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Chociaż idea odporności rozwiązań na odstępstwa od założeń przyję-
tych za podstawę modelu znana była zapewne już „w starożytności" 
(por, np, Stigler CIO]) i chociaż przymiotnik „odporny" i rzeczow-
nik „odporność" (ang. "Robust" i "Robustness") pojawia się (jak 
mi wiadomo, po raz pierwszy) już w 1953 roku w pracy G. E, P. Bo- 
xa [2], jeszcze w cudzysłowiu, i w 1955 roku we wspólnej pracy 
G, E, P, Boxa i S. L. Andersena [3], tym razem już z nieformalnę 
definicję, to dopiero koniec lat siedemdziesiętych przynosi kilka 
publikacji typu księżkowego na ten temat. Po W. 3. 3. Rey’u [8] 
w springerowskiej serii Lecture Notes in Mathematics i R. G. 
Standte’m [9] w uniwersyteckiej serii Queen’s Papers in Pure and 
Applied Mathematics pojawiła się, tym razem już „prawdziwa" ksią-
żka P. 3. Hubera w Wiley Series in Probability and Mathematical 
Statistics. Z zawartością tej książki zapozna nas najlepiej spis 
rozdziałów, z jej treścią podyskutujemy za chwilę. Oto ten spis:

1. Uwagi ogólne (Dlaczego procedury statystyczne mają być od-
porne. Jakościowa i ilościowa koncepcja odporności. Aspekty in-
finitezymalne. Zagadnienia obliczeniowe - razem stron 19),

2. Słaba topologia i jej metryzacja (Metryki Levy’ego i Pro- 
chorowa. Pochodne Frścheta i Gateaux - razem stron 23),

3. Podstawowe typy estymatorów (M-estymatory, L-estymatory, 
R-estymatory i ich własności asymptotyczne - razem stron 30),

4. Teoria asymptotycznego minimaksu w zastosowaniu do esty-
macji parametru położenia (Minimaksowe obciążenie. Minimaksowa 
wariancja. Rozkłady o minimalnej informacji Fishera. Asymptotycz-
nie minimaksowe M - , L-, R-estymatory - razem stron 34),

5. Estymatory skali (M-, L-, R-estymatory, Asymptotyczna
efektywność. Rozkłady minimalizujące informację Fishera. Własno-
ści minimaksowe - razem stron 20),

6. Zagadnienia z parametrem wielowymiarowym i w szczególności 
zagadnienie łącznej estymacji parametrów położenia i skali (Zgod-
ność. Asymptotyczna normalność, M-estymatory dla łącznej estymacji 
położenia i skali. M-estymatory położenia z wstępną estymacją ska-
li. Zagadnienia obliczeniowe - razem stron 26),
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7. Regresja (Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów i jej 
„robustyfikacja", czyli „uodpornienie". Asymptotyka. Wyniki empi-
ryczne. Estymacja asymptotycznej kowariancji. M-estymąiory regre-
sji i ich obliczanie. Analiza wariancji - razem stron 46),

8. Odporne macierze kowariancji i korelacji (Estymacja elemen-
tów macierzy za pomocą odpornych wariancji i odpornych współczyn-
ników korelacji. Podejście afiniczne. Równania dla estymatorów i 
zagadnienie istnienia i jednoznaczności ich rozwiązań. Rozkłady 
najmniej informujące - razem stron 44),

9. Odporne plany eksperymentów (stron 10),
10. Zagadnienie odpornych testów i estymatorów z małych prób - 

razem stron 33),
11. Miscellanea. Literatura cytowana. Indeks.

Przejdźmy do meritum. Na ogół wszyscy statystycy zgadzają się 
co do tego, że odporność procedury statystycznej to jej „niewraż- 
liwość na małe odstępstwa od założeń". Następny krok, mianowicie 
specyfikacja „niewrażliwości" i „małych odstępstw od założeń", 
nie jest już tak zgodny. Oto kilka przykładów.

