sprowadzić jednocześnie dwie formy 
kwadratowe x'Bx i x'Wx do postaci kanonicznej. 

TWIERDZENIE 1.2. Jeżeli B jest macierzą symetryczną, nieujemnie określoną, 

natomiast W macierzą symetryczną dodatnio określoną oraz A1 ~ A2 ~ ••• ~ Ap (~ O) 
są pierwiastkami równania (1.13), natomiast 11 , 12 , ••• , IP odpowiadającymi im wekto-
rami spełniającymi równanie (1.14) oraz x 1 , x2 , ••• , Xs są wektorami takimi, że 

x;sxi = O, dla i =faj, to 

(1.18) 

/jest ono osiągane dla xi = Lch gdzie c1 , c2 , ... , Cs są kolumnami macierzy C postaci 

[
C 1 ]sxs 

C = · 0· · , przy czym C 1 jest dowolną macierzą ortogonalną. 
pxs (p-s)xs 

Do wód. Zauważmy, że każdy wektor xi można przedstawić w postaci xi = 
= ci111 + c;212 + ... + ciplp = Lch gdzie współczynniki ciJ są współrzędnymi wek-

tora xi w bazie 11 , 12 , ••• , Ir Zauważmy ponadto, że bez straty ogólności możemy 
żądać, by spełnione były warunki x;sxi = I. Wtedy korzystając z przedstawienia 
wektorów xi oraz z twierdzenia I. I mamy 

(1.19) ~ ~;Bxi = ~ x~[(N-k)- 1B]x. = ~ c;Ac, = L-i x-Wx L-i ' ' L.J 
i= 1 1 

• i i= 1 i= I 

s s 

= Ai Ł Cf1 +}.2 Ł Cf2+ 
i=l i=l 

Zachodzą następujące związki 

p 

x~Sx 1 = c;c, = L cli= I, 
j=l 

s 

+Ap Łcfp· 
i=l 

Zatem żaden ze współczynników przy A1 nie jest większy od jedności, natomiast 
ich suma jest równa s. 

Aby zmaksymalizować lewą stronę wyrażenia (1.19), należy współczynniki 

przy Al, ... , As wybrać równe I, natomiast przy pozostałych A. wybrać równe O. 
Muszą więc być spełnione następujące warunki: 

dla j = I, 2, ... , s 
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oraz 
c ii = O dla i = I , ... , s, j = s + l , s + 2, ... , p. 

Należy zatem przyjąć x, = Le,, gdzie c1 , c2 , ••• , Cs są kolumnami macierzy C po-

staci C = [·~~1sxs , przy czym C 1 jest dowolną macierzą ortogonalną. A zatem 
O (p-s)xs 

teza jest udowodniona. • 
Uwag a 1.1. Jeżeli za ortogonalną macierz C 1 wybierzemy macierz jednostko-

wą I, to wektory xi maksymalizujące wyrażenie {1.18) są postaci X; = li, i= l, ... , s. 
Wybór taki jest wyborem najlepszym z punktu widzenia numerycznego. 

U w a g a 1.2. Twierdzenie 1.2 dało nam odpowiedź na pytanie, czym są wekto-
ry 11 , 12 , ••• , IP występujące w definicji zmiennych dyskryminacyjnych. A zatem 
przez i-tą zmienną dyskryminacyjną będziemy rozumieli liniową kombinację po-
staci (1.1), gdzie li jest wektorem charakterystycznym odpowiadającym i-temu 
pierwiastkowi równania (1.13) dla i= l, 2, ... , p. 

Przestrzeń zdefiniowaną przez zmienne dyskryminacyjne lub przez podzbiór 
pierwszych r z nich będziemy nazywać przestrzenią dyskryminacyjną. 

U w a g a 1.3. Za miarę zróżnicowania populacji przyjęliśmy w tej pracy infor-
macyjne kryterium Kullbacka. Nic jest to jednakże jedyne możliwe kryterium. 
Historycznie pierwszym kryterium mierzącym zróżnicowanie popqlacji jest kry-
terium F(l) = (l'Bl) (ł'WI)- 1 stosowane w jednowymiarowej analizie wariancji. 
Kryterium to zostało zaproponowane przez R. A. Fishera [12]. R. Eisenbeis i R. Ave-
ry [10] posłużyli się kryterium postaci IL 1 BL1 llL~WL1 l- 1 • Nietrudno zauważyć, 
że kryteria Fishera, Kullbacka oraz Eisenbeisa i Avery'ego prowadzą do identycz-
nych rozwiązań. 

1.2. Własności zmiennych dyskryminacyjnych. A. Macierz kowariancji wektora 
zmiennych dyskryminacyjnych u' = (u1 , u2 , ••• , up) ma postać 
(1.20) V(u) = L'SL = IP, co wynika ze wzoru (1.12). 

Ze wzoru (1.20) zauważamy, że wariancje wszystkich zmiennych ui są równe l, na-
tomiast 
(ł.21) Corr(u1,u1) =O dla i #j, i,j = 1, 2, ... ,p, 

a więc zmienne dyskryminacyjne są nieskorelowane. 
B. Wprowadźmy następujące oznaczenie: 

(1.22) /1 = diag(v~, vs2;, ... , y spp), 
gdzie sii jest i-tym elementem diagonalnym macierzy S danej wzorem {1. 7). Oznaczmy 
ponadto przez R macierz korelacji zmiennych x 1 , x2, ... , xP. Zachodzi następująca 
zależność 

(1.23) 

Prawdziwe są następujące związki 

(l.24) K = (Corr (x" u1)) = Rll.L = 11- 1sL, 
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gdzie 
p 

(1.25) Corr (x;, ui) = '2:= lki Corr (xi, xk)V skk 
k=l 

dla i, j = I, 2, ... , p, 

oraz 
(1.26) KK' = a- 1sLL'sd- 1 = a- 1sa- 1 = R, 

ze względu na równości (1.12) oraz {l.23). Ze wzoru {l.26) mamy 

(1.27) dla i = I , 2, ... , p. 

