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Approximation Theorems of Mathematical Statistlcs

John Wiley and Sons, New York, 1980, XIII + 371 str., ISBN 0-

471-02403-1.

Książka Serflinga pojawiła się właściwie nieoczekiwanie i tro-

chę zaskoczyła statystyków, gdyż co najmniej kilku spośród nich 

nosiło się z zamiarem napisania "podobnej” książki.

Właściwie nie było dotąd w literaturze książki o podobnym 

profilu. Większość podręczników lub monografii ze statystyki 

albo prezentuje tradycyjny materiał dotyczący metod testowania 

i estymacji, albo jest poświęcona szczególnym aspektom statys-

tyki. Ponadto, klasyczna teoria funkcji decyzyjnych oraz tzw. 

modeli liniowych właściwie odcięły nieasyraptotyczną statystykę 

od rachunku prawdopodobieństwa w tym sensie, że zastosowania 

centralnych twierdzeń granicznych oraz praw wielkich liczb po-

jawiają się tam co najwyżej na marginesie, jako "asymptotyczne” 

uzupełnienie nieasymptotycznych rezultatów. Natomiast nie było 

właściwie dobrych podręczników systematycznie wprowadzających 

w statystykę asymptotyczną. Dopiero książka Ibragimowa i Has- 

minskiego "Asymptotyczna teoria estymacji" wydana w 1979 r. w 

języku rosyjskim (angielskie tłumaczenie ukazało się w r. 1981)
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uzupełniło tę lukę. Niemal równocześnie, w r. 1980, wydana zo-

stała książka Serflinga.

Zawiera ona szeroką gamę twierdzeń granicznych rachunku 

prawdopodobieństwa i głównym jej celem jest nauczenie czytel-

nika korzystania z tych twierdzeń. Duży nacisk położył SerJT- 

ling na to, aby pokazać jak z twierdzeń "probabilistycznych" 

otrzymuje się twierdzenia "statystyczne". Jest to bardzo waż-

ny aspekt dydaktyczny właściwie pomijany we wszystkich dotych-

czasowych książkach. ¥ ten sposób książka Serflinga powinna 

być zaliczana do podręczników statystyki asymptotycznej, cho-

ciaż nie jest poświęcona żadnej konkretnej "teorii". Można ją 

porównać do atrakcyjnego spaceru przez statystykę, przy okazj: 

którego czytelnik uczy się wielu ciekawych technik dowodowych 

i poznaje związki między różnymi działami statystyki i proba-

bilistyki. Uwypuklenie tych powiązań stanowi o pięknie i war-

tości tej książki.

Przystąpię teraz do omówienia zawartości książki. W roz-

dziale 1 "Preliminary Tools and Foundations" wprowadzone są 

różne rodzaje zbieżności oraz pokazane są związki między nimi 

Załączone są również ładne, niestandardowe kontrprzykłady po-

kazujące brak niektórych implikacji. V paragrafie 1.7 w bardzi 

ładny sposób pokazano na prostym przykładzie skuteczność i 

elegancję dowodów zbieżności rozkładów prawdopodobieństwa, 

stosując konstrukcję Skorochoda, czyli tzw. mocną zasadę nie- 

zmienniczości. (Może warto tu przy okazji zwrócić uwagę Czy-

telnika na książkę Pranaba Kumara Sena "Seąuential Nonpara- 

metrics : Invariance principles and Statistical Inference", 

John Wiley, New York 1981, będącą kopalnią przykładów zasto-
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wań mocnej zasady niezmiermiczości w statystyce.) Ponadto, 

rozdział ten zawiera słabe i mocne prawa wielkich liczb, cen-

tralne twierdzenia graniczne oraz prawa iterowanego logarytmu 

wraz z omówieniem sformułowania centralnego twierdzenia gra-

nicznego dla procesów stochastycznych (twierdzenie Donskera). 

Dowód twierdzenia Donskera jest pominięty, natomiast autor 

omówił i zilustrował sposób korzystania z niego, zwany zasadą 

niezmiermiczości. ¥ jednym z paragrafów podane jest także 

twierdzenie Berry*ego-Esseena oraz uwagi o rozwinięciach asymp-

totycznych dla dystrybuant sum niezależnych zmiennych losowych. 

