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SAMENVATTING

Niet-parametrische en hoog-dimensionale modellen worden, vanwege hun hoge flexi-
biliteit, veel gebruikt in de statistiek om de onderliggende data-genererende mecha-
nisme te vinden voor de waargenomen gegevens. Er bestaat een groot aantal statistische
methoden om conclusies te trekken over deze modellen.

In dit proefschrift concentreren we ons op vier belangrijke statistische problemen:
schatting, contractie van de a-posteriori verdeling, structuurherstel (in een zwakke zin) en
onzekerheid-kwantificering, door gebruik te maken van empirische Bayes en penalisatie
methoden. De belangrijkste bijdrage van dit proefschrift is de ontwikkeling van een alge-
meen robuust raamwerk voor het aanpakken van de bovengenoemde problemen en dit
toe te passen op een aantal voorbeelden van hoog-dimensionale en niet-parametrische
modellen en structuren onder mogelijke misspecificatie.

In Hoofdstuk 1 introduceren we enkele belangrijke theoretische begrippen en con-
cepten die we in het vervolg gebruiken.

In Hoofdstuk 2 leiden we nieuwe resultaten af voor het hoofdprobleem van de
onzekerheid-kwantificering (onderweg lossen wij andere inferentie-problemen op) voor
mogelijk spaarzame vector waarvan veel (vooraf onbekende) coördinaten nullen zijn.

In Hoofdstuk 3 bestuderen we het schattingsprobleem in het normale “signaal+ruis”
model gebruikmakend van de empirische Bayesiaanse aanpak, in de situatie dat de
hoog-dimensionale signaal multi-niveau spaarzaam is.

In Hoofdstuk 4 bestuderen we de volgende inferentie-problemen in het biclustering
model: schatting, structuurherstel (in de zwakke zin) en de onzekerheid-kwantificering,
door gebruik te maken van de penalisatie methode.

Ten slotte ontwikkelen we in Hoofdstuk 5 het algemene raamwerk van projectie-
structuren en bestuderen we de bovengenoemde inferentie-problemen in dit algemene
kader, gebruikmakend van de empirische Bayes en penalisatie methoden.
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