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Monte-Carlo meetodid 
11. praktikum 

Jackknife 
 

Jackknife meetodi põhipunktid: 

 

1. Arvuta kogu valimi (kasutades n vaatlust) põhjal huvipakkuva statistiku Tn 

väärtus. 

2. Eemalda valimist 1 vaatlus ja arvuta siis meid huvitava statistiku väärtus 

kasutades n-1 vaatlust. Korda seda protseduuri n korda, st. esmalt eemalda 1. 

vaatlus ja leia statistiku väärtus (Tn-1; (1)), siis eemalda vaid teine vaatlus ja leia 

uuesti meid huvitava statistiku väärtus – Tn-1; (2)  jne. 

3. Leia „parandatud nihkega“ hinnangud  

T*i = n Tn – (n-1) Tn-1; (i) 

4. Leia Jackknife-hinnang: 
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5. Leia Jackknife-hinnangu dispersioon, 
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6. Leia (95%-)usaldusintervall meid huvitava statistiku tegelikule väärtusele 

(populatsiooni pealt arvutatud statistiku väärtusele): 

Talumine = TJack + ta/2; n-1 s(TJack) 

Tülemine = TJack + t1-a/2; n-1 s(TJack) 

 

Ülesanne 1 
Kirjuta programm, mis leiaks suvalise etteantud statistiku jaoks Jackknife-hinnangu, 

hinnangu dispersiooni ja 95%-usaldusintervalli. Näiteks võiks tegemist olla 

funktsiooniga, millel on kaks argumenti – meid huvitavat statistikut arvutava 

funktsiooni nimi ja meie valim – ning mis väljastaks kolm väärtust: Jackknife 

hinnangu, Jackknife hinnangu standardvea ja usaldusintervalli. Funktsiooni algus ja 

lõpp võiks välja näha umbes nii: 

 
Jack=function(statistik, valim){ 

.... 

.... siia kirjuta ise puuduvad käsud, 

.... mis arvutavad muutujate   TJack (Jackknife hinnang) 

...      sTJack (Jackknife hinnangu standardhälve) 

...     Talumine, Tylemine (95%-usaldusintervall) 

...  väärtused 

... 

return(list(TJack=TJack, s=sTJack, UI=c(Talumine, Tylemine)) 

} 
 

Proovi enda kirjutatud funktsiooni: 
valim=rnorm(10, mean=5) 

Jack(mean, valim) 
 

ja kontrolli, kas Jack-funktsiooni tulemused ühtivad t-testi poolt antavatega: 
t.test(valim) 
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Ülesanne 2 
Asümmeetriakordajat hindab järgmine funktsioon: 
 

asymm=function(valim){ 

  return(mean((valim-mean(valim))**3)/sd(valim)**3) 

} 

 

Meie valim on järgmine: 7, 8, 14.5, 23, 25, 4.5, 6. 

Leia, kasutades meie valimit, hinnang populatsiooni asümmetriakordajale kasutades 

tavalist valimi asümmeetriakordajat ja kasutades Jackknife hinnangut. Leia saadud 

hinnangu standardhälve ja usaldusintervall. 

 

 

Ülesanne 3 
Võta eksponentjaotusega valim. Leia 95%-usaldusintervall asümmeetriakordajale. 

Kas tegelik väärtus (2) jääb usaldusintervalli? 

 

Ülesanne 4. 
Meie valim on 2, 5, 12, 6, 10, 9, 4, 4.5, 12, 8. 

Leia kasutades valimit hinnang geomeetrilisele keskmisele, leitud hinnangu 

standardviga ja usaldusintervall. 

 