PRZYKŁAD 1. Box [2], rozwijajęc problem podniesiony przez 
E. S. Pearsona [7], rozważa następujące zagadnienie. Niech 
(X. , ..., X, ), i =» 1, 2, będzie próbę z rozkładu normalnego

X , J. 2 * »•*!
N(^i# & i) . Konstruujemy jednostajnie najmocniejszy test na zada-

2 2nym poziomie istotności dla weryfikacji hipotezy Hj 6^ <  
przeciwko K: • f > i  . Przypuśćmy, że nasze założenie o normalno-
ści rozkładu obserwacji było zbyt wyidealizowane i że faktyczne 
rozkłady, z których pochodzę nasze próby, różnię się od rozkładu 
normalnego kurtozę (dla uproszczenia przyjmujemy, że n^ oraz n2 
sę na tyle duże, iż inne własności rozkładów macierzystych nie od-
grywają roli). Patanie: jak bardzo zmienia się rozmiar testu (tzn. 
jego faktyczny poziom istotności), gdy kurtoza nie równa się zeru 
(jak w rozkładzie normalnym), ale przebiega pewien przedział. Oka-
zuje się, że zmiany rozmiaru testu sę wręcz dramatyczne i że w 
związku z tym test jednostajnie najmocniejszy nie jest odporny 
(dane liczbowe na ten temat, podane w cytowanej wyżej pracy Boxa, 
przytaczałem w swojej pracy [13] w Matematyce Stosowanej).

PRZYKŁAD 2. (Walsch [11]). Niech (X., ..., X ) będzie próbę
a  i n

z rozkładu normalnego N(^, 8 ) o nie znanych parametrach. Budu-
jemy dwustronny przedział ufności dla fi na zadanym poziomie
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ufności 3f. Oak wiadomo, standardowe postępowanie prowadzi do prze-

działu o długości 2tn_i l~f/2 *s/ ^  » 9dzie t\< #0c ^est 
tylem rozkładu t Studenta o k stopniach swobody oraz s2 jest 
nieobciyźonym oszacowaniem wariancji e2 . Przypuśćmy, że faktycznie 

, ..., Xn nie sy niezależnymi zmiennymi losowymi. Pytanie: jak 
bardzo wpływa to na szerokość lub/i poziom ufności skonstruowanego 
w opisany sposób przedziału ufności?

PRZYKŁAD 3. (R. Zieliński i W. Zieliński [14]). Budujemy nie- 
obciyżony estymator o minimalnej wariancji dla parametru skali A 
rozkładu wykładniczego o gęstości proporcjonalnej do exp{-x/A} 
rozwiyzaniem jest oczywiście średnia z próby. Pytanie: jak bardzo 
zmienia się obciężenie (lub błęd średnio-kwadratowy) tego estyma-
tora, gdy prawdziwy rozkład ma gęstość proporcjonalny do 
exp{-( x/A)a } , CK ft 1?

PRZYKŁAD 4. (Huber, recenzowana ksiyżka, rozdz. 4.2). Konstru-
ujemy nieobciyżony estymator parametru położenia fr na podstawie 
obserwacji X^, ...» Xp pochodzycych z rozkładu o dystrybuancie 
F^(x) ■ F(x - ^ ) ,  gdzie F jest (nieznany) dystrybuanty rozkładu 
symetrycznego względem zera. Przypuśćmy, że przy dokonywaniu obser-
wacji Xj, X2 , ... może się zdarzyć, z pewnym prawdopodobieństwem 
e e (0,l), że popełnimy „błyd gruby", tzn. że obarczona tym błędem 
obserwacja będzie pochodziła z pewnego „dzikiego" rozkładu H za-
miast z rozkładu F. Formalnie możemy to ujęć przyjmujyc, że fak-
tyczny rozkład naszych obserwacji pochodzi z rodziny

^(F) * |g (x ) a (l-e)F(x) + eH : H jest dowolnym rozkładem}.

Dedny z ważnych cech tej rodziny jest to, że jej rozkłady majy bar-
dziej „grube" ogony niż rozkład F. Powstaje pytanie o to, jak zmie-
nia się (asymptotyczne) obciężenie estymatora, gdy prawdziwy roz-
kład obserwacji przebiega zbiór P£(f ).

Celem tych kilku przykładów było pokazanie, że ogólna definicja 
odporności jako niewrażliwości na małe odstępstwa od założeń jest 
zbyt mało precyzyjna, aby mogła coś znaczyć. „Niewrażliwość" w przy' 
kładzie 1 to stabilność rozmiaru testu, w przykładzie 2 - stabilno^ 
szerokości lub/i poziomu ufności przedziału ufności, w przykładach 
3 i 4 - stabilność obciyżenia estymatora (lub jego błędu średnio- 
-kwadratowego). „Odstępstwa od założeń” w przykładzie 1 polegajy 
na odejściu od rozkładu normalnego w kierunku zmiany jego kurtozy#