Związek (1.27) można zapisać również następująco 
p 

(1.28) Varxi = L Cov2 (x,, ui) dla i = I, 2, ... , p. 
j=l 

Związki (1.27) oraz (1.28) stanowią podstawę do interpretacji zmiennych dyskry-
minacyjnych. Ze związków tych jest widoczne, że poszczególne zmienne dyskrymi-
nacyjne w różnym stopniu wyjaśniają wariancje zmiennych pierwotnych. Miarą 
tego wyjaśnienia jest kwadrat kowariancji między zmienną dyskryminacyjną i zmienną 
pierwotną. 

C. Zmienne dyskryminacyjne są niezmiennicze względem liniowego przekształ
cenia nieosobliwego y = Px. 

Pokażemy, po pierwsze, że pierwiastki równania {l .13) są niezmienni cze względem 
wspomnianego przekształcenia. 
(1.29) IPBP'-},PWP'I =O= IPllB-AWllP'I. 

Ponieważ IPI = !P'i i= O, więc pierwiastki równań (1.13) i (1.29) są identyczne. 
Dalej mamy (PBP' -),PWP')I* =O lub (B-AW)P'l* =O, lub (B-AW)l =O, 
gdzie I* = (P')- 11. Stąd 

u* = (l*)'y = l'P- 1Px = l'x = u. 
D. Oznaczmy przez iiicx wektor wartości średnich z próby pobranej z populacji 

ni w (X-wymiarowej przestrzeni dyskryminacyjnej, i = I, ... , ·k; ex = I, ... , p. Mamy 
iiicx = L~x;, gdzie Lex jest macierzą złożoną z pierwszych ex kolumn macierzy L, 
dla i = I , ... , k; ex = I , ... , p. 

Wprowadźmy oznaczenie s = min(k-1, p). Z równości (1.14) mamy Blcx = O 
lub l~Bla =O, dla ex= s+ I, ... ,p. Zauważmy, że macierz B daną wzorem (1.8) 
można przedstawić w postaci 

Mamy 

k -1 k k B =(~N.) ~ ~N,N1(X1 -X1) (i,-XJl'. 
i<j 

k k L LN,N)~(x,-xi) (x,-x1)'Icx =o dla ex= s+l, ... ,p. 
i-1 j=l 

i<) 



Metody analizy dyskryminacyjnej 73 

Suma kwadratów liczb ma być zerem. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy każda 
z nich jest zerem. Stąd 

(1.30) dla a = s + 1 , . „, p; i < j = 1 , .. „ k. 
p 

z równości (1.12) mamy s-1 = LL' = L IG(l~. 
IX=} 

Prawdziwy zatem jest następujący związek: 

(1.31) v;<x" xj) = (i, -xj)'s- 1 (xj -xj) = 
p 

= L [(ii -xj)'llX] [•~ex, -i1)] = 
IX=l 

s 

= ). [(it -i1)'11X] [I~(x, -i1)] = 
IX=l 

= (xi-x1)'LsL;(xi-i1) = 

= (L;x, - L;xx (L:x, - L:x1) = 
= (ii,s-DJs)'(ii,s-Ujs) = dt(iiis' lljs)• 

Z równości (1.31) widzimy, że odległość Mahalanobisa w p-wymiarowej przestrzeni 
zmiennych x1 , „„ Xp jest równa odległości euklidesowej ws-wymiarowej przestrzeni 
zmiennych dyskryminacyjnych u1 , „., us. Zauważmy, że 

k k s 

LLNlNjd;(iiis• Ujs) = N(N-k) L ).IX. 
i=J j=l IX=l 

i<j 

Zatem wielkość 

(1.32) 

mówi w jakim procesie zachowane są ważone odległości między k popula-
cjami po przejściu do I-wymiarowej przestrzeni (t ~ s) zmiennych dyskrymina-
cyjnych. 

1.3. Związek zmiennych dyskrymtnacyjnych ze zmiennymi kanonicznymi. Wpro-
wadźmy oznaczenie q = k- l i zdefiniujmy q nowych zmiennych „pozornych" 
Y1, Y2,.„ , Yą następująco: 

_ { 1, jeżeli obserwacja x pochodzi z populacji nG(, 
(I. 33) YG( - O, w pozostałych przypadkach, 

CX=l,2, ... ,q. 
W ten sposób każdej zaobserwowanej wartości x będzie odpowiadać wartość y. 
Odpowiednio do macierzy XIX zawierającej NG( obserwacji z nG( wektora x, 

mamy teraz macierz Y« o q wierszach i N« kolumnach obserwacji wektora y 
i niech 

(1.34) 
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Oznaczmy przez A11 , A22 i A12 macierze sum kwadratów i iloczynów dla zmien-
ności x-ów, y-ów oraz między x-ami i y-ami uzyskane z połączenia k prób. Mamy 

(1.35) 

(1.36) 

(1.37) 

Au = XX' -N- 1XENNX', 

A12 = YY' -N- 1YENN Y', 

A12 = A~ 1 = XY' -N-1XENN Y'. 

Korzystając ze szczególnej postaci macierzy Y łatwo wykazuje się, że 

(1.38) 

(1.39) 

(1.40) 

A22 = diag(N1 ,N2, „.,Ną)-N- 1(NuN2 , ... ,Ną)'(N1 ,N2 , „.,Ną), 

A2i = diag(N11, N21, „., Ną 1)+N;; 1Eąą' 

A12 = A~1 = (N1(x1 -x), N1(i2-i), ... ,Ną(ią-i)), 

gdzie równość (1.39) wynika ze wzoru 

(A ')-1 = A-1 _ (A-10) (v'A-1) 
+uv 1 +v'A-10 

prawdziwego dla macierzy A nieosobliwej i udowodnionego między innymi w mono-
grafii [25], str. 47. 

