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 پيشگفتار

شكر و سپاس فراوان خداوند بزرگ را كه نعمت خدمتگزاري به بخشي از جامعه علمي كشور را نصيب ما نمود تا 

با همكاري انجمن آمار ايران در دانشگاه يزد  1394دهمين سمينار احتمال و فرايندهاي تصادفي را در مردادماه 

  . برگزار نماييم

طور حتم،  به. هاي علمي بركسي پوشيده نيستها در مجموعه رشته و جايگاه آناهميت احتمال و فرايندهاي تصادفي 

-نمايد تا استادان و پژوهشگران اين عرصه به ارائه و تبادل نظر درباره يافته برگزاري اين سمينار فرصتي را فراهم مي

  . ي احتمال و فرايندهاي تصادفي بپردازند هاي نوين خود در زمينه

مندان را در اين سمينار خير مقدم گفته، اميد است ه سمينار حضور يكايك پژوهشگران و عالقهكميته برگزاركنند

هاي اجرايي و علمي در طول بيش از يك سال بوده است، بتواند رضايت هاي سمينار كه حاصل تالش كميتهبرنامه

  .خاطر شما را فراهم نمايد

 106دبيرخانه سمينار ارسال گرديد كه پس از داوري، تعداد مقاله به  310الزم به ذكر است كه در مجموع تعداد 

مقاله در برنامه  223صورت پوستر پذيرفته شده است كه در نهايت ه بهمقال 122صورت سخنراني و تعداد مقاله به

  .نهايي گنجانده شد

ا غير مستقيم در صورت مستقيم يهاي اجرايي و علمي از همه مسئوليني كه بهدانيم از سوي كميته بايسته مي

اند، از جمله رياست محترم دانشگاه، معاونت محترم پژوهشي دانشگاه، همكاران هيات برگزاري سمينار نقش داشته

  .هاي مختلف دانشگاه سپاسگزاري نماييمعلمي، دانشجويان گروه آمار و كاركنان قسمت

عه خالصه و اصل مقاالت و راهنماي سمينار با كليه امور كامپيوتري دبيرخانه سمينار و همچنين تهيه و تنظيم مجمو

صورت  السادات مشكوتيرحمت اكبر جعفري، دكتر رسول روزگار و خانمدريغ آقايان دكتر عليهمكاري و پشتكار بي

ميته علمي و بايست از اعضاي ك در پايان مي .پذيرفت كه بدينوسيله از اين عزيزان نهايت تشكر وقدرداني را داريم

هاي  اند، هيئت مديره انجمن آمار ايران، ساير سازمانساير همكاراني كه ما را در داوري مقاالت ياري نموده

اند، قدرداني و و كليه عزيزاني كه ما را در برگزاري اين سمينار ياري نموده) مادي و معنوي(كننده  حمايت

  . نماييم سپاسگزاري 

  

  ار احتمال و فرايندهاي تصادفيكميته برگزاري دهمين سمين

   



   



  اعضاي كميته برگزاري 

  رئيس دانشگاه يزد     دكتر محمدصالح اولياء

  رئيس انجمن آمار ايران  دكتر حميد پزشك

  دبير سمينار  اله ذاكرزادهدكتر حجت

  پژوهش و فناوري دانشگاه يزدمعاون   دكتر سيدمحمدتقي المدرسي

  مالي دانشگاه يزد اداريمعاون   نژاددكتر جواد غالم

 معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه يزد دكتر قاسم بريدلقماني

  معاون دانشجويي دانشگاه يزد  آباديعلي مروتي شريفدكتر 

  دبير كميته علمي  دكتر علي دولتي

  دبير كميته اجرايي  دكتر سيد محسن ميرحسيني

  دانشكده رياضي دانشگاه يزدرئيس   فاضليسيدابوالفضل شاهزادهدكتر 
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  دانشگاه شيرازدانشگاه كويت و   احمدرضا سلطاني دكتر

  دانشگاه صنعتي شريف  زنگنهبيژن ظهوري دكتر

  دانشگاه اصفهان  سازمحمدحسين عالمت دكتر

  دانشگاه علم و صنعت ايران  رحمان فرنوش دكتر

  دانشگاه يزد  عيسي محمودي دكتر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



  اعضاي كميته اجرايي

  ها و مدير حوزه رياست دانشگاهدبير كميته مناسبت  سيدمحمود زنجيرچيدكتر 

  دبير سمينار  اله ذاكرزادهدكتر حجت

  دبيركميته علمي  دولتيدكتر علي

  دبيركميته اجرايي  دكتر سيد محسن ميرحسيني

         و سايت سمينار مسئول دبيرخانه  اكبر جعفريدكتر علي

  دكتر رسول روزگار
مسئول انتشارات، برگزاري مسابقه دانشجويي و تهيه 

  هاي سميناركتابچه

  مسئول كميته اسكان   دكتر عيسي محمودي

  مسئول كميته پذيرش  دكتر حمزه ترابي

  برنامهمسئول كميته گردشكري و فوق  برآوردهدكتر علي دست

    سيد محمد انوريهدكتر 

    قاسم بريد لقمانيدكتر 

    حسين جوانشيريدكتر 

    خورشيدي حسيندكتر 

    مالك قائيني )محمد(فريد  دكتر

    دكتر سيد محمد مشتاقيون

    دكتر مهديه هاشمي نژاد
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ذبیحی سهیال بیورانی، حسین گنجی، مسعود گلزار، حامی نسرین

٣٢٩ . . . . . . . . مزاحم پارامتر حضور در چند�متغیره نرمال توزیع میانگین برای دوطرفه فرض�های آزمون در فراوانی�گرا و بیزی دیدگاه بررسی

چینی�پرداز رحیم تبار، الهی حبیب سعید

٣۴٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بیزی انقباضی روش اساس بر رگرسیونی مدل�های در متغیر انتخاب

اردالن آرش بشیری، خادم زهرا

٣۴٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفصل پارامتر براورد در پارامتری نیمه و پارامتری روشهای مقایسه

نوقابی جباری هادی خرمی، سمیه

٣۵۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . شده تاوانیده بیزی های اسپالین از استفاده با گی شکننده اثر با کاکس متناسب خطر مدل در هموار های برآورد

خیری سلیمان آخوند، محمدرضا خزائی، امید

٣۶۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متغیره چند پرت �����������������نقاط شناسایی در ماسک اثر

خردمندنیا منوچهر خلجی، اباذر

٣٧٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تصادفی دیفرانسیلی بازی�های از استفاده با بیمه شرکت دو برای اتکایی بیمه� مطالعه�ی

کفاش بهزاد سنایی، زهرا دالورخلفی، علی

د



٣٨٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متغیره دو توزیع�های از خانواده یک در وابستگی، پارامتر نیمه�پارامتری برآورد

قنبری فاطمه دهقان، حسین محمد

٣٨٧ . . استاندارد انحراف و امیدریاضی بیمه�ی حق و شرطی دم امیدریاضی مخاطره�ی اندازه�گیری معیار با اتکایی بیمه�ی قرارداد بهینه�سازی

موسوی السادات سمانه ذکایی، محمد

٣٩٧ . . . . . . . . . . . . . مبنا - مفصل مستقل مولفه�های تحلیل از استفاده با بیکاری نرخ زمانی سری اساس بر کشور استان�های بندی خوشه

دولتی علی شمسی، رحمانی جعفر

۴٠۶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تصادفی انتگرال از نمایشی با کسری برآونی حرکت از متفاوت شکل�های معرفی

صابری محمد رمضانی، اله روح

۴١۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کنترل نمودارهای بکارگیری با پارامتری سه وایبل توزیع یک برای اطمینان قابلیت پایش

معادی منصوره رمضانی، اله روح

۴٢٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خطی رگرسیون تصادفی محدودیت با ریج تفاضلی برآوردگر

بغالنی منا روزبه، مهدی

۴٣٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفصل تابع از استفاده با شفایافته متغیره دو ای خوشه بقای تحلیل

آخوند محمدرضا روزبهانی، مرضیه

۴۴١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آن ویژگی�های و شبه-لیندلی کوموراسوامی توزیع

اسفندیاری فاطمه روزگار، رسول

۴۵١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پواسون اضافه�شده پارامتر با شمارا آمیخته یک عنوان به توزیع�ها از جدید خانواده یک

قبادی�زاده مریم روزگار، رسول

۴۵٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برآوردگر مخاطره تابع كرانداری قید با نمایی توزیع مقیاس پارامتر نقطه�ای برآورد

محمودی عیسی روغنی، قهرمان

۴۶۶ . . . . . دانشجویان مردودی واحدهای تعداد بر مؤثر عوامل تعیین در آن کاربرد و چوله نرمال تصادفی اثر با انباشته صفر با پواسن مدل

دهقانی مژگان زادکرمی، رضا محمد

۴٧٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آن پارامترهای ماکزیمم درستنمایی برآورد و G-وایبل احتمال های توزیع خانواده

ه�



مکسائی نجمیه زارعی، حسن

۴٨١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تأییدی عاملی تحلیل مختلف های جنبه

خراشادیزاده محمد واقعی، یداله زاهدی، مسعود

۴٨٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مخفی مارکف فرایند و موجک ترکیب با تصاویر تشخیص

صدیقی ایوب محمدی، یار مسعود زاده، ساسانی بهزاد

۴٩٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متغیره دو نرمال چوله آلفا توزیع معرفی

جمالیزاد احد پور، عرب علیرضا ساعدی، ساناز

۵٠٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اقتصاد در دارایی نرخ قضیه جهشی انتشار فرآیند و کارلو مونت سازی شبیه

قاسمیان جواد سبزه�پرور، حسین

۵١٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نرمال چوله تصادفی اثر با آمیخته شده اصالح وایبول توزیع کاربرد

زادکرمی محمدرضا سپهر، یداله سید

۵٢٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فازی محیط در کرنل هموارساز رگرسیون

عارفی محسن اکبری، قاسم محمد سیرتی، حسن

۵٣٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پذیر شرکت های مفصل و کندال توزیع تابع

اصفهانی مجتبی آباد، هدایت شاکر مریم

۵۴٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نرمال-توانی توبیت مدل

کاظمی ایرج شاه�محمدی، زهرا

۵۴٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انرژی فاصله بر مبتنی آماری آزمون�های

توانگر مهدی شریفیان، سمیرا

۵۵۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آنتروپی برای ارگودیک قضیه

شکیبا فائزه

۵۶۵ . . پیشگوها ای هسته میانگین اساس بر گاوسی چوله فضایی رگرسیون و گاوسی فضایی رگرسیون های مدل عملکرد ارزیابی و مقایسه

خالدی جعفری مجید شجاعی، امید سوخته، ده شهرکی سمیه

و



۵٧۴ . . . . . . . . . . . . دقیق پوشش احتمال میانگین اساس بر پواسن توزیع میانگین برای شده معرفی تقریبی اطمینان فواصل برخی مقایسه

توماج عبدالسعید شیروانی، رضا علی

۵٨١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موزون لیندلی توزیع بیزی براوردهای

خیامیم فیروزه صابری، زهرا

۵٨٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رگرسیون مدل�های در آمیخته پولیای درخت�های کاربرد

صبوری هادی

۵٩٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تکین مقادیر مجموع آنالیز

نصیرزاده رویا صداقت، عظیمه

۶٠٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ايران استان�های بيکاری نرخ داده�های خوشه�بندی برای آميخته ديريکله فرايند کارگيری به�

خالدی جعفری مجيد صفرپور، نيلوفر

۶١٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کارتی مک و کنوت های قرص ی مسئله مرور

آقایی محمدرضا آزاد، ظهوریان الهه

۶٢۶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برچسب بدون های k-درخت مجانبی تحلیل

بهمن کیمیا آزاد، ظهوریان الهه

۶٣۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زیف نمودار و پارتو توزیع درباره نکاتی

حسینیون نرگس برزادران، محتشمی غالمرضا آزاد، ظهوریان ایراندخت

۶۴۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پایین رکوردهای از استفاده با تعمیم�یافته نمایی توزیع برای مقاومت تنش- پارامتر برآورد

نژاد عباس ملیحه عباسی، شبنم

۶۵٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نااقلیدسی متغیرهای برای رگرسیونی احتمالی مدل�بندی

باغفلکی تابان گل�علی�زاده، موسی عبدی، خدیجه

۶۶٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گاوسی تصادفی میدان با بقا داده�های مدل�بندی

حسینی فاطمه عزیزی، عهدیه

۶٧٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GAR(1) یافته تعمیم اول مرتبه خودبازگشتی فرایندهای بر ای مطالعه

ز



اللهی نعمت علیرضا عسکری، مریم

۶٨٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . بعدی دو های موجک از استفاده با فضایی کسری محض تصادفی فرآیند مدت بلند حافظه های پارامتر برآورد

قدسی علیرضا علیمحمدی، فاطمه

۶٨٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پایین رکورد اساس بر پارامتری چهار یافته تعمیم المبدا توزیع گشتاورهای استنباط

اروجی مریم عمادی، مهدی

۶٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدل�سازی در واگرایی معیارهای از استفاده

فالح افشین شفیعی، غرقی سمیرا

٧٠٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تصادفی زمان در شده متوقف تجدید فرایندهای تحت اعتماد قابلیت کالس�های از برخی حفظ

صالحی ابراهیم غالمی، اله عزت

٧١٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متناهی آمیخته مدل�های براساس بلوکی خوشه�بندی

رزقی منصور �گل�علی�زاده، موسی فاطمی�قمی، سادات حمیده

٧٢٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GARCH مدل�های پارامترهای برای استرپ بوت اطمینان بازه�های

شریف�دوست مریم فائزی، مرضیه

٧٣٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هندسی لوی مدل تحت معامله اختیار گذاری قیمت

محمدلو بخش مینو فرنوش، رحمان

٧۴۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجکها نظریه و عصبی شبکه تلفیق با زمانی سریهای بینی پیش

وکیلی معصومه یارمحمدی، مسعود فرهی�کیا، مهران

٧۵۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ها داده بر آنها برازش کیفیت بررسی و (٠،١) گاه تکیه با ها توزیع از برخی

برهانی سادات طهورا میرمصطفائی، کامل تقی محمد سید موقر، فیاض افشین

٧۶۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آن از کاربردی و تعمیم�یافته وایبول توزیع

قاسمیان جواد

٧٧۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هندسی وایبل توزیع در اعتماد قابلیت تابع رفتار بررسی

حبیبی�راد آرزو رنگانی، مهدیه قالیبافان، فرشته

ح



٧٨٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . درستنمایی شبه ماکزیمم روش به فضایی ای نقطه الگوهای به مساحتی متقابل اثر فرایند برازش

قربانی حمید

٧٩١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نمايی توزيع در هيبريد شده سانسور های داده اساس بر ميانه بيزی بينی پيش

امیری خوشخو زهرا رمضانی، معصومه میرمصطفائی، کامل سیدمحمدتقی

٨٠٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعمیم�یافته لمبدای توزیع از استفاده با توزیع�ها تقریب

محمدی مرتضی برزادران، محتشمی غالمرضا کدخدا، الهه

٨١٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مالی ریاضیات در آن کاربرهای و نامتناهی زمانی افق با تصادفی بهینه کنترل مسایل عددی حل

کفاش بهزاد

٨٢٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارشی داده�های تحلیل برای تعمیم�یافته پواسون-لگ�گامای مدل

گل�علی�زاده موسی باغفلکی، تابان گنجعلی، مجتبی کمره�ئی، مرضیه

٨٣٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وزنی یافته تعمیم گاما توزیع در استنباط

علوی محمدرضا گالب�گیرزاده، محسن

٨۴٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مارکف زنجیره از استفاده با تولید فرایند یک چرخه طول متوسط تعیین

نوقابی جباری مهدی گلیده، صادقپور بهرام متقی، سادات مریم

٨۴٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ژن نشانگرهای شناسایی برای ای لحظه یافته تطبیق فیلترهای و دوطرفه پنهان مارکف الگوی ترکیب

پزشک حمید متواضع، محسن
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بتا-نرمال لجستیک رگرسیونی مدل جهت D-بهینه طرح

١ جعفری حبیب احمدی، شیما

کرمانشاه - رازی دانشگاه آمار گروه

متغیر(ها) می�شود؛ تشکیل بخش سه از مدل�ها نوع این که می�باشد رگرسیونی مدل برازش و انتخاب آمار علم در مهم مباحث از یکی چکیده:

متناسب آماری مختلف توزیع�های دارای می�تواند مشاهده قابل غیر تصادفی متغیر که مشاهده قابل غیر تصادفی متغیر و رگرسیونی تابع وابسته،

آن به که است نرمال با آمیخته بتای توزیع دارد زیادی کاربرد اقتصاد و پزشکی علوم در که توزیع�ها این از یکی باشد. بحث مورد موضوع با

بهینگی معیار�های معروف�ترین از یکی به توجه با و تعریف متناظر رگرسیونی مدل توزیع، این براساس مقاله این در گویند. بتا-نرمال توزیع

می�آوریم. دست به را آن بهینه�ی مناسب، طرح یک تعریف ضمن

بهینگی. معیار اطالع، ماتریس رگرسیونی، تابع بتا-نرمال، توزیع D-بهینه، طرح کلیدی: واژه�های

.62B15 ،62J02 ،62J12 ،62K05 ،62H20 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

داده�ها به مدل برازش جمله از مختلفی مباحث دارای و می�باشد داده�ها تحلیل و تجزیه و (توصیف) استنباط داده�ها، جمع�آوری علم آمار، علم

مدل�ها نوع این در است. برخوردار سزایی به اهمیت از مدل�ها این برازش که می�باشد آماری مهم بخش�های از یکی رگرسیونی مدل�های است.

است، شده شناخته بتا-نرمال توزیع نام به که توزیع�ها این از یکی معرفی به مقاله این در می�باشد. اهمیت حائز بسیار تصادفی متغیر توزیع

را مناسبی بهینه�ی طرح D-بهینگی) (معیار بهینگی معیار عمومی�ترین به توجه با و مناسب رگرسیونی مدل یک معرفی ضمن و می�پردازیم

شده پیش�بینی مقادیر واریانس جنبه�ی از و پارامتر�ها برآورد حیث از می�گیرد؛ قرار بررسی مورد جنبه دو از بهینگی بحث می�یابیم. آن برای

مورد مدل نوع به توجه با ماتریس این که است اطالع ماتریس حسب بر تابعی مقاله این در شده معرفی بهینگی معیار .(١٩٨٠ (سیلوی١
کوالچ٣ (مک تعمیم�یافته خطی (مدل�های پارامتر به وابسته اینکه یا ((١٩۵٣ (چرنف٢ خطی (مدل�های پارامتر از مستقل است ممکن بحث

متغیر�های و پارامتر�ها بین ارتباط به توجه با مقاله این در بحث مورد مدل باشد. ((٢٠٠٣ (دته۴ خطی غیر مدل�های و (٢٠٠١ همکاران، و

shima.ahmadi.4001@gmail.com : احمدی ١شیما

١Silvey
٢Chernoff
٣McCullach
۴Dette



روش؛ سه از یکی به می�توانیم است پارامتر به وابسته اطالع ماتریس چون بنابراین باشد. تعمیم�یافته خطی مدل�های جزء است ممکن مستقل

به توجه با مقاله این در .(١٩٩٢ (اتکینسون۵ نماییم مفروض مدل برای مناسب بهینه طرح یافتن به اقدام می�نیماکس یا بیزی موضعی، بهینه

با می�توان می�نماییم(البته اقدام بهینه طرح آوردن دست به جهت موضعی بهینگی روش از ناچار به دارد بتا-نرمال توزیع که خاصی پیچیدگی

موضعی روش از مناسب�تر که نمود استفاده نیز بیزین روش از مدل پارامتر�های برای مناسب پیشین توزیع انتخاب و عددی روش�های به توجه

می�بریم: پیش ذیل ترتیب به را مقاله اساس همین بر و است)

اطالع ماتریس مناسب، رگرسیونی مدل یک معرفی ضمن و پرداخته آن ویژگی�های برخی و بتا-نرمال توزیع معرفی به دوم بخش در

بخش در و نموده موضعی D-بهینه طرح یافتن به اقدام خاص حالت یک در بخش همین ادامه در و می�آوریم دست به سه بخش در را متناظر

می�نماییم. ارائه را مطالعه این از حاصل نتیجه�ی نیز چهار

بتا-نرمال توزیع ویژگی�های و معرفی ٢

بتا-نرمال توزیع است. بتا-نرمال توزیع توزیع�ها این از یکی که می�شوند بیان تصادفی متغیر از لجیت یک صورت به بتا عمومی کالس�های

یا (یک�مدی) یک�نمایی می�تواند توزیع این می�شود. بیان مقیاس و مکان شکل، توصیف برای پارامتر چهار با که است ویژگی�هایی دارای

متغیر یک y اگر آورد. به�دست دو�نمایی یا یک�نمایی داده�های مجموعه برای مناسبی مدل می�تواند دلیل همین به باشد (دو�مدی) دو�نمایی

می�شود: تعریف زیر صورت به آن چگالی تابع باشد بتا-نرمال توزیع با تصادفی

G(y) =
Γ(α+ β)

Γ(α)Γ(β)

∫ F (y)

٠
tα−١)١− t)β−١dt (١)

توزیع احتمال چگالی تابع G(y) از مشتق�گیری با حال است. σ و µ پارامتر�های با نرمال تجمعی توزیع تابع نشان�دهنده�ی F (.) آن در که

می�آید: به�دست بتا-نرمال

BN(α, β, µ, σ) =
Γ(α+ β)

Γ(α)Γ(β)
[Φ(

y − µ
σ

)]α−١]١− Φ(
y − µ
σ

)]β−١σ−١ϕ(
y − µ
σ

); y ∈ R,µ ∈ R, σ ∈ R+ (٢)

است. نرمال تجمعی توزیع تابع و نرمال احتمال چگالی تابع ترتیب به Φ(.) و ϕ(.) آن در که

ریاضی امید

بگیریم: نظر در زیر صورت به را بتا-نرمال توزیع چگالی تابع اگر
dG٠
dy

=
Γ(α+ β)

Γ(α)Γ(β)
[Φ(

y − µ
σ

)]α−١]١− Φ(
y − µ
σ

)]β−١σ−١ϕ(
y − µ
σ

)

با: است برابر ریاضی امید آن�گاه

E(Y ) =

∫ +∞

−∞
y
dG٠
dy

dy (٣)

۵Atkinson

٢



کنیم: تعریف زیر صورت به را Gi+١ اگر

Gi+١ = exp((y − µ)٢/٢σ٢)(dGi
dy

), i = ١,٢,٣, ... (۴)

:(٢٠٠۶ همکاران، و (ایوجین۶ از است عبارت ریاضی امید بنابراین

E(Y ) = µ+ σ٢
∫ +∞

−∞
exp(− (y − µ)٢

٢σ٢ )
dG١
dy

dy (۵)

و (ایوجین است شده محاسبه β و α مقادیر از برخی برای E(Y ) مقدار اساس همین بر ندارد. بسته�ای فرم کلی حالت در انتگرال این

.(٢٠٠۶ همکاران،

واریانس

از: بود خواهد عبارت β = ١ و α = خاص٢ حالت برای توزیع این واریانس بتا-نرمال(٣.٢) توزیع چگالی تابع به توجه با

V ar(Y ) = E(Y ٢)− E٢(Y )

=

∫ +∞

−∞
y٢
dG٠
dy

dy − (

∫ +∞

−∞
y
dG٠
dy

dy)٢

V ar(Y ) =
σ٢(π − ١)

π
(۶)

رگرسیونی مدل معرفی ٣

می�شود: تعریف زیر صورت به کلی حالت در خطی غیر رگرسیون مدل

y = f(x;β) + ϵ (٧)

توزیع دارای �ϵها که می�شود فرض معمول حالت در باشد. می پارامتر�ها تعداد p و مجهول پارامتر�های بردار β = (β١, ..., βp)
T آن در که

در است. خطی غیر β مولفه�های از یکی در حداقل که است رگرسیونی تابع f(x;β) هستند. σ٢ ثابت واریانس و صفر میانگین با نرمال

است: شده گرفته نظر در زیر صورت به رگرسیونی مدل مقاله این

y =
١

١+ eθ٠+θ١x
+ ϵ (٨)

ابتدا بنابراین ندارد بسته فرم توزیع این میانگین مقدار اینکه به توجه با می�باشد. σ و µ ،β ،α پارامتر�های با بتا-نرمال توزیع دارای �ϵها که

محاسبه را آن اطالع ماتریس سپس و می�آوریم دست به را متناظر درست�نمایی تابع و گرفته در�نظر خاص مقدار β و α پارامتر�های برای

می�کنیم.

fY (y|α, β, µ, σ, θ٠, θ١) =
Γ(α+ β)

Γ(α)Γ(β)
[Φ(

y − ١
١+eθ٠+θ١x − µ

σ
)]α−١

۶Nicholas Eugene

٣



[١− Φ(
y − ١

١+eθ٠+θ١x − µ
σ

)]β−١σ−١ϕ(
y − ١

١+eθ٠+θ١x − µ
σ

).

