
  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  BBiioossttaattiissttiiccss  

BBeerrnnaarrdd  GG..  GGrreeeennbbeerrgg  DDiissttiinngguuiisshheedd  LLeeccttuurree  SSeerriieess  

MMaayy  2288--2299,,  22001144  

PPrreesseenntteedd  bbyy  

JJiiaannqqiinngg  FFaann,,  PPhhDD  

FFrreeddeerriicckk  LL..  MMoooorree  PPrrooffeessssoorr  iinn  FFiinnaannccee  aanndd  CChhaaiirr  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  OOppeerraattiioonnss  RReesseeaarrcchh  &&  FFiinnaanncciiaall  EEnnggiinneeeerriinngg  

PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy  

AAllll  lleeccttuurreess  wwiillll  bbee  hheelldd  iinn  tthhee  BBlluuee  CCrroossss  BBlluuee  SShhiieelldd  MMeemmoorriiaall  AAuuddiittoorriiuumm  00000011  MMiicchhaaeell  HHooookkeerr  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr  
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

LLeeccttuurree  II::  MMaayy  2288  --  WWEEDDNNEESSDDAAYY  

TTiimmee::    1100::0000--1111::0000  AAMM  

TTiittllee::    AArree  aassssuummppttiioonnss  iinn  hhiigghh--ddiimmeennssiioonnaall  iinnffeerreennccee  vveerriiffiiaabbllee??  

AAbbssttrraacctt::    TThhee  ffuunnddaammeennttaall  aassssuummppttiioonn  iinn  hhiigghh--ddiimmeennssiioonnaall  ssttaattiissttiiccss  iiss  tthhaatt  tthhee  nnooiissee  vvaarriiaabbllee  aanndd    ccoovvaarriiaatteess  aarree  uunnccoorrrreellaatteedd..    IItt  

hhaass  bbeeeenn  ttaakkeenn  ffoorr  ggrraanntteedd  iinn  aallll  ssttaattiissttiiccaall  mmooddeelliinngg..    CCaann  tthhiiss  eexxooggeenneeiittyy  aassssuummppttiioonn  bbee  vvaalliiddaatteedd  bbyy  tthhee  ddaattaa??    IIff  nnoott,,  wwhhaatt  aarree  tthhee  

ccoonnsseeqquueenncceess??    WWee  wwiillll  aarrgguuee  tthhaatt  tthhiiss  eexxooggeenneeiittyy  aassssuummppttiioonn  iiss  ttyyppiiccaallllyy  vviioollaatteedd  dduuee  ttoo  tthhee  llaarrggee  ccoolllleeccttiioonnss  ooff  ccoovvaarriiaatteess,,  aa  

pphheennoommeennoonn  wwee  ccaallll  iinncciiddeennttaall  eennddooggeenneeiittyy  pprroommiinneennttllyy  ffeeaattuurreedd  iinn  BBiigg  DDaattaa..    HHooww  ttoo  pprroovvee  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  ssuucchh  iinncciiddeennttaall  

eennddooggeenneeiittyy  iinn  bbiigg  ddaattaa??      WWhhaatt  aarree  tthhee  nnuullll  ddiissttrriibbuuttiioonnss  wwhheenn  tthhee  ccoovvaarriiaatteess  aarree  iinnddeeeedd  uunnccoorrrreellaatteedd  wwiitthh  tthhee  nnooiissee  vvaarriiaabbllee,,  nnaammeellyy  

wwhhaatt  aarree  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonnss  ooff  ssppuurriioouuss  ccoorrrreellaattiioonnss??    IInn  wwhhaatt  wwaayy  tthheeyy  ddeeppeenndd  oonn  tthhee  ccoovvaarriiaannccee  ooff  ccoovvaarriiaatteess  tthheemmsseellvveess??      HHooww  ccaann  

wwee  ddoo  rriigghhtt  ssttaattiissttiiccaall  iinnffeerreenncceess  iinn  pprreesseennccee  ooff  iinncciiddeennttaall  eennddooggeenneeiittyy??  TThhiiss  ttaallkk  wwiillll  pprroovviiddee  ssoommee  iinnssiigghhttss  aanndd  pprreelliimmiinnaarryy  rreessuullttss  ttoo  

tthheessee  ffuunnddaammeennttaallllyy  iimmppoorrttaanntt  iissssuueess..    OOuurr  ssoolluuttiioonn  hhaass  aallssoo  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  rraannddoomm  ggeeoommeettrriicc  ggrraapphhss  aanndd  ssiiggnniiffiiccaanntt  iimmpplliiccaattiioonnss  oonn  

mmooddeerrnn  ssttaattiissttiiccaall  lleeaarrnniinngg..  

