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POPULARNO-NAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU
Głównym celem projektu jest stworzenie nowych metod do analizy dużych zbiorów danych
i okrślenie ich statystycznych własności. Dane o takim charakterze wystȩpuja̧ teraz w wielu
dziedzinach nauki i przemysłu, a dobór odpowiedniej metody statystycznej do ich analizy jest
niezwykle istotny z punktu widzenia efektywnego pozyskiwania informacji. Podstawowym problemem w analizie takich zbiorów jest ustalenie granicy oddzielaja̧cej efekt, który uznajemy za
istotny, od losowego szumu. Jeżeli granica ta zostanie błȩdnie ustalona, wówczas badacze moga̧
dokonać wielu fałszywych odkryć, lub przeciwnie, nie zauważyć istotnych sygnałów. Błȩdy obu
rodzajów redukuja̧ możliwości predykcyjne modeli stworzonych w oparciu o takie analizy i
obniżaja̧ możliwe zyski. Na przykład w kontekście lokalizacji genów odpowiedzialnych za pewne cechy, fałszywe odkrycie prowadzi do zbȩdnych i czȩsto bardzo kosztownych biologicznych
eksperymentów, zaś pominiȩcie istotnego genu redukuje szanse ustalenia właściwej terapii lub
postawienia właściwej diagnozy.
W szczególności w naszych badaniach planujemy teoretycznie przebadać nowa̧ metodȩ optymalizacji wypukłej do analizy dużych zbiorw danych, SLOPE (Sorted L-One Penalized Estimation), ostatnio zaproponowana̧ przez autorkȩ projektu i współpracowników z Uniwersytetu
Stanforda, oraz rozszerzyć zakres stosowalności tej metody. Metoda jest szybka obliczeniowo i spełnia precyzyjne statystyczne wymagania dotycza̧ce kontroli frakcji fałszywych odkryć,
równocześnie gwaratuja̧c relatywnie duża̧ moc identyfikacji rzeczywistych predykatorów. Teoretyczna analiza własności SLOPE umożliwi głȩbsze zrozumienie tej metody, utworzenie jej
optymalnych wersji i ustalenie praktycznych granic jej stosowalności. Wśród wielu pytań na
które szukamy odpowiedzi jest pytanie w jakich warunkach SLOPE umożliwia optymalna̧ estymacjȩ parametrów w modelu i optymalna̧ predykcjȩ interesuja̧cych nas cech. Planujemy także
opracowanie nowych Bayesowskich wersji SLOPE, które umożliwia̧ wykorzystanie wstȩpnej
wiedzy na temat badanego zjawiska a także ocenȩ stopnia niepewności uzyskanych estymatorów. Oprócz propozycji nowych wariantów SLOPE, dostosowanych do specyficznych zagadnień
statystycznych, planujemy także opracowanie nowych kryteriów do porównania metod statystycznych w sytuacji gdy pojȩcie prawdziwego odkrycia nie jest precyzyjnie określone. Takie
kryteria pozwola̧ na ujednolicone porównania różnych metod i zapobiegna̧ manipulacjom wynikami eksperymentów statystycznych.
Finalnym produktem naszych badań bȩdzie zestaw ogólnodostȩpnych programów do analizy
dużych zbiorów danych z implementacjami statystycznie uzasadnionych metod, które powstana̧
w trakcie realizacji tego projektu.