از: بود خواهد عبارت چگالی تابع باشد، θT = (µ, σ, θ٠, θ١) و β = ١ ،α = ٢ کنید فرض حال

fY (y|α = ٢, β = ١, µ, σ, θ٠, θ١) = fY (y|θ) =
٢
σ
Φ(
y − ١

١+eθ٠+θ١x − µ
σ

)ϕ(
y − ١

١+eθ٠+θ١x − µ
σ

) (٩)

می�باشد: ذیل شرح به مشاهده تک برای درست�نمایی تابع لگ که

ℓ(θ) = ln
٢
σ
−

(y − ١
١+eθ٠+θ١x − µ)

٢

σ٢
(١٠)

اطالع ماتریس

از: عبارتند باشد β = ١ و α = ٢ که حالتی در اطالع ماتریس مولفه�های −E( ∂
٢ℓ(.)

∂θ∂θT
) و (۴.٣) به توجه با

−E(
∂٢ℓ

∂θ٢٠
) =

٢(eθ٠+θ١x)٢
σ١)٢+ eθ٠+θ١x)۴

− ۴σ(eθ٠+θ١x)٢√
πσ١)٢+ eθ٠+θ١x)٣

+
٢σeθ٠+θ١x√

πσ١)٢+ eθ٠+θ١x)٢

−E(
∂٢ℓ

∂θ٠∂θ١
) = −E(

∂٢ℓ

∂θ١∂θ٠
) =

٢x(eθ٠+θ١x)٢
σ١)٢+ eθ٠+θ١x)۴

− ۴xσ(eθ٠+θ١x)٢√
πσ١)٢+ eθ٠+θ١x)٣

+
٢xσeθ٠+θ١x√

πσ١)٢+ eθ٠+θ١x)٢

−E(
∂٢ℓ

∂θ٠∂µ
) = −E(

∂٢ℓ

∂µ∂θ٠
) =

−٢eθ٠+θ١x
σ١)٢+ eθ٠+θ١x)٢

−E(
∂٢ℓ

∂θ٠∂σ
) = −E(

∂٢ℓ

∂σ∂θ٠
) =

−۴eθ٠+θ١x√
πσ١)٢+ eθ٠+θ١x)٢

−E(
∂٢ℓ

∂θ٢١
) =

٢x٢(eθ٠+θ١x)٢
σ١)٢+ eθ٠+θ١x)۴

− ۴x٢σ(eθ٠+θ١x)٢√
πσ١)٢+ eθ٠+θ١x)٣

+
٢x٢σeθ٠+θ١x√

πσ١)٢+ eθ٠+θ١x)٢

−E(
∂٢ℓ

∂θ١∂µ
) = −E(

∂٢ℓ

∂µ∂θ١
) =

−٢xeθ٠+θ١x
σ١)٢+ eθ٠+θ١x)٢

−E(
∂٢ℓ

∂θ١∂σ
) = −E(

∂٢ℓ

∂σ∂θ١
) =

−۴xeθ٠+θ١x√
πσ١)٢+ eθ٠+θ١x)٢

−E(
∂٢ℓ

∂µ٢
) =

٢
σ٢

−E(
∂٢ℓ

∂µ∂σ
) = −E(

∂٢ℓ

∂σ∂µ
) =

۴√
πσ٢

−E(
∂٢ℓ

∂σ٢
) =

۵
σ٢

۴



موضعی D-بهینه طرح

از: عبارتند که D بهینگی معیار بهینه طرح محاسبه برای مقاله این در

Ψ(Mθ(ξ)) = −logdetMθ(ξ);Ψ : M→ φ ⊆ R

می�شود: گرفته در�نظر زیر صورت به ξ طرح ،(p)مدل پارامتر�های تعداد به توجه با و M = {M(ξ)|ξ ∈ Ξ} که جایی

ξ =

(
x١ x٢ ... xr

w١ w٢ ... wr

)
∈ Ξ;Ξ = {ξ|ξ ∈ Ξ};٠ ≤ wi ≤ ١;

r∑
i=١

wi = ١ (١١)

اگر: است بهینه ξ∗ حالت این در .(١٩٧٢ (فدرف٧ p ≤ r ≤ p(p+١)
٢ آن در که

ξ∗ = argminξ∈ΞΨ(Mθ(ξ)) (١٢)

که: گوییم θo معین مقدار به توجه با موضعی بهینه طرح آوردن به�دست برای

ξ∗ = argminξ∈ΞΨ(Mθo(ξ))

به نقطه چهار حداقل با طرح�هایی می�توانیم پس p = ۴ چون ( β = ١ و α = ٢) خاص حالت این در باشد. می موضعی بهینه طرح

بگیریم: در�نظر زیر صورت

ξ =

(
x١ x٢ x٣ x۴

w١ w٢ w٣ w۴

)
∈ Ξ;٠ ≤ wi ≤ ١; i = ١,٢,٣,۴;

۴∑
i=١

wi = ١ (١٣)

مختلف مقادیر براساس D-بهینه طرح باشد، θ١ ∈ (٠,٣) و θ٠ ∈ (٠,٢] ،x ∈ [−١,١] ،σ ∈ R+ ،µ ∈ R کنیم فرض اگر

است: ذیل شرح به θ١ و θ٠ ،σ

گیری نتیجه و بحث ۴

می�گیرند قرار θ١ یا θ٠ ،σ مقادیر تاثیر تحت تنها بهینه طرح�های که گفت می�توان نیست حساس µ پارامتر به اطالع ماتریس اینکه به توجه با

را θ١ یا θ٠ ،σ هرگاه و است x٢ = −١ و x١ = ١ شامل و نقطه�ای دو مدل این در بهینه طرح ،١ جدول در آمده به�دست طرح�های طبق و

اطالع ماتریس به وابسته پارامتر�های به نسبت w٢ و w١ گفت می�توان بنابراین می�یابد. افزایش w٢ نتیجه در و کاهش w١ می�دهیم افزایش

هستند. صعودی و نزولی ترتیب به (θ١ و θ٠ ،σ)

٧Fedorov

۵
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σ ∈ R+ و θ١ ∈ (٠,٣) و θ٠ ∈ (٠,٢] مختلف مقادیر به توجه با ξ∗ :١ جدول

σ θ٠ θ١ ξ∗

١ ٠.٢ ١.۴ ξ∗ =

( −١ ١
٫ ١۵ ٫ ٨۵

)

٢ ٠.٢ ١.۴ ξ∗ =

( −١ ١
٫ ٢ ٫ ٨

)

۶ ٠.٢ ١.۴ ξ∗ =

( −١ ١
.٫ ٢٢ ٫ ٧٨

)

١ ٠.۴ ١.۴ ξ∗ =

( −١ ١
٫ ١٨ ٫ ٨٢

)

١ ١ ١.۴ ξ∗ =

( −١ ١
٫ ٣٣ ٫ ۶٧

)

١ ٢ ١.۴ ξ∗ =

( −١ ١
٫ ۵٨ ٫ ۴٢

)

١ ٠.٢ ١ ξ∗ =

( −١ ١
.٫ ٠٩ ٫ ٩١

)

١ ٠.٢ ١.٢ ξ∗ =

( −١ ١
٫ ١٢ ٫ ٨٨

)

١ ٠.٢ ١.۶ ξ∗ =

( −١ ١
٫ ١٧ ٫ ٨٣

)

١ ٠.٢ ٢.۴ ξ∗ =

( −١ ١
٫ ٢٣ .٫ ٧٧

)

٧



ویژگی�ها برخی و مکانی وابستگی اندازه�های

نوقابی جباری هادی ، امینی محمد ، ١ احمدی عالیه

مشهد فردوسی دانشگاه

و اندازه�ها این بین ارتباط است.همچنین، شده مطالعه مکانی وابستگی اندازه�های خاص طور به و وابستگی مقاله،اندازه�های این در چکیده:

می مقاله این دیگر نتایج از نیز آن ویژگی�های از برخی و سیبویا مکانی وابستگی تابع است. شده بررسی متغیره دو حالت در وابستگی مفاهیم

باشد.

دمی وابستگی ، سیبویا مکانی وابستگی تابع مکانی، وابستگی کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

توابع این، بر عالوه است. شده انجام مالی امور و اقتصاد در مکانی وابستگی اندازه�های کاربرد با رابطه در زیادی مطالعات اخیر، سال�های در

احتمال نظریه و ریاضی آمار در متغیره دو توزیع�های وابستگی ساختار بررسی با مرتبط بخش دو متغیره دو وابستگی اندازه�های و مفصل

بخش دو در می�توان را می�گیرند قرار استفاده مورد متغیره دو توزیع�های وابستگی ساختار بررسی برای که وابستگی اندازه�های می�باشند.

کرد. بندی تقسیم مکانی و کلی وابستگی اندازه�های

هرچند می�گیرد. اندازه را متغیر دو بین کلی وابستگی اسپیرمن روی و کندال پیرسن،توی همبستگی ضریب مانند وابستگی اندازه�های از برخی

باشند. داشته متفاوتی وابستگی رفتارهای است ممکن داده�ها بگیریم نظر در را داده�ها از زیرمجموعه�ای ما اگر

وابستگی تابع مثال عنوان به است. شده داده پیشنهاد زیادی مکانی وابستگی اندازه��های توام توزیع یک مکانی وابستگی رفتار بررسی برای اما

(٢٠٠٣) همکاران و (١٩٩٢)،بایرامو همکاران و اندرسون ، کلیتون(١٩٨٧) و اوکز(١٩٨٩) وانگ(١٩٨٧)، و هالند مکانی

مطرح سیبویا(١٩۶٠) توسط بار اولین که می�باشد سیبویا وابستگی تابع می�شود مطالعه مقاله این در که مکانی وابستگی توابع از دیگر یکی

گرفت. قرار بررسی مورد آن ویژگی�های برخی و شد

وابستگی مفاهیم برخی ٢

می�شود. بررسی بخش این در مفصل تابع ویژگی�های از برخی و مقاله در بیان مورد وابستگی مفاهیم

F٢(y) و F١(x) ترتیب به حاشیه�ای توزیع توابع و F (x, y) توزیع تابع و f(x, y) توام چگالی تابع با تصادفی بردار (X,Y ) کنید فرض

aliyeh.ahmadi@gmail.com : احمدی ١عالیه



باشد.

داریم: صورت این در

داشته y < y′ و x < x′ هر برای اگر RR٢)می�باشد دو مرتبه از معکوس (منظم TP٢ دو مرتبه از مثبت کامل بطور f(x, y)١-تابع

باشیم

f(x, y)f(x′, y′) > (6)f(x, y′)f(x′, y)

باشد. ( RR٢)، TP٢ ، f(x, y) اگر NLRD)دارد PLRD(منفی مثبت درستنمایی نسبت وابستگی (X,Y ) تصادفی ٢-بردار

اگر NQD)دارند منفی )PQD مثبت ربعی وابستگی Y و X تصادفی ٣-متغیر�های

F (x, y) > (6)F١(x)F٢(y)

باشد. برقرار زیر شرایط اگر است مفصل یک C : [٠,١]٢ −→ [٠,١] ۴-تابع
(u, v) ∈ [٠,١]٢ هر برای یعنی باشد. اساسی الف-

C(u,٠) = ٠, C(٠, v) = ٠

u١ < u٢, v١ < v٢ هر ازای به باشد.یعنی صعودی دو ب-

Vc([u١, u٢]× [v١, v٢]) = C(u١, v١) + C(u٢, v٢)− C(u١, v٢)− C(u٢, v١) > ٠

u, v ∈ [٠,١] هر برای باشد.یعنی یکنواخت حاشیه�ای توزیع توابع دارای ج-

C(u,١) = u,C(١, v) = v

F (x, y) = C(F١(x), F٢(y)) طوریکه به دارد وجود C مفصل اسکالر(١٩۵٩)، قضیه به بنا و

یکتاست. C باشند پیوسته F٢ و F١ اگر

کرد. تولید C مفصل از استفاده با و F٢ و F١ حاشیه�ای�های داشتن با را F (x, y) = C(F١(x), F٢(y)) متغیره دو توزیع می�توان بنابراین

تعیین زیر رابطه از F (x, y) توام توزیع با متناظر مفصل تابع باشند؛آنگاه موجود Fو٢Fحاشیه�ای١ توزیع توابع Fبا (x, y) توام توزیع اگر •

شود. می

C(u, v) = F (F−١١ (u), F−١٢ (v)) ∀(u, v) ∈ [٠,١]٢

می�باشند. F٢ و F١ وارون�های شبه ترتیب به F−١٢ و F−١١ که

می�باشد.(نلسن٢٠٠۶) C(u, v) چگالی تابع c(u, v) =
∂٢C(u, v)

∂u∂v
و دارند وجود

∂C(u, v)

∂v
و
∂C(u, v)

∂u
جزئی مشتقات •

٩



کلی وابستگی اندازه�های از برخی ٣

می�گیرند، اندازه را توام توزیع وابستگی میزان که اندازه�هایی عنوان به را دمی وابستگی اندازه�های و اسپیرمن روی کندال، توی وابستگی ضرایب

می�نماییم. بیان

کندال: توی وابستگی ١-ضریب

می�شود. بیان زیر صورت به مفصل تابع از استفاده با آن فرمول و است مرتبط PLRD مفهوم با (τ) کندال توی ضریب

τ = ۴
∫ ١

٠

∫ ١

٠
C(u, v)dC(u, v)− ١

باشیم داشته و f(x, y) توام چگالی تابع با تصادفی متغیر�های Y و X کنید فرض (نلسن٢٠٠۶) .١.٣ تعریف

T =

∫ ∞
−∞

∫ ∞
−∞

∫ y′

−∞

∫ x′

−∞
(f(x, y)f(x′, y′)− f(x, y′)f(x′, y))dxdydx′dy′

τ = ٢T داریم آنگاه

است. بیان قابل درستنمایی نسبت وابستگی متوسط عنوان به کندال وابستگی ضریب فوق تعریف به توجه با

اسپیرمن: روی وابستگی ٢-ضریب

می�شود. بیان زیر صورت به مفصل تابع از استفاده با آن فرمول و است مرتبط PQD مفهوم با ρs اسپیرمن روی ضریب

ρs = ١٢
∫ ١

٠

∫ ١

٠
(C(u, v)− uv)dudv = ١٢

∫ ١

٠

∫ ١

٠
C(u, v)dudv − ٣

C(u, v) > (6)uv ⇐⇒ PQD(X,Y )(NQD(X,Y )) =⇒ ρs > (6)٠ .٢.٣ نتیجه

دمی: وابستگی های اندازه -٣

گوشه و [٠,١]٢ مربع راست سمت باالیی چهارم یک گوشه در تصادفی متغیر�های بین وابستگی ترتیب به λl و λu دمی وابستگی ضرایب

می�گیرد. اندازه را آن چپ سمت پایین چهارم یک

دارند. بستگی (X,Y ) بردار با متناظر مفصل تابع به فقط و بوده ناپارامتری اندازه�ها این

می�شوند. تعریف زیر شکل به C مفصل تابع حسب بر که

λu = ٢− lim
t→١−

١− C(t, t)
١− t , λl = lim

t→٠+
C(t, t)

t

باالی گوشه در داده�ها اگر که گونه این به داد تشخیص را پایین و باال دمی وابستگی�های می�توان نیز مفصل�ها این پراکنش نمودار اساس بر

١٠



مفصل�ها از برخی دمی وابستگی اندازه�های :١ جدول
λu λl C(u, v) مفصل نام

٠ ٢
−١
θ (max(u−θ + v−θ − ١, ٠))

−١
θ Clayton

٠ ٠ (١− θ(١− u)(١− v))−١ AMH

٠ ٠ exp(−θln(u)ln(v)) Gumbel

باشد بیشتر گوشه�ها در داده�ها تمرکز چه هر و می�باشند صفر مخالف دو هر λl و λu باشند شده متمرکز چپ سمت پایین گوشه و راست سمت

در داده�ها وازدحام می�باشد چپ سمت پایین گوشه در داده�ها تمرکز کلیتون مفصل در مثال عنوان دارند.به صفر از بیشتری فاصله ضرایب این

می�باشد.(شکل١) صفر باال دمی وابستگی و دارد وجود پایین دمی وابستگی فقط اینجا در بنابراین نمی�شود. مشاهده نمودار باالی قسمت

(٢ می�باشد.(شکل صفر دمی وابستگی اندازه دو هر نمی�شود.بنابراین مشاهده داده�ها در روندی هیچ AMH مفصل در اما
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مختلف پارامترهای ازای به کلیتون مفصل پراکنش نمودار :١ شکل

مکانی وابستگی اندازه�های ۴

(١٩٩٢) همکاران و اندرسون ، کلیتون(١٩٨٧) و کس(١٩٨٩) آ وانگ(١٩٨٧)، و هالند توسط شده معرفی مکانی وابستگی اندازه�های

معرفی شد مطرح سیبویا(١٩۶٠) توسط بار اولین که سیبویا مکانی وابستگی تابع این بر عالوه می�شوند. بررسی (٢٠٠٣) همکاران و ،بایرامو

می�شود. بررسی آن ویژگی�های برخی و

١١
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مختلف پارامترهای ازای به AMH مفصل پراکنش نمودار :٢ شکل

: وانگ(١٩٨٧) و هالند مکانی وابستگی ١-اندازه

کرده�اند. تعریف زیر شکل به را γh(x, y) مکانی وابستگی تابع (١٩٨٧) وانگ و هالند

γh(x, y) =
∂٢ log h(x, y)

∂x∂y
=

١
h(x, y)

{h١١(x, y)− h١٠(x, y)h٠١(x, y)

h(x, y)

ضرب مجموعه یک روی h و دارد وجود h(x, y) آمیخته جزئی مشتقات hij =
∂i+jh(x, y)

∂xi∂yj
i, j = ٠,١ و h(x, y) > ٠ که

است. شده تعریف دکارتی

. Y و X تصادفی متغیر دو استقالل با است معادل γ = ٠ و است متقارن اندازه این که دادند نشان آنها

وابستگی اندازه�گیری برای مناسبی شاخص γ که داده نشان و است داده قرار مطالعه مورد را اندازه این وابستگی خواص جونز(١٩٩۶) همچنین

می�باشد. مکانی درستنمایی نسبت

داریم: وضوح به آنگاه باشد F (x, y) توزیع تابع با تصادفی بردار یک (X,Y ) کنید فرض .١.۴ توجه

γF (x, y) =
f(x, y)F (x, y)−

∫ x
−∞ f(u, y)du

∫ y
−∞ f(x, v)dv

F ٢(x, y)

γF (x, y) = ٠ اگر تنها و اگر اند مستقل Y و X که می�دهد نتیجه (١٩٨٧) وانگ و هالند در ۴.٢ لم بنابراین

: (١٩٨٧) کلیتون و کس(١٩٨٩) آ مکانی اندازه -٢

کردند. تعریف زیر شکل به را Θ(x, y) وابستگی اندازه (١٩٨٧) کلیتون و کس(١٩٨٩) آ

Θ(x, y) =
F̄ (x, y)D١٢F̄ (x, y)

D١F̄ (x, y)D٢F̄ (x, y)

١٢



D١٢F̄ (x, y) =
∂٢F̄ (x, y)

∂x∂y
, D١F̄ (x, y) =

∂F̄ (x, y)

∂x
, D٢F̄ (x, y) =

∂F̄ (x, y)

∂y
آن در که

کرد. بیان زیر شکل به مفصل برحسب را وابستگی اندازه این می�توان همچنین

Θ(u, v) =
Ĉ(u, v)∂

٢Ĉ(u,v)
∂u∂v

∂Ĉ(u,v)
∂u

∂Ĉ(u,v)
∂v

می�گیرد. اندازه را Y و X بین وابستگی میزان Θ(x, y) تابع

که صورت این به دارد γh(x, y) مکانی وابستگی تابع با مستقیمی ,Θ(xرابطه y) اندازه

اند. مستقل Y و X اینکه با است معادل این و γh(x, y) = ٠ اگر تنها و اگر Θ(x, y) = ١ الف)

دارند. مثبت وابستگی Y و X اینکه با است معادل این و γh(x, y) > ٠ اگر تنها و اگر Θ(x, y) > ١ ب)

دارند. منفی وابستگی Y و X اینکه با است معادل این و γh(x, y) < ٠ اگر تنها و اگر Θ(x, y) < ١ ج)

: (١٩٩٢) همکاران و اندرسون مکانی وابستگی اندازه -٣

کردند. تعریف زیر شکل به را ψ(x, y) وابستگی اندازه (١٩٩٢) همکاران و اندرسون

ψ(x, y) =
P (X > x|Y > y)

P (X > x)
=

F̄ (x, y)

F̄١(x)F̄٢(y)

کرد. بیان زیر شکل به مفصل برحسب را وابستگی اندازه این می�توان همچنین

ψ(u, v) =
Ĉ(u, v)

(١− u)(١− v)
است. برقرار ψ اندازه برای زیر عبارات نظم شرایط برخی تحت

∂٢ψ(x, y)

∂x∂y
= γF (x, y) , ψ(x, y) = ١⇔ X ⊥ Y

ψ(x, y) > ١(< ١)⇒ PQD(X,Y )(NQD(X,Y )), Θ(x, y) < (>)١⇒ ψ(x, y) < (>)١

می�کند. بیان را وابستگی اندازه سه این بین رابطه زیر گزاره

معادلند. زیر عبارات آنگاه F̄باشد (x, y) بقا تابع و F (x, y) توزیع تابع با تصادفی بردار یک (X,Y ) کنید فرض .٢.۴ گزاره

γF (x, y) < ٠⇔ ∂٢ψ(x, y)

∂x∂y
< ٠⇔ Θ(x, y) < ١

باشد. C(u, v) = Ĉ(u, v) = uv(١+ θ(١− u)(١− v)) مفصل تابع با تصادفی بردار یک (X,Y ) کنید فرض .٣.۴ مثال

ψ(u, v) = ١+ θ(١− u)(١− v), γC(u, v) =
θ

(١+ θ(١− u)(١− v))٢ داریم

Θ(u, v) =
(١+ θ(١− u)(١− v))(١+ θ(١− ٢u)(١− ٢v))
(١+ θ(١− u)(١− ٢v))(١+ θ(١− v)(١− ٢u))

١٣



کرد. بررسی θ پارامتر حسب بر را فوق اندازه�های رفتار می�توان ٢.۴ گزاره بنابر همچنین و باال روابط به توجه با بنابراین

γC(u, v) < ٠(> ٠)(= ٠)⇔ ψ(u, v) < ١(> ١)(= ١)⇔ Θ(u, v) < ١(> ١)(= ١)⇔ −١ ≤ θ < ٠)٠ < θ ≤ ١)(θ = ٠)

: (٢٠٠٣) همکاران و بایرامو مکانی وابستگی اندازه -۴

کرده�اند. تعریف زیر شکل به را H(x, y) مکانی وابستگی تابع (٢٠٠٣) همکاران و بایرامو

