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Recenzja książki pt.
Statystyczne funkcje decyzyjne
autorstwa Profesora Ryszarda Magiery

W niniejszej książce [1]1, przeznaczonej dla studentów i
doktorantów kierunków matematycznych, zawarto pod-
stawy teorii wyznaczania optymalnych decyzji w pro-
blemach wnioskowania statystycznego. Sposób prezenta-
cji omawionego w książce materiału sprawia, że może
być ona adresowana także do osób, które wysłuchały
wcześniej wykładów z teorii prawdopodobieństwa i sta-
tystyki matematycznej, realizowanych według standardo-
wego programu dla studiów politechnicznych lub uniwer-
syteckich.

Książka, licząca 184 strony, składa się z krótkiej przedmowy, siedmiu roz-
działów, spisu literatury oraz skorowidza. Jak zaznacza autor we wprowadze-
niu, „w dużej części zawiera ona materiał kursu Statystyka Matematyczna,
który był przez niego prowadzony na II stopniu kierunku Matematyka na
Politechnice Wrocławskiej”. Część tego materiału była przez niego wykorzy-
stywana na wykładzie Teoria Statystycznych Funkcji Decyzyjnych, przezna-
czonym dla studentów studiów doktoranckich.

Podstawowe koncepcje teorii statystycznych funkcji decyzyjnych są zwią-
zane z grami dwuosobowych o sumie zerowej, w których natura jest jednym
z graczy, a statystyk drugim. W rozdziale pierwszym omówiono więc najważ-
niejsze pojęcia teorii decyzji mające swe źródło w teorii gier dwuosobowych.
Wśród tych pojęć znalazły się, między innymi, gra statystyczna, zrandomizo-
wana gra statystyczna, funkcja straty, funkcja ryzyka, statystyczny problem
decyzyjny. Następnie opisano najważniejsze rodzaje wnioskowań statystycz-
nych, które mogą być interpretowane jako szczególne przypadki statystycz-
nego problemu decyzyjnego: estymację punktową i przedziałową, testowanie
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hipotez, estymację dystrybuanty, problem klasyfikacji i problem sekwencyj-
nego podejmowania decyzji. Duża część tego rozdziału to dokładne omówienie
czternastu funkcji straty, wykorzystywanych w problemach estymacji.

Rozdział drugi poświęcono podejściu bayesowskiemu. Oprócz przedsta-
wienia podstawowych faktów dotyczących tego podejścia, opisano także ogólną
metodę znajdowania bayesowskich funkcji decyzyjnych i podano przykłady
estymatorów bayesowskich dla różnych postaci funkcji straty. Omówiono rów-
nież próbkowanie istotne i algorytm Metopolisa-Hastingsa - dwie metody wy-
korzystywane w sytuacjach, w których reguły bayesowskie można wyznaczyć
jedynie numerycznie.

W rozdziale trzecim przedmiotem rozważań jest podejście minimaksowe,
stosowane w sytuacjach, w których brak informacji o estymowanym parame-
trze uniemożliwia wybór odpowiedniego rozkładu a priori, a więc i estymację
bayesowską. Opisano metody wyznaczania minimaksowych reguł decyzyjnych
i podano kilka przykładów takich reguł.

W rozdziale czwartym, poświęconym dopuszczalności statystycznych funk-
cji decyzyjnych, omówiono podstawowe pojęcia związane z tą tematyką: do-
puszczalne reguły decyzyjne, statytystyki dostateczne, zupełne rodziny roz-
kładów, twierdzenie Rao-Blackwella. Pokazano jak wykorzystać nierówność
Rao-Cramera do udowadniania dopuszczalności niektórych estymatorów w
przestrzeniach regularnych. Na koniec rozważono kwestię dopuszczalności es-
tymatorów bayesowskich i opisano związek między dopuszczalnością a mini-
maksowością funkcji decyzyjnych.