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

LLeeccttuurree  IIII::    MMaayy  2288  --  WWEEDDNNEESSDDAAYY  

TTiimmee::    22::0000--33::0000  PPMM  

TTiittllee::    FFDDRR  ccoonnttrrooll  uunnddeerr  ddeeppeennddeennccee  ––  JJooiinntt  wwoorrkk  wwiitthh  XXuu  HHaann  

AAbbssttrraacctt::  LLaarrggee--ssccaallee  mmuullttiippllee  tteessttiinngg  wwiitthh  hhiigghhllyy  ccoorrrreellaatteedd  tteesstt  ssttaattiissttiiccss  aarriisseess  ffrreeqquueennttllyy  iinn  mmaannyy  sscciieennttiiffiicc  rreesseeaarrcchh..    

IInnccoorrppoorraattiinngg  ccoorrrreellaattiioonn  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  eessttiimmaattiinngg  ffaallssee  ddiissccoovveerryy  pprrooppoorrttiioonn  hhaass  aattttrraacctteedd  iinnccrreeaassiinngg  aatttteennttiioonn  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss..  TThhee  

ccoovvaarriiaannccee  ooff  tthhee  tteesstt  ssttaattiissttiiccss  ccaann  aassssiisstt  iinn  oobbttaaiinniinngg  bbeetttteerr  ffaallssee  ddiissccoovveerryy  ccoonnttrrooll..    TThhee  ttaallkk  ffiirrsstt  iinnttrroodduucceess  tthhee  pprriinncciippaall  ffaaccttoorr  

aapppprrooxxiimmaattiioonn  mmeetthhoodd  ooff  FFaann,,  HHaann  \\&&  GGuu  ((22001122)),,  wwhhiicchh  iiss  aa  ccoonnssiisstteenntt  eessttiimmaattee  ooff  FFaallssee  DDiissccoovveerryy  PPrrooppoorrttiioonn  ((FFDDPP))  uunnddeerr  aarrbbiittrraarryy  

ddeeppeennddeennccee  ssttrruuccttuurree,,  wwhheenn  tthhee  ccoovvaarriiaannccee  ooff  tteesstt  ssttaattiissttiiccss  iiss  kknnoowwnn..    WWee  tthheenn  pprroovviiddee  mmeetthhooddoollooggiiccaall  mmooddiiffiiccaattiioonn  aanndd  tthheeoorreettiiccaall  

iinnvveessttiiggaattiioonnss  ffoorr  eessttiimmaattiioonn  ooff  FFDDPP  wwiitthh  uunnkknnoowwnn  ccoovvaarriiaannccee..  WWhheenn  ddaattaa  aarree  ssaammpplleedd  ffrroomm  aann  aapppprrooxxiimmaattee  ffaaccttoorr  mmooddeell,,  wwhhiicchh  

eennccoommppaasssseess  mmoosstt  pprraaccttiiccaall  ssiittuuaattiioonnss,,  wwee  pprroovviiddee  aa  ccoonnssiisstteenntt  eessttiimmaattee  ooff  FFDDPP  vviiaa  eexxppllooiittiinngg  tthhiiss  ssppeecciiffiicc  ddeeppeennddeennccee  ssttrruuccttuurree..  OOuurr  

rreessuullttss  aarree  ddeemmoonnssttrraatteedd  bbyy  ssiimmuullaattiioonn  ssttuuddiieess  aanndd  ssoommee  rreeaall  ddaattaa  aapppplliiccaattiioonnss..    