H(x, y) =
E[(X − E[X|Y = y])(Y − E[Y |X = x])]√

E[(X − E[X|Y = y])٢]
√
E[(Y − E[Y |X = x])٢]

E[Y |X = x] و E[X|Y = y] ترتیب به E(Y ) و E(X) بجای که تفاوت این با می�باشد پیرسن همبستگی ضریب تعریف مشابه که

اند. شده جایگزین

کند. بیان (x, y) نقطه در را Y و X بین مکانی وابستگی می�تواند اندازه این بنابراین

داریم همچنین

H(x, y) =
ρ+ ϕX(y)ϕY (x)√

١+ ϕ٢X(y)
√
١+ ϕ٢Y (x)

بنا بنابراین ϕX(y) =
E(X)− E[X|Y ]√

V ar(x)
, ϕY (x) =

E(Y )− E[Y |X]√
V ar(y)

, ρ =
Cov(X,Y )√
V ar(x)V ar(y)

آن در که

داریم همکاران(٢٠٠٣) و بایرامو در ٢.١ لم به

|H(x, y)| 6 ١ , X ⊥ Y =⇒ H(x, y) = ٠ , H(x, y) = ±١ =⇒ ρ ̸= ٠

H(x, y) = ٠ =⇒ ρ = ٠ , ρ = ±١ =⇒ H(x, y) = ±١

: سیبویا(١٩۶٠) مکانی وابستگی ۵-تابع

گرفت. قرار بررسی مورد آن خواص برخی و معرفی زیر شکل به سیبویا(١٩۶٠) توسط بار اولین سیبویا وابستگی تابع

Λ(F١(x), F٢(y)) =
F (x, y)

F١(x)F٢(y)
∀(x, y) ∈ R٢

می�باشد. زیر شرح به است شده بیان همکاران(٢٠٠٧) و کولو همچنین و سیبویا(١٩۶٠) توسط Λکه ویژگی�های جمله از

x, y ∈ R هر برای کرانداری: الف-

max(٠, F١(x) + F٢(y)− ١
F١(x)F٢(y)

) ≤ Λ(F١(x), F٢(y) ≤ min(
١

F١(x)
,

١
F٢(y)

)

Λ(F١(x), F٢(y)) = ١⇐⇒ X ⊥ Y استقالل: ب-

Λ(F١(x), F٢(y)) ≥ (6)١⇐⇒ PQD(NQD)(X,Y ) ج-

١۴



صورت: این در باشند داشته (.)١−ψوجود و ϕ−١(.) که قسمی به باشند مقدار حقیقی تابع دو ψ(.) (.)ϕو کنید فرض د-

می�باشد. (X,Y ) تصافی بردار تکیه�گاه S که (x, y) ∈ S هر برای آنگاه باشند صعودی دو هر ψ(.) و ϕ(.) اگر •

Λϕ(X)ψ(Y )(x, y) = ΛX,Y (ϕ
−١(x), ψ−١(y))

(x, y) ∈ S هر برای آنگاه باشد صعودی ψ(.) و نزولی ϕ(.) اگر •

Λϕ(X)ψ(Y )(x, y) =
١

F̄١(ϕ−١(x))
− F١(ϕ

−١(x))

F̄١(ϕ−١(x))
ΛX,Y (ϕ

−١(x), ψ−١(y))

(x, y) ∈ S هر برای آنگاه باشند نزولی ψ(.) و صعودی ϕ(.) اگر •

Λϕ(X)ψ(Y )(x, y) =
١

F̄٢(ψ−١(y))
− F٢(ψ

−١(y))

F̄٢(ψ−١(y))
ΛX,Y (ϕ

−١(x), ψ−١(y))

(x, y) ∈ S هر برای آنگاه باشند نزولی توابع ψ(.) و ϕ(.) اگر •

Λϕ(X)ψ(Y )(x, y) =
١− F١(ϕ−١(x))− F٢(ψ−١(y))

F̄١(ϕ−١(x))F̄٢(ψ−١(y))

+
F١(ϕ

−١(x))F٢(ψ
−١(y))

F̄١(ϕ−١(x))F̄٢(ψ−١(y))
ΛX,Y (ϕ

−١(x), ψ−١(y))

Λ(u, v) تابع حسب بر نیز را اسپیرمن و کندال وابستگی ضرایب و λu و λl دمی وابستگی اندازه�های می�توان همچنین

کرد. بیان زیر شکل به

λl = lim
u→٠+

uΛ(u, u) , λu = lim
u→١−

(١− u) + (١− u)− ١+ u٢Λ(u, u)

١− u

τ = ۴
∫ ١

٠

∫ ١

٠
uvΛ(u, v)

∂٢Λ(u, v)

∂u∂v
dudv − ١ , ρs = ١٢

∫ ١

٠

∫ ١

٠
uvΛ(u, v)dudv − ٣

تابع می�توان آنگاه باشند F٢(y) و F١(x) حاشیه�ای توزیع توابع و F (x, y) توام توزیع با تصادفی بردار یک (X,Y ) اگر این بر عالوه

کرد. بیان زیر شکل به مفصل برحسب را سیبویا وابستگی

Λ(u, v) =
C(u, v)

uv
∀(u, v) ∈ [٠,١]٢

صورت این در باشد C(u, v) = uv(١+ θ(١− u)(١− v)) مفصل تابع با تصادفی بردار یک (X,Y ) کنید فرض .۴.۴ مثال

Λ(u, v) =
C(u, v)

uv
= ١+ θ(١− u)(١− v)

Λ(u, v) < ١(> ١)(= ١)⇔ −١ ≤ θ < ٠)٠ < θ ≤ ١)(θ = ٠) که داد نشان می�توان بنابراین

١۵
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پنهان فرایند یک مبنای بر متغیره چند چوله�گاوسی فضایی تصادفی فرایندهای

خالدی٢ جعفری مجید ، ١ آزاده علی

آمار گروه ، ریاضی علوم دانشکده ، مدرس تربیت دانشگاه

کنند، مدل�سازی را متغیرها بین همبستگی و فضایی همبستگی بتوانند که به�گونه�ای معتبر متغیره چند فضایی فرایندهای معرفی چکیده:

کارهای کلیه در اما است. شده ارائه مسئله این حل برای متعددی روش�های اخیر سال�های در است. بوده مطرح مهم چالش�های از یکی به�عنوان

در اما دارد به�دنبال را محاسبات سادگی و جالب خواص فرض این چند هر است. گاوسی بررسی تحت فرایند است شده فرض گرفته صورت

مد گیرد، نظر در نیز را چولگی مسئله بتواند که به�گونه�ای متغیره چند فضایی فرایندهای توسیع مقاله این در لذا نباشد. برقرار است ممکن عمل

چارچوب این در شده�اند. تولید چوله پنهان فضایی فرایند یک از متغیره چند فضایی فرایندهای می�شود فرض منظور این برای دارد. قرار نظر

می�شود. اختیار پنهان عامل برای یکپارچه چوله�گاوسی فرایند یک شده، معرفی فرایند بودن تعریف خوش برای

پنهان. فرایند یکپارچه، چوله�گاوسی توزیع فضایی، تصادفی فرایند کلیدی: واژه�های

.60G60 ،62H11 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

بسیاری در است. مطالعه مورد تصادفی میدان بودن گاوسی بر فرض عموما نرمال، توزیع مطلوب ویژگی�های دلیل به فضایی، داده�های تحلیل در

فرایند توسعه برای مختلفی روش�های چوله�نرمال توزیع کمک با تاکنون می�کنند. تبعیت ناگاوسی الگوی یک از مشاهدات کاربردی، مسائل از

تصادفی میدان (٢٠٠۴) مالیک و کیم جمله از است. شده ارائه فضایی داده�های چولگی مسئله مورد در اندیشی چاره به�منظور گاوسی تصادفی

است، جالبی ویژگی دارای آنها مدل اگرچه کردند. معرفی (١٩٩٩) کاپیتانو و آزالینی متغیره چند نرمال چوله توزیع براساس را گاوسی چوله

دامینگوئز-مولینا توسط بسته متغیره چند نرمال چوله توزیع نیستند. شناسایی�پذیر مدل پارامترهای که دادند نشان (٢٠١٢) ژانگ و گنتن اما

ناواو و آالرد بسته، متغیره چند چوله�نرمال توزیع مبنای بر است. بسته کردن شرطی و حاشیه�ای تحت که شد پیشنهاد (٢٠٠٣) همکاران و

حل توانایی زیادی حدود تا و می�برد بهره جالبی ویژگی�های از بسته چوله�نرمال توزیع اگرچه کردند. معرفی چوله تصادفی میدان یک (٢٠٠٧)

پارامترها تفسیر در پیچیدگی به منجر آن براساس چوله تصادفی میدان یک تعریف کماکان اما دارد، را (٢٠٠۴) مالیک و کیم مدل مشکالت

توزیع مبنای بر (٢٠١٣) خالدی و فرد زارعی لذا می�شود. غیرنمونه�گیری و نمونه�گیری مکان�های در واقع متغیرهای توام توزیع تعیین و

مواجه چالش این با که کردند معرفی را یکپارچه گاوسی چوله تصادفی میدان (٢٠٠۶) آزالینی و آرالنو-واله یکپارچه متغیره چند چوله�نرمال

a.azadeh@modares.ac.ir: آزاده علی ١



مشاهداتی با اغلب زمینه�ها از بسیاری در اما کرد. استفاده متغیره یک داده�های تحلیل در می�توان تنها ناگاوسی فضایی میدان این از نباشد.

کربن، منوکسید جمله از مختلفی آالینده�های شهر، یک هوای آلودگی وضعیت بررسی در مثال به�عنوان داریم. سروکار فضایی متغیر چندین از

نوع دو با اغلب که هستند متغیره چند فضایی داده�های با متناظر فضایی متغیرهای این از شده مشاهده مقادیر می�شوند. اندازه�گیری ... و سرب

متقابل همبستگی و دارد وجود مختلف موقعیت�های در متغیر هر مشاهدات بین که فضایی همبستگی خود دارند: سروکار فضایی همبستگی

است الزم متغیره چند فضایی داده�های برای می�دهد. نشان را متفاوت یا و یکسان موقعیت�های در مختلف متغیر دو بین ارتباط که فضایی

که است آن متغیره چند فرایندهای مدل�سازی روش�های از یکی (٢٠١٣) هوئتینگ و اسکلیپ بنابه شوند. مدل�بندی همبستگی نوع دو این

مطالعه مورد ناحیه هوای آلودگی وضعیت نشانگر مختلف آالینده�های مثال به�عنوان شوند. فرض پنهان فرایند یک از شده تولیده فرایندهای این

مورد پنهان فرایند یک بررسی و مطالعه که می�شویم مواجه حالتی با اساس براین می�شود. گرفته نظر در پنهان فرایند یک به�عنوان که هستند

نشان را عامل این به�نوعی که فرایندهایی اساس بر است الزم بگیریم، داده مستقیم به�طور نمی�توانیم فرایند آن از اینکه به توجه با است. نظر

شده مشاهده فرایندهای از برخی که دارد وجود وضعیتی حالت�ها، این در اما بپردازیم. فرایند آن خصوص در استنباط و پیشگویی به می�دهند،

باشد. شده گنجانده به�خوبی آن در مسئله شرایط این که گردد پیشنهاد مدلی است الزم خصوص این در می�گذارند. نمایش به را چولگی ویژگی

پنهان فضایی فرایند یک یکپارچه چوله�گاوسی فرایند اساس بر ابتدا واقع در است. گردیده ارائه چالش این برای مقاله این در شده ارائه مدل

فرض واقع در می�کند. تولید را شده مشاهده متغیره چند فرایندهای پنهان، فرایند این که می�شود فرض سپس و می�شود گرفته نظر در چوله

به قادر مدل این کمک به ترتیب بدین دارد. وجود پنهان فضایی فرایند و شده مشاهده فرایندهای از یک هر بین خطی رابطه� یک که می�شود

در است. شده پرداخته متغیره چند گاوسی میدان�های معرفی به مقاله دوم بخش در بود. خواهیم پنهان فرایند پهنه�بندی و داده�ها فضایی تحلیل

می�شود. ارائه نتیجه�گیری و بحث پایان در می�شود. معرفی متغیره چند تصادفی فرایند یکپارچه، چوله پنهان متغیر بکارگیری با نیز سوم بخش

متغیره چند فضایی تصادفی میدان ٢

فضایی فرایند باشد. D در موقعیت یک دهنده نشان s ∈ D و باشد d-بعدی اقلیدسی فضای از مجموعه�ای زیر D ⊂ Rd کنید فرض

فرایند یک کلی بطور است. p× ١ بردار یک Y (s) = [Yj(s)]
p
j=١ که بگیرید نظر در را

{
Y (s) ∈ Rd; s ∈ D

}
بردار-مقدار گاوسی

جفت هر برای که است ماتریس-مقدار تابعی C(s, s′) یعنی متقابل کواریانس تابع می�شود. مشخص آن کواریانس و میانگین تابع با گاوسی

صورت به p× p ماتریسی و می�شود تعریف (s, s′) ∈ D ×D موقعیت

C(s, s′) = Cov(Y (s), Y (s′)) = [Cov(Yi(s), Yj(s
′))]

p

i,j=١

را فضایی تواُم پراکندگی ساختار کامل طور به متقابل کواریانس تابع است. Cov(Yi(s), Yj(s′)) با برابر آن ,i)ام j) مولفه که می�باشد

ماتریس ،Y = {Y (sk)}nk=١ تحقق�های از npبعدی بردار {s١, ..., sn} موقعیت�های از دلخواه مجموعه هر و n هر برای می�کند. تعیین

آن ,i)ام j) بلوک که است np×np بلوکی ماتریسی ΣY که داشت خواهند ΣY = [C(sk, sk′)]
n
k,k′=١ صورت به واریانس-کواریانسی

تغییرنگار یا واریوگرام از فضایی همبستگی مدل�سازی برای متغیره یک حالت در که همانطور است. C(si, sj) متقابل کواریانس تابع دقیقاٌ

١٨



به�صورت متقابل تغییرنگار دوم، مرتبه مانایی فرض با مبحث این در نمود، استفاده می�توان نیز

γij(h) =
١
٢E (Yi(s+ h)− Yi(s)) (Yj(s+ h)− Yj(s))

تابع دوم مرتبه مانایی فرض تحت همچنین .s, s + h ∈ D تمام برای E (Y (s+ h)− Y (s)) = ٠ می�شود فرض و می�شود تعریف

به�صورت هم�تغییرنگار

C(h) = Cij(h) = Cov (Yi(s+ h)− Yj(s))

کواریانس تابع بعالوه می�شود. نامیده متقابل کواریانس یا هم�تغییرنگار �i ̸= j ازای به و مستقیم هم�تغییرنگار i = j ازای به که می�باشد

صورت به متقابل

Cij(h) = E [(Yi(s+ h)− µi)(Yj(s)− µj)]

رابطه متغیره یک حالت مشابه که داد نشان می�توان همچنین است. ثابت Yi(s) مولفه هر برای µi که می�شود تعریف

γij(h) = Cij(٠)−
١
٢ (Cij(h)− Cij(−h))

مورد متغیره چند تصادفی فرایند در متقابل کواریانس تابع مدل�بندی روش ادامه در است. برقرار متقابل تغییرنگار و متقابل کواریانس بین

می�شود. داده قرار بررسی

تفکیک�پذیر کواریانس مدل

همیشه باید هم�تغییرنگار ماتریس اینکه به توجه با است. هم�تغییرنگار ماتریس تعیین متغیره چند فضایی داده�های تحلیل در مهم مسائل از یکی

متغیره چند هم�تغییرنگار مدل�های معرفی در اساسی مشکالت از یکی موضوع این لذا است، دشوار بسیار خصوص این در تحقیق و باشد مثبت

از استفاده معتبر هم�تغییرنگار توابع ساختن راه�های از یکی است، مثبت همیشه نیز مثبت همیشه توابع حاصل�ضرب چون اما می�آید. به�حساب

نظر در مختلف مکان�های در خود با متغیر هر فصایی وابستگی مدل��بندی برای فضایی همبستگی تابع یک ρ(.) اگر است. تفکیک�پذیر فرم

آنگاه باشد، p× p مثبت همیشه مکانی یا فضایی غیر کواریانس ماتریس یک T و شود گرفته

C(s, s′) = ρ(s, s′).T, (١)

است. Y (s) بردار در موجود متغیر p بین همبستگی دهنده نمایش T ≡ (Tij)ماتریس ١ رابطه در است. معتبر متقابل کواریانس تابع یک

کواریانس تابع دوم، مرتبه ایستایی فرض تحت می�شود. کمتر C ماتریس در ρ اثر باشند دورتر یکدیگر از s′ و s مکان�های هرچه است بدیهی

به�صورت متقابل

C(s, s′) = ρ(s− s′)C(٠)

جدا C(٠) یعنی موقعیت یک درون ارتباط از را ρ(s, s′) فضایی همبستگی مولفه�های زیرا می�شود نامیده تفکیک�پذیر ١ فرم می�باشد.

به�صورت کواریانس ماتریس Y = (Y (s١), ..., Y (sn))
′ برای که داد نشان می�توان می�کند.

ΣY = H ⊗ T, (٢)
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همیشه T و H زیرا است مثبت همیشه ΣY که است واضح است. کرونکر ضرب نشان�دهنده ⊗ و (H)ij = ρ(si, sj) آن در که است

به�صورت و هستند مثبت

ΣY = H ⊗ T =



ρ(s١, s١)T · · · ρ(s١, sn)T

ρ(s٢, s١)T · · · ρ(s٢, sn)T

...
...

...

ρ(sn, s١)T · · · ρ(sn, sn)T


∈ Rnp×np,

برای کننده تسهیل ویژگی یک تفکیک�پذیری بنابراین می�شوند. محاسبات در سادگی باعث زیادی حد تا تفکیک�پذیر هم�تغیرنگارهای می�باشد.

می�آید. حساب به� متغیره چند فضایی تصادفی میدان

ذاتی مشخص�سازی مدل

توسط ابتدا مدل این می�شود. محسوب تفکیک�پذیر به�نوعی که است مشهور ذاتی مشخص�سازی مدل به خطی هم�ناحیه�ساز مدل ساده�ترین

فرض کامل رتبه با p × p ماتریس یک A که است Y (s) = AW (s) به�صورت ذاتی مشخص�سازی مدل شد. معرفی (١٩٨٢) ماترون

هستند. هم�توزیع و مستقل فضایی Wفرایندهای (s) مولفه�های و شود گرفته نظر در پایین�مثلثی ماتریس یک سادگی برای می�تواند که می�شود

کواریانس ماتریس و E (Y (s)) = ٠ آنگاه باشد، ρ(h) همبستگی تابع با ١ و ٠ میانگین Wj(s)دارای Wیعنی (s) بردار ام j مولفه اگر

به�صورت متقابل

ΣY (s),Y (s′) ≡ C(s− s′) = ρ(s− s′)AA′

مدل مدل، این به اینکه دلیل می�شود. نمایان بیشتر ٢ رابطه در تفکیک�پذیر مدل با مدل این شباهت آنگاه ،T = AA′ اگر حال بود. خواهد

اولین اما شود. تعیین متغیرها بردار تفاضل دوم و اول گشتاور است کافی مدل تعیین برای که است این می�شود گفته ذاتی مشخص�سازی

و E (Y (s)− Y (s′)) = ٠ دیگر، عبارت به است. وابسته مکان به s − s′ بردار فقط نیز گشتاور دومین و صفر برابر تفاضل گشتاور

به�صورت Γ(h) که ١
٢V ar (Y (s)− Y (s′)) ≡ Γ(s− s′)

Γ(h) = C(٠)− C(h) = T − ρ(s− s′)T = γ(s− s′)T,

ρ اگر داد نشان می�توان راحتی به به�عالوه شوند. تعیین T و γ تنها است کافی متغیره تک حالت مشابه لذا است. معتبر تغییرنگار یک γ و

به�صورت که تعمیم�یافته همبستگی آنگاه باشد ایستا
Cov (Yl(s), Yl′(s+ h))√

Cov (Yl(s), Yl(s+ h))Cov (Yl′(s), Yl′(s+ h))
=

Tll′√
TllTl′l′

متغیره چند فضایی داده�های تحلیل برای متعدد کاربردهای در مدل این از .T = [Tij ]
p
i,j=١ که ندارد بستگی h و s به می�شود، تعریف

ساختار است الزم هم�کریگیدن انجام برای که بود گاوسی تصادفی فرایند یک به مربوط شد پرداخته بدان تاکنون آنچه است. شده استفاده

مدل�ها از یک هر نمود. استفاده شده ارائه تفکیک�ناپذیر و تفکیک�پذیر مدل�های از می�توان منظور این برای که باشد مشخص تواُم کواریانس
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بخش در پرداخت. آن�ها برآورد به می�توان بیزی و درستنمایی ماکسیمم روش�های از استفاده با که است نامعلومی پارامترهای به وابسته خود

و فضایی وابستگی نوع دو آن در و می�گذارند نمایش به را چولگی ویژگی شده مشاهده فرایندهای که می�پردازیم متغیره�ای چند مسئله به بعد

دارد بخش این در شده بیان مدل�های از متفاوت مدلی به نیاز شیوه این می�شود. ادغام پنهان فضایی عامل یک کمک به متغیرها بین وابستگی

می�شود. داده توضیح بعد بخش در که

متغیره چند چوله�گاوسی تصادفی فرایندهای ٣

پارامتربندی به مربوط مشکالت با نبودن مواجه بر عالوه که کردند، معرفی چوله�نرمال توزیع�های از خانواده یک (٢٠٠۶) آزالینی و آرالنو-واله

چند چوله�نرمال توزیع دارای X n-بعدی تصادفی بردار یک آن�ها، دیدگاه طبق بر است. نیز CSN جمله از نرمال، چوله توزیع�های دیگر

صورت به آن چگالی هرگاه است، یکپارچه متغیره�

ϕn(x;µ,Σ)Φm(Γ′Σ−١(x− µ); ν,∆− Γ′Σ−١Γ)/Φm(٠; ν,∆) (٣)

داده نشان SUNn,m(µ,Σ,Γ, ν,∆) نماد با توزیع این .Γ ∈ ℜn×m و است همبستگی ماتریس یک ∆ ∈ ℜm×m آن در که باشد،

ارتباط در هم با Γ = ΣD′ ∆و = Θ+DΣD′ پارامتربندی طریق از SUN و CSN خانواده� دو می�شود مشاهده که همانطور می�شود.

هستند.

Θ = Σ ،ν = ٠ ،m = n کردند فرض (٢٠٠٧) ناواو و آالرد پارامترها، تفسیر سادگی Xو بردار چولگی میزان موثرتر کنترل هدف با

مدل عنوان تحت مدل این است. n-بعدی همانی ماتریس In و است چولگی کننده�ی کنترل پارامتر تنها δ ∈ ℜ آن در که D = δIn و

نرمال چوله توزیع خانواده� اساس بر را دیگری گاوسی چوله تصادفی فرایند می�توان اکنون (٢٠٠٧) ناواو و آالرد می�شود. شناخته ١ هموتپیک

یک ،d ≤ ١ ،{G(s); s ∈ D,D ⊂ ℜd} کنید فرض منظور، این برای .(٢٠١٣) خالدی و فرد زارعی نمود، معرفی یکپارچه متغیره� چند

بردار کوواریانس ماتریس همچنین باشد. C(h) = Cov(G(s+ h), G(s)) مانای کواریانس تابع و صفر میانگین با مانا گاوسی میدان

متغیره چند چوله�نرمال توزیع با فضایی ساختار این دادن ارتباط برای است. شده داده نشان Σ با را G = (G(s١), ..., G(sn))
′ تصادفی

که است شده گرفته نظر در بگونه�ای را T m-بعدی تصادفی بردار یکپارچه، T

G

 ∼ Nm+n

 ٠,

 ∆ Γ′

Γ Σ

  .

