
Første obligatoriske oppgave i STK3100/4100

Høst 2011

Utlevering: Torsdag 27. September

Innleveringsfrist: Tirsdag 16. oktober, kl. 14:30

Besvarelsen innleveres ved ekspedisjonen i 7. etasje, Niels Henrik Abels hus

Dette er det første settet med obligatoriske innlevering i STK3100/4100
høsten 2012. Oppgavesettet best̊ar av en oppgave. Det er valgfritt om du
vil skrive besvarelsen for h̊and eller om du vil bruke et tekstbehandlingspro-
gram. Der du bruker R (eller et annet program), m̊a utskrifter legges ved
eller limes inn. Hvis flere studenter samarbeider om å løse oppgavene, m̊a
likevel hver student levere sin selvstendige besvarelse. Det m̊a g̊a fram av
besvarelsen hvem du har samarbeidet med. Se ellers ”Regelverk for obliga-
toriske oppgaver” som er gitt p̊a kursets hjemmeside.

Oppgave 1 Denne oppgaven er en praktisk oppgave. Selv om det er mange
punkter, er de relevante R -kall oppgitt slik at dette kan utføres i rimelig
tid.

Datasettet quine er tilgjengelig i R fra biblioteket MASS, som gjøres
tilgjengelig ved

> library(MASS)

Datasettet er ogs̊a tilgjengelig fra kursets hjemmeside. En beskrivelse av
datasettet kan f̊as ved

> help(quine)

Vi vil se p̊a hvordan variabilitet i fraværsdager fra skole, Days, kan forklares
ved de ulike forklaringsvariable etnisk bakgrun (Eth), kjønn (Sex), alder
(Age, fire ulike aldersgrupper) samt læringsstatus (Lrn, to niv̊aer).

(a) Vi vil starte med litt eksplorativ dataanalyse. Prøv ut følgende kom-
mandoer og for hver kommando, forklar hva som gjøres og ogs̊a diskuter
resultatene du f̊ar.

table(quine$Age)

table(quine$Age,quine$Lrn)

table(quine$Age,quine$Lrn,quine$Sex)

split(quine$Days,quine$Sex)

boxplot(split(quine$Days,quine$Sex),ylab="Days Absent")

library(lattice)

trellis.par.set(col.whitebg())

bwplot(Days ~ Age | Sex,data=quine)
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Hint: Du m̊a kanskje bruke help funksjonen p̊a de ulike kommandoer
for å forst̊a hva de gjør.

(b) Da responsen her er telledata, er det naturlige utgangspunkt å se p̊a
Poisson regresjon. Vi vil starte med en enkel modell uten interaksjoner.
Prøv ut kommandoene

quine.po1 <- glm(Days ~ .,family=poisson,data=quine)

summary(quine.po1)

der bruken av . her indikerer at alle variable i quine (bortsett fra
responsen) skal tas med som forklaringsvariable.

Bruk deviansen til å teste om denne modellen gir en tilfredsstillene
tilpasning til data.

(c) Vi vil n̊a utvide modellen til ogs̊a å innkludere interaksjoner. Dette
kan gjøres ved kommandoene

quine.po2 <- glm(Days ~ .^2,family=poisson,data=quine)

summary(quine.po2)

Prøv, utifra tidligere eksplorativ analyse, å forklare hvorfor en av in-
teraksjonene ikke blir estimert.

(d) Velg en testprosedyre for å teste om modellen med interaksjoner er
bedre enn modellen uten interaksjoner. Utfør testen og konkluder.

(e) En alternativ metode for sammenlikning av modeller, som vi ikke har
diskutert p̊a forelesning, er Akaike’s Information Criterion (AIC), som
er definert ved

AIC ≡ −2l + 2q

der l er log-likelhood verdien og q er antall parametre i modellen. En
velger s̊a den modell med minst AIC verdi. Dette svarer til et ønske
om en høy log-likelihood verdi, men innkludering av en “straff” for
komplekse modeller (her m̊alt i antall parametre), se forøvrig de Jong
& Heller, avsnitt 4.19.

Prøv ut AIC-kriteriet for sammenlikning av de to modellene og sam-
menlikn resultatet med det du fikk tidligere.

Hint: AIC-verdiene kommer ut fra summary kommandoen men kan
ogs̊a f̊as direkte ved å bruke AIC funksjonen

(f) For modellen med interaksjoner, utfør ulike residualplott og kom-
menter resulatene.

Hint: For kategoriske forklaringsvariable, kan det være hensiktsmessig
å lage boksplott av residualene for de ulike niv̊aer, f.eks ved
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boxplot(residuals(quine.po2)~quine$Age)

(g) Utfør en devianstest for å vise at heller ikke modellen med interak-
sjonsledd gir helt tilfredsstillene tilpasning.