TWIERDZENIE 1.3. Prawdziwe są następujące równości: 

(I .41) 

(1.42) 

(1.43) 

A11 = B+W, 

A11A2i A11 = B, 

Au -A12A2i A11 = W. 
Do wód. Równość (1.41) jest oczywista, natomiast w celu pokazania równości 

(1.42) zauważmy, że element stojący w i-tym wierszu i j-tej kolumnie iloczynu ma-
cierzy A12 Aii A21 można zapisać następująco: 

q 

(1.44) (i,j) = LNcx<x,°'-x,) (xia-x1)+ 
oc=l 

q q 

+N;; 1 (LNa(Xia-X1)) (LNa(X1a-X1)). 
oc=l oc=l 

q q 

Korzystając z faktu, że .2: Na-Xia= Nxi-Nkxik' oraz faktu, że L Na = N-Nkt 
OC=l oc=l 

element (i,j) dany wzorem (1.44) możemy zapisać następująco: 
q 

(1.45) (i,j) = LNa(xia-x,) (x1a-xj)+N;; 1 {[-Nk(xtk-x1)][-Nk(x1k-x1)]} = 
oc=l 

q 

= LNa(Xta-xi) (xia-xi)+Nk(xtk-x,) (x1k-x1) = 
oc=l 

k 

= LNa(Xia-xi) (:X1a-X1). 
:x=J 
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Zauważmy, że element ten jest równy elementowi (i,j) macierzy B. Równość (l.43) 
jest prostą konsekwencją równości (1.41) i (1.42). 11 

Weźmy pod uwagę macierz w- 1 • Mamy 

(1.46) 

gdzie 
(1.47) 

w-1B = (A11 -A12A2J Ai1)- 1A12A2J A21 = 

= (A11.(l-A1} A12A2J A21))- 1A12A2.i Ai1 

= (I-A1l A12A21 Ai1)- 1A1lA12A2J A21 = (I-Q)- 1Q, 

Weźmy pod uwagę równanie 
(1.48) (Q-r21)m = O. 

DEFINICJA 1.2. Zmienne v i = m~ x, gdzie mh dla i = 1 , 2, ... , p są wektorami 
charakterystycznymi spełniającymi równanie (1.48) nazywane są zmiennymi kano-
nicznymi przestrzeni x-ów (patrz np. [21]). 

TWIERDZENIE 1.4. Zmienne dyskryminacyjne są proporcjonalne do zmiennych 
kanonicznych przestrzeni x-ów, przy czym rolę y-ów grają zmienne pozorne zdefinio-
wane wzorem (I .33). 

Do wód. Równanie (1.48) zapisać można następująco: 
(1.49) (1-Q)m = (I -r2 )m 
lub 
(1.50) (1-Q)- 1r 2m = r 2(I -r2)- 1m 

lub 
(1.51) (l-Q)- 1 Qm = r 2(1-r2)- 1m. 

Wprowadźmy oznaczenie 
(1.52) A = r 2 (1 -r2)- 1 • 

Teraz równanie (1.49) możemy zapisać następująco 
(1.53) ((l-Q)- 1Q-ill)m =O, 

lub korzystając z równania (1.46) w postaci 

(1.54) (B-ilW)m = O. 
Widzimy, że wektory I spełniające równanie (1.14) oraz wektory m spełniające 
równania (1.48) i (1.54) są do siebie proporcjonalne, a tym samym zmienne dyskry-
minacyjne są proporcjonalne do zmiennych kanonicznych przestrzeni x-ów. li 

Wypada zauważyć, że wybór zmiennych pozornych y jest arbitralny. Zmienne 
Y możemy zastąpić q nowymi zmiennymi y* = Py będącymi liniowymi kombina-
cjami zmiennych y. 

Macierz B = A 12 A2i A21 jest bowiem niezmiennicza ze względu na każdy taki 
wybór. Oznaczmy przez B* macierz analogiczną do macierzy B odpowiadającą 
zmiennym y* = Py. Mamy 

B* = (A12 P') (PA22P')- 1(AuP')' = Ai2A2ł Ai1 = B. 
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1.4. Redukcja wymiarowości przestrzeni dykryminacyjnej. Rzeczywisty wymiar 
k 

przestrzeni dyskryminacyjnej jest równy rzędowi macierzy r = 2: NIX(µIX- µ) x 
IX,;,, 1 

x (µIX-µ)', której oceną z k prób jest macierz B. Jednakże macierz r jest nieznana. 
Ocenianie wymiaru przestrzeni dyskryminacyjnej na podstawie oceny macierzy 
r jest zadaniem trudnym. Rząd macierzy B, oceny macierzy r, będzie równy 
min(p, k-1) z prawdopodobieństwem 1 nawet wtedy, jeśli rząd r < min(p, k-1). 
Stąd znajomość rzędu macierzy B nie pozwala wnioskować o wymiarze przestrzeni 
dyskryminacyjnej. W takim przypadku jedyną drogą jest znalezienie pierwiastków 
równania IB- .l.WI = O oraz badanie ich wielkości. Jeśli spośród pierwiastków 
81 , (J 2 , ••• równania 1r-O EI = O tylko s nie jest równych zeru, wtedy pierwiastki 
)..s+ 1 , A8 + 2 , ••• równania (1.13) odpowiadające wartościom zerowym pierwiastków 
hipotetycznych będą z pewnością małe. Stąd poprzez weryfikowanie istotności 

pierwiastków równania (1.13) można wnioskować o wymiarze przestrzeni dyskry-
minacyjnej. W celu weryfikowania istotności pierwiastków równania (1.13) skorzy-
stamy z istniejącego związku między zmiennymi dyskryminacyjnymi oraz zmiennymi 
kanonicznymi i posłużymy się testem maksymalnego pierwiastka Roya dla testo-
wania hipotezy, że korelacje kanoniczne są równe zeru (patrz np. [27] i [19]). 

Oznaczmy s = min(p, k-1). Niech ei ~ ei ~ ... ;:::i: ei będą pierwiastkami 
macierzy E1f E12 E2ł E21 , natomiast rr ;:::i: ri ;:::i: ••• ~ r; pierwiastkami macierzy Q 
danej wzorem (1.47), gdzie E[(N-l)-1AiJ] = EiJ (i,j = 1, 2). 