RECENZOE 91

w przykładzie 2 - na odejściu od niezależności zmiennych, w przy-
kładzie 3 - na deformacji 9kali, a w przykładzie 4 - na tzw. e-za- 
burzeniu (ang. e -contamination), W kierunku takiego podejścia do 
odporności, w którym to wszystko zostaje jakoś sformalizowane, idę 
pewne uwagi Bickela [i] i moje [12]. Podejście Hubera, które poczy- 
najęc od jego pierwszych prac w latach sześćdziesiętych i siedem- 
dziesiętych wyciska swoje piętno na całej literaturze statystycz-
nej, jest nieco odmienne, a w świetle powyższych przykładów można 
powiedzieć - mocno zawężone. Oto kilka sformułowań z pierwszego 
rozdziału omawianej księżki:

str. 1: „odporność oznacza niewraźliwość na małe odstępstwa od za-
łożeń"

str. 4: „Wrażliwość klasycznych postępowań statystycznych na pogru-
bienie ogonów jest zjawiskiem typowym ... W konsekwencji 
'odporny ze względu na zakłócenia rozkładu' oraz 'niewraż-
liwy na pojawianie się błędów grubych' staję się, mimo 
koncepcyjnych różnic, praktycznie synonimami" 

str. 5: „Podstawowy cel badania postępowań odpornych polega na za-
bezpieczeniu się przed konsekwencjami błędów grubych".

Piętno tego rozumowania na literaturze statystycznej wyraża 
się na przykład tym, że w księżce Lehmanna [6], str. 189, pojawia 
się takie oto sformułowanie:

< v  A

  estymatory ^  oraz maję tę zaletę, że sę odporne, tzn.
nie wrażliwe na błędy grube" (dokładnie: "robustness, that is, 
a lack of sensitivity to outlying observations").

W ten uniwersalny sposób został załatwiony problem „małych od-> 
stępstw od założeń". Innych odstępstw od założeń modelowych, poza 
wyjątkowymi rozdziałami 9 i 10, Huber nie rozpatruje. To odcięcie 
się od innych podejść jest tak zdecydowane, że w recenzowanej 
księżce, anonsowanej na skrzydełku jako "the first systematic, 
book-length exposition of the subject", nawet nie zacytowano prac 
Boxa, który pojęcie odporności wprowadził do literatury staty-
stycznej .

Po dokonaniu formalizacji małych odstępstw od założeń Huber 
przystępuje do sprecyzowania, co rozumie przez „niewraźliwość" 
na te odstępstwa. Ze względu jednak na pewnę dualność tej formali-
zacji dalsze rozważania rozwijają się w dwóch, nieco odmiennych 
kierunkach.

Po pierwsze. Weźmy pod uwagę formalizację, według której wraz



92 RECENZJE

z modelowym rozkładem F rozważa się jego otoczenie 9£(f). Próbę 
(x1# ..., Xn) możemy utożsamić z jej dystrybuantą empirycznę Fn 
i potraktować statystykę T z tej próby jako funkcjonał na prze-
strzeni rozkładów (zawierającej rozkłady empiryczne). Oczywiste 
jest, że jeżeli e jest małe i T jest funkcjonałem ciągłym, to 
T(g) nie zmienia się zbyt mocno, gdy G przebiega zbiór ^ ( f ) .  
Stąd koncepcja Hubera:

str. 7: „Ola statystyki, którą można przedstawić jako pewien 
funkcjonał T na przestrzeni rozkładów empirycznych, 
jakościowa koncepcja odporności jest w istocie rzeczy 
równoważna słabej* ciągłości T", 

str. 10: „nasze nieprecyzyjne, intuicyjne pojęcie niewraźliwości 
lub odporności powinno być sprecyzowane w następujący 
sposób: liniowy funkcjonał T jest odporny wtedy i tylko 
wtedy, gdy jest słabo ciągły".