صورت به X(s) یکپارچه گاوسی چوله تصادفی فرایند اساس، این بر

X(s) = µ(s) + [G(s)|T > ν]

یکپارچه متغیره� چند نرمال چوله توزیع دارای X = (X(s١), ..., X(sn))
′ بردار ،(s١, ..., sn) هر برای صورت این در می�شود. تعریف

شود، ایجاد می�تواند ،(٢٠٠٧) ناواو و آالرد توسط شده معرفی فرایند اساس بر که مسائلی کرد مشاهده می�توان ساده بررسی یک با است. (٣)

Homotopic Model١
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حاشیه�ای توزیع شود، افراز X = (X ′١, X
′
٢)
′ صورت به X بردار اگر که می�شود مشاهده دقیق�تر، طور به بود. نخواهد روش این به مبتال

صورت به X١ k-بعدی بردار

SUNk,m(µ١,Σ١١,Γ١, ν,∆)

صورت به ،X با مشابه طور به پارامترها که است،

µ =

 µ١

µ٢

 , Σ =

 Σ١١ Σ١٢

Σ٢١ Σ٢٢

 , Γ =

 Γ١

Γ٢

 ,

X١ بردار حاشیه�ای توزیع پارامترهای شکل در نیز اینجا در نرمال، توزیع با مشابه طور به که دید می�توان وضوح به لذا شده�اند. افراز

نیست. روبرو پارامترها ناپذیری شناسایی مسئله با می�شود تعریف تصادفی فرایند این اساس بر که فضایی مدل بعالوه نمی�شود. ایجاد پیچیدگی

پردازیم. می متغیره چند چوله�گاوسی فضایی مدل معرفی به ادامه در

فضایی فرایند باشد. D در موقعیت یک دهنده نشان s ∈ D و باشد d-بعدی اقلیدسی فضای از مجموعه�ای زیر D ⊂ Rd کنید فرض

عاملی تحلیل مدل از استفاده با است. p×١ بردار یک Y (s) = [Yj(s)]
p
j=١ که بگیرید نظر در را

{
Y (s) ∈ Rd; s ∈ D

}
بردار-مقدار

کنید فرض منظور این برای دارند. تعلق عامل یک به متغیرها تمام که کنید فرض ،(٢٠٠٣) وال و وانگ گاوسی فضایی

Y (s) = µ(s) + ΛF (s) + ε(s) (۴)

می�شود. گرفته نظر در هموتپیک مدل با متناظر یکپارچه چوله�گاوسی تصادفی فرایند یک F (s) آن در که باشد، تصافی میدان یک

صورت به F بردار توزیع باشد، sn, . . . , s١ مکان�های در تصادفی فرایند این از بردار یک F = (F (s١), . . . , F (sn))
′ اگر حقیقت در

F ∼ SUNn,n(٠, ω٢Cθ,
ωδ√
١+ δ٢

Cθ,٠, Cθ)

همبستگی ماتریس یک Cθ همچنین هستند. ℜ+ و ℜ به متعلق ترتیب به ω مقیاس پارامتر و δ چولگی پارامتر که می�شود، فرض

خطا فرایند ε(.) و است θ پارامترهای بردار با معتبر همبستگی تابع یک Cθ(·) و می�باشد Cθ(||si − sj ||) عنصر امین (i, j) با n× n

است. Ψ قطری ماتریس و صفر نرمال توزیع با

توزیع دارای ΛF تصادفی فرایند ،F تصادفی فرایند در Λ عاملی بار ماتریس ضرب با

ΛF ∼ SUNn,n(٠,Λω٢CθΛ
′,
ωδΛ−١√
١+ δ٢

Cθ,٠, Cθ)

صورت به Y (s) تصادفی فرایند F و ε بودن مستقل به توجه با همچنین می�باشد.

Y (s) ∼ SUNn,n(٠,Λω٢CθΛ
′ +Ψ,

ωδΛ−١√
١+ δ٢

Cθ

(
Λω٢CθΛ

′ +Ψ
)−١

,٠, Cθ) (۵)

چوله�گاوسی توزیع دارای Y = (Y (s١), ..., Y (sn))
′ بردار ،(s١, ..., sn) هر برای ۴ فضایی فرایند صورت این در می�شود. تعریف

است. ۵ یکپارچه چوله�گاوسی پنهان متغیره یک فضایی فرایند یک اساس بر متغیره چند یکپارچه
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نتیجه�گیری و بحث

چوله تصادفی فرایند یک یکپارچه، چوله پنهان متغیر یک از تصادفی فرایند یک بکارگیری با متغیره، چند فضایی مدل یک ارائه منظور به

و نمود استفاده فضایی داده�های مدل�بندی در می�توان فرایند این از بنابراین شد. معرفی مدل، پذیری شناسایی قابلیت با متغیره چند یکپارچه

چند در متغیرها که نحوی به فرایند این تعمیم یافت. دست مواجه�ایم، متغیر چند از داده�های با که هنگامی قوی�تری تحلیل�های به ترتیب بدین

دارد. قرار نظر مد ادامه در باشد برقرار یکپارچه چوله توزیع براساس عامل�ها استقالل شرط و گیرند قرار عامل
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از استفاده با ایران بیکاری مدت طول داده�های تحلیل در وابسته رقابتی مخاطره�های مدل
مفصل توابع

گنجعلی٢ مجتبی دکتر اسعدی١، سپیده

بهشتی شهید دانشگاه

حاشیه�ای بقای توابع براورد عدم و شناساپذیری عدم مسئله به منجر مخاطره�ها بین وابستگی ، وابسته رقابتی مخاطره�های مبحث در چکیده:

دادند. پیشنهاد را مخاطره دو با مدلی در مفصل گرافیکی براورد روش شناساپذیری مسئله�ی برای حل راه یک عنوان به کلین و ژنگ می�شود.

را آن و کرده محاسبه را ادغام روش از استفاده با مخاطره دو از بیش با مدل�هایی در را حاشیه�ای توابع از مفصل گرافیکی براورد مقاله این در

طول داده�های تحلیل جهت همچنین می�کنیم. مقایسه می�شود، محاسبه مخاطره�ها بین استقالل فرض با که نیز کاپالن-مه�یر معادل براوردگر با

براورد به هستند. رقابت در بیکار فرد یک وضعیت تغییر برای فعال غیر وضعیت و اشتغال وضعیت ١٣٨٧دو سال در ایران در بیکاری مدت

پرداخته�ایم. مفصل گرافیکی براورد روش از استفاده با مرد و زن گروه دو بین پیشامدها این مقایسه و

ارشمیدسی. مفصل شناسایی�پذیری، رقابتی، مخاطره�های مفصل، گرافیکی براورد کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

فرض رقابتی مخاطره�های مبحث در هستیم، مواجه نوع چند با هدف، رخداد نوع یک جای به که است بقا تحلیل از بسطی رقابتی مخاطره�های

هر نهایت در اما است پیشامدها وقوع معرضخطر در اندازه یک به واحد هر و هستند عالقه مورد اندازه یک به پیشامدها تمامی که است این بر

مطالعه�ی یک اگر مثال طور به دارند. رقابت پیوستن وقوع به در هم با پیشامدها این بنابراین دارد، را پیشامد یک به رسیدن امکان تنها واحد

هریک است ممکن بیماران از هریک برای دارو مصرف و معالج پزشک توسط درمان شروع از پس بگیرید، نظر در را خاص دارویی با درمان

آنجایی از دهد. رخ بیماران از هریک برای بیمار فوت حتی یا مصرف میزان افزایش درمان، روش تعویض دارو، مصرف قطع پیشامدهای از

واحد�ها از برخی برای ان وقوع مانع حتی یا و دهد تغییر را نظر مورد پیشامد وقوع احتمال می�تواند پیشامد�ها سایر وقوع عدم یا و وقوع که

و شناساپذیری عدم موجب مخاطره�ها بین وابستگی ندارد. واقعیت در ریشه و است نامعقول امری پیشامدها گرفتن نظر در مستقل شود،

به داده�ها لذا و دارد وجود توام توزیع تابع چندین حاشیه�ای بقای توابع برای زیرا می�شود مخاطره�ها از یک هر حاشیه�ای بقای توابع براورد عدم

توابع ساخت دارد، وجود شناسا�پذیری عدم و وابستگی مشکل حل برای که روشی بود. نخواهند کافی نظر مورد پارامتر شناسایی برای تنهایی

مفصل، تابع بودن معلوم فرض با که دادند نشان J = ٢ حالت برای (١٩٩۵) کلین و ژنگ است. معلوم مفصل تابع از استفاده با یکتا توأم

s.asadimit۴٨@gmail.com اسعدی: ٢سپیده



براورد را ناپارامتری براورد این و هستند کافی مناسب براوردگرهای ساخت و حاشیه�ای توزیع�های شناسایی برای رقابتی مخاطره�های داده�های

براوردگرها این باشند، مستقل شدن سانسور زمان�های و بقا زمان�های یا و باشند مستقل هم از مخاطره�ها که زمانی نامیدند. مفصل گرافیکی

کارگیری به با رقابتی مخاطره�ی دو از بیش با مدلی در را شناساپذیری مسئله�ی (٢٠١٠)رفع ویلک و لو می�یابد. کاهش کاپالن-مه�یر براورد به

بیکاری مدت طول داده�های تحلیل به ، مقاله این در دادند. پیشنهاد ارشمیدسی مفصل تابع از استفاده و مخاطره�ها ادغام روش نام به روشی

روش از استفاده با هستند رقابت در بیکار فرد یک وضعیت تغییر برای فعال غیر وضعیت و اشتغال وضعیت دو که ١٣٨٧ سال در ایران در

مستقل فرض با که مه�یر کاپالن براورد با را مفصل گرافیکی براورد روش، این سنجش معیار یک منظور به و پرداختیم مفصل گرافیکی براورد

می�کنیم. مقایسه را می�گردد محاسبه مخاطره�ها بودن

تابع از استفاده با رقابتی مخاطره�های حضور در شکست زمان�های توأم توزیع مدل�بندی ٢

مفصل

J = ٢ حالت در حاشیه�ای بقای توابع براورد ١.٢

و Ti = min(Xi, Yi) صورت به مشاهده قابل داده�های باشند. رقابتی پیشامد دو این رخداد زمان�های Y و X و J = ٢ کنید فرض

توجه با است. P (Xi = Yi) = ٠ و است A پیشامد دادن رخ از نشانگر تابع I(A) که طوری به ،i = ١,٢ برای δi = I(Xi ≤ Yi)

داریم: و کنیم براورد شمارش روش با را زیر مقادیر مستقیم طور به می�توانیم داده�ها این به
ˆS(t) = P̂ (X > t, Y > t) = ١

n

n∑
i=١

I(Ti > t),

ˆQ١(t) = P̂ (X ≤ t,X < Y ) = ١
n

n∑
i=١

I(Ti ≤ t, δi = ١),

ˆQ٢(t) = P̂ (Y ≤ t, Y < X) = ١
n

n∑
i=١

I(Ti ≤ t, δi = ٠).

(١)

C(F١(x), F٢(y)) = P (X ≤ x, Y ≤ y) فرم به معلوم مفصل تابع داشتن و Y Xو فرضوابستگی با که دادند نشان (١٩٩۵) کلین ژنگو

Y و X حاشیه�ای توزیع�های از یکتایی براورد می�توان باشد، Y از حاشیه�ای توزیع تابع F٢(y) و X حاشیه�ای توزیع تابع F١(x) آن در که

داشت.

(X,Y ) از معلوم مفصل تابع C و باشند (٠,∞) در صعودی اکیداً و پیوسته (X,Y ) از حاشیه�ای توزیع�های که کنید فرض .١.٢ قضیه

یکتا طور به می�توان را Y و X از حاشیه�ای توزیع توابع G و F بنابراین باشد. مثبت E ∈ I٢ باز مجموعه�ی هر برای µC(E) که باشد

.(١٩٩۵ کلین، و (ژنگ برهان: آورد. به�دست (S(t), Q١(t), Q٢(t), t > ٠) توسط
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داریم: (١) شکل بنابر t هر برای ،G(y) = V و F (x) = U انتخاب با باشد Y و X حاشیه�ای توزیع توابع ترتیب به G و F اگر

S(t) = P (X > t, Y > t) =

G(t)∫
١

F (t)∫
١

dC(U, V ) = µC(A(t)). (٢)

طرفی: از At = {(U, V )|F (t) < U ≤ ١, G(t) < V ≤ ١} آن در که

Q١(t) = P (X ≤ t,X < Y ) =

F (t)∫
٠

١∫
GF−١(U)

dC(U, V ) = µC(B(t)). (٣)

به با هستند. G و F از براوردهایی Ĝ و F̂ کنید فرض است. Bt = {(U, V )|٠ < U ≤ F (t), GF−١(t) ≤ V ≤ ١} آن در که

حاشیه�ای توزیع توابع براورد گرافیکی نمایش :١ شکل

باشند: زیر معادله�ی دو ریشه�های (١) روابط گیری کار
µC(Ât) = Ŝ(t) = P̂ (X > t, Y > t),

Ât = {(U, V )|F̂ (t) < U ≤ ١, Ĝ(t) ≤ V ≤ ١},
(۴)

و
µC(B̂t) = Q̂١(t) = P̂ (X ≤ t,X < Y ),

B̂t = {(U, V )|٠ < U ≤ F̂ (t), ĜF̂−١(t) ≤ V ≤ ١}.
(۵)

٠ < t١ < t٢.. < صورت به مجزا زمانی نقطه�ی m انتخاب با می�دهد. نشان خوبی به واحد مربع در را Bt و At نواحی (١) شکل

گرافیکی برآورد را آن می�آید، دست به حاشیه�ای توابع براورد مرحله�ای، چهار الگوریتم از استفاده با و i = ١,٢, ..., n ، tm < max(Ti)

مفصل کارگیری به با و است ماکسیمم نمایی درست برآورد همان مفصل گرافیکی برآورد که دادند نشان (١٩٩۵) کلین و ژنگ می�نامند. مفصل

است. کاپالن-مه�یر برآورد معادل استقالل
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J > ٢ حالت در حاشیه�ای بقای توابع برآورد ٢.٢

مخاطره دو با مسئله�ای به را حالته چند رقابتی مخاطره�های مسئله�ی k ̸= j تمام کردن ادغام از استفاده با که دادند (٢٠١٠)نشان ویلک و لو

دست به ١,٢, ...J مخاطره�های از هریک برای Ŝj(t)را مفصل گرافیکی برآورد می�توان کلین و ژنگ روش از استفاده با و داد کاهش می�توان

آورد.

رقابتی مخاطره�های مدل� در مخاطره�ها ادغام

نام به جدیدی متغیر T٣ و T٢ متغیر دو ادغام با بود. خواهند شکست زمان�های T١, T٢, T٣ بنابراین باشد، J = ٣ که کنید فرض

باشد موجود T٢٣ و T١ متغیرهای بین بقا مفصل اگر می�کنیم. تعریف را S٢٣(t) = P (T٢٣ > t) بقای تابع با T٢٣ = min{T٢, T٣}

داریم:

C̄٢
١ (S١(t١), S٢٣(t٢٣)) = S(t). (۶)

روش گیری کار به با است. C̄٢
١ (S١(t١), S٢٣(t٢٣)) = S١(t١) + S٢٣(t٢٣) − ١+ C٢

١ (١− S١(t١),١− S٢٣(t٢٣)) آن در که
آورد. دست به را S١(t١) و S٢٣(t٢٣) می�توان زیر معادله�ی دو حل با مفصل گرافیکی برآورد

S(t) =
r٢٣(t)∫
٠

r١(t)∫
٠
dC̄٢

١ (S١, S٢٣)

Q١(t) =
ζ٢٣(r١)∫
٠

١∫
r١(t)

dC̄٢
١ (S١, S٢٣)

(٧)

زیرا: است برقرار اول معادله�ی است. ζ٢٣(r١) = S٢٣(S
−١
١ (r١) و r٢٣(t) = S٢٣(t) آن در که

r٢٣(t)∫
٠

r١(t)∫
٠

dC̄٢
١ (S١, S٢٣) = P (S١ < r١(t), S٢٣ < r٢٣(t))

= P (T١ > t, T٢٣ > t)

= P (T١ > t, T٢ > t, T٣ > t) = S(t).

بود: خواهد برقرار نیز دوم معادله�ی همینطور

ζ٢٣(r١)∫
٠

١∫
r١(t)

dC̄٢
١ (S١, S٢٣) = P (S١(t) > r١(t), S٢٣ ≤ ζ٢٣(r١))

= P (T١ ≤ t, T٢٣ > T١)

= P (T١ ≤ t, T٢ > T١, T٣ > T١) = Q١(t).
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که: داد نشان می�توان راحتی به آورد. دست به می�توان را S١(t) کلین و ژنگ روش از استفاده با

S(t) = C̄٢
١ (S١(t١), S٢٣(t٢٣)) = C̄٢

٢ (S٢(t٢), S١٣(t١٣)) = C̄٢
١ (S٣(t٣), S١٢(t١٢))

T١٢ و C̄٢
٢ (S٢(t٢), S١٣(t١٣)) مفصل تابع با T١٣ جدید متغیرهای تعریف با ترتیب به را S٣(t) و S٢(t) می�توان مشابه طور به بنابراین

داد. بسط می�توان J > ٣ برای را ادغام روش راحتی به همینطور آورد. دست به C̄٢
٣ (S٣(t٣), S١٢(t١٢)) مفصل تابع از استفاده با را

که: بود خواهد موجود زمانی ادغام روش از استفاده با یافته تقلیل بعدی دو مفصل یک

C̄٣(r١, r٢, r٣) = C̄٢
١ (r١, C̄٢٣(r٢, r٣)) = C̄٢

٢ (r٢, C̄١٣(r١, r٣)) = C̄٢
٣ (r٣, C̄١٢(r١, r٢)) (٨)

زیر: فرم به ارشمیدسی مفصل�های از استفاده با می�شود. گفته سازگار مفصل کند، صدق (٨) شرط در که مفصلی تابع چنین به

CJ (r١, ..., rJ) = ϕ−١(ϕ(r١) + ...+ ϕ(rJ)), (٩)

آشیانه�ای دنباله�های و تقارن پذیری، شرکت خاصیت بنابر و است ϕ(١) = ٠ با پیوسته و نزولی اکیداً ϕ(R) : [٠,١]→ R+ مولد تابع با

باشد: داشته زیر فرم به C٢ از مرحله به مرحله ساختاری می�تواند CJ ارشمیدسی، مفصل�های

CJ (r١, ..., rJ) = C٢(C−١(r١, ..., rJ−١), rJ ) (١٠)

= ... = C٢(C٢...C٢(C٢(r١, r٢), r٣), ..., ), rJ). (١١)

. بود خواهند سازگار ارشمیدسی مفصل�های مبنای بر ادغام روش با شده ساخته مفصل�های بنابراین

کمکی متغیر اثر

D تیماری اثر کرد، برآورد حاشیه�ای توزیع�های روی بر را تیماری یا سطحی دو کمکی متغیر اثر می�توان باال در شده یاد چارچوب از استفاده با

تیمار اثر بنابراین است. D = ٠ صورت این غیر در و کنند دریافت را تیمار واحدها اگر بود خواهد D = ١ که می�کنیم تعریف اینگونه را

با: است برابر j = ١,٢, ..., J برای Sj(t) بر ∆j(t) شرطی

∆j(t|x) = Sj(t|x,D = ١)− Sj(t|x,D = ٠)

CJ{x,D=٠} و C
J
{x,D=١} شرطی مفصل�های از استفاده با باال در شده اشاره روش�های با می�توانند Sj(t|x,D = ٠) و Sj(t|x,D = ١)

شوند. برآورد

ایران در بیکاری مدت طول داده�های تحلیل ٣

رقابت، در پیشامد دو شدن فعال غیر و شدن شاغل بیکاربه فرد یک وضعیت تغییر برای بیکاری مدت طول داده�های تحلیل به بخش این در

اقتباس ایران آمار مرکز کار نیروی آمارگیری طرح از که ٨٧ سال در ایران در بیکاری مدت طول داده�های تحلیل به منظور این برای می�پردازیم،

پرداخت. خواهیم شده،
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انتخابی داده��های و داده��ها تشریح ١.٣

شده پیگیری تابستان فصل در آنها اشتغال وضعیت که را ١٣٨٧ بهار در سال، ١۴ سن حداقل با بیکار فرد ۴٩۶٩ شده جمع��آوری داده��های

که موجودند، فصل دو هر در فرد ٢١۶۴ نیستند. موجود طرح) بودن چرخشی علت (به تابستان در برخی فرد، ۴٩۶٩ این از بردارد. در است،

است. بوده محاسبه قابل بیکاری مدت طول فرد ١٢۴ برای تنها فرد ٢١۶۴ از

تابستان فصل (در هستند راست سانسوریده�ی بیکاریشان مدت طول فرد ٧۴٨ کامل، مشاهده ١٢۴ بجز که می��دهد نشان (١.٣) جدول

نظر اظهار اما شاغلند تابستان فصل (در دارند ماه) ٣ مدت طول (در بازه�ای شده�ی سانسور بیکار مدت طول نیز فرد ۵١١ بیکارند)، هنوز

یک عنوان به را راست سانسوریدگی مطالعه این در نکرده�اند). بیان را شده�اند شاغل تابستان و بهار بین وقتی چه دقیقا اینکه مورد در درستی

اشتغال زمان عنوان به را بازه�ای شده�ی سانسور میانی نقطه�ی همینطور می�گیریم، نظر در شدن فعال غیر و اشتغال از غیر به دیگر مخاطره�ی

می�کنیم. انتخاب

١٣٨٧ تابستان ١٣٨٧در بهار بیکار افراد اشتغال وضعیت :١ جدول

درصد فراوانی

٣۶٫١ ٧٨١ تابستان در فعال غیر

٣۴٫۶ ٧۴٨ راست) (سانسوریده تابستان در بیکار

۵٫٧ ١٢۴ بازه�ای) (سانسوریده است شده اظهار منطقی تابستان، در اشتغال مدت طول

٢٣٫۶ ۵١١ است شده اظهار منطقی غیر تابستان، در اشتغال مدت طول

رابطه�ی به توجه با جنسیت متغیر اثر براورد جا این در است، توجه مورد بقا احتمال در تیماری متغیر یک اثر براورد اکثراً کاربرد در

مرد آن�ها صد در ٧٧/۵ و زن مشاهدات درصد ٢٢/۵ مطالعه این در می�شود. محاسبه ∆j(t) =
⌢

Sj(t|D = ١) −
⌢

Sj(t|D = ٠)
برای حاشیه�ای بقای توابع براورد ٠٫ ٨ همبستگی پارامتر با فرانک مفصل از استفاده با و مفصل گرافیکی براورد روش از استفاده با هستند.