W rozdziale piątym skupiono się na wykorzystaniu zasady niezmienni-
czości we wnioskowaniu statystycznym. Omówiono w nim pojęcia niezmien-
niczego modelu statystycznego i niezmienniczych funkcji decyzyjnych. Opi-
sano także rodziny rozkładów z parametrem położenia oraz z parametrem
skali i wyprowadzono postać estymatorów ekwiwariantnych dla każdego z
tych dwóch parametrów. W końcowej części rozdziału zawarto skrótowe in-
formacje o testach niezmienniczych i o nieinformujących rozkładach a priori
w modelach niezmienniczych.

W rozdziale szóstym omówiono koncepcję podejścia sekwencyjnego we
wnioskowaniu statystycznym. Podano podstawową tożsamość Walda analizy
sekwencyjnej, opisano sekwencyjny test ilorazowy i jego modyfikacje, a na
koniec przybliżono problematykę wykorzystania procedur sekwencyjnych w
statystycznej kontroli jakości.

W ostatnim rozdziale zamieszczono tablice najważniejszych rozkładów
typu dyskretnego oraz typu ciągłego.

Oceniając zawartość merytoryczną chcę zwrócić uwagę na kilka kwestii.
Książka jest ładnie wydana i choć liczy jedynie 184 strony, zakres omówio-
nych w niej zagadnień jest całkiem spory. Autorowi udało się w zwarty i
zrozumiały sposób przedstawić wiele podstawowych pojęć i faktów związa-
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nych z teorią wyznaczania optymalnych decyzji w problemach wnioskowania
statystycznego. Wszystkie rozdziały książki zostały zredagowane bardzo sta-
rannie, a pierwszy z nich został poprzedzony nie tylko spisem treści, ale także
listą oznaczeń oraz wykazem tabel i wykresów. W każdym z rozdziałów po-
jawiają się przykłady, które ułatwiają zrozumienie metod omawianych przez
autora. Godne podkreślenia jest to, że oprócz polskich nazw terminów staty-
stycznych, zamieszczono w książce ich anglojęzyczne odpowiedniki, a także
skorowidz terminów angielskich. Z pewnością może to ułatwić korzystanie
z anglojęzycznej literatury statystycznej. Każdy z rozdziałów 1-5 kończy się
zadaniami przeznaczonymi do samodzielnego rozwiązania. Szkoda, że do żad-
nego z zadań nie podano odpowiedzi. Rozwiązania większości z tych proble-
mów można jednak znaleźć w innej książce tego samego autora.

Dobór materiału oraz sposób jego prezentacji sprawiają, że książkę można
polecić wszystkim studentom i doktorantom, pragnącym poszerzyć i upo-
rządkować swoją wiedzę ze statystyki matematycznej. W pełni zgadzam się
ze zdaniem autora, który stwierdził, że jego książka “może też być użyteczna
dla przedstawicieli różnych dyscyplin nauki i techniki, wykorzystujących w
swych badaniach metody statystyki matematycznej”.

Literatura

[1] R. Magiera. Statystyczne funkcje decyzyjne. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2016.



312 O książce Profesora Ryszarda Magiery

The review of the book “Statistical Decision Functions” written
by Prof. Ryszard Magiera

Maciej Wilczyński

Abstract The book, which is targeted at regular and doctoral students of the fac-
ulty of mathematics, contains the basics of the optimal decision marking theory in
statistical inference problems. The way of presenting the issues allows to address the
book also to those who are familiar with the lectures on the theory of probability and
mathematical statistics, material which is realized in accordance with the standard
curriculum of the technical and university studies.

2010 Mathematics Subject Classification: 62C; 90B50; 91B06.

Key words and phrases: admissible decision rule, sufficient statistics, complete class,
Cramer-Rao inequality, Bayesian estimator, minimax decision function.