Wspomniano tu też o związkach z teorią dużych oraz umiarkowa-

nych odchyleń. Paragraf ten jest niewystarczający, jeśli chodzi

0 właściwe przedstawienie roli asymptotycznych rozwinięć we 

współczesnej statystyce. Jednak poza książką R.N. Bhattacharya

1 R.Ranga Rao "Normal Approxiraation and Asymptotic Expansion" 

(1976) traktującą o technice asymptotycznych rozwinięć, współ-

czesny stan wiedzy i właściwe umiejscowienie teorii asympto-

tycznych rozwinięć w statystyce nie są jeszcze dostępne

w żadnej książce. Wkrótce luka ta prawdopodobnie będzie wypeł-

niona, na razie Czytelnika można odesłać do przeglądowej pra-

cy J.Pfanzagla "Asymptotic expansions in Parametric Statistical 

Theory" ( wj Developments in Statistics, vol. 3, ed. P.R. 

Krishnaiah, str. 1-97» Academic Press, New York). Rozdział 1 

jest zakończony uwagami o asymptotycznych aspektach procedur 

statystycznych, wskazując jakie asymptotyczne własności ciągów 

statystyk są pożądane i dlaozego.

Rozdział 2, "The Basic Sample Statistics", rozpoczyna się 

od własności dystrybuanty empirycznej, statystyk Kołmogorowa,
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Smirnowa, Cramera-von Misesa oraz empirycznej funkcji gęstoś-

ci, Następnie kolejno są przedstawione własności momentów z 

próby, kwantyli z próby, statystyk porządkowych oraz wektora 

częstotliwości wpadania losowych obserwacji do poszczególnych 

komórek. Konsekwentnie jest podkreślane, jakimi funkcjonałami 

dystrybuanty empirycznej są omawiane statystyki oraz dlaczego 

otrzymuje się stąd zbieżność z prawdopodobieństwem 1 do odpo-

wiednich funkcjonałów dystrybuant oraz asymptotyczną normal-

ność odpowiednich statystyk. W rozdziale tym przedstawiono też 

reprezentację Bahadura dla kwantyli z próby przez dystrybuantę 

empiryczną. Jest to piękne twierdzenie, które doprowadziło do 

powstania teorii procesów kwantylowych oraz do procesów Kie- 

fera. Dalsze informacje na ten temat Czytelnik może znaleźć 

w książce M. Csflrgd i P, Revesza "Strong Approximations in 

Probability and Statistics”. Omówione jest też zastosowanie 

reprezentacji Bahadura do kwantyli z próby i statystyk porząd-

kowych. Na końcu rozdziału są uwagi o funkcjonalnych wersjach 

twierdzeń granicznych prezentowanych w tym rozdziale.

V rozdziale 3 podane są twierdzenia o rozkładach granicz-

nych funkcji f(X^j zmiennych i wektorów losowych Xn, gdy Xn 

są asymptotycznie normalne. Zastosowanie tych twierdzeń jest 

zilustrowane ciekawymi przykładami, które właściwie przedsta-

wiają istotę takich rozdziałów statystyki, jak transformacje

statystyk, asymptotycznie optymalne liniowe kombinacje esty- 
2

matorów, teoria p -Pearsona czy też kombinacje liniowe sta-

tystyk porządkowych.

Kolejnych sześć rozdziałów poświęconych jest szczególnie 

ważnym klasom statystyk. V rozdziale k wprowadzono pojęcie
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asymptotycznej efektywności związanej z nierównością Cramera-