مشاهده (٣) شکل در که همانطور شده�اند. داده نشان (٣) شکل در نتایج و محاسبه ماندن بیکار و شدن فعال غیر اشتغال، مخاطره�ی سه

پس که گرفت نتیجه می�توان بنابراین است بیشتر زمان هر در شدن فعال غیر احتمال به نسبت شدن شاغل احتمال مردها گروه در می�کنید،

که گفت می�توان تر واضح طور به شود، فعال غیر اینکه به نسبت شود شاغل مرد یک اینکه تا است الزم کمتری زمان مدت مطالعه شروع از

بیشتر خیلی شدن فعال غیر احتمال خانم�ها گروه در عکس طور می�شوند.به شاغل شوند، منصرف کار جستجوی از آنکه از زودتر خیلی آقایان

به نسبت خانم�ها و هستند موفق�تر کار کردن پیدا در خانم�ها به نسبت آقایان که است این بیانگر خود این که است. شدن شاغل احتمال از

می�شوند. فعال غیر و شده دلسرد کار کردن پیدا از زودتر آقایان

نمایش را ماندن بیکار و شدن فعال غیر اشتغال، مخاطره�ی سه برای کاپالن-مه�یر روش به حاشیه�ای بقای توابع براورد (٢) شکل

این استقالل فرض گرفتن نظر در است، متفاوت معین مفصل تابع یک مبنای بر براورد با براورد این نتایج که می�کنیم مشاهده می�دهد،
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مدت طول داده�های تحلیل در ماندن بیکار و شدن فعال غیر اشتغال، مخاطره�ی سه برای کاپالن-مه�یر روش به حاشیه�ای بقای توابع براورد نمایش :٢ شکل
جنسیت تفکیک به بیکاری

شدن فعال غیر شدن، شاغل احتمال یعنی باشند، نزدیک هم به بسیار مخاطره سه هر در حاشیه�ای بقای منحنی که است شده سبب مخاطره�ها

وابستگی فرض بنابراین نیست. توجیه قابل واقعیت در امر این که است یکسان تقریبا زمان هر در و مرد و زن گروه دو هر در ماندن بیکار و

شکل این در داده�ایم. نمایش مخاطره سه هر روی بر را جنسیت سطحی دو متغیر اثر براورد (۴) شکل در است. قوی فرض مخاطره�ها بین

است. آن�ها شدن شاغل احتمال ازاختالف بیشتر مرد و زن گروه دو در شدن فعال غیر احتمال اختالف که می�کنیم مشاهده

گیری نتیجه و بحث

مدل�هایی در بقا توابع براورد جهت مفصل گرافیکی براورد روش از وابسته، رقابتی مخاطره�های مدل� در شناساپذیری مسئله کردن برطرف جهت

جهت انتها، در شد. گرفته کار به مخاطره دو از بیش با مدل�هایی در ارشمیدسی مفصل�های از استفاده و مخاطره��ها ادغام روش و مخاطره دو با

مواجه شدن فعال غیر و اشتغال بیکاری، مخاطره سه با بیکار فرد هر که ایران در بیکاری مدت طول داده�های در دقیق�تر نتایج به دستیابی

و زن گروه دو مقایسه جهت جنسیت سطحی دو کمکی متغیر گرفتن نظر در با مخاطره�ها این از هریک بقای توابع براورد به روش این از است،

وابستگی اعمال که شدیم متوجه می�شود، مخاطره�هامحاسبه بودن مستقل فرض با که مفصل گرافیکی براورد با مقایسه از پس و شد استفاده مرد
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طول داده�های تحلیل در ماندن بیکار و شدن فعال غیر اشتغال، مخاطره�ی سه برای مفصل گرافیکی روش به حاشیه�ای بقای توابع براورد نمایش :٣ شکل
جنسیت تفکیک به بیکاری مدت

می�شود. برطرف توابع این شناساپذیری عدم ومسئله�ی می�شود براورد بهبود باعث مدل در مخاطره�ها
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انتظار مورد کسری و خطر معرض در ارزش براورد مختلف روشهای مقایسه

خلیفه٣ اشکان محمودی٢، عیسی تفتی١، اسماعیلی زهرا

یزد دانشگاه کاربردی، ریاضیات گروه ریاضی، ١دانشکده

یزد دانشگاه آمار، گروه ریاضی، ٣,٢دانشکده

شود. می استفاده ریسک مدیریت در زیان مقدار برای احتمالی مدل یک عنوان به که است هایی توزیع ترین مهم از یکی وایبل توزیع چکیده:

انتظار مورد کسری و (V aR)خطر معرض در ارزش شامل ریسک های اندازه برآورد زمینه در هایش چندک و وایبل توزیع از پژوهش این

و V aR ثابت. احتمال سطح یک و مشخص زمان یک در شده تعیین پیش از زیان ماکسیمم از است عبارت VaR گیرد. می بهره (ES)

می سعی پژوهش این در شوند. می استفاده بیمه کار و کسب و مالی درامور شدت به که هستند ریسک های اندازه ترین قدیمی از دوتا ES

گیرد. قرار مقایسه مورد معیارهایی از استفاده با آنها کارایی و شده گرفته کار به ES و VaR برآورد برای مختلف روش چندین گردد

کارایی انتظار، مورد کسری خطر، معرض در ارزش وایبول، توزیع کلیدی: واژه�های

.91G70 ،91G60 ،91B82 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

برآورد برای بسیاری روش��������های علت همین به است، ... و شناسی زیست پزشکی، مهندسی، در بسیاری کاربردهای دارای وایبول توزیع

در آن�که دلیل به اما هستند تابع این برآورد قدیمی روش�های از گشتاوری روش و ��درستنمایی ماکسیمم روش است. شده ارائه آن پارامترهای

شده ارائه قدیمی روش�های برای جایگزینی عنوان به نویسندگان از تعدادی توسط دیگری مختلف روش�های نمی�باشند کارامد مواقع بعضی

با زیان احتمال توزیع برای خوب انتخاب یک توزیع این علت همین به شود، می شناخته سنگین دم های توزیع گروه جزء توزیع این است.

. می�باشد بیمه و مالی امور در بالقوه نتایج

آن ویژگی�های و وایبول توزیع

است: زیر صورت به ترتیب به آن توزیع تابع و پارامتری سه وایبول احتمال چگالی تابع .١.١ تعریف

f(x;µ, σ, p) =
p

σp
(x− µ)p−١ exp

{
−(x− µ

σ
)p
}
,
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F (x;µ, σ, p) = ١− exp

{
−(x− µ

σ
)p
}
.

µ = ٠ گرفتن نظر در با پژوهش این در می�باشند. توزیع شکل پارامتر p > ٠ و مقیاس پارامتر σ > ٠ و مکان پارامتر µ ∈ R آن در که

می�باشد. نظر مورد σ > ٠ و p > مقیاس٠ و شکل پارامترهای با پارامتری دو وایبول توزیع

وایبول توزیع انتظار مورد کسری و خطر معرض در ارزش

و یامای می�شوند. استفاده مالی موسسات در گسترده�ای بطور VaR چند هر می�شوند. گرفته نظر در ریسک گیری اندازه برای دو هر ES و VaR

نمی�کند.بعالوهآرتزنر گیری اندازه را مشخص مقدار يك از تجاوز نتیجه در شده ایجاد ضرر میزان خوبي به VaR كه دادند نشان ( ٢٠٠۵ ) یوشیبا

بجاي را ES معيار همچنين نمی�کند�.. صدق جمع زیر خاصیت در یعنی نیست، منطقی ارتباط دارای VaR که دریافتند (١٩٩٩) همکاران و

آستانه یک از اینکه بر مشروط است انتظار مورد ضرر دهنده�ی نشان دمی) VaR شرطی، VaR (یا ES كردند. پيشنهاد VaR از استفاده

سطح در ES و V aR فرمول�های صورت آن در باشد F (x) توزیع تابع و f(x) چگالی تابع دارای تصادفی متغیر X کند.اگر تجاوز VaR

است: زیر ترتیب به α

V aRX(α) = F−١(α), ESX(α) = E [−X|X ≤ V aRX(α)] = −
∫ V aRα(X)

٠ xf(x)dx

α

صورت به σ مقیاس و p شکل پارامتر�های با پارامتری دو وایبول توزیع برای α سطح در VaR

V aRX(α) = σ [− log(١− α)]
١
p ,

با است برابر باال درفرمول f(x) جای به آن چگالی تابع دادن قرار با توزیع این برای α سطح در ES همچنین و می�شود محاسبه

ESX(α) =
١
α

[
c∗e−(

c∗
σ )p −

∫ c∗

٠
e−(

x
σ )p

]

است: ذیل شرح به پژوهش این کار ادامه .c∗ = σ [− log(١− α)]
١
p که

نتایج از سوم فصل در می�شود. پرداخته یکدیگر با آنها مقایسه و وایبول توزیع پارامترهای برآورد برای الزم برآوردگرهای معرفی به دوم فصل در

می�شود. استفاده برآورد مختلف روش�های کارایی مقایسه برای سازی شبیه از حاصل

برآوردگرها معرفی ٢

می�پردازیم. شکل و مقیاس پارامترهای برآورد مختلف روشهای مرور به وایبول توزیع مکان پارامتر گرفتن نظر در صفر با پژوهش این در
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به�صورت پارامتری دو وایبول توزیع از تصادفی نمونه�ی یک درستنمایی لگاریتم تابع :(MLE)درستنمایی١ برآوردگرماکسیمم .١.٢ تعریف

lnL = K − np lnσ + (p− ١)
n∑
i=١

lnxi − σ−p
n∑
i=١

xpi ,

داریم: جزئی مشتقات گرفتن نظر در با و ثابت مقدار K آن در که است

∂ lnL

∂p
= np−١ − n lnσ +

n∑
i=١

lnxi − σ−p
n∑
i=١

xpi lnxi + σ−p lnσ

n∑
i=١

xpi = ٠, (١)

∂ lnL

∂σ
= −npσ−١ + pσ−(p+١)

n∑
i=١

xpi = ٠. (٢)

آید. می دست به مقیاس و مکان پارامتر برآورد (٢) و از(١) استفاده با

�صورت به که وایبول توزیع تصادفی نمونه�ی واریانس و میانگین از استفاده با روش این در :(ME)گشتاوری٢ برآوردگر .٢.٢ تعریف

x̄ = σΓ(١+
١
p
), (٣)

s٢ =

[
Γ(١+

٢
p
)− Γ١)٢+

١
p
)

]
σ٢. (۴)

به مقیاس پارامتر برآورد σ̂ =
x

Γ(١+ ١
p )

معادله در آن دادن قرار با و کرد محاسبه را شکل پارامتر برآورد می�توان (۴) بر (٣) تقسیم با

آورد. دست

به�طوری �باشد Fθ پیوسته توزیع یک از تایی n تصادفی نمونه�ی x١, x٢, · · · , xn کنید فرض :(GSE) فاصله٣ تعمیم برآوردگر .٣.٢ تعریف

تابع کردن مینیمم با را آن می�توان کنیم، تعریف θ = (p, σ) به�صورت را θ که صورتی در و x(١) < x(٢) · · · < x(n) و θϵΘ ⊂ Rd که

نمود: براورد زیر

T (θ) =
n∑
i=١

h(nDi(θ)),

همچنین و است h(x) = − log x و محدب اکیداً h : (٠,∞)→ R آن در که آن در که

Di(θ) = Fθ(x(i))− Fθ(x(i−١)), Fθ(x(٠)) = ٠, Fθ(x(١)) = ١, i = ١,٢, · · · , n.
١Estimator Likelihood Maximum
٢Estimator Moment
٣Estimator Spacing Generalized
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برآورد که است آمده �دست MLEبه روش اصالح با روش این :( MMLEI نوع۴١( شده اصالح درستنمایی ماکسیمم برآوردگر .۴.٢ تعریف

: می�آید دست به زیر معادله حل با شکل پارامتر
n(x(١))

p

− ln[n(n+ ١)] =
n∑
i=١

xpi (۵)

می�باشد. σ̂ = ( ١n
∑n
i=١ x

p̂
i )

١
p̂ صورت به مقیاس پارامتر همچنین و

�دست MLEبه روش اصالح با باال روش همانند روش این :( MMLEII نوع٢( شده اصالح درستنمایی ماکسیمم برآوردگر .۵.٢ تعریف

: می�آید دست به زیر معادله حل با شکل پارامتر برآورد که است آمده

n٢(
x(١)

Γ(١+ ١
p )

)p =
n∑
i=١

xpi (۶)

می�باشد. σ̂ = ( ١n
∑n
i=١ x

p̂
i )

١
p̂ صورت به مقیاس پارامتر همچنین و

x(١) < که وقتی است شده پیشهاد (١٩٨٨ ) همکاران و سواین توسط بار اولین روش این :(LSE)۵مربعات برآوردگرحداقل .۶.٢ تعریف

کردن مینیمم با σ و p پارامترهای برآورد صورت این در باشند، وایبول توزیع از n حجم با تصادفی نمونه از ترتیبی آماره�های · · · < x(n)

شود: می محاسبه σ و p به نسبت زیر رابطه
n∑
i=١

(
(١− exp

{
−[
x(i)

σ
]p
}
)− i

n+ ١ )
)٢

.

از ترتیبی آماره�های x(١) < x(٢) < · · · < x(n) اینکه فرض با روش دراین :(WLSE)۶وزنی مربعات حداقل برآوردگر .٧.٢ تعریف

شود: می محاسبه σ و p به نسبت زیر رابطه کردن مینیمم با مقیاس و شکل پارامتر برآورد باشند، وایبول توزیع از n حجم با تصادفی نمونه
n∑
i=١

(n+ ٢(١(n+ ٢)
i(n− i+ ١)

(
(١− exp

{
−[
x(i)

σ
]p
}
)− i

n+ ١ )
)٢

.

محاسبه σ و p به نسبت زیر رابطه کردن مینیمم با مقیاس و شکل پارامتر�های روش این در :(PCE)صدک٧ برآوردگر .٨.٢ تعریف

شود: می
n∑
i=١

[
x(i) − σ[− ln

(
١− i

n+ ١

)
]
١
p

]٢
.

۴Estimator Likelihood Maximum Modified
۵Estimator Squares Least
۶Estimator Squares Least Weighted
٧ Estimator Percentile
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سازی شبیه ٣

برای (MSE) خطا مربع میانگین مقیاس، و شکل پارامتر برآورد محاسبه به باال در شده ذکر روشهای سازی شبیه از استفاده با بخش دراین

در ارزش برآورد همچنین و می�باشد Def(µ̂, σ̂) = MSE(µ̂) +MSE(σ̂) صورت به که (p̂, σ̂) جفت هر ناکارایی پارامتر، دو هر

استفاده با نتایج این که شده آورده سازی شبیه از حاصل نتایج زیر در است. شده پرداخته (ES) انتظار مورد کسری و (V aR) خطر معرض

صورت به را شکل پارامتر و σ = ١ مقیاس پارامتر زیر سازی شبیه در کلیت دادن دست از بدون است. آمده دست به متلب افزار نرم از

از شده ذکر روش�ها مقایسه�ی برای پژوهش این است.در شده گرفته نظر در n = با۵٠,١٠٠,٢٠٠ را نمونه�ها وحجم p = ٠٫ ۵,١,٣
بود. خواهد کاراتر روش آن باشد کمتری (Def) دارای روشی هر اینکه یعنی گیریم می بهره (Def) ناکارایی

نتیجه�گیری و بحث

این تمامی که است شده انجام پارامتر) مختلف مقادیر و مختلف nهای (برای زیاد مقیاس در برآوردگرها کارایی مقایسه مورد در سازی شبیه

شده آورده سازی شبیه جداول از تعدادی صرفا صفحات تعداد محدودیت دلیل به اما می�کند. تایید را مقاله در شده بیان نتایج را سازی�ها شبیه

تئوری لحاظ از هستند نزدیک به خیلی که را آنها از بعضی بتوان شاید نیست. آسانی کار تئوری لحاظ از شده ارائه برآوردگر�های مقایسه است.

به سازی شبیه نتایج به توجه با ترتیب این به پرداخت. شده ارائه برآوردگرهای همه�ی مقایسه به تئوری ساختار یک با نمی�توان ولی کرد مقایسه

می�گردد: حاصل زیر نتایج فوق جداول در آمده دست

می�باشد. کاراتر مقیاس و شکل پارامتر�های برآورد لحاظ MEاز WLSEو روش�های p = ٠٫ ۵ برای .١

می�باشد. کاراتر مقیاس و شکل پارامتر�های برآورد لحاظ MEاز MLEو روش�های p = ١ برای .٢

GSE MEو MLEو روش�های بزرگ نمونه�های حجم در و کوچک نمونه�های حجم MEدر MLEو روش�های p = ٣ برای .٣

می�باشند. مقیاس و شکل پارامتر�های برآورد در کارایی بهترین دارای

ES و V aR مقدار کوچکترین دارای اما هستند مقیاس و شکل پارامتر�های برآورد در کارایی بهترین دارای دارای که روش�هایی اما .۴

نیستند.

کرد. مقایسه ES و V aR معیارهای با را روشها این که نیست منطقی می�کنند برآورد را پارامترها شده ذکر روشهای که اینکه دلیل به .۵

مراجع

Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.M. and Heath, D.(1999). Coherent measures of risk.Mathematical Finance, 9,

203–228.
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σ = ١، p = ٠٫ ۵ سازی شبیه از حاصل نتایج :١ جدول

برآوردگر نام p̂ MSEp̂ σ̂ MSEσ̂ Def ˆV aR ÊS

n = ۵٠

MLE ٠/۵١۴٢ ٠/٠٠٣۶ ١/٠٣٨٠ ٠/٠٩٧٢ ٠/١٠٠٨ ٠/۵٠٨٩ - ٠/٢٠۶٣

ME ٠/۵۶٢١ ٠/٠٠١ ١/١٣٧ ٠/٠١١۵ ٠/٠١٢۵ ٠/۵٩٢۴ -٠/١٨٠٨

GSE ٠/۵٠٢۶ ٠/٠٠٣۴ ٠/٩۴۵١ ٠/٠٩١٣ ٠/٠٩۴٧ ٠/۴۵۵٨ - ٠/١٨٣١

MMLE-I ٠/۴٠١١ ٠/٠١٢۶ ٠/٩٢٩٩ ٠/٠۴٧٣ ٠/٠۵٩٩ ٠/٣٧٢٩ -٠/١٣۴٨

MMLE-II ٠/۴٣٨۶ ٠/٠١۵٣ ٠/٩٠١٣ ٠/٠۵٢٧ ٠/٠۶٨٠ ٠/٣٩٠٨ - ٠/١۴٧٩

LSE ٠/۵٢٧٣ ٠/٠٠٢٧ ١/٠١٨۶ ٠/١٠٣٩ ٠/١٠۶۶ ٠/۵٠٨٣ - ٠/٢٠۵۴

WLSE ٠/۵٠٠٣ ٠/٠٠٠١ ٠/٩٩٩٠ ٠/٠٠۴۴ ٠/٠٠۴۵ ٠/۴٨٠٢ -٠/١٩٢۵

PCE ٠/۴٨۵۴ ٠/٠٠٣٨ ١/٠۴٣٣ ٠/٠١۶۴ ٠/٠٢٠٢ ٠/۴٩٠٣ -٠/١٩۴٢

n = ١٠٠

MLE ٠/۵٠٧٠ ٠/٠٠١۶ ١/٠٣٠١ ٠/٠۴٧٣ ٠/٠۴٨٩ ٠/۵٠٠٠ - ٠/٢٠١۵

ME ٠/۵٣۵ ٠/٠٠٠٠۵ ١/٠۵٩٠ ٠/٠٠٠٧ ٠/٠٠٠٨ ٠/۵٣٣٧ - ٠/٢١۶٢

GSE ٠/۵٠٢٨ ٠/٠٠١۶ ٠/٩٧٠١ ٠/٠۴۶٢ ٠/٠۴٧٨ ٠/۴۶٨٠ - ٠/١٨٨١

MMLE-I ٠/۴۶٢٢ ٠/٠١١٧ ٠/٩٧٧١ ٠/٠۵۶٧ ٠/٠۶٨۴ ٠/۴۴٢١ - ٠/١٧١۴

MMLE-II ٠/۴٩۵٧ ٠/٠٠٣۴ ١/٠٢۶۵ ٠/٠٧٣٢ ٠/٠٧۶۶ ٠/۴٩٠٠ - ٠/١٩۵٧

LSE ٠/۵٢۵٢ ٠/٠٠١١ ٠/٩٧٨۵ ٠/٠۴٩١ ٠/٠۵٠٢ ٠/۴٨۶٩ - ٠/١٩٩٠

WLSE ٠/۴٩٩٩ ٠/٠٠٠١ ١/٠٠۴١ ٠/٠٠۴٨ ٠/٠٠۴٩ ٠/۴٨٢۴ - ٠/١٩٣۴

PCE ٠/۴٩٣٧ ٠/٠٠١٨ ١/٠٢٨١ ٠/٠٠٧٩ ٠/٠٠٩٧ ٠/۴٨٩۴ - ٠/١٩۵٢

n = ٢٠٠

MLE ٠/۵٠٣۶ ٠/٠٠٠٨ ١/٠٠۶٧ ٠/٠٢١١ ٠/٠٢١٩ ٠/۴٨۶٢ - ٠/١٩۵۵

ME ٠/۵٣٠٧ ٠/٠٠٠٣ ١/١٠۵١ ٠/٠٠۵١ ٠/٠٠۵۴ ٠/۵۵٣٩ - ٠/٢١۶٢

GSE ٠/۵٠١٣ ٠/٠٠٠٨ ٠/٩٧۵۶ ٠/٠٢٠۴ ٠/٠٢١٢ ٠/۴۶٩۶ - ٠/١٨٨۵

MMLE-I ٠/۴۴۵۶ ٠/٠١٧۴ ٠/٩۶٢٩ ٠/٠۵٢۴ ٠/٠۶٩٩ ٠/۴٢٣٠ - ٠/١۶١٢

MMLE-II ٠/۴۶۵٣ ٠/٠١۵۶ ٠/٨٧١٨ ٠/٠۵٣٢ ٠/٠۶٨٨ ٠/٣٩۶۶ - ٠/١۵۴٢

LSE ٠/۵٢٠۵ ٠/٠٠٠۶ ٠/٩٨۴۵ ٠/٠٢۴٣ ٠/٠٢۴٩ ٠/۴٨۶٨ - ٠/١٩٨٢

WLSE ٠/۵٠٠٨ ٠/٠٠٠٢ ١/٠٠۵١ ٠/٠٠۴٩ ٠/٠٠۵١ ٠/۴٨٣۵ - ٠/١٩٣٩

PCE ٠/۴٩۶۵ ٠/٠٠٠٩ ١/٠٣٠١ ٠/٠٠۴۴ ٠/٠٠۵٣ ٠/۴٩٢٣ - ٠/١٩۶٨
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σ = ١، p = ١ سازی شبیه از حاصل نتایج :٢ جدول