The book contains 184 pages and includes a short preface, seven chapters,
references and an index. As the author mentions in the introduction “the
majority of the book covers the content of the Statistical Mathematics course
organised at Wroclaw University of Technology”. A part of its material was
also used for the Theory of the Statistical Decision Functions Course’ lectures
for the doctoral students.

The basic concepts of theories related to statistical decision functions are
linked to two player games with the zero sum in which the nature is one of
the players, while the other player is a statistician. In the first chapter the
most important concepts of the decision theories which originate from the two
player games are described. Among these concepts are: the statistical game,
the randomised statistical game, the loss function, the risk function and the
statistical decision problem. Next, the most significant types of the statistical
decision problem are described: the point and interval estimation, hypoth-
esis testing, the estimation of distribution, problems with the classification
and sequential decision-making. The major part of this chapter contains a
thorough description of the fourteen loss functions, which are used in the
estimation problems.

In the second chapter the Bayesian approach is described. Apart from in-
troducing the basic facts related to the approach, a general method for find-
ing Bayesian decision functions is presented as well as examples of Bayesian
estimators for different types of loss functions. Additionally, the significant
sampling and the Metopolis-Hastings algorithm are discussed, two methods
applied for situations in which Bayesian rules can only be designated numer-
ically.

The third chapter includes considerations on the minimax approach, used
in situations when the lack of information about the parameter estimate
makes it impossible to select the right a priori distribution and Bayesian
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estimation. Also, the methods of designating the minimax decision rules are
described and supported by several examples of such rules.

The fourth chapter is devoted to the admissibility of the statistical deci-
sion functions and the fundamental concepts related to this theme are dis-
cussed: the admissible decision rules, sufficient statistic, complete families
of distributions and the Rao-Blackwell theorem. The way of utilizing the
Cramer-Rao inequality to prove the admissibility of certain estimators in
regular spaces is presented. Finally, the issue of Bayesian estimators’ admis-
sibility is considered and the relationship between the admissibility and the
minimax of the decision functions is discussed.

The fifth chapter focuses on the use of the principle of invariance in statis-
tical decision making. It discusses the notion of the invariant statistical model
and the invariant decision making functions. Also, it describes distribution
families with the location parameter and the scale parameter as well as the
concept of the equivariant estimators for each of the two parameters. In the
final part of the chapter the summarized information on the invariant tests
and the non-informing a priori distributions in invariant models is presented.

In the sixth chapter the concepts of sequential approach in statistical
inference are discussed. The basic identity of the Wald sequential analysis is
presented and the sequential and ratio test together with modifications are
discussed. At the end, the issues with the use of sequential procedures in the
statistical quality control are discussed. The last chapter contains tables of
the most fundamental distributions of the discrete and the continuous types.

Evaluating the content substantively I would like to pay attention to sev-
eral issues. The book is published nicely and although it consists of only
184 pages, it covers quite a wide range of the discussed issues. The author
managed to present in a compact and comprehensive way a number of basic
concepts and facts associated with the theory of the optimal decision deter-
mination in statistical inference problems. All the chapters of the book have
been edited very carefully, and the first of them is preceded not only by the
table of contents, but there is also a list of markings and a list of tables
and graphs. Each of the chapters includes examples that facilitate the under-
standing of the discussed methods by the author. It must be mentioned that
apart from the Polish naming of the statistical terms, their English equiva-
lents and the index of all terms in English are included. Undoubtedly, these
can facilitate the use of the English-language literature on statistics. Each
chapter ends with 1-5 tasks intended for self-practice. The only drawback is
that none of the tasks is provided with answers. However, the solutions to
the majority of problems can be found in another book by the same author.

The choice of the material and the manner of its presentation make the
book recommendable to regular students, doctoral students and those who
are interested in broadening and organising their knowledge of mathemat-
ical statistics. I can fully agree with the author’s opinion, who stated that
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the book ”could also be useful for representatives of various disciplines of
science and technology, who use methods of mathematical statistics in their
research”.
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