Ten nurt ciągłości przewija się przez całą książkę Hubera i 
znajduje swój wyraz, na przykład, w koncepcji tzw. krzywej wpływu 
(ang. influence curve lub influence function), zdefiniowanej - dla 
danych F oraz T - wzorem

T((l-s)F + s S ) - T(F)
IC(x ,F,T) a lim ----------   ---------- ,

s — O 8

gdzie jest rozkładem skupionym w punkcie x. Pojęcie to zo-
stało wprowadzone przez Hampela (por. np. [5]), a pewna globalna
stała z nim związana, a mianowicie -f*a sup |lC(x,F,T)l , bywa na-

x
zywana wrażliwością na błędy grube ("gross error sensitivity"). 
Według zamierzeń autora krzywa IC ma opisywać to „co się stanie, 
gdy do bardzo dużej próby dodamy jeszcze jedną obserwację o war-
tości x". Muszę w tym miejscu przyznać, że chociaż opisana kon-
strukcja jest bardzo prosta i przejrzysta, to nie umiem przetłu-
maczyć jej na język zastosowań i nie umiem eobie wyjaśnić, co dla 
praktycznych zastosowań ma wynikać z danego przebiegu krzywej IC 
lub z danej wartości -f*,

W polemice z utożsamianiem odporności i ciągłości warto za-
uważyć, że niezrandomizowane testy są statystykami o wartościach
0 lub 1, więc nie mogą być ciągłe na przestrzeni prób, a moc te-
stu „idealnego" przyjmuje wartość 1 na hipotezie alternatywnej
1 O na hipotezie zerowej, więc nie może być również mowy o ciąg-
łości na przestrzeni parametrów.
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Po drugie. Weźmy pod uwagę formalizację, która za punkt wyj-
ścia bierze próbę i pojawiające się w niej od czasu do czasu błędy 
grube. Obie formalizacje są przez Hubera utożsamione:

str. 7: „Procedura statystyczna nazywa się niewrażliwa..., gdy
wartość estymatora (lub statystyki testowej) nie reaguje 
na małe zmiany wartości w próbie (małe zmiany wszystkich 
lub duże zmiany niewielkiej liczby wartości...). To poję-
cie jest oczywiście koncepcyjnie odmienne od pojęcia od-
porności, ale dla celów praktycznych oba pojęcia są syno-
nimami".

Oczywiste jest, że w tym podejściu statystyka jest odporna, 
gdy po prostu nie bierze pod uwagę obserwacji mocno odbiegających 
od obserwacji typowych dla danej próby. A więc ex definitions od-
porne są wszystkie statystyki z próby obliczone po uprzednim wy-
rzuceniu z niej wartości największych i najmniejszych. Ex defini- 
tione odporna jest np. mediana. Formalnie można konstruować sta-
tystyki jako kombinacje liniowe statystyk pozycyjnych (tzw. L-sta- 
tystyki) i uzyskiwać ich odporność przez nadawanie małych (lub na-
wet zerowych) wag najniższym i/lub najwyższym obserwacjom. Z tych 
powodów teoria L-statystyk zajmuje tak dużo miejsca w pracach po-
święconych postępowaniom odpornym, A oto jeszcze inna klasa sta-
tystyk odpornych „z definicji".

Oeżeli x^, ..., Xn jest próbę ż rozkładu o gęstości p(x, ^ ) , 
to - jak wiadomo - dla danych ■ x^, ..., Xn « xn , funkcja 
■fr — <► n p( x4 , iH jest funkcję wiarogodności (lub po prostu wia-

i*i «*■
rogodnościę). Estymatorem największej wiarogodności (Maximum like-
lihood) parametru ^  nazywamy takę wartość , która maksymalizuje 
funkcję wiarogodności lub, co jest równoważne, jej logarytm, czyli 
H  logp(xi# 'tf'), W regularnych przypadkach taki estymator uzyskuje

się przez rozwiązanie równania Z)(d/di^)logp(x^, t?“) * 0. Zauważ-

my, że pojedyńcza obserwacja xif dla której jest „pra-
wie zero", czyni równą „prawie zeru" całą funkcję wiarogodności.
W tym sensie funkcja wiarogodności nie jest odporna. Można ją uod-
pornić prvzez eliminowanie wpływu takich obserwacji, co uzyskuje się 
minimalizując wielkość Z ę ( x A ,i^) lub rozwiązując równanie