برآوردگر نام p̂ MSEp̂ σ̂ MSEσ̂ Def ˆV aR ÊS

n = ۵٠

MLE ١/٠٢٨٠ ٠/٠١٣٨ ١/٠٠٢٧ ٠/٠٢١٨ ٠/٠٣۵۶ ٠/٧٠٢٠ - ٠/٣٠٩١

ME ١/٠۴٩ ٠/٠٠٠٢٣ ١/٠١٠٠ ٠/٠٠٠٣٧ ٠/٠٠٠۶ ٠/٧١٢٠ - ٠/٣١۶٢

GSE ١/٠١٠۵ ٠/٠١۴٠ ٠/٩۵۴٩ ٠/٠٢٣٣ ٠/٠٣٧٣ ٠/۶۶۴۴ ٠/٢٩٣۶

MMLE-I ٠/٩۶٣۶ ٠/٠٧٧٠ ٠/٩٧٩۵ ٠/٠٢٩٩ ٠/١٠۶٩ ٠/۶۶٩۶ - ٠/٢٩٨١

MMLE-II ٠/٩٢٠۴ ٠/٠٩٧۴ ٠/٩۵٣٢ ٠/٠۴٢٣ ٠/١٣٩٧ ٠/۶۴٠١ ٠/٢٨۶۵

LSE ٠/۵٢٧٠ ٠/٢٢۵٢ ١/٠٠٨۶ ٠/٠٩٠٣ ٠/٣١۵۵ ٠/۵٠٣١ - ٠/٢٠۵٨

WLSE ٠/۵٠٠۴ ٠/٢۴٩٨ ٠/٩٩٩١ ٠/٠٠۴٣ ٠/٢۵۴١ ٠/۴٨٠٣ - ٠/١٩٢۶

PCE ٠/۶١۵۵ ٠/١۴٨۶ ٠/٧۵٧۶ ٠/٠۶٣٩ ٠/٢١٢۵ ٠/۴١٧٧ - ٠/١٧٩۶

n = ١٠٠

MLE ١/٠١٠٩ ٠/٠٠۶۵ ٠/٩٩٩٧ ٠/٠١٠٨ ٠/٠١٧٣ ٠/۶٩۵٧ - ٠/٣٠٧۴

ME ٠/٩٨١٧ ٠/٠٠٠٠۵ ٠/٩٨١٧ ٠/٠٠٠٠٩ ٠/٠٠٠١۴ ٠/۶٧۵١ - ٠/٢١۶٢

GSE ١/٠٠٢۵ ٠/٠٠۶۵ ٠/٩٨٠٠ ٠/٠١١۴ ٠/٠١٧٩ ٠/۶٧٩٩ - ٠/٣٠٠٩

MMLE-I ١/٠٧١۶ ٠/٠۶٢٣ ١/٠۴۴١ ٠/٠١٠٧ ٠/٠٧٣٠ ٠/٧۴١٧ - ٠/٣٢٣۵

MMLE-II ٠/٩٩۶٣ ٠/٠٧٣٧ ٠/٩٧۴٨ ٠/٠١۴٨ ٠/٠٨٨۵ ٠/۶٧۴٨ - ٠/٢٩٨٩

LSE ٠/۵٢۶۵ ٠/٢٢۴۴ ٠/٩٩٩٩ ٠/٠۴٧۶ ٠/٢٧٢٠ ٠/۴٩٨۵ - ٠/٢٠٣٩

WLSE ١/٠٠٢٨ ٠/٠١۶٧ ١/٠٠۴٣ ٠/٠٢٣۴ ٠/٠۴٠٢ ٠/۶٩۶٩ - ٠/٣٠٨٣

PCE ٠/۴٩٠١ ٠/٢۶١٨ ١/٠٣۴٩ ٠/٠٠٧٩ ٠/٢۶٩۶ ٠/۴٨٩٩ - ٠/١٩۴٨

n = ٢٠٠

MLE ١/٠٠۶٧ ٠/٠٠٣٠ ٠/٩٩٧٩ ٠/٠٠۵۶ ٠/٠٠٨۶ ٠/۶٩٣۴ - ٠/٣٠۶۶

ME ٠/٩٩٩٩ ٠/٠٠٠٠٢ ٠/٩٩٩٩ ٠/٠٠٠٠٧ ٠/٠٠٠٠٩ ٠/۶٩٢۴ - ٠/٣٠٠٢

GSE ١/٠٠٢۶ ٠/٠٠٢٨ ٠/٩٩٠٣ ٠/٠٠۵۴ ٠/٠٠٨٢ ٠/۶٨٧١ - ٠/٣٠۴٠

MMLE-I ٠/٨٩١٧ ٠/٠٢٠۵ ٠/٩۵٧۴ ٠/٠٠۵٨ ٠/٠٢۶٣ ٠/۶٣۴٧ - ٠/٢٨۴٧

MMLE-II ١/٠۵١٨ ٠/٠٢٩٧ ٠/٩٩۶١ ٠/٠١٠٣ ٠/٠۴٠١ ٠/٧٠٣٠ - ٠/٣٠٨٠

LSE ٠/۵٢١٨ ٠/٢٢٨٩ ٠/٩٩١۶ ٠/٠٢٧۶ ٠/٢۵۶۵ ٠/۴٩١٢ - ٠/٢٠٠٢

WLSE ١/٠٠١٢ ٠/٠٠٣۶ ١/٠٠١۶ ٠/٠٠۵٩ ٠/٠٠٩۵ ٠/۶٩۴۶ - ٠/٣٠٧۴

PCE ٠/۴٩٧٣ ٠/٢۵٣۴ ١/٠٢٨٩ ٠/٠٠۴٠ ٠/٢۵٧۴ ٠/۴٩٢۴ - ٠/١٩٧٠
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σ = ١، p = ٣ سازی شبیه از حاصل نتایج :٣ جدول

برآوردگر نام p̂ MSEp̂ σ̂ MSEσ̂ Def ˆV aR ÊS

n = ۵٠

MLE ٣/٠٧١٧ ٠/١٢۴٢ ٠/٩٩٧٨ ٠/٠٠٢۴ ٠/١٢۶۶ ٠/٨٨۵۵ - ٠/١١۶٢

ME ٣/٠٢٧۴ ٠/٠٠٠٠ ٠/٩۴٩٧ ٠/٠٠٠٠٠ ٠/٠٠٠٠٠ ٠/٨۴١۴ - ٠/١٠۶٢

GSE ٣/٠٠٨٣ ٠/١٢٧۴ ٠/٩٨٢٨ ٠/٠٠٢٧ ٠/١٣٠١ ٠/٨٧٠١ - ٠/١١٩٨

MMLE-I ٢/٣۶٩۵ ٠/٧٨٠٢ ٠/٩٧١٩ ٠/٠٠٢٢ ٠/٧٨٢۴ ٠/٨٣٢۶ - ٠/١٨٣٠

MMLE-II ٢/۶٣٠٧ ٠/٣٧٧۵ ٠/٩٧۵٩ ٠/٠٠١٨ ٠/٣٧٩٣ ٠/٨۴٩٠ - ٠/١۵۵٠

LSE ٠/۵٢٩٨ ۶/١٠٣۶ ١/٠٢٣٩ ٠/١٠٠٨ ۶/٢٠۴۴ ٠/۵١٢۶ - ٠/٢١٠١

WLSE ٣/٠١۵٢ ٠/٢۶۵ ٠/٩٩٩٣ ٠/٠٠٢٧ ٠/١۵٧۴ ٠/٨٨۴٩ - ٠/١٢١٢

PCE ٠/۶٣۵٨ ۵/۵٨٩۵ ٠/٧٠٢٩ ٠/٠٨٩٢ ۵/۶٧٨۶ ٠/٣٩۵٠ - ٠/١٧١٢

n = ١٠٠

MLE ٣/٠۴۶٧ ٠/٠۵٨٧ ٠/٩٩٩١ ٠/٠٠١٢ ٠/٠۵٩٩ ٠/٨٨۵٩ - ٠/١١٨۵

ME ٣/٠٠۵ ٠/٠٠٠٠٠ ١/٠٠۶٠ ٠/٠٠٠٠٠ ٠/٠٠٠٠ ٠/٨٩٠۴ - ٠/١٢۶٢

GSE ٣/٠٠٢٢ ٠/٠۵٨۶ ٠/٩٩٠٣ ٠/٠٠١٣ ٠/٠۵٩٩ ٠/٨٧۶۵ - ٠/١٢١٣

MMLE-I ٣/٠٠٢١ ٠/۶٧٠۵ ١/٠٠٠٧ ٠/٠٠٢٢ ٠/۶٧٢٧ ٠/٨٨۵٧ - ٠/١٢٢۶

MMLE-II ٢/٧٧۵۴ ٠/۵٨٩٩ ٠/٩٨٠٢ ٠/٠٠٢١ ٠/۵٩٢٠ ٠/٨۵٩٠ - ٠/١۴١٠

LSE ٠/۵۵٩١ ۵/٩۵٨۴ ١/۶١٩٧ ٠/٣٨۶٧ ۶/٣۴۵١ ٠/٨۴٠٨ - ٠/٣۵١٢

WLSE ٣/٠٠۴١ ٠/٠٧٠٧ ١/٠٠٠٠ ٠/٠٠١٢ ٠/٠٧١٩ ٠/٨٨۵١ - ٠/١٢٢٣

PCE ٠/۶۴١٢ ۵/۵۶۴١ ٠/۶٨٢٢ ٠/١٠١۴ ۵/۶۶۵۵ ٠/٣٨۵٢ - ٠/١۶٧٣

n = ٢٠٠

MLE ٣/٠٢٢٢ ٠/٠٢٨٨ ٠/٩٩٩٧ ٠/٠٠٠۶ ٠/٠٢٩۴ ٠/٨٨۵۶ -٠/١٢٠٧

ME ٣/٠٣٢ ٠/٠٠٠٠ ٠/٩٨٧۵ ٠/٠٠٠٠ ٠/٠٠٠٠ ٠/٨٧۵١٠ - ٠/١۶٢٠

GSE ٣/٠٠٨٧ ٠/٠٢۶۵ ٠/٩٩۵٩ ٠/٠٠٠۶ ٠/٠٢٧١ ٠/٨٨١٧ -٠/١٢١۴

MMLE-I ٢/۶۶١٠ ٠/٣٣٠۵ ٠/٩٧٩۵ ٠/٠٠٠٨ ٠/٣٣١٣ ٠/٨۵٣۵ - ٠/١۵٢۴

MMLE-II ٣/١٠۴۴ ٠/٢۴۵٠ ٠/٩٩٨٣ ٠/٠٠٠٩ ٠/٢۴۵٩ ٠/٨٨٧١ -٠/١١٣۵

LSE ٠/۵۵٨٩ ۵/٩۵٩٣ ١/۶١۶۵ ٠/٣٨١۵ ۶/٣۴٠٩ ٠/٨٣٩٠ -٠/٣۵٠۴

WLSE ٣/٠٠٨٢ ٠/٠٣٠١ ١/٠٠١٣ ٠/٠٠٠٧ ٠/٠٣٠٨ ٠/٨٨۶۴ ٠/١٢٢١

PCE ٠/۶۴۵٨ ۵/۵۴٢۵ ٠/۶٧٠٨ ٠/١٠٨۵ ۵/۶۵١٠ ٠/٣٨٠٣ - ٠/١۶۵۵

۴١
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آماری توزیع�های ویژگی�های شناخت در متمتیکا کاربرد

اسماعیلیان مهدی
١ اردبیلی محقق دانشگاه ریاضی، علوم دانشکده آمار، گروه

مقیاس مکان، در تغییر دچار فراوانی نمودار است ممکن پارامتر، مقدار تغییر با هستند. توزیع آن رفتار بیان�گر توزیعی هر پارامترهای چکیده:

آن�ها پارامترهای مقدار تغییر با را توزیع�ها برخی رفتار در تغییر ،(Mathematica) متمتیکا نرم�افزار کمک به مقاله، این در شود. شکل یا

انجام توزیع�ها برخی از را داده شبیه�سازی پایان، در می�کنیم. محاسبه آماری توزیع چند برای را مهم کمیت�های برخی همچنین، می�کنیم. بررسی

می�دهیم.

پارامتر فراوانی، منحنی مشخصه، تابع گشتاور، مولد تابع آماری، توزیع�های کلیدی: واژه�های

.68U05 ،60E05 ،97K40 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

ثابتی مقدار پارامتر، گرچه باشد. وابسته نیز پارامتر(ها) به است ممکن تصادفی متغیر(های) بر عالوه احتمال، توزیع یا احتمال چگالی تابع هر

دسته�بندی شکل و مقیاسی مکانی، به می�توان را پارامترها انواع است. نقش�آفرین فراوانی منحنی تعیین در باشد هرچه آن مقدار ولی است

به مقیاس پارامتر می�شود. راست یا چپ به فراوانی منحنی جابجایی سبب آن مقدار در تغییر که می�شود گفته پارامتری به مکان پارامتر کرد.

در انبساط یا انقباض می�توان را وضعیت این نماید. تغییر اندازه�گیری مقیاس تا می�شود سبب آن مقدار در تغییر که می�شود گفته پارامتری

می�شود. فراوانی منحنی شکل در تغییر به منجر آن مقدار در تغییر که می�شود گفته پارامتری به شکل پارامتر کرد. توصیف فراوانی منحنی

داده قرار بررسی مورد آن�ها پارامترهای برحسب را گسسته و پیوسته توزیع�های برخی رفتار متمتیکا، نرم�افزار کمک به مقاله، این دوم بخش در

تابع گشتاورها، واریانس، میانگین، سوم، بخش در می�دهیم. شرح بصری طور به را شکل پارامتر و مقیاس پارامتر مکان، پارامتر مفاهیم و

داده�ها شبیه�سازی به چهارم بخش در می�کنیم. محاسبه وجود) صورت (در را توزیع�ها برخی برجستگی و چولگی مشخصه، تابع گشتاور، مولد

می�پردازیم. توزیع�ها برخی از

فراوانی منحنی ٢

می�کنیم. رسم آن�ها پارامترهای مختلف مقادیر برحسب را گسسته و پیوسته توزیع�های از برخی فراوانی منحنی بخش، این در

esmailian@uma.ac.ir ١



نرمال توزیع ١.٢

ضابطه با توزیع این چگالی

f(x;µ, σ) =
١√
٢πσ

e
− (x−µ)٢

٢σ٢ , x ∈ R,µ ∈ R, σ > ٠,

منتقل راست یا چپ به فراوانی منحنی ،µ مقدار در تغییر با هستند. مقیاس و مکان پارامترهای ترتیب، به σ و µ آن در که می�شود شناخته

برای که متمتیکا، در Manipulate دستور می�شود. منبسط) (یا منقبض فراوانی منحنی ،σ مقدار افزایش) (یا کاهش با همچنین، می�شود.

.(١٣٩۴ ، (اسماعیلیان می�دهد نمایش بصری صورت به را مفهوم این می�رود، کار به سه�بعدی یا دو اشکال متحرک�سازی

Manipulate
[
Plot

[
1√
2πσ

e−
(x−µ)2

2σ2 , {x,−5, 5}
]
, {µ,−2, 2}, {σ, 0.1, 3}

]
Manipulate

[
Plot

[
1√
2πσ

e−
(x−µ)2

2σ2 , {x,−5, 5}
]
, {µ,−2, 2}, {σ, 0.1, 3}

]
Manipulate

[
Plot

[
1√
2πσ

e−
(x−µ)2

2σ2 , {x,−5, 5}
]
, {µ,−2, 2}, {σ, 0.1, 3}

]

نرمال فراوانی منحنی :١ شکل

کوتاه، زمانی بازه در عکس چند نمایش با که همانطور می�دهد. نمایش را دنباله عناصر سپس و ساخته را تصاویر از دنباله�ای دستور، این

راست، به چپ از ١ شکل در باالیی دکمه�های می�بینیم. متحرک شیء یک آن�را ما تصاویر، از دنباله�ای نمایش با می�کنیم؛ تلقی فیلم یک آن�را ما

هستند. پارامتر مقدار در تغییر جهت و تغییر سرعت کاهش تغییر، سرعت افزایش افزایش، پیوسته، تغییر کاهش، برای ترتیب به

۴۴



دوجمله�ای توزیع ٢.٢

است: زیر صورت به X احتمال توزیع ضابطه آنگاه ،X ∼ B(۴٠, p) گیریم

f(x; p) =

(
۴٠
x

)
px(١− p)۴٠−x, x = ٠, . . . ,۴٠, ٠ < p < ١.

بزرگ مقادیر باشد یک نزدیک p وقتی همچنین، دارند. بزرگ مقادیر به نسبت بیشتری شانس X کوچک مقادیر باشد صفر نزدیک p وقتی

وقتی و راست به چوله دوجمله�ای توزیع باشد صفر نزدیک p وقتی که است معنی بدان این دارند. کوچک مقادیر به نسبت بیشتری شانس X

.(٢٠٠٠ ، (دون می�دهد نمایش بصری صورت به را مفهوم این متمتیکا، در زیر دستور است. چپ به چوله باشد یک نزدیک p

Animate[DiscretePlot[PDF[BinomialDistribution[40, p], x], {x, 0, 40}],Animate[DiscretePlot[PDF[BinomialDistribution[40, p], x], {x, 0, 40}],Animate[DiscretePlot[PDF[BinomialDistribution[40, p], x], {x, 0, 40}],{p, 0, 1}]

نرمال لوگ توزیع ٣.٢

ضابطه با توزیع این چگالی

f(x;µ, σ) =
١√
٢πσx

e
− (ln x−µ)٢

٢σ٢ , x > ٠, µ ∈ R, σ > ٠,

می�سازد. روشن را موضوع این متمتیکا، در زیر دستور هستند. شکل و مقیاس پارامترهای ترتیب، به σ و µ آن در که می�شود شناخته

Manipulate
[
Plot

[
1√

2πσx
e−

(Log[x]−µ)2

2σ2 , {x, 0, 5}
]
, {µ,−2, 2}, {σ, 0.1, 3}

]
Manipulate

[
Plot

[
1√

2πσx
e−

(Log[x]−µ)2

2σ2 , {x, 0, 5}
]
, {µ,−2, 2}, {σ, 0.1, 3}

]
Manipulate

[
Plot

[
1√

2πσx
e−

(Log[x]−µ)2

2σ2 , {x, 0, 5}
]
, {µ,−2, 2}, {σ, 0.1, 3}

]

وایبل توزیع ۴.٢

ضابطه با توزیع این چگالی

f(x;α, β) =
α

β

(x
β

)α−١
e−
(

x
β

)α
, x > ٠, α, β > ٠,

می�سازد. روشن را موضوع این متمتیکا، در زیر دستور هستند. مقیاس و شکل پارامترهای ترتیب، به β و α آن در که می�شود شناخته

Manipulate
[
Plot

[
α
β

(
x
β

)−1+α
e−(

x
β )

α

, {x, 0, 5}
]
, {α, 0.1, 2}, {β, 0.1, 2}

]
Manipulate

[
Plot

[
α
β

(
x
β

)−1+α
e−(

x
β )

α

, {x, 0, 5}
]
, {α, 0.1, 2}, {β, 0.1, 2}

]
Manipulate

[
Plot

[
α
β

(
x
β

)−1+α
e−(

x
β )

α

, {x, 0, 5}
]
, {α, 0.1, 2}, {β, 0.1, 2}

]

ریاضی امید ٣

می�دهیم. ارائه وجود) صورت (در را مهم کمیت چند محاسبه روش گسسته، و پیوسته توزیع�های از برخی برای بخش، این در

۴۵



نرمال توزیع ١.٣

دوم، مرتبه مرکزی گشتاور دوم، مرتبه گشتاور برجستگی، چولگی، واریانس، میانگین، توزیع، تابع چگالی، تابع زیر، دستورات اجرای با

X ∼ که وقتی است P (X ≤ ١٫ ٣) محاسبه برای آخر دستور می�شود. محاسبه نرمال مشخصه تابع و گشتاورها مولد تابع ،E(X٢)

.(٢٠٠٨ ، براسلتون و آبل ٢٠٠٣؛ ، (ولفرام N(٠,١)
(PDF[NormalDistribution[µ, σ], x]PDF[NormalDistribution[µ, σ], x]PDF[NormalDistribution[µ, σ], x]

CDF[NormalDistribution[µ, σ], x]CDF[NormalDistribution[µ, σ], x]CDF[NormalDistribution[µ, σ], x]

Mean[NormalDistribution[µ, σ]]Mean[NormalDistribution[µ, σ]]Mean[NormalDistribution[µ, σ]]

Variance[NormalDistribution[µ, σ]]Variance[NormalDistribution[µ, σ]]Variance[NormalDistribution[µ, σ]]

Kurtosis[NormalDistribution[µ, σ]]Kurtosis[NormalDistribution[µ, σ]]Kurtosis[NormalDistribution[µ, σ]]

Skewness[NormalDistribution[µ, σ]]Skewness[NormalDistribution[µ, σ]]Skewness[NormalDistribution[µ, σ]]

Moment[NormalDistribution[µ, σ], 2]Moment[NormalDistribution[µ, σ], 2]Moment[NormalDistribution[µ, σ], 2]

CentralMoment[NormalDistribution[µ, σ], 2]CentralMoment[NormalDistribution[µ, σ], 2]CentralMoment[NormalDistribution[µ, σ], 2]

Expectation[x∧3, x≈NormalDistribution[µ, σ]]Expectation[x∧3, x≈NormalDistribution[µ, σ]]Expectation[x∧3, x≈NormalDistribution[µ, σ]]

MomentGeneratingFunction[NormalDistribution[µ, σ], t]MomentGeneratingFunction[NormalDistribution[µ, σ], t]MomentGeneratingFunction[NormalDistribution[µ, σ], t]

CharacteristicFunction[NormalDistribution[µ, σ], t]CharacteristicFunction[NormalDistribution[µ, σ], t]CharacteristicFunction[NormalDistribution[µ, σ], t]

Probability[x ≤ 1.3, x≈NormalDistribution[]]Probability[x ≤ 1.3, x≈NormalDistribution[]]Probability[x ≤ 1.3, x≈NormalDistribution[]])

دوجمله�ای توزیع ٢.٣

دوم، مرتبه مرکزی گشتاور دوم، مرتبه گشتاور برجستگی، چولگی، واریانس، میانگین، توزیع، تابع چگالی، تابع زیر، دستورات اجرای با

X ∼ که وقتی است P (X ≤ ۴) محاسبه برای آخر دستور می�شود. محاسبه دوجمله�ای مشخصه تابع و گشتاورها مولد تابع ،E(X٢)

.B(١٠,٠٫ ۶)
(PDF[BinomialDistribution[n, p], x]PDF[BinomialDistribution[n, p], x]PDF[BinomialDistribution[n, p], x]

Mean[BinomialDistribution[n, p]]Mean[BinomialDistribution[n, p]]Mean[BinomialDistribution[n, p]]

Variance[BinomialDistribution[n, p]]Variance[BinomialDistribution[n, p]]Variance[BinomialDistribution[n, p]]

Kurtosis[BinomialDistribution[n, p]]Kurtosis[BinomialDistribution[n, p]]Kurtosis[BinomialDistribution[n, p]]

Skewness[BinomialDistribution[n, p]]Skewness[BinomialDistribution[n, p]]Skewness[BinomialDistribution[n, p]]

Moment[BinomialDistribution[n, p], 2]Moment[BinomialDistribution[n, p], 2]Moment[BinomialDistribution[n, p], 2]

CentralMoment[BinomialDistribution[n, p], 2]CentralMoment[BinomialDistribution[n, p], 2]CentralMoment[BinomialDistribution[n, p], 2]

۴۶



Expectation[x∧3, x≈BinomialDistribution[n, p]]Expectation[x∧3, x≈BinomialDistribution[n, p]]Expectation[x∧3, x≈BinomialDistribution[n, p]]

MomentGeneratingFunction[BinomialDistribution[n, p], t]MomentGeneratingFunction[BinomialDistribution[n, p], t]MomentGeneratingFunction[BinomialDistribution[n, p], t]

CharacteristicFunction[BinomialDistribution[n, p], t]CharacteristicFunction[BinomialDistribution[n, p], t]CharacteristicFunction[BinomialDistribution[n, p], t]

Probability[x ≤ 4, x≈BinomialDistribution[10, 0.6]]Probability[x ≤ 4, x≈BinomialDistribution[10, 0.6]]Probability[x ≤ 4, x≈BinomialDistribution[10, 0.6]])

شبیه�سازی ۴

می�پردازیم. توزیع�ها برخی از تصادفی نمونه�های شبیه�سازی به بخش، این در

پارتو توزیع ١.۴

است. زیر صورت به پارتو توزیع تابع ضایطه

F (x;σ, β) = ١−
(σ
x

)β
, x > σ, σ, β > ٠.

می�دهیم قرار لذا ،F (X;σ, β) ∼ U(٠,١) که آنجا از

U = ١−
( σ
X

)β ⇔ ١− U =
( σ
X

)β ⇔ (١− U)
١
β =

σ

X
⇔ X = σ(١− U)−

١
β

شده شبیه�سازی تصادفی نمونه می�توان باال تبدیل با سپس کنیم. شبیه�سازی تایی n نمونه یک استاندارد، یکنواخت توزیع از است کافی اکنون

آورد. دست به پارتو توزیع از

وایبل توزیع ٢.۴

است. زیر صورت به وایبل توزیع تابع ضایطه

F (x;α, β) = ١− e−
(

x
β

)α
, x > ٠, α, β > ٠.

می�دهیم قرار لذا ،F (X;α, β) ∼ U(٠,١) که آنجا از

U = ١− e−
(

X
β

)α
⇔ X = β[− ln(١− U)]

١
α

می�آید. دست به وایبل توزیع از تایی n نمونه یک باال، تبدیل بردن کار به و استاندارد یکنواخت توزیع از تایی n نمونه یک شبیه�سازی با حال

۴٧



نرمال توزیع ٣.۴

می�شود. تعریف زیر صورت به خطا تابع باشد. Z = X−µ
σ ∼ N(٠,١) و X ∼ N(µ, σ) گیریم

erf(u) =
٢√
π

∫ u

٠
e−t

٢
dt. (١)

می�شود. تبدیل زیر صورت به خطا تابع ،dt = dz√
٢ و t = z√

٢ متغیر تغییر با

erf(u) =
٢√
π

∫ √٢u
٠

e−
z٢
٢
dz√
٢
= ٢

∫ √٢u
٠

١√
٢π
e−

z٢
٢ dz = ٢P (٠ < Z <

√
٢u) = ٢Φ(

√
٢u)− ١ (٢)

داریم (٢) رابطه در u٠ =
√
٢u جانشینی با

Φ(u٠) =
١
٢ [erf(

u٠√
٢
) + ١] (٣)

رابطه و Φ(.) یکنوایی از است. محاسبه قابل (٣) رابطه از Φ(u) مقدار سپس و (١) رابطه از erf(u) مقدار ،u مثبت مقدار هر ازای به

می�شود. نتیجه erf(.) معکوس�پذیری و یکنوایی ،(٣)

داریم X ∼ N(µ, σ) از اکنون

F (x;µ, σ) = P (X ≤ x) = P (µ+ σZ ≤ x) = P
(
Z ≤ x− µ

σ

)
= Φ

(x− µ
σ

)
=

١
٢

[
erf
(x− µ√

٢σ
)]
.