Weźmy pod uwagę hipotezy H1: eJ = O, H: ei = ... = e: = O (H = n H1) 
j=l 

s 
przeciwko hipotezom alternatywnym A 1 : e] > O, A = LJ A 1, dla j = 1 , 2, ... , s. 

J=l 
Hipotezy H 1 , ••• , Hs, H możemy weryfikować jednocześnie przeciwko hipotezom 
alternatywnym A 1 , ••• , As, A następująco: 

przyjmujemy H, wtedy i tylko wtedy, gdy rr ~ CIX, 
odrzucamy Hi wtedy i tylko wtedy, gdy rl > clX, gdzie 

(1.55) P[rl ~ clX, i= 1, 2, ... , slH] = P[r~ax ~ cotlH] = 1-cc. 
Hipotezę ogólną H przyjmujemy wtedy i tylko wtedy, gdy przyjęte są wszystkie 
indywidualne hipotezy Hh dla i= 1, 2, „., s. Zauważmy, że między pierwiastkami 
macierzy Q oraz macierzy Bw-1 istnieje związek (1.52). Dzięki temu związkowi, 
wartości krytyczne Ca. możemy odczytać z tablicy A 5 zamieszczonej w monografii [17]. 

1.5. Reguła klasyfikacyjna w przestrzeni zmiennych dyskryminacyjnych. Z ory-
ginalnej p-wymiarowej przestrzeni zmiennych x1, ... , xP przechodzimy do r-wymia-
rowej przestrzeni zmiennych dyskryminacyjnych, gdzie r ~ min(k-1, p ). W tej 
nowej przestrzeni przyjmujemy następującą regułę klasyfikacyjną: obserwację x kla-
syfikujemy do populacji ni wówczas, gdy odległość euklidesowa punktu (u 1 , ••• , Ur) 
od wartości średniej iiir danej wzorem (1.3) jest minimalna, tj. gdy 

(I.56) drr = min d]r, 
•~J~k 
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r 

(1.57) dfr = ,L (l~(x-xJ)2 (i = 1, ... 'k). 
ct=l 

2. Podejście teoriodecyzyjnc do problemu klasyfikacji 
2.1. Ogólny model klasyfikacyjny dla zmiennych ciągłych. Niech !"i(x) będzie 

funkcją określającą gęstość prawdopodobieństwa p-wymiarowego wektora losowego 
Xi = (Xi 1 , .•. , Xip)', obserwowanego w populacji nh dla i= 1, 2, ... , k. Niech 
R oznacza przestrze11. możliwych wartości obserwowanych wektorów losowych. 

Wśród metod klasyfikacji konstruowanych w terminach teorii statystycznych 
funkcji decyzyjnych, ze względu na łatwość praktycznego stosowania, szczególne 
miejsce zajmują metody niezrandomizowane. Oznaczmy przez ai akcję statystyka 
mówiącą, że klasyfikowana obserwacja pochodzi z populacji ni, dla i = 1, 2, ... , k. 

DEFINICJA 2.1. Niezrandomizowaną funkcją decyzyjną statystyka w problemie 
klasyfikacji nazywać będziemy funkcję d: R ~ A odwzorowującą przestrzeń R na 
k-elementowy zbiór akcji A = (a1 , •.• , ak). 

Każda niezrandomizowana metoda klasyfikacji jest równoważna podziałowi 
przestrzeni R na k nieprzecinających się obszarów R 1 , ..• , Rk. Relacja równoważ
ności określona jest następująco: 

(2.1) x ERi <=> d(x) = ai dla i = 1, „., k. 

Oznaczmy przez S(jli) stratę powstałą w wyniku zaklasyfikowania obserwacji x do 
populacji ni wówczas, gdy w rzeczywistości należy ona do populacji ni. 

DEFINICJA 2.2. Wartość oczekiwaną funkcji straty, określoną pod warunkiem, 
że obserwacja x pochodzi z populacji ni, nazywać będziemy funkcją ryzyka. Funkcja 
ryzyka przyjmuje następującą postać: 

k 

(2.2) LM) = L S(jli)P(jli), 
j=l 

gdzie 

(2.3) P(jli) = ~ fi(x)dx 
RJ 

oznacza prawdopodobieństwo błędnego zaklasyfikowania obserwacji x do popu-
lacji n1' wówczas gdy w rzeczywistości należy ona do populacji ni, i, j = 1, ... , k. 

Oznaczmy dalej przez qi znane prawdopodobieństwo a priori zdarzenia, że ob-
serwacja x pochodzi z populacji ni, dla i= 1, ... , k oraz niech q1 + ... +qk = 1. 
W przypadku, gdy znamy rozkład a priori q = (q1 , •.• , qk)', możemy zdefiniować 
ryzyko bayesowskie. 

DEFINICJA 2.3. Wartość oczekiwaną funkcji ryzyka względem rozkładu a prio-
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ri q nazywać będziemy ryzykiem bayesowskim. Ryzyko to wyraża się następującym 
wzorem [3], [11]: 

k k k 

(2.4) r(q,d) = LqiLM) = Lą1[Ls(jli)P(jli)] = 
i=l i=l i=l 

k k 

= L { ~ [L ą1S(jli)f1 (x)] dx}. 
j=l RJ i=l 

Jak już powiedzieliśmy, niezrandomizowane metody klasyfikacji wymagają podziału 
przestrzeni R na nieprzecinające się obszary R1 , ••• , Rk. Podziału takiego dokonać 
można na wiele sposobów. Użyte przez nas kryterium podziału przestrzeni R jest 
następujące: obszary R1 , ••• , Rk wybieramy tak, by zminimalizować wartość ryzyka 
bayesowskiego danego wzorem (2.4). Z po~taci tego ryzyka widać, że w celu jego 
minimalizacji, należy zbiory R 1 , ••• , Rk zdefiniować tak, by funkcję podcałkową 

uczynić możliwie małą. Wobec tego optymalny obszar klasyfikacji R będzie postaci: 

k k 

(2.5) R, = {x: L qcxS(ijC()fcx(x) ~ L ącxS(jlC()fcx(x), 
CX=l CX=l 

j = l, ... 'k, j # ;} dla i = I, ... , k. 