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                        

LLeeccttuurree  IIIIII::    MMaayy  2299  --  TTHHUURRSSDDAAYY  

TTiimmee::    1100::0000--1111::0000  AAMM  

TTiittllee::    RRoobbuusstt  SSppaarrssee  QQuuaaddrraattiicc  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  ––  JJooiinntt  wwoorrkk  wwiitthh  TTrraaccyy  KKee,,  HHaann  LLiiuu  aanndd  LLuuccyy  XXiiaa  

AAbbssttrraacctt::    WWee  pprrooppoossee  aa  nnoovveell  RRaayylleeiigghh  qquuoottiieenntt  bbaasseedd  ssppaarrssee  qquuaaddrraattiicc  ddiimmeennssiioonn  rreedduuccttiioonn  mmeetthhoodd  ----  nnaammeedd  QQUUAADDRROO  ----  ffoorr  

aannaallyyzziinngg  hhiigghh  ddiimmeennssiioonnaall  ddaattaa..  UUnnlliikkee  iinn  tthhee  lliinneeaarr  sseettttiinngg  wwhheerree  RRaayylleeiigghh  qquuoottiieenntt  ooppttiimmiizzaattiioonn  ccooiinncciiddeess  wwiitthh  ccllaassssiiffiiccaattiioonn,,  tthheessee  

ttwwoo  pprroobblleemmss  aarree  vveerryy  ddiiffffeerreenntt  uunnddeerr  nnoonnlliinneeaarr  sseettttiinnggss..    OOnnee  mmaajjoorr  cchhaalllleennggee  ooff  RRaayylleeiigghh  qquuoottiieenntt  ooppttiimmiizzaattiioonn  iiss  tthhaatt  tthhee  vvaarriiaannccee  ooff  

qquuaaddrraattiicc  ssttaattiissttiiccss  iinnvvoollvveess  aallll  ffoouurrtthh  ccrroossss--mmoommeennttss  ooff  pprreeddiiccttoorrss,,  wwhhiicchh  aarree  iinnffeeaassiibbllee  ttoo  ccoommppuuttee  ffoorr  hhiigghh--ddiimmeennssiioonnaall  aapppplliiccaattiioonnss  

aanndd  mmaayy  aaccccuummuullaattee  ttoooo  mmaannyy  ssttoocchhaassttiicc  eerrrroorrss..  TThhiiss  iissssuuee  iiss  rreessoollvveedd  bbyy  ccoonnssiiddeerriinngg  aa  ffaammiillyy  ooff  eelllliippttiiccaall  mmooddeellss..    MMoorreeoovveerr,,  ffoorr    

hheeaavvyy--ttaaiill  ddiissttrriibbuuttiioonnss,,  rroobbuusstt  eessttiimmaatteess  ooff  mmeeaann  vveeccttoorrss  aanndd  ccoovvaarriiaannccee  mmaattrriicceess  aarree  eemmppllooyyeedd  ttoo  gguuaarraanntteeee  uunniiffoorrmm  ccoonnvveerrggeennccee  iinn  

eessttiimmaattiinngg  nnoonnppoollyynnoommiiaallllyy  mmaannyy  ppaarraammeetteerrss,,  eevveenn  tthhoouugghh  tthhee  ffoouurrtthh  mmoommeennttss  aarree  aassssuummeedd..  CCoommppuuttaattiioonnaallllyy,,  wwee  pprrooppoossee  aann  eeffffiicciieenntt  

lliinneeaarriizzeedd  aauuggmmeenntteedd  LLaaggrraannggiiaann  mmeetthhoodd  ttoo  ssoollvvee  tthhee  ccoonnssttrraaiinneedd  ooppttiimmiizzaattiioonn  pprroobblleemm..  TThheeoorreettiiccaallllyy,,  wwee  pprroovviiddee  eexxpplliicciitt  rraatteess  ooff  

ccoonnvveerrggeennccee  iinn  tteerrmmss  ooff  RRaayylleeiigghh  qquuoottiieenntt  uunnddeerr  bbootthh  GGaauussssiiaann  aanndd  ggeenneerraall  eelllliippttiiccaall  mmooddeellss..    TThhoorroouugghh  nnuummeerriiccaall  rreessuullttss  oonn  bbootthh  

ssyynntthheettiicc  aanndd  rreeaall  ddaattaasseettss  aarree  aallssoo  pprroovviiddeedd  ttoo  bbaacckk  uupp  oouurr  tthheeoorreettiiccaall  rreessuullttss..  