می�دهیم قرار لذا F (X;µ, σ) ∼ U(٠,١) اینکه از

١
٢

[
erf
(X − µ√

٢σ
)]

= U ⇔ erf
(X − µ√

٢σ
)
= ٢U − ١⇔ X − µ√

٢σ
= erf−٢)١U − ١)

⇔ X = µ+
√
٢σ erf−٢)١U − ١) (۴)

نرمال توزیع از شده شبیه�سازی تایی n نمونه یک ،(۴) رابطه بردن کار به و استاندارد یکنواخت توزیع از تایی n نمونه یک شبیه�سازی با حال

می�آید. دست به

دوجمله�ای توزیع ۴.۴

توزیع از تصادفی نمونه تولید برای زیر الگوریتم از اینک .X =
∑n
i=١ Yi ∼ B(n, p) آنگاه Yi ∼ B(١, p), i = ١, . . . , n گیریم

می�کنیم. استفاده دوجمله�ای

است: زیر گام�های١ دارای الگوریتم این .١ الگوریتم

١Steps
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کنید. تولید U(٠,١) توزیع از U١, . . . , Un تصادفی عدد n تعداد •

.Yi =

{
٠ Ui ≤ ١− p,
١ Ui > ١− p,

دهید قرار •

.X =
∑n
i=١ Yi دهید قرار •

کوشی توزیع ۵.۴

با حال .(٢٠١٠ ، همکاران و (لیانگ Y = a+ bX ∼ C(a, b) و X = tan(πU − π
٢ ) ∼ C(٠,١) آنگاه U ∼ U(٠,١) گیریم

به کوشی توزیع از شده شبیه�سازی تایی n نمونه یک مذکور، تبدیالت بردن کار به و استاندارد یکنواخت توزیع از تایی n نمونه یک شبیه�سازی

می�آید. دست
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نمادین آنتروپی بر مبتنی فضایی داده�های استقالل آزمون دقت افزایش

برزادران۴ محتشمی غالمرضا ثانی٣، نیلی حمیدرضا واقعی٢، یداله ،١ نژاد اشتری عماد

آمار گروه بیرجند، ١,٢,٣دانشگاه

آمار گروه مشهد، فردوسی ۴دانشگاه

در اینکه به نظر گیرد. قرار بررسی مورد آن وابستگی ماهیت استقالل آزمون طریق از باید تحلیلی هر از قبل فضایی داده�های بررسی در چکیده:

اساسی مشکل یک مبنا این بر استقالل آزمون و چگالی تابع محاسبه شده، اندازه�گیری مشاهده یک تنها فضایی موقعیت هر در پژوهش�ها اکثر

متغیرهایی مبنای بر آزمون این کرده�ایم. تشریح رو نمادین آنتروپی بر مبتنی استقالل آزمون مبنای مقاله این در مشکل این به توجه با است.

این از باشند. مستقل آن اعضای که بوده چندجمله�ای توزیع دارای صورتی در تصادفی بردارهای اما است. شده بنانهاده چندجمله�ای توزیع با

هم نقش حاضر پژوهش دیدگاه این با باشد. داشته آزمون دقت کاهش در بسزایی نقش می�تواند تصادفی بردارهای این در همپوشانی وجود رو

ارائه هم�پوشانی کاهش مبنای بر آزمون دقت افزایش برای حلی راه انتها در همچنین داده�است. قرار تحلیل مورد آزمون این دقت در را پوشانی

نمود. تعیین دقت بهترین به رسیدن برای را همپوشانی تعداد می�توان نمونه حجم هر برای که است آن از حاکی آمده بدست نتایج شد. داده

هم�پوشانی. فضایی، وابستگی آنتروپی، ناپارامتری، آزمون کلیدی: واژه�های

.62M30 ،94A17 ،37B10 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

فرض شده�اند. آوری جمع هم از مستقل صورت به و یکسان شرایط تحت مشاهدات که است این بر فرض آماری معمول روش�های اغلب در

رفتن بین از موجب و کرده دور واقعیت از را ما فرض این است ممکن عمل در اما می�کند. نظری مبانی تسهیل به شایانی کمک استقالل

به بررسی مورد فضای در خود گرفتن قرار موقعیت حسب بر و نبوده مستقل مشاهدات که دارند وجود زیادی موارد شود. زیادی اطالعات

اغلب می�شوند. نامیده فضائی داده�های مشاهدات بوده مشاهدات موقعیت�های بین فاصله از تابعی وابستگی این اگر هستند. وابسته یکدیگر

نوع تشخیص و استقالل آزمون فضائی داده�های از استفاده در قدم اولین اما می�یابد. کاهش فاصله افزایش با وابستگی که است این بر فرض

کرد: تقسیم�بندی زیر دسته پنج به را آن�ها می�توان که دارد وجود استقالل آزمون�های از گسترده�ای طیف است. فضائی وابستگی

.(١٩۵٠) موران همانند کالسیک آزمون�های .١

emaad7@gmail.com نژاد: اشتری ١عماد



.(٢٠٠١) آسلین توسط شده معرفی آزمون همانند درستنمایی ماکسیمم بر مبتنی آزمون�هایی .٢

.(٢٠٠٧) پروچا و کلیجان همانند ابزاری متغیرهای بر مبتنی آزمون�های .٣

.(٢٠٠٣) مورنو و آسلین همانند تصادفی خطای مبنای بر آزمونی .۴

.(٢٠٠١) همکاران و دی�گراف روش همانند ناپارامتری آزمون�های .۵

ابتدا است. شده ارائه نمونه فضای افراز مبنای بر فضایی داده�های و زمانی سری استقالل آزمون برای روش�هایی اخیر سال�های در اما

داده�های برای آزمون این تعمیم شد. ارائه (٢٠٠٨) مارین و ماتیال-گارسیا توسط جایگشت آنتروپی مبنای بر زمانی سری استقالل آزمون

ماتیال-گارسیا آزمون مشابه روندی نمادین١ آنتروپی و نمادسازی تعریف از پس آنها پذیرفت. صورت (٢٠١٠) همکاران و لوپز توسط فضایی

قرار محققان سایر توجه مورد پژوهش این شناسی روش مقاله، این انتشار از پس نمودند. معرفی فضایی داده�های برای را (٢٠٠٨) مارین و

همکاران و هررا نمود. اشاره (٢٠١۴) همکاران و فاربر به می�توان مقاالت این جمله از گردید. منتشر ایده این با دیگری مقاالت و گرفته

از استفاده با را فضایی فرآیندهای استقالل آزمون و نموده تعریف را متغیره چند نمادین آنتروپی وهمکاران، لوپز مشابه روشی با نیز (٢٠١۴)

بوده نمادین آنتروپی مبنای بر فضایی داده�های استقالل آزمون گذار پایه ٢٠١٠ سال در همکاران و لوپز پژوهش اینکه به نظر دادند. انجام آن

اما داشت. بیان مقاله این مورد در اظهارنظری (٢٠١٣) السینگر می�شود. احساس پیش از بیش آن در گرفته صورت نظری مبانی به توجه لزوم

استقالل آزمون حاضر، پژوهش دوم بخش در راستا این در است. نموده بیان را تعمیمی و توضیح صرفا و نداشته آن مورد در وبررسی نقد او

در دهیم. می قرار بررسی مورد استقالل آزمون دقت بر را هم�پوشانی تاثیر سوم بخش در سپس کرد. خواهیم تشریح را نمادین آنتروپی مبنای بر

خواهیم آمده بدست نتایج تحلیل و بحث به نیز انتها در می�کنیم. ارائه آزمون دقت افزایش و هم�پوشانی کاهش برای را روشی نیز چهارم بخش

پرداخت.

نمادین آنتروپی بر مبتنی استقالل آزمون ٢

از می�گیریم. نظر در همسایگی m تعداد به s٠ دلخواه موقعیت هر برای که بوده مقدار حقیقی فرآیندفضایی یک {Z(s), s ∈ D}کنید فرض

رابطه با را جدیدی m-بعدی بردارهای s٠ همانند دلخواه�ای موقعیت هر در رو این

Zm(s٠) = (Z(s٠), Z(s٠١), ..., Z(s٠m−١))

فاصله مبنای بر همسایگی�ها تعیین هستند. s٠ موقعیت به همسایگی�ها نزدیک�ترین ترتیب به s٠m−١, ..., s٠١ آن در که داشت، خواهیم

همسایگی�های باشد، s٠ مرکز به siنسبت موقعیت قطبی مختصات (ρ٠si, θ
٠
si) اگر که قسمی به بود، خواهد s٠ به نسبت اقلیدسی

١Symbolic entropy
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−2 −1 0 1

Z(s  )=-0.711 Z(s  )=-0.882 Z(s   )=-0.573 Z(s   )=-0.124  

Z(s   )=-1.01 5 Z(s   )=-2.596 Z(s   )=0.077 Z(s   )=1.21 8

Z(s   )=-2.059 Z(s     )=-0.27
10 Z(s    )=0.2511 Z(s    )=0.01

12

Z(s    )=0.2313 Z(s    ) = 0.75
14

Z(s    ) =-0.5215 Z(s    )=-1.96
16 

۴× منظم۴ مشبکه�ای داده�های برای مثالی :١ شکل

می�گیرد: انجام زیر اصول با s٠m−١, ..., s٠١

(i) ρ٠s٠١ ≤ ρ
٠
s٠٢
≤ ρ٠s٠٣ ≤ ... ≤ ρ

٠
s٠m−١

(ii) θ٠s٠i < θ٠s٠i+١
ρ٠s٠iآنگاه = ρ٠s٠i+١

اگر

D = {s١, s٢, ..., s١۶} کنید فرض مثال برای بود. خواهد {Z(s), s ∈ D} توسط شده نشانیده فرآینده {Zm(s), s ∈ D} بنابراین

بدست ٢ 6 m 6 ١۶ برای را {Zm(s), s ∈ D} فرآیند توان می است. آمده درشکل١ آن با متناظر منظم مشبکه�ای داده�های که بوده

می�شود. s١ همسایگی نقاط متغیرهای شامل Z۴(s١) = {Z(s١), Z(s٢), Z(s۵), Z(s۶)} بردار mبوده، = ۴ اگر مثال طور به آورد.

{Zm(s), s ∈ D} اعضای روی بر نمادسازی٢ یک f : Rm −→ G نگاشت باشد. G = {c١, c٢, ..., cR} مجموعه کنید فرض حال

آنچه به توجه با باشد. f(Zm(s)) = cjs که قسمی به دارد وجود js ∈ {١,٢, ..., R} همانند عنصری ،s ∈ D هر برای می�شود. تعریف

می�نماییم. بیان را تعریف�هایی ادامه در شد، بیان

.f(Zm(s٠)) = ci اگر تنها و اگر گوییم ci نوع از را s٠ موقعیت .١.٢ تعریف

١
R یعنی برابر احتمال دارای ci نمادهای {Z(s), s ∈ D} فرآیند استقالل فرض تحت اگر گوییم استاندارد را f سازی نماد .٢.٢ تعریف

باشند.

٢Symbolization
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وسیله به را ci همانند هرنمادی رخداد احتمال می�توان باشد. n برابر و Dمتناهی اعضای تعداد کنید فرض اکنون

pci =
♯{s ∈ D|ci نوع {sاز

n

برای نمادین٣ آنتروپی شرایط این در می�کند. بیان را ci نوع از sهای تعداد ♯{s ∈ D|ci نوع {sاز آن در که نمود، محاسبه

صورت به {Z(s), s ∈ D}

h(m) = −
∑
ci∈G

pci ln(pci). (١)

به توجه با Z(s)ها وابستگی میزان حال می�گیریم. نظر در صفر را pci ln(pci) مقدار باشد، صفر برابر pci اگر آن در که می�گردد، تعریف

ln(R) برابر h(m) مقدار ،{Z(s), s ∈ D} استقالل فرض تحت بوده استاندارد نمادسازی یک f اگر می�باشد. محاسبه قابل h(m) مقدار

مبنا این بر باشد. نزدیک ln(R) به حدودی تا h(m) برآورد استقالل، فرض تحت می�رود انتظار استاندارد نمادسازی با بنابراین بود. خواهد

داد: خواهیم قرار بررسی مورد را زیر فرض�های آزمون

H٠ : باشند ,Z(s)}مستقل s ∈ D} vs. H١ : باشند ,Z(s)}وابسته s ∈ D}

تابع با Wci,sرا متغیرتصادفی ،f استاندارد سازی نماد تحت ci نماد برای راستا این در

wci,s =

 ١ f(Zm(s))اگر = ci

٠ f(Zm(s))اگر ̸= ci

احتمال با برنولی توزیع Wci,sدارای شرایط این در بود. خواهد یک Wci,sبرابر باشد، ci نوع از s موقعیت اگر بنابراین می�گردد. تعریف

که است قسمی به pci همچنین می�باشد. pci موفقیت
R∑
i=١

pci = ١.

می�باشد: تعریف قابل زیر رابطه مطابق متغیرهایی رو این از

Xci =

n∑
s=١

Wci,s.

توزیع دارای Xci متغیر ،Zm(s) متغیرهای در پوشانی هم وجود دلیل به اما نموده اختیار را {٠,١,٢, ..., n} مقادیر Xci متغیرهای

بودن کم و برنولی متغیرهای بین وابستگی کاهش شرط تحت وابسته، برنولی متغیرهای جمع داد نشان (١٩٩۶) سون بود. نخواهد دوجمله�ای

توان می را دوم شرط و متغیرها پوشانی هم کنترل با را اول شرط رو این از است. دوجمله�ای توزیع دارای متغیرها این یک هر رخداد احتمال

یعنی: است دوجمله�ای توزیع دارای تقریبی طور به Xci شرایط این در کرد. کنترل نمادها افزایش با

Xci ≈ B(n, pci). (٢)

نمود. بیان فضایی داده�های استقالل آزمون برای را زیر قضیه می�توان رابطه(٢) برقراری فرض با

٣Symbolic entropy
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برروی استاندارد نمادسازی یک f همسایگی، نقاط تعداد m مقدار، حقیقی فرآیندفضایی یک {Z(s), s ∈ D} کنید فرض .٣.٢ قضیه

(H٠ استقالل(فرض فرض تحت آنگاه باشد رابطه(١) طبق بر فرآیند این برای نمادین آنتروپی h(m) و فرآیند این

SG(m) = ٢n(ln(R)− h(m)) (٣)

و بوده H٠ فرض تحت نامعلوم پارامترهای و پارامترها کل تعداد اختالف k که است. آزادی درجه k با دو خی- توزیع دارای مجانبی طور به

Dاست. مجموعه اعضای تعداد n

بود: خواهد زیر صورت به α خطای سطح در آزمون آماره رو این از

φ =

 ١ اگر SG(m) > χ٢(k,α)

٠ اگر SG(m) ≤ χ٢(k,α)
را m تعیین چگونگی و SG(m) سازگاری قضیه٣.٢، اثبات است. آزادی درجه k با خی-دو توزیع ١ − α مرتبه چندک χ٢(k,α)آن در که

تغییر ابتدا باشد. {Z(s), s ∈ D} فرآیند Meمیانه کنید فرض موضوع شدن روش برای اما یافت. (٢٠١٠) همکاران و لوپز در می�توان

کنیم: می اعمال را زیر متغیر

δs =

 ١ اگر Z(s) > Me

٠ اگر Z(s) ≤Me

نشانگر تابع کند. می یک و صفر به تبدیل است، میانه از کوچکتر یا بزرگتر اینکه به بسته را متغیره که بوده نشانگر تابع نوعی δs واقع در

می�نماییم: تعریف زیر صورت به (s١, sدلخواه(٢ جفت هر برای برای دیگری

Is١,s٢ =

 ١ اگر δs١ = δs٢

٠ اگر δs١ ̸= δs٢

می�توان را استاندارد نمادسازی یک حال هستند. مشابه باشند، میانه از کوچکتر یا بزرگتر دو هر (Z(s١), Z(s٢)) متغیر زوج اگر بنابراین

نمود: تعریف زیر معادله توسط

f(Zm(s٠)) = (Is٠,s٠١ , Is٠,s٠٢ , Is٠,s٠٣ , ..., Is٠,s٠m−١). (۴)

بوده −٠٫ ٣٨٩٨٠٨٧ برابر میانه شکل١ مثال برای می�باشد. ٢m−١ برابر حالت�ها، تمامی مجموع رابطه(۴) نمادسازی تحت است واضح

می�آید. بدست ١٫ ۶٨۴٣٧٣ برابر h(m) مقدار ساده محاسباتی از پس همچنین می�باشد. k = مقدار٨ m = ۴ برای و

آن اثرات و هم�پوشانی ٣

٣.٢ قضیه اثبات و نبوده برقرار دقیق طور به رابطه(٢) شده سبب {Zm(s), s ∈ D} فرآیند در پوشانی هم وجود شد بیان که طور همان

کنید فرض بود. خواهد ناکارامد استقالل آزمون و نبوده خی-دو توزیع دارای SG(m) آماره که است معنی بدان این کند. مواجه خلل با را
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مشبکه�ها هم�پوشانی میزان :٢ شکل

و si موقعیت�های همسایگی نقاط هم�پوشانی میزان مبین |Nsi ∩ Nsj | و بوده s٠ موقعیت همسایگی نقاط مجموعه کننده مشخص Ns٠
،Ns١ = {s١, s٢, s۵, s۶} ترتیب به s١١ و s۵ ،s١ همسایگی�های mمجموعه = ۴ با شکل١ در شده مشخص مثال برای باشد. sj
همسایگی mنقطه کدام هر که منظم مشبکه�ای داده�ی n برای رو این از Ns١١است. = {s١١, s٧, s١٠, s١٢} ،Ns۵ = {s۵, s١, s۶, s٩}

می�آید: بدست زیر رابطه از پوشانی هم تعداد داشته،

TO(n,m) =
∑

si,sj∈D
i<j

|Nsi ∩Nsj | (۵)

تعیین برای می�باشد. ١٠۴ برابر TO(١۶,۴) مقدار و بوده ٣ برابر هم�پوشانی میزان s۵ و sموقعیت١ دو برای شکل١، در مثال طور به

مالحظه که طور همان است. آمده را شکل٢ در که نموده محاسبه TO(n,m) مقادیر ابتدا استقالل آزمون کارآمدی بر هم�پوشانی میزان تاثیر

منظم مشبکه�ای داده�های افزایش داریم انتظار رو این از می�دهد. افزایش توجهی قابل میزان به را همپوشانی ،m و n مقدار افزایش می�شود

از است. پوشانی هم تاثیر گویای آن اسمی مقدار از آزمون اول نوع خطای انحراف میزان راستا این در دهد. قرار تاثیر تحت را آزمون دقت

بر اول نوع خطای میزان n مختلف مقادیر برای مبنا این بر می�کند. روشن را موضوع این نیز خی-دو، توزیع برازش نیکویی آزمون طرفی

آماره که گرفته انجام خی-دو توزیع برازش آزمون برای کلموگرف-اسمیرنف آزمون همچنین است. آمده ١ جدول در ٠٫ ٠۵ اسمی مقدار اساس

با مختلف توزیع�های از (۴٩,١۴۴,۴٠٠)n حجم با مستقل داده�های ابتدا ١ جدول در است. آمده جدول این در آزمون نتیجه و (Kn آن(

نیز m مقدار ،n مقادیر به متناسب همچنین پذیرفت. صورت ٠٫ ٠۵ خطای سطح در آزمون سپس نمودیم. سازی شبیه تکرار بار ١٠٠٠٠
اول نوع خطای انحراف میزان پوشانی هم افزایش دلیل به (n)نمونه حجم افزایش با که است آن از حاکی شده حاصل نتایج گردید. تعیین

مقدار ابتدا شده شبیه�سازی آماره�های به خی-دو توزیع برازش بررسی برای همچنین است. داشته داری معنی افزایش ٠٫ ٠۵ مقدار از آزمون
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دو خی- توزیع برازش بحرانی، مقدار و آمده بدست آماره مقایسه با سپس آوردیم. بدست را (٠٫ اسمیرنف(٠١٩٢ کلموگرف- آزمون بحرانی

سبب تکرار مقدار افزایش بود. خواهد تاثیرگذار سازی شبیه در تکرار میزان که است ذکر به الزم شد. رد موراد همه�ی در SG(m) آماره برای

فرضیه و شده اسمیرنف کلموگرف- آزمون توان افزایش باعث زیاد تکرار این اما می�شود. SG(m) آماره دقیق توزیع به رسیدن در همگرایی

می�کند. رد راحتی به را SG(m) آماره بودن دو خی-

SG آماره توزیع سازی شبیه :١ جدول

t۴ χ٢
١ U(٠,١) N(٠, ١) اسمیرنف کلموگرف- آزمون

n = ۴٩,m = ۴ α̂ = ٠٫ ٠۶۶٧ α̂ = ٠٫ ٠۶۶٢ α̂ = ٠٫ ٠۶۴٣ α̂ = ٠٫ ٠۶۵۴ Kn > ٠٫ ٠١٩٢

Kn = ٠٫ ٠۶٠٧ Kn = ٠٫ ٠۵۶٣ Kn = ٠٫ ٠۶۵٩ Kn = ٠٫ ٠۶۶٧

n = ١۴۴,m = ۵ α̂ = ٠٫ ٠٧٠٧ α̂ = ٠٫ ٠۶٧١ α̂ = ٠٫ ٠۶٧٧ α̂ = ٠٫ ٠٧٠٣ Kn > ٠٫ ٠١٩٢

Kn = ٠٫ ٠٧٣۴ Kn = ٠٫ ٠٧٠٧ Kn = ٠٫ ٠٧٢۴ Kn = ٠٫ ٠۶۵١

n = ۴٠٠,m = ۶ α̂ = ٠٫ ٠٨٢٧ α̂ = ٠٫ ٠٩٠٧ α̂ = ٠٫ ٠٩٠٧ α̂ = ٠٫ ٠٨۶ Kn > ٠٫ ٠١٩٢

Kn = ٠٫ ٠۵٧٧ Kn = ٠٫ ٠۵۵١ Kn = ٠٫ ٠۵٣۵ Kn = ٠٫ ٠۵۴

هم�پوشانی کنترل با آزمون دقت افزایش ۴

این حل برای رو این از می�شود. آن اسمی مقدار از آزمون خطای بیشتر انحراف سبب پوشانی هم افزایش شد، مالحظه جدول١ که طور همان

می�کنیم. تبدیل D′ نام به زیرفضای به Dرا فضای (٢) رابطه بهبود برای اساس براین دهیم. ارائه هم�پوشانی کنترل جهت را روشی باید مشکل

یعنی است r حداکثر آن�ها هم�پوشانی میزان که بوده siهایی تمامی مجموعه�ی D′

|Nsi ∩Nsj | ≤ r ∀si, sj ∈ D′ ⊂ D, ٠ ≤ r < m.