Obserwację x klasyfikujemy do populacji n; wówczas, gdy x ER;, tj. gdy 
k k L ącxS(ilC()fcx(X) = m.in L qcxS(jla)fcx(x). 

ex= 1 1 ,,;;.J,,;;. k oc =I 
(2.6) 

Zwróćmy uwagę, że zbiory R; niekoniecznie muszą być rozłączne. Wystarczy jednak 
założyć, a to ma zazwyczaj miejsce w zastosowaniach, że funkcje gęstości fi(x) są 
takie, że ich kombinacje liniowe o nie wszystkich współczynnikach jednakowych 
mogą być równe zeru co najwyżej na zbiorze x-ów miary zero. Przy takim założeniu 
o gęstościach fi (x), obszary R; mogą zachodzić na siebie tylko zbiorami x-ów miary 
zero. 

Jakkolwiek więc przydzielalibyśmy wątpliwe punkty do zbiorów R; w celu za-
pewnienia ich rozłączności, to wartości prawdopodobieństw P(ili) i wartość ryzyka 
r(q, d) nie. uległyby zmianie. 

TWIERDZENIE 2.1. Jeżeli k jest liczbą populacji, fi(x) jest funkcją gęstości prawdo-
podobieństwa zmiennej losowej Xi obserwowanej w populacji n;, R; jest zbiorem tych 
x-ów, dla których orzekamy, że klasyfikowana obserwacja pochodzi z i-tej populacji, 
ą; oznacza prawdopodobieństwo a priori, że klasyfikowana obserwacja pochodzi 
z i-tej populacji i jeżeli funkcje gęstości prawdopodobieństwa ft(x) są takie, że ich 
kombinacje liniowe o nie wszystkich współczynnikach jednakowych mogą być równe 
zeru co najwyżej na zbiorze x-ów miary zero, to aby zminimalizować ryzyko baye-
sowskie (2.4), należy obszar R; zdefiniować tak jak w (2.5). 
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Rozpatrzmy teraz jak można zastosować tę metodę klasyfikacji w przypadku, 
gdy S(j!i) jest tzw. prostą funkcją straty mającą postać: 

(2.7) {
o, 

S(jli) = l, 
jeżeli j = i, 
jeżeli j =/: i. 

Dla takiej funkcji straty ryzyko bayesowskie wyraża się następującym wzorem: 
k 

(2.8) r(q, d) = l - I: ą, ~ f 1(x) dx, 
i=l R1 

natomiast optymalny obszar klasyfikacji Ri przyjmuje postać 

(2.9) R 1 = {x: ąJ1(x) ;;;::: qifix), j = 1, „., k, j =/: i} (i=l,„.,k). 

Obserwację x klasyfikujemy do populacji ni wówczas, gdy x E Ri, tj. gdy Ti(x) = 
= max Tj(x), gdzie 

1 ~j~k 

(2.10) T,(x) = q1ft(x) 

jest funkcją klasyfikującą związaną z populacją ni, dla i = 1, „., k (patrz [26]). 

2.2. Rozkład normalny z różnymi macierzami kowariancji. Rozpatrzmy teraz przy-
padek szczególny, gdy fi(x) jest funkcją gęstości p-wymiarowego rozkładu normal-
nego postaci : 
(2.11) f,(x) = (27t)-P12 !Et1- 1 ' 2 exp[-ł(x-µ1)'Ei 1 (x-µ1)] (i= l, „., k). 

Znajdując logarytm naturalny funkcji Ti(x) oraz odrzucając składnik -łpln(27t) 

wspólny dla wszystkich i, funkcję klasyfikującą związaną z i-tą populacją za-
pisać można (dzięki ścisłemu wzrostowi logarytmu) w następującej postaci: 

(2.12) (i = 1, . „' k). 

Widzimy, że dla rozkładów normalnych funkcjami klasyfikującymi są funkcje 
kwadratowe. Można więc powiedzieć, że obserwację x klasyfikujemy do tej popu-
lacji spośród n 1, ... , nh dla której kwadratowa funkcja klasyfikująca przyjmuje 
wartość maksymalną. 

Optymalny obszar klasyfikacji Ri przyjmuje postać: 

(2.13) R 1 = {x: vu(x);;;::: O, j = 1, .„, k, j =/: i}, 
gdzie 

(2.14) v1ix) = x'(Ej 1 -Ei 1)x+2(µ~Ei 1 -µ}Ej 1)x+ 

+µ'.,E:- 1 µ1 -µ~,E.u.,+In !Ei! +2Jn.!l.!_ (' · 1 k ·-'- ') 
J J , 1r- IE;! q

1 
1,1 = , „., ,J ..,.... , . 

Funkcja vii(x) dana wzorem (2.14) jest nazywana kwadratową funkcją dyskrymi-
nacyjną ([20], [28]). Między kwadratową funkcją dyskryminacyjną a kwadratową 

funkcją klasyfikującą istnieje ścisła zależność: 

(2.15) v1/x) = 2[T,(x)- 7j(x)] (i ,j = 1, „., k, j =fi i). 
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Załóżmy, że dwa obszary klasyfikacji Ri oraz Ri mają wspólną granicę. Hiperpo-
wierzchnia decyzyjna rozgraniczająca te dwa obszary jest (p-1)-wymiarową kwa-
dryką o równaniu 
(2.16) vu(x) = O, 
gdzie vii(x) jest kwadratową funkcją dyskryminacyjną postaci (2.14). 

2.3. Rozkład normalny z równymi macierzami kowariancji. W przypadku szcze-
gólnym, gdy E 1 = „. = Ek = E, funkcja vii(x) przyjmuje postać 

(2.17) 

Zauważmy, że v~(x) = -vi~(x) oraz że v;j(x) są liniowymi funkcjami składowych 
wektora obserwacji x. 

Zatem każdy z obszarów Ri jest wypukłym wielościanem ograniczonym co 
najwyżej k- I hiperpłaszczyznami rozgraniczającymi wymiaru p- l. W tym szcze-
gólnym przypadku funkcja klasyfikująca przyjmuje postać 

(2.18) T,(x) = (x-łµ.i)'E- 1 µ.,+Inq, (i= 1, „., k). 