Vi skal n̊a utvide modellen til å tillate overdispersjon gjennom bruk av den
negativ binomiske fordeling. Først vil vi imidlertid prøve å estimere hvor
mye overdisperson det er.

Hvis D er deviansen beregnet under antagelse om at φ = 1 og φ er den sanne
spredningsparameteren (dispersjonsparameteren), s̊a er generelt D/φ ∼ χ2

n−q

der q n̊a er antall regresjonsparametre i modellen.

(h) Argumenter hvorfor

φ̂ =
D

n − q

er en rimelig estimator for φ. Estimer φ basert p̊a modellen med
interaksjoner. Gir dette indikasjon p̊a at det er overdispersjon?

(i) Prøv n̊a ut kommandoene

> quine.nb2 = glm.nb(Days~(Eth+Sex+Age+Lrn)^2,data=quine)

> summary(quine.nb2)

Her blir spredningsparameteren ν angitt ved Theta i utskriften. Hva
blir estimatet p̊a denne i dette tilfellet?

Utfør en devianstest for å teste om vi f̊ar en rimelig tilpasning til data
i dette tilfellet.

(j) Benytt AIC kriteriet for å vurdere om den nye modellen er bedre enn
noen av de tidligere modellene.

(k) I denne nye modellen vil det være stor usikkerhet mhp hvilke ledd
som bør være med. En kan g̊a igang med å ta vekk ett og ett ledd
til det kun er signifikante ledd igjen. Dette er imidlertid tidkrevende.
Heldigvis er det i R en ferdig kommando som kan hjelpe oss p̊a vei.
Kommandoen

dropterm(quine.nb2,test="Chisq")

gir en liste over alle enkeltledd som kan fjernes (der en hovedeffekt
ikke blir fjernet hvis et interaksjonsledd som inneholder hovedeffekten
er med). Vanlig strategi er s̊a å fjerne det ledd med høyest P-verdi,
og s̊a gjøre en ny modelltilpasning. Deretter kan en s̊a bruke drop1

funksjonen igjen for å se hvilket nytt ledd som kan fjernes. Dette kan
repeteres helt til alle gjenværende ledd er signifikante.
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Utfør denne prosedyren der du bruker et signifikansniv̊a p̊a 0.05 for å
vurdere om et ledd er signifikant eller ikke. Hva slags modell ender du
da med?

Gjør tilslutt en direkte tilpasning p̊a denne modellen med glm.nb ru-
tinen. Gjør ulike analyser for å se om dette er en rimelig modell.

Oppgave 2 Denne oppgaven er en mer teoretisk oppgave og dreier seg om
testing av tosidige helspesifiserte hypoteser for en skalar parameter basert
p̊a likelihooden. Det finnes flere prinsipper: Sannsynlighetskvote test, Wald
test og scoretest. Oppgaven g̊ar ut p̊a å sammenligne dem for i en modell
for en binomisk fordelt variabel.

Anta at Y ∼ Bin(n, p), dvs. binomisk fordelt med n forsøk og suksess-
sannsynlighet p.

(a) Sett opp loglikelihood l(p), scorefunksjon s(p) og forventet informasjon
I(p) basert p̊a Y .

(b) Angi tilnærmet fordeling for MLE p̂ = Y/n og argumenter for at test-
observator for Wald-testen for H0 : p = p0 gis ved

ZW (p0) =

√
n(p̂ − p0)

√

p̂(1 − p̂)

(slik at testobservatoren er tilnærmet standardnormalfordelt under
nullhypotesen).

(c) Vis at testobservator for likelihood ratio testen av H0 : p = p0 kan
skrives

Z2

LR(p0) = 2[Y log(
p̂

p0

) + (n − Y ) log(
1 − p̂

1 − p0

)]

Angi tilnærmet fordelingen for Z2

LR(p0)

(d) Med n = 100 og Y = 30 utfør og sammenlign testene av H0 : p = 0.5.

(e) Med n = 100 og Y = 5 utfør og sammenlign testene av H0 : p = 0.15.

(f) Vi kan for hver av observatorene i (b) og (c) generere tilnærmede 95%
konfidensintervall for p som intervallet {p0 : Z2(p0) < 3.84}. Forklar
hvorfor.

(g) Vis at med se(p̂) =
√

p̂(1 − p̂)/n blir konfidensintervallet basert p̊a
Wald-observatoren ZW (p0) lik p̂ ± 1.96se(p̂).

(h) Beregn konfidensintervallene med n = 100 og Y = 30.

(For intervallet basert p̊a likelihood ratio observatoren Z2

LR(p0) finnes
ikke eksplisitte formler for intervallgrensene, men du kan lese dem av
et plott over (p0, Z

2

LR(p0))).

(i) Beregn konfidensintervallene med n = 100 og Y = 5.