£-<{>( x^, ,̂') « 0 z odpowiednio wybranymi funkcjami ę lub c{> w miej-
sce logp lub (ć/d-d) logp. Tak zbudowane estymatory nazywa się 
M-estymatorami.
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Zauważmy, że L-estymatory oraz M-estymatory są ex definitions 
odporne. Cała teoria tych estymatorów sprowadza się do badania ich 
własności, najczęściej własności asymptotycznych (zgodność, normal 
ność, efektywność) i dużo wysiłku wkłada się w to, aby dla danego 
problemu statystycznego zbudować M-estymator zgodny, asymptotycz-
nie normalny i asymptotycznie efektywny (o minimalnej wariancji 
asymptotycznej). W wielu problemach konstrukcja takich estymatorów 
wymaga niemałej pomysłowości. Dla przykładu zasygnalizujemy tutaj 
problematykę analizy regresji (rozdz. 7 omawianej książki). Zwykła 
metoda najmniejszych kwadratów w modelach liniowych polega na mini

a jej uodporniona wersja polega na minimalizowaniu wielkości posta 
ci £ ę ( y i - z odpowiednio wybraną funkcją ę. Funkcję
ę, jak poprzednio, wybiera się tak, żeby eliminować wpływ obserwa-
cji „nietypowych", co jest zabiegiem ideowo kontrowersyjnym, jeże-
li weźmie się pod uwagę fakt, że istotny wkład do każdej wiedzy 
wnoszą właśnie obserwacje „nietypowe".

Recenzowana książka jest metodologicznie niejednolita i nie 
wszystkie rozważania Hubera mieszczą się w opisanych wyżej schema-
tach związanych z ciągłością i błędami grubymi. Chciałbym dokład-
niej przedstawić dwa zagadnienia omawiane w książce, nasuwające 
pewną ogólną refleksję metodologiczną dotyczącą samej idei odpor-
ności. Wygodnie będzie zacząć od pewnych uwag wstępnych,

Dak wiadomo, statystyk ma zwykle do czynienia z przestrzenią 
prób, powiedzmy 3£, i przestrzenią rozkładów, powiedzmy 
Statystyk wie, że wynik eksperymentu X przyjmuje wartości w 3£ i 
że ma któryś z rozkładów ale nie wie, który to rozkład. Zada-
nie polega na tym, żeby obserwując wynik X e X powiedzieć coś 
na temat tego nieznanego Obiekt MQ ** (3£, a {P^j i9~e-fr}) 
Przyjęto nazywać modelem statystycznym (strukturą statystyczną, 
przestrzenią statystyczną). Dla ustalenia uwagi będziemy mówili o 
problemie estymacji, w którym zadanie sprowadza się do skonstru-
owania takiej funkcji Ti3£-**&, że T(x) jest oszacowaniem para-
metru fr. Taką 'funkcję można na ogół wybrać na wiele sposóbów i 
zadanie polega na tym, żeby wybrać ją „optymalnie", np. tak, żeby 
dla każdego i dla każdej statystyki T' było

E ^ ( T ( X )  - ^ ) 2 <  E ^ ( T ' ( X )  - i ^ ) 2 .

Znalezienie takiej funkcji całkowicie rozwiązuje problem, ale 
wraz z uzyskaniem tego rozwiązania pojawia się nowy problem zwię-

malizowaniu, względem (i^, ..., ^ )  , wielkości Z2(y. -
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zany z tym, że zwykle modele statystyczne sę tylko pewnymi wyide-
alizowanymi obrazami opisywanej rzeczywistości i przyjmowane w nich 
założenia sę kompromisem pomiędzy tym, czego wymagałby opis adekwa-
tny, a tym, co jeszcze potrafimy skutecznie rachować. Na przykład 
typowym założeniem w zastosowaniach jest, że jest rodzi-
nę rozkładów normalnych. Zapewne pewien szerszy model M^ » (3E, ,
P ^ bardziej adekwatnie opisywałby rozważany problem i to, co 
statystyk powinien zrobić w następnym kroku polega na sprawdzeniu 
swojego rozwięzania w takim nowym, rozszerzonym modelu. Tu jednak 
znowu pojawia się pewna dwutorowość w literaturze i w recenzowanej 
księżce.

Sedno podejście polega na tym, że po prostu przechodzi się do 
modelu i poszukuje się w nim optymalnego rozwięzania. W moim 
odczuciu to podejście nie ma nic wspólnego z odpornościę rozwięzań, 
gdyż chodzi w nim po prostu o znalezienie dobrego rozwięzania w no-
wym modelu, a przy konstrukcji rozwięzania nie ma oczywiście zna-
czenia, skęd ten model się bierze. Takie podejście zastosowali np. 
Box i Andersen [3] i w tym duchu Huber w rozdz. 9 rozważa zagad-
nienie budowy odpornych planów doświadczeń dla analizy regresji.
U Hubera model Mg jest modelem regresji liniowej na przedziale 
(0,1), a model rozszerzony to model, w którym funkcje regresji 
f mogę być „trochę nieliniowe", a mówięc dokładniej e-nieliniowe
w tym sensie, że min }  [f (x)-a-bx] 2dx <  £2. Skonstruowane przez 

a,b 0
Hubera rozwięzanie stanowi plan eksperymentu minimalizujęcy błęd 
średnio-kwadratowy oszacowania funkcji f za pomocę funkcji li-
niowej .