Rao oraz pokazano, że estymacja metodą największej wiarogod- 

ności prowadzi do asymptotycznie efektywnych estymatorów. Po-

-Pearsona dla testowania prostej i złożonych hipotez. Następ-

nie autor krótko omówił inne metody estymacji: metodę momen-

tów, M- , L- i R-estymatory. Pozostała część rozdziału jest 

poświęcona estymacji przez dyskretyzację rozkładu, tzn. esty-

mację na podstawie danych z rozkładu wielomianowego. Najdok-

ładniej został tutaj omówiony probiera testowania hipotez li-

niowych oraz analiza wariancji na podstawie danych z rozkładu 

wielomianowego•

Rozdział 5 jest poświęcony U-statystykom. Podane zostały 

przykłady, twierdzenia o zbieżności, własności i reprezentacje 

U-statystyk oraz oszacowania prawdopodobieństw wielkich i u- 

raiarkowanych odchyleń dla U-statystyk. Skomentowano też pro-

cesy stochastyczne związane z ciągami U-statystyk,

Rozdział 6 jest poświęcony teorii von Misesa różniczkowal- 

nych funkcjonałów od dystrybuant. Jest to chyba pierwsze pod- 

ręcznikowe ujęcie teorii, której istotę sformułował w 19^7 r. 

von Mises. Z powodu kłopotów ze zgrabnym i poprawnym sformuło-

waniem teoria ta była pomijana przez podręczniki statystyki.

Od kilkunastu lat można jednak było obserwować wzrost zainte-

resowania nią, m.in. w związku z podejściem Ilubera i Hampla do 

pojęcia stabilności (robustności) procedur statystycznych. 

Podkreślanie we wcześniejszych rozdziałach, że poszczególne 

statystyki są funkcjonałami dystrybuanty empirycznej stanowi 

przygotowanie czytelnika do tego rozdziału. Również twierdze—

kazano też asymptotyczny rozkład
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nia z wcześniejszych rozdziałów zostały tu w bardzo dydaktycz-

ny sposób zastosowane, dając prawdopodobnie pierwszy poprawny 

wykład teorii von Misesa. Autor dyskutuje związek różniczki 

von Misesa z V-statystykami oraz dowodzi twierdzeń o rozkładzie 

asymptotycznym i o zbieżności prawie na pewno funkcjonałów od 

empirycznych dystrybuant. Podano też szereg ważnych przykła-

dów zastosowań teorii, m.in. do estymacji metodą największej 

wiarogodności i do funkcjonałów używanych w teorii robustnoś- 

ci. Pokazano również, w jaki sposób asymptotyczna wariancja za-

leży od funkcji wpływu (influence curve) Hampla. Jest również 

w tym rozdziale paragraf poświęcony twierdzeniu Berry,ego- 

-Esseena, mającym związek z asymptotycznymi rozwinięciami dla 

różniczkowalnych funkcjonałów von Misesa.

Rozdziały 7, 8 i 9 są poświęcone odpowiednio M-, L- i R- 

-estymatorom, których znaczenie w ostatnich latach wzrosło z 

uwagi na ich stabilność ze względu na przyjęty model paramet-

ryczny.

Ostatni rozdział jest poświęcony teorii asymptotycznych 

względnych efektywności testów hipotez statystycznych. Przed-

stawione zostały teorie Pitmana, Chernoffa, Bahadura, Hodgesa 

i Lehmanna, Hoeffdinga oraz Rubina i Sethurmana. Zestawienie 

tych teorii w jednym miejscu jest bardzo cenne i pouczające.

Każdy z rozdziałów jest zaopatrzony w listę zadań do roz-

wiązania, uzupełniających materiał podany w książce.

Ze względu na dobór materiału oraz sposób jego zaprezento-

wania, uważam książkę Serflinga za piękny i unikalny w dotych-

czasowej literaturze podręcznik, który prowadzi Czytelnika,zna-

jącego już podstawy probabilistyki i statystyki matematycznej,
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od poziomu elementarnego do teorii obecnie rozwijanych i będą-

cych "w modzie". Autor, który sam przyczynił się w istotny spo-

sób do rozwoju asymptotycznej teorii L-statystyk i teorii róż- 

niczkowalnych funkcjonałów von Misesa, potrafił konsekwentnie 

i jasno punktować istotę rzeczy prezentowanego materiału tak, 

aby czytelnik nie zagubił się w rachunkach tracąc ogólny obraz. 

Recenzowana książka stanowi atrakcyjną wędrówkę przez statys-

tykę, ucząc czytelnika na bogatym i pięknym materiale, nieraz 

po raz pierwszy dostępnym w opracowaniu podręcznikowym, jak 

praktycznie i efektywnie posługiwać się rachunkiem prawdopodo-

bieństwa w statystyce.
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