Jeśli ponadto założymy, że q1 = „. = qb to obserwację x klasyfikujemy do popu-
lacji ni wówczas, gdy 
(2.19) 

gdzie 
(2.20) 

a[(x) = min 4J(x), 
1 :r:;_J:r:;.k 

Siła wskazania na przynależność obserwacji x do populacji ni może być różna w za-
leżności od wartości L\i, ... , L\f. Za miarę siły wskazania na daną populację ni może 
służyć wyrażenie 

(2.21) p,(x) 
p'j(x) = k • 100%, 

L: p,(x) 
i=l 

gdzie 

(2.22) (i = I, .„, k). 

W przypadku, gdy parametry µ 1 , ... , fl.k oraz E nie są znane, możemy posłużyć się 
ich ocenami z próby x 1, x2, „., xk oraz S. Funkcja (2.17) przyjmuje wtedy postać 

~Vi/x) = [x-t(x,+i1)]'S-1(x,-x1)+In!!i. qj 
(2.23) 

i jest nazywana statystyką klasyfikacyjną Wa/da-Andersona. Statystyka ta została 
wprowadzona przez Walda [30], natomiast Anderson [2], [3] zajmował się badaniem 
jej własności oraz ustaleniem postaci rozkładu prawdopodobieństwa. 

Posługiwanie się statystyką Wii(x) zamiast funkcją vii(x) prowadzi do zmiany 
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prawdopodobieństw błędnych zaklasyfikowań .. Ocenie tych prawdopodobieństw 

poświęcone są liczne prace (patrz np. [4]). 

3. Podejście bayesowskie do problemu klasyfikacji 
Podejście bayesowskie do problemu klasyfikacji obserwacji mających wielowy-

miarowe rozkłady normalne z nieznanymi parametrami było rozpatrywane przez 
S. Geissera [13], [14], [15]. Podejście to opiera się na konstrukcji tak zwanej przewi-
dywanej funkcji gęstości będącej wartością oczekiwaną funkcji gęstości względem 
rozkładu a posteriori parametrów w niej występujących, a następnie wnioskowaniu 
poprzez twierdzenie Bayesa. 

3.1. Rozkład normalny z różnymi macierzami kowariancji. Danych jest k populacji 
generalnych :n1, ... , :nk. W populacji :ni obserwowany wektor losowy Xi map-wy-
miarowy rozkład normalny z parametrami µi, Ei (i = 1, ... , k). Parametry te są 
nieznane. Dysponujemy obserwacją x, którą chcemy zaklasyfikować do jednej 
spośród k populacji :n 1 , ... , :nk. 

Wprowadźmy następujące oznaczenia 

(3.1) 

Oznaczmy dalej przez f( µi, Ai) łączną gęstość rozkładu a priori parametrów µi, 
Ai (i = I, ... , k). Przyjmujemy, że funkcja gęstości rozkładu a priori jest funkcją 
Jeffreysa [18]: 

(3.2) f(µi, Ai) OC IA,1-<P+l>l2, -oo < µij < oo, Ai >o, 
i= 1, ... , k,j = 1, .. ; , p; symbol oc oznacza proporcjonalność. Ponieważ xi i Wi są 
niezależne oraz mają odpowiednio rozkłady normalne i Wisharta z funkcjami gę
stości postaci : 

(3.3) f(xilµ,, A,)= (27t)-P12 jNi 1 Ai 1 l-l/2 exp{-ł(x,-µ,)'N,A,(x,-µi)}, 

(3.4) 
IWij<Nj-P- 2 >12 exp-ł(trW, Aj) 

W(W,IAi 1, N,-1) = ---------------
p 

2<Ni-1>P/27tp(p-1)/4jAill<N1-1)/2 n I'(ł(N,-j)] 
j=l 

więc łączna gęstość rozkładu zmiennych xi oraz W i jest postaci: 

(3.5) f,(x:,, w, Iµ,, A,) oc 1w,1<Ni-P- 2 >1 2 1AilN112 x 
xexp{-łtrA,[W,+N,(x,-µ,) (xi-µ,)']}. 

Wyliczymy teraz funkcję gęstości rozkładu a posteriori parametrów µi, Ai. Mamy 

(3.6) j,(µ,, A,1x:,, W,) ocj,(x,, Wjlµj, Ai)f(µ,, A,), 

(3.7) flµt, Atlx,, Wi) oc IAtl<Ni-P- 1>12 x 
x exp { -łtr Aj [Wj+ N1(x1 - µj) (i, - µ,)']}. 

Z definicji bayesowski estymator funkcji gęstości wektora losowego Xi dla kwa-
dratowej funkcji straty jest (patrz np. [11]): 

(3.8) J,(xlx,, Wj)= ~~fi(xlµj, A,)j,(µi, Ailxi, W,)dµ,dA,. 
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Jest to wartość oczekiwana funkcji gęstości wektora X względem rozkładu a poste-
riori parametrów w niej występujących. 

Mamy 

(3.9) f1(xlxi, W,) oc ~ ~ IA1 1<Ni-P>/ 2 exp(-łtrA1A)dµ.1dA1 , 

gdzie A= Wi+N1(x1- µ.1) (x1- µ.1)'+(x-µ1) (x- µ;)'. 
Zauważmy, że wyrażenie podcałkowe, rozpatrywane jako funkcja macierzy Ah 

jest proporcjonalne do funkcji gęstości rozkładu Wisharta z Ni+ I stopniami swobody. 
Biorąc całkę ze względu na A1 otrzymujemy 

(3.10) 

Po przekształceniach otrzymujemy: 

(3.ll) 

Wyrażenie (3.11) jest równoważne wyrażeniu 

(3.12) f,(xlx;, W,) oc ~ IB,1<N1+1>1211+Bi1(µ~~'µ1) (µ.,-µ.;)'l<N1+1>12. 