Drugie podejście polega na tym, żeby nadal pozostawać w mode-
lu Mg, ale żeby zrezygnować z rozwięzania optymalnego w tym mode-
lu na rzecz rozwięzania, które będzie mało wrażliwe na rozszerze-
nie modelu do M^. To podejście znaleźć można w paragrafie 4.2 oma-
wianej księżki przy okazji zagadnienia omawianego w przedstawionym 
wyżej przykładzie 4. Dokładniej można je na tym przykładzie opisać 
w następujęcy sposób. Niech T będzie estymatorem parametru 
rozkładu o dysktrybuancie * F(x - ^ )  i niech b(T, G) ozna-
cza asymptotyczne obcięźenie tego estymatora, gdy prawdziwym roz-
kładem jest G e (F) zamiast F. Wtedy wielkość b(T) ■
■ sup {b(T,G): G e 9 t ( f )} opisuje wrażliwość tego asymptotycznego 
obciężenia na e-zaburzenie modelu wyjściowego, a estymator naj-
mniej wrażliwy na takie zaburzenie, czyli estymator najbardziej
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odporny, to taki estymator T, który minimalizuje b(T). Huber do-
wodzi, że najbardziej odpornym estymatorem jest tutaj mediana

(w dowodzie Hubera brak jest istotnego założenia, że e < ^). Ogól-
ną formalizację tego podejścia, już nie tylko dla problemów z pewnę 
niezmienniczością, podałem w pracy [12\ i [13] .

Warto odnotować, że znane je3t jeszcze inne podejście, pośred-
nie pomiędzy dwoma wyżej opisanymi. Dest ono rozwijane przez Boxa 
i Tiao [4] i polega na tym, że rozważa się model z przestrzenią 
rozkładów 9^, na której konstruuje się Mrozkład a priori- przypi-
sujący większe prawdopodobieństwa rozkładom leżącym bliżej wyjścio-
wego zbioru 9q , Te zagadnienia wykraczają już jednak poza proble-
matykę recenzowanej książki.

Reasumując, książka Hubera jest pierwszą obszerną i wyczerpu-
jącą monografią na temat odporności procedur statystycznych (głów-
nie estymatorów) rozumianej jako niewrażliwość tych procedur na 
błędy grube w próbie. Szczegółowo omówione są zarówno aspekty zwią-
zane z odpowiednim modelem statystycznym (ciągłość statystyk przy 
odpowiednim rozszerzaniu modelu) jak i aspekty związane ze staty-
stykami słabo reagującymi na zaburzenia próby (M- oraz L-estyma- 
tory). Zdaję sobie sprawę z tego, że w całej mojej recenzji mówiłem 
raczej o tym, czego w książce nie ma i że dawałem w niej wyraz swe-
mu rozczarowaniu, iż pierwsza w świecie monografia na temat odpor-
ności jest tak mocno zawężona w stosunku do tego, co na ten temat 
można znaleźć we współczesnym piśmiennictwie statystycznym. Celem 
pewnego zrównoważenia tej recenzji chciałbym na zakończenie zacy-
tować opinię N. R. Drapera (University of Wisconsin, Madison, USA) 
opublikowaną w Short Book Reviews, A Publication of the Interna-
tional Statistical Institute, Vol. I, No. 3, December 1981:

„Książka, wnosząca godny wysokiej oceny wkład do literatury 
statystycznej, jest „teoretyczna, ale z akcentami na koncepcje**.
□ej „poziom jest zgodnie z zamierzeniem niejednolity". Książka 
nie ma zadań i „nie ma pretensji do tego, aby być encyklopedią".
Te cytaty pochodzą z przedmowy. Rozpatrując książkę jako dzieło 
tak ograniczone przez samego autora, musimy ją uznać za znakomitą. 
Napisana jest żywo, zwięźle, fachowo, z osobistym zaangażowaniem 
i doskonale daje się czytać. Może stanowić dobrą podstawę do 
atrakcyjnego wykładu lub samodzielnego studiowania. Gorąco ją po-
lecamy".
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