Wykorzystując równość wyznacznikową postaci 

(3.13) II+ab'I = 1 + b'a 
otrzymujemy 

( ( - 1 \ dµ., 
3.14) ft xlx,, WJ oc jBJ<Ni+r>JT J [l+(µ.i-µ.,)'Bi1(µ,-1J:,)]<N1+1>/2 · 

Zauważmy, że we wzorze (3.14) wyrażenie podcałkowe jest proporcjonalne do wielo-
wymiarowego rozkładu t Studenta (patrz [8], [9]). Po scałkowaniu otrzymujemy 

(3.15) f( I- W) IB,11/2 -1 1-N/2 
i X x,, i OC IB1l(N1+1)/2 - B, I • 

Po skorzystaniu z definicji macierzy B1 oraz uproszczeniach otrzymujemy 

(3.16) ( - 1 
f1 xlx,, W,) oc -,-- -- _N _______ 

1

N-,
1
-2 • 

1 

w,+ __ ___!____ (x-x,) (x-x,)' 
: N,+1 

Wykorzystując ponownie równość (3.13) oraz korzystając ze związku Wi = (Ni - l)S, 
otrzymujemy 

(3.17) 
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Zauważmy, że wyrażenie to jest proporcjonalne do funkcji gęstości wielowymiaro-
wego rozkładu t Studenta. Stąd 

- c, 
f,(xlxi, Si) = ]Nt12 ' _ [l+-N;~I (x-X,)Si'(x-X,) 

(3.18) 

[ 
Ni ]P.' 2 I'(-!N1) 

c, = (N,+l)rc I'(ł(N,-p))l(Ni-l)Sil 112 • 
Wyrażenie et jest tak dobrane, by funkcja /i(xjxh St) była funkcją gęstości p-wy-
miarowego rozkładu t Studenta. 

Po znalezieniu przewidywanej gęstości bayesowskiego estymatora funkcji gę

stości wektora Xi, obserwację x klasyfikujemy zgodnie z twierdzeniem Bayesa. 
Oznaczmy przez qt prawdopodobieństwo a priori zaklasyfikowania obserwacji x do 
populacji lit (i = 1 , ... , k). 

Wtedy, zgodnie z twierdzeniem Bayesa, prawdopodobieństwo a posteriori 
zaklasyfikowania obserwacji x do populacji lit jest równe 

(3.19) Pr(li,lx, q) = kqtf,(xlx,, Si) (i = 1, ... , k). 

L q1f;(xlx1, S1) 
j=l 

Obserwację x klasyfikujemy do tej populacji, dla której prawdopodobieństwo a po-
steriori jest maksymalne, tj. obserwację x klasyfikujemy do populacji lit wówczas, gdy 
(3.20) ątf,(xlx,, S,) = max ą1JJ(xlx1 , S1) (i = 1, ... , k). 

l~j~k 

Oznaczmy przez R1 następujący obszar: 
(3.21) R 1 = {x: qtf,(xlx,, Si)= max ąJf/xlx1 , S1)}. 

l~j~k 

Wówczas obserwację x klasyfikujemy do populacji li" gdy x ER;, dla i = 1, ... , k 
Obszar R, możemy zapisać następująco: 

(3.22) R 1 = {x: wiJ(x) ~ O, j = 1, ... , k, j =I i}, 
gdzie 
(3.23) wii(x) = N1 ln[l+NJ(NJ-I)- 1DJ(x)]-

-N,ln[l +N,(Nf-1)- 1 Df(x)]+2 lnk1kj 1 +2 lnq1qj 1 , 

Df(x) = (x-x,)'Si 1(x-x,), 

( 
N, )P'2 I'(łN,) 

ki = N,+T I'(ł(N,-p))l(N,-l)Sd 1 ' 2-' 
dla i, j = 1 , ... , k, j =I i. 

W przypadku szczególnym, gdy N 1 = ... = Nk = N, funkcja wiJ(x) dana wzo-
rem. (3.23) przyjmuje postać 

(3.24) wu(x) = x'(aiiS] 1 -biJSi 1)x+2(bilx~Si 1 -aiix}Sj 1)x+ 
+ a,1x}Sj 1X1-biJX.~ Si1x,+ N- 1(N2 -1) (aij-bij), 

au= (ąflS1 1) 11N, bil= (ąJJStl) 11N, i, j = l, ... , k; j =I i. 
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Oznaczmy przez Pr{nijn;} prawdopodobieństwo, że obserwacja x zostanie zakla-
syfikowana do populacji ni wówczas, gdy w rzeczywistości obserwacja x należy do 
populacji ni. Mamy 

Pr{nilni} = q, ~ f 1(xlx1, Si)dx, 
Rt 

Pr{n11n,} = q, ~ f,(xlx" S,)dx, i =I= j, 
RJ 

Pr{:nfln1} = q1 (1- ~ f,(xjx,, St)dx), 
Rt 

gdzie nf oznacza wszystkie populacje z wyjątkiem populacji n,. Wówczas prawdo-
podobieństwo błędnego zaklasyfikowania obserwacji x jest równe 

k k 

(3.25) L Pr{nfln1} = 1- '2.:: Pr{ntln,}. 
i=l i=l 

Prawdopodobieństwo to jest miarą mocy dyskryminacyjnej zespołu p-zmiennych. 
Wykazaliśmy prawdziwość następującego twierdzenia. 

TWIERDZENIE 3.1. Niech x będzie zaobserwowaną wartością w jednej z populacji 
ni = N(µ1, Ej), j = I, ... , k, gdzie parametry µ.i, Ei są nieznane. Jeżeli rozkład 

a priori parametrów jest rozkładem Jeffreysa postaci (3.2), q i jest prawdopodobień
stwem a priori zaklasyfikowania obserwacji x do populacji ni, to obserwację x klasyfi-
kujemy do populacji ni wówczas, gdy zachodzi (3.20), gdzie /i(xlxi, S,) jest funkcją 
gęstości p-wymiarowego rozkładu t Studenta daną wzorem (3.18) (i = l , ... , k). 
Prawdopodobieństwo błędnego zaklasyfikowania obserwacji x dane jest wzorem (3.25). 

3.2. Rozkład normalny z równymi macierzami kowariancji. Jeżeli założymy, że 
E1 = ... = Ek = E oraz, że funkcja gęstości rozkładu a priori parametrów µ.„ 
E- 1 jest postaci 

(3.26) f(µ,,E- 1) OC IEl<P+l)/2 (i = l, ... 'k), 

to rozumowanie analogiczne jak w § 3.1 prowadzi do stwierdzenia, że przewidywana 
funkcja gęstości jest znowu funkcją gęstości p-wymiarowego rozkładu t Studenta 
postaci 

(3.27) 

gdzie 

[ 
N 1 ]P/2 I'[ł(N-k+l)] 

c, = 7t(N-k)(N,+I) I'[f(N-k)]l(N-k)Sj 112 (i= l, „., k). 

Zgodnie z twierdzeniem Bayesa, obserwację x klasyfikujemy do populacji ni wów-
czas, gdy 

(3.28) ątf,(xlx" S) = max qJ/J(xlx1 , S) (i = 1, „., k). 
1,;;,.j.,;;.k 
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TWIERDZENIE 3.2. Niech x będzie zaobserwowaną wartością w jednej z populacji 
ni = N(µ1, :E), j = I, ... , k, gdzie parametry µ.i, :E są nieznane. Jeżeli rozkład 

a priori parametrów jest rozkładem Jeffreysa postaci (3.25), qi jest prawdopodobień
stwem a priori zaklasyfikowania obserwacji x do populacji n;, to obserwację x klasyfi-
kujemy do populacji n1 wówczas, gdy zachodzi (3.28), gdzie .h(xlxh S) jest przewidy-
waną funkcją gęstości daną wzorem (3.24) (i = I , ... , k). 

4. Warunki równoważności metod klasyfikacji 
W metodzie zmiennych dyskryminacyjnych, obserwację x klasyfikujemy do 

populacji n; wówczas, gdy 

df, = min dJ„ 
1 "i"k 

gdzie 
r 

ar,.= L (l~(x-it))2 (i= l, ... , k). 
<X=l 

Jeśli r = min(k-1, p), tj. gdy wykorzystujemy wszystkie zmienne dyskryminacyjne 
odpowiadające niezerowym pierwiastkom, wówczas metoda ta jest następująca: 
obserwację x klasyfikujemy do populacji ni wówczas, gdy 

(3.29) Dfp(x) = min Djp(x), 

gdzie 
(3.30) 

l "]"k 

Dfp(x) = (x-it)'s- 1(x-it) (i= 1, ... , k). 

Wynika to z faktu, że d;: min<k-t,p> = Dfp (i= 1, ... , k). Przypomnijmy, że 

w metodzie tej zakładaliśmy, że x jest zaobserwowaną wartością w jednej z popu-
lacji ni = N(µ.b :E), j = I, ... , k, gdzie parametry µ.1, E są nieznane. 

Weźmy teraz pod uwagę przypadek szczególny metody teoriodecyzyjnej, tj. przy-
padek gdy x jest zaobserwowaną wartością w jednej z populacji n1 = N(µ1, :E), 
j = I, ... , k, gdzie parametry µ.i, E są znane oraz gdy q1 = ... = qk. Wówczas 
obserwację x klasyfikujemy do populacji n;, gdy zachodzi związek (2.19). W prak-
tycznych zastosowaniach na ogół parametry nie są znane. W takich przypadkach 
Anderson zaleca zastąpienie nieznanych parametrów ich ocenami z próby ii, S, 
i= I, ... , k. Wtedy obserwację x klasyfikujemy do populacji n; wówczas, gdy 

(3.31) D[(x) = min Dj(x), 
1 "i"k 

gdzie 

(3.32) Df(x) = (x-it)'S-1(x-it) (i = 1, ... , k). 

Widzimy, że ten szczególny przypadek metody teoriodecyzyjnej jest równoważny 
metodzie zmiennych dyskryminacyjnych dla r = min(k-1, p) (patrz [22]). 

Weźmy teraz pod uwagę metodę bayesowską omówioną w§ 3.2, tj. przypadek 
gdy x jest zaobserwowaną wartością w jednej z populacji n1 = N( µ.1, E), j = 1, ... 
. . . , k, gdzie parametry tJ.i, :E są nieznane. W tej sytuacji obserwację x klasyfikujemy 
do populacji n; (i = I, ... , k) wówczas, gdy zachodzi (3.28). 
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Jeżeli ponadto q1 = ... = qk oraz N 1 = ... = Nk, wówczas maksymalizacja 
wyrażenia ąd~(xlii, S) jest równoważna minimalizacji wyrażenia Df (x). W tym 
przypadku obserwację x klasyfikujemy do populacji ni wówczas, gdy zachodzi 
związek (3.31). Widzimy, że przy tych szczególnych założeniach metoda bayesowska 
jest równoważna dwom poprzednim (patrz [16]). 

Na zakończenie weźmy pod uwagę statystykę wii(x) daną wzorem (3.23), za po-
mocą której definiowane są obszary klasyfikacji w metodzie bayesowskiej. Roz-
patrzmy zbieżność według prawdopodobieństwa tej statystyki wówczas, gdy Ni ~ oo 
oraz Ni ~ oo. Mamy 

oraz 

Stąd 

(3.33) 

p lim {N,ln[l+N,(Nf-1)- 1Df(x)]} = (x-µ.1)'Ei 1(x-µ.,) 
1Vt->OO 

p lim {In(ktfk1) 2
} = ln(IE1l/IE1D· 

N1, NJ->OO 

p lim w,/x) = vtJ(x), 
N1, NJ-+OO 

gdzie vli(x) jest kwadratową funkcją dyskryminacyjną daną wzorem (2.14), za po-
mocą której definiowane są obszary klasyfikacji w metodzie teoriodecyzyjnej. Wi-
dzimy zatem, że dla dostatecznie dużych prób metoda teoriodecyzyjna oraz baye-
sowska dają identyczne wyniki. 
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