می�دهیم. انجام را زیر الگوریتم D′ مجموعه�ی تعیین برای اما پیشنهادی: الگوریتم

(D′ = D)D اعضای بین از Ns′٠ = {s′٠, s′٠١, ..., s′٠m−١} یعنی آن همسایگی نقاط مجموعه s′٠ موقعیت از شروع ١:با گام •

می�شود. تعیین

حذف با D − A٠ می�کنیم. تعیین را D − A٠ مجموعه و نموده مشخص A٠ = {s′٠, s′٠١, ..., s′٠m−r−١} مجموعه :٢ گام •

است. آمده وجود به D فضای از A٠ اعضای

می�کنیم. انتخاب D −A٠ فضای در موجود موقعیت�های از را همسایگی�ها مجموعه s′١ = s′٠m−r موقعیت برای :٣ گام •
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r مختلف مقادیر برای اول نوع خطای مقایسه :٣ شکل

lمقدار می�کند. پیدا ادامه D′ = D−{∪li=٠Ai} فضای در موجود موقعیت آخرین همسایگی�های تعیین تا ٣ و ٢ گام�های :۴ گام •

است. n−mm−r عبارت صحیح جزء ،[n−mm−r ] آن در که می�گردد. حاصل l = [n−mm−r ] + ١ تساوی با

سایر با را همپوشانی بیشترین که است موقعیتی s′٠ آوردیم. بدست r مختلف مقادیر ازای به را Knو α̂ مقادیر جدول١ همانند راستا این در

برای موضوع این می�شود. نزدیک ٠٫ ٠۵ به α̂ ۴٩مقدار نمونه حجم در r مقدار کاهش با می�شود، مشاهده شکل٣ در که طور همان دارد. نقاط

دلیل به r < ٣ برای است. داشته اسمی خطای از را انحراف کمترین r = ٣ ،n = ١۴۴ برای است. متفاوت ۴٠٠ و ١۴۴ نمونه حجم

بهترین r = ۴ مقدار و بوده برقرار نیز n = ۴٠٠ برای موضوع این می�یابد. افزایش خطا ،D فضای به نسبت D′فضای اعضای کاهش

SG(m) بودن خی-دو فرض که بوده بیشتر ٠٫ ٠١٩٢ مقدار از موارد همه�ی در نیز Kn آماره مقدار این بر عالوه است. داشته بر در را نتیجه

می�کنیم. خوداری نمودار یا جدول قالب در آن ذکر از و کرده رد را

نتیجه�گیری و بحث ۵

تحقیق، مورد فضایی فرآیندهای در کاربردی، پژوهش�های بسیاری برای است. فضایی داده�های تحلیل گونه هر از قبل قدم اولین استقالل آزمون

موارد از بسیاری در مانایی همانند فرض�هایی گرفتن نظر در طرفی از نمی�کنند. دریافت مستقل نمونه یک از بیش فضایی موقعیت در متغیرها

بین وابستگی بررسی برای نمادین دینامیک از استفاده شرایط این در می�رسد. نظر به مشکل چگالی تابع برآورد رو این از نمی�باشد. صحیح

فاصله مبنای بر m-بعدی نشانیده فرآیند تشکیل استقالل، آزمون انجام منظور به حل�ها راه از یکی راستا این در می�شود. پیشنهاد متغیرها
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آزمون (٢٠١٠) همکاران و لوپز اساس این بر دارند. نیز پوشانی هم که بوده m-بعدی متغیرهای شامل فرآیند این است. فضایی موقعیت�های

نتایج بود. شده معرفی آزمون دقت بر هم�پوشانی تاثیر مشکل مهمترین اما دادند. ارائه را نمادین آنتروپی بر مبتنی فضایی داده�های استقالل

بیشتر هرچه انحراف سبب موضوع این می�دهد. افزایش توجهی قابل میزان به را هم�پوشانی تعداد نمونه حجم افزایش داد نشان حاضر مقاله

هم مقدار ماکسیمم روش این در دادیم. پیشنهاد انحراف این کاهش برای را روشی رو این از می�شود. آن اسمی مقدار و اول نوع خطای مقدار

۴٠٠ و ١۴۴ ،۴٩ نمونه حجم در سازی شبیه از استفاده با روش این تاثیر منظور به گرفتیم. نظر در r همانند ثابتی مقدار را بردار دو هر پوشانی

(m)همسایگی نقاط تعداد و نمونه حجم به توجه با هم�پوشانی بهینه مقدار که بود آن از حاکی نتایج نمودیم. تعیین را پوشانی هم بهینه مقدار

نمی�یابد. افزایش آزمون دقت ،r مقدار کاهش با لزوما و شده تعیین
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باال بعد با داده�های خوشه�بندی برای جدید الگوریتمی ارائه

امین�غفاری مینا تیزآبی١، آشکار مهدی

تهران امیرکبیر صنعتی دانشگاه کامپیوتر علوم و ریاضی دانشکده

الگوریتم و تصادفی تصویر پایه بر روش این می�دهیم. ارائه باال بعد با داده�های خوشه�بندی برای کارا و موثر روش یک ما مقاله این در چکیده:

ما می�شود. داده افزایش داده�ها بعد اجرا بار هر از بعد و می�شود اجرا مرتبه چندین k-میانگین الگوریتم که است این ایده است. k-میانگین

کاهش کالسیک k-میانگین روش با مقایسه در آن زمان که آن�است بیانگر حاصل، نتایج و کرده�ایم اجرا داده مجموعه چند روی را روش این

است. کالسیک روش خوبی به آن دقت و داشته چشم�گیری

بعد. کاهش خوشه�بندی، روشk-میانگین، تکراری، تصادفی تصویر کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

فرآیند کند. کشف را داده�ها در موجود معنی�دار قوانین و الگوها تا می�پردازد داده�ها از عظیمی مقدار تحلیل تجزیه و بررسی به داده�کاوی١

یک�دیگر به زیادی شباهت�های خوشه یک درون اعضای دارد. نام خوشه�بندی مشابه، اشیاء از کالس�هایی به اشیاء از مجموعه�ای گروه�بندی

پنهان الگوهای کردن پیدا ازخوشه�بندی٢، هدف دارند. کمتری خیلی شباهت دیگر خوشه�های در موجود اعضای با خوشه هر اعضای ولی دارند

تفاوت هم با خوشه��ها خود و باشند شبیه هم به بسیار خوشه یک اعضای که شوند خوشه�بندی طوری باید داده�ها این�کار برای می�باشد. داده�ها در

.(١٣٩٢) آشکار باشند، داشته

خوشه�بندی در می�دهیم. اختصاص گروه مشخصی تعداد موجود داده�های به ما طبقه�بندی در دارد. اساسی تفاوت طبقه�بندی٣ با خوشه�بندی

داده هر طبقه�بندي در داد. ارائه گروه�بندی برای خاص ایده�ای نتوان شاید موارد از خیلی در یعنی نیستند، معلوم گروه�ها خود نه و گروه�ها تعداد نه

به و ندارد وجود داده�ها درون موجود کالس�هاي از اطالعي هيچ خوشه�بندي در ولي مي�يابد تخصيص شده مشخص پيش از (کالس) طبقه يک به

پشکار بر دینی اعتقادات و تحصیلی عالقه�ی تاثیرات بررسی پژوهش، از هدف اگر مثال مي�شوند. استخراج داده�ها از نيز خوشه�ها خود عبارتي

داده�ها گروه�بندی برای ندهد. قرار پژوهش�گر اختیار در دسته�بندی و طبقه�بندی برای را ایده�ای پژوهش، نوع شاید باشد، دانشجویان تحصیلی

ashkar.mehdi@yahoo.com تیزآبی: آشکار مهدی ١

mining Data١
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Classification٣



با شباهت میزان این می�شود. میسر داده�ها از ممکن زوج�های همه�ی میان شباهت میزان بررسی با تکنیک�ها از بسیاری خوشه�بندی، روش با

می�شود. معلوم ”فاصله۴”، مختلف انواع محاسبه�ی

�مراتبی، سلسله روش در پایه٧. مدل و بخش�بندی۶ مراتبی۵، سلسله� کرد: تقسیم دسته سه به می�توان را خوشه�بندی تکنیک�های و روش�ها

ناممکن گاهی و نیست صرفه به مقرون زیاد بعد با و باال حجم با نمونه�های برای ولی است باالتر دیگر روش دو به نسبت اندازه�گیری قابلیت

خوشه�بندی را داده�ها احتمالی توزیع�های اساس بر پایه، مدل روش می�شود. دسته�بندی تقسیمی٩ و تجمعی٨ دسته�ی دو به روش این است.

کنید. مراجعه (٢٠٠۵) اوریت (٢٠٠٢)؛ رنچر به مورد این در بیش�تر جزئیات برای می�کند.

این ٣ بخش در می�شود. معرفی الگوریتم دو بخش، این ادامه در و می�شود معرفی مختصر طور به تصادفی تصویر روش ابتدا ٢ بخش در

می�شود. ارائه نتیجه�گیری پایان در و می�شود. آزمایش داده مجموعه ٣ روی بر الگوریتم�ها

خوشه�بندی و تصادفی تصویر ٢

تصادفی تصویر ١.٢

نقاط بین فاصله�ی تقریبی طور به باید که می�کند تصویر پایین�تر بعد با فضا یک به را باال بعد با فضای نقاط نگاشت یک با تصادفی١٠ تصویر

سرانجام می�کنیم. انتخاب را Rd×k ”مناسب”١١، کننده�ی تصویر ماتریس باشد، ،An×d داده�ها، ماتریس کنید فرض شود. حفظ فضا دو

صورت به را A تصویر

B = AR

می�کنیم. تعریف

است. تصادفی تصویر ایده�ی اصلی پشتوانه�ی که می�کنیم بیان را جانسون-لیندن�اشتراوس١٢ لم ادامه، در

Distance۴

Hierarchical۵

Partitioning۶

base Model٧

Agglomerative٨

Divisive٩

projection random١٠

suitable١١

Lindenstrauss and Johnson١٢
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هر برای ،f : Rd → Rk مانند نگاشتی ،ϵ > ٠ هر برای و A ∈ Rn×d کنید فرض ،(١٩٨۴) همکاران و جانسون .١.٢ لم

،u, v ∈ A سطر دو هر برای آن�گاه باشد، داشته وجود ،k ≥ ۴ logn
ϵ٢
٢ −

ϵ٣
٣

(١− ϵ)∥u− v∥ ≤ ∥f(u)− f(v)∥ ≤ (١+ ϵ)∥u− v∥.

کارهایی نمی�کند. صحبتی آن کردن پیدا نحوه�ی مورد در اما می�کند، تضمین را نگاشت وجود فقط ١.٢ لم که است این مهم نکته�ی

O(dn٢
(
log n+ ١

ϵ )
O(١)) مرتبه�ی از آن الگوریتم که می�باشد ،(٢٠٠٢) انجبرتسن آن�ها، مهم�ترین که شده انجام نگاشت کردن پیدا درمورد

می�باشد.

k-میانگین روش ٢.٢

مراحل زیر الگوریتم دهیم. قرار خوشه k در را آن�ها بخواهیم و ،X١,X٢, . . . ,Xn ∈ Rp باشیم، داشته Rp فضای در نقطه n کنید فرض

می�دهد. شرح را k-میانگین روش

کنید. انتخاب خوشه مرکز عنوان به را داده k

کنید. محاسبه خوشه�ها مرکز با را داده�ها بقیه�ی فاصله�ی

دهید. قرار خوشه همان در را نزدیک�ترند، خوشه هر مرکز به که داده�هایی

بگیرید. نظر در خوشه جدید مرکز عنوان به را خوشه هر میانگین

تعیین روش خوشه، تعداد چون عواملی به خوشه�بندی روش کنید. تکرار نکنند، تغییر تقریبا خوشه�ها مرکز که زمانی تا را ۴ تا ٢ مراحل

با را خوشه هر نماینده�ی .(١٣٩١) دهقان دارد، بستگی می�شوند، انتخاب خوشه�ها مرکز عنوان به که اولیه�ای مقدار و خوشه�ها بین فاصله�ی

زیان تابع می�شود. بیان rik ∈ {٠,١} صورت به که دارند تعلق خوشه�ها از یکی به فقط نمونه اعضای از یک هر حال می�گیریم. نظر در µk
صورت به روش این در

J =
n∑
i=١

K∑
k=١

rik∥Xi − µk∥٢ (١)

شود. مینیمم زیان تابع که می�گردد افرازی دنبال به k-میانگین روش می�شود. تعریف

تصادفی تصویر از استفاده با k-میانگین روش به باال بعد با داده�های کردن خوشه�بندی ٣.٢

�دهید نمایش Xn×d ماتریس با را نمونه این دهید. قرار خوشه k در را نمونه� این بخواهید و باشد موجود Rd فضای در نقطه n کنید فرض

داده�ها کردن خوشه�بندی با می�باشد. XRP
n×h = Xn×hPd×h صورت به تبدیل�یافته داده�های بگیرید. نظر در را Pd×h تصادفی ماتریس و

طور به ابتدا تصادفی، تصویر از استفاده برای می�شود. کاسته k-میانگین روش محاسباتی هزینه�ی از چشم�گیری طور به کم�تر بعد با فضای در
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استفاده با را Xn×d ماتریس می�کنیم. تولید را تصادفی ماتریس سپس می�کنیم. انتخاب خوشه�ها مرکز عنوان به را نمونه از نقطه k تصادفی

می�گیریم. نظر در XRP در خوشه�ها میانگین را CRP خوشه�ها، مرکز برای اولیه مقدار می�کنیم. تبدیل XRP
n×D به ،(D < d) Pd×D از

می�کند. بیان را روش این جزئیات ٣.٢ الگوریتم می�کنیم. استفاده تبدیل�یافته داده�های برای k-میانگین روش از سپس

بگیرید. ورودی عنوان به را K و D اعداد و Xn×d ماتریس

دهید. قرار G مجموعه�ی در و کنید انتخاب تصادفی طور به خوشه�ها مرکز عنوان به را X ماتریس از نقطه K

کنید. تولید را Pd×D تصادفی ماتریس

.XRP
n×D = XP کنید حساب

کنید. مشخص ٢ مرحله�ی اساس بر XRP در خوشه�ها میانگین محاسبه�ی با را ،CRPk×D خوشه�ها، مرکز

آورید. دست به� G مجموعه�ی و کنید اجرا CRP از استفاده با XRP برای را k-میانگین روش

گردانید. بر خروجی عنوان به را G مجموعه�ی

تکراری تصادفی تصویر پایه�ی بر k-میانگین روش ۴.٢

خیلی شوند، داده نسبت خودشان، واقعی خوشه�های به نقاط این�که احتمال می�کنیم، تصویر کوچک�تر خیلی بعد با فضا یک به را داده�ها وقتی

بعد چندین به می�کند، تصویر بعد یک به فقط را داده�ها که ،٣.٢ الگوریتم خالف بر که است داده ارائه الگوریتمی ،(٢٠١٢) کاردوس است. کم�تر

می�باشند. بعد مرحله�ی برای اولیه مقدار مرحله، هر خوشه�های و می�شوند خوشه�بندی داده�ها بعد هر در می�کند. تصویر هستند) صعودی (بعدها

مرکز مرحله اولین در .XRP١ D١)یعنی < d) می�کند تصویر P١ تصادفی ماتریس از استفاده D١با بعد به را ،X داده�ها، الگوریتم این

خوشه�ها میانگین حال می�کنیم. خوشه�بندی را ،XRP١ داده�ها، k-میانگین، روش از استفاده با می�شوند. انتخاب تصادفی طور به خوشه�ها،

می�توان را روند همین مشابه طور به می�کنیم. استفاده D١ < D٢ < d برای یعنی بعد مرحله�ی در خوشه�ها مرکز عنوان به مرحله این در را

است. شده بیان ۴.٢ الگوریتم در روش این بیش�تر جزئیات داد. ادامه

بگیرید. ورودی عنوان به را K و Da=١,...,m اعداد و Xn×d ماتریس

دهید. قرار G مجموعه�ی در و کنید انتخاب تصادفی طور به خوشه�ها مرکز عنوان به را X ماتریس از نقطه K

دهید انجام را ۶ تا ٣ مراحل m تا a = ١ برای

کنید. تولید را Pa(d×Da) تصادفی ماتریس

.XRPa

(n×Da)
= XPa کنید حساب

کنید. مشخص Gاساس بر XRPa در خوشه�ها میانگین محاسبه�ی با را ،CRPa

(k×Da)
خوشه�ها، مرکز
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آورید. دست به را G مجموعه�ی و کنید اجرا CRPa از استفاده با XRPa برای را k-میانگین روش

گردانید. بر خروجی عنوان به را G مجموعه�ی

شبیه�سازی ٣

و RP ،Classic با ترتیب به را روش سه این می�کنیم. مقایسه را ۴.٢ و ٣.٢ ،٢.٢ الگوریتم�های داده، مجموعه سه از استفاده با بخش این� در

هم�چنین مرکزش. با خوشه هر اعضای فاصله�های میانگین یعنی می�کنیم؛ MSEاستفاده از روش�ها این مقایسه�ی برای می�دهیم. نشان ١٣IRP

می�باشند. مصنوعی داده�ی دیگر، داده�ی مجموعه�ی دو و عکس اول داده�ی مجموعه�ی می�کنیم. مقایسه نیز را روش هر اجرای زمان

این است. شده تشکیل است، پیکسل ٩٢× ١١٢ آن عکس هر ابعاد که تایی١۴ عکس۴٠٠ مجموعه�ی یک از واقعی داده�ی مجموعه�ی

مختلف موضوع ۴٠ در عکس�ها این گرفت. نظر در R١٠٣٠۴ فضای در نقطه�ای عنوان به می�توان را عکس هر هستند. سفید و سیاه عکس�ها

کنیم. خوشه�بندی K = ۴٠ برای را نمونه این تا می�کنیم تالش ما پس شده�اند. تهیه

d-متغیره نرمال توزیع از نقطه n = ١٠٠٠ اول مجموعه�ی در می�کنیم. تولید d = ١٠٠٠٠ بعد دارای مصنوعی داده�ی مجموعه دو ما

انتخاب U(٠,٢) یکنواخت توزیع از درایه�اش هر که d × d قطری ماتریس Σ و d-متغیره استاندارد نرمال توزیع از µi که N(µi,Σ)

d-متغیره�ی توزیع از ci که U(ci−di, ci+di) پیوسته یکنواخت d-متغیره�ی توزیع از نقطه n = ١٠٠٠ نیز دوم مجموعه�ی در می�شود.

که می�شود فرض مورد دو هر در می�شوند. انتخاب U(٠,٢) پیوسته یکنواخت d-متغیره�ی توزیع از di و U(−١,١) پیوسته یکنواخت

.K = ٢٠ که کنید فرض این�جا در باشند. شده توزیع خوشه K در ١/K احتمال با نمونه�ها

انتخاب با ۴.٢ الگوریتم برای و D = ١٠,٢٠,۵٠,١٠٠ انتخاب با ٣.٢ الگوریتم برای را مقایسه ما

در داده�ها یعنی نمی�گیرد، صورت بعدی کاهش ٢.٢ الگوریتم در می�دهیم. انجام D = [١٠,٢٠], [١٠,٢٠,۵٠], [١٠,٢٠,۵٠,١٠٠]
شده�اند. تولید استاندارد نرمال توزیع از درایه�هایش می�شود، استفاده تصادفی ماتریس از مواردی�که همه�ی در می�شوند. خوشه�بندی ،d بعد همان

دارای IRPروش که است این بیان�گر ؟؟ جدول است. شده ارائه ١ جدول در الگوریتم سه این اجرای زمان MSEو مقایسه�ی به مربوط نتایج

دارد. نیاز خوشه�ها محاسبه�ی برای کم�تری زمان به ولی است کالسیک روش به نزدیک دقتی

نتیجه�گیری و بحث

Dانتخاب برای مناسبی مقدار اگر که دادند نشان عددی نتایج و شد استفاده باال بعد با داده�های خوشه�بندی برای تکراری تصادفی تصویر روش

دچار k-میانگین الگوریتم که می�شود آن مانع تکراری روش این هم�چنین می�شود. RP روش به نسبت کمتری MSE دارای IRP روش شود،

Iterative Random Projectio١٣

Cambridge Laboratories AT&T ١۴
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است. شده ارائه داده مجموعه سه برای مختلف روش�های اجرای زمان و MSE جدول، این در :١ جدول

داده�ها Classic RP١٠ RP٢٠ RP۵٠ RP١٠٠ IRP[١٠,٢٠] IRP[١٠,٢٠,۵٠] IRP[١٠,٢٠,۵٠,١٠٠]

٢*تصاویر MSE(١٠۶) ۶٫ ۴۵۴ ٨٫ ١۶۶ ٧٫ ٧۵٨ ٧٫ ٣٩٩ ٧٫ ٠٨٨ ٧٫ ٣٧۵ ۶٫ ٧٠٨ ۶٫ ۵٣١
*٢ Time(s) ١١٫ ۶٩١ ٠٫ ٢٨٢ ٠٫ ٢٠٢ ٠٫ ٢٩٩ ٠٫ ۴٧۴ ٠٫ ١٩۶ ٠٫ ٣٣٧ ٠٫ ۵۵٢

٢*گاوسی MSE(١٠۴) ١٫ ١٧٠ ١٫ ٣۴۴ ١٫ ١٢٧ ١٫ ٠٧٨ ١٫ ١٧٣ ١٫ ٠٨۵ ١٫ ٠٣٣ ١٫ ٠٢٩
*٢ Time(s) ١٠٫ ٣٠٧ ٠٫ ٣۴۴ ٠٫ ۴٧٨ ٠٫ ٣۶١ ٠٫ ۶٧۵ ٠٫ ٣٢۶ ٠٫ ۵۵٨ ٠٫ ٩۶٨

٢*یکنواخت MSE(١٠٣) ٣٫ ٣٣۶ ٣٫ ۶۶٠ ٣٫ ۵٣۵ ٣٫ ٣٨۶ ٣٫ ٣۵٧ ٣٫ ۴٠١ ٣٫ ٣٨٣ ٣٫ ٣۴۴
*٢ Time(s) ١۵٫ ٠٧٨ ٠٫ ٣٧۵ ٠٫ ۵١۶ ٠٫ ٨٩٩ ١٫ ۴٩۵ ٠٫ ٣٣٩ ٠٫ ۶١٩ ٠٫ ٩٩۵

.(٢٠١٢) شود،کاردوس موضعی١۵ مینیمم
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ARFIMA مدل پارامترهای برآورد در موجک�ها

شادمان١ شبنم افشاری، محمود

بوشهر فارس خلیج دانشگاه

با فرآیندهای برآورد در موجک ضرایب کاهشی هم�بستگی خاصیت داده�هاست. تحلیل در قوی بسیار ابزارهای از یکی موجک، تبدیل چکیده:

ساختار این بر عالوه باشد. فرآیندهایی چنین از استفاده در کارا و مناسب بسیار روشی موجک، تبدیل که می�شود باعث طوالنی�مدت، حافظه

بیزی، روش از استفاده موارد این در می�سازد. مواجه مشکل با را داده�ها درست�نمایی تابع دقیق محاسبه فرآیندهایی، چنین متراکم کواریانسی

آن پارامترهای برآورد تشریح به ساختار این با مدلی معرفی ضمن مقاله، این گیرد.در قرار استفاده مورد موجک ضرایب برای آسانی به می�تواند

ازریابی برآورد، روش و مدل کارایی و عملکرد شبیه�سازی، مطالعات از استفاده با و پرداخته موجک�ها از بهره�گیری با و بیزی روشی اساس بر

می�شود.

بیزی. برآورد درست�نمایی، طوالنی�مدت، حافظه فرآیند، موجک، کلیدی: واژه�های

.62M10 ،65T60 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

فرآیند به�ویژه طوالنی�مدت، حافظه با فرآیندهای دارد، رشته�ها از بسیاری در فراوانی کاربرد که زمانی سری�های در مباحث مهم�ترین از یکی

معرفی (١٩٨٠) گرانجر و جویکس و (١٩٨١) هسکینگ توسط بار اولین برای ARFIMA(p,d,q) مدل است. ARFIMA(p,d,q)

در که روش�هایی از یکی برآورد، مبحث در می�باشد. آن ضرایب برآورد استنباط، و تحلیل برای مدل�ها این برازش در اساسی مسئله گردید.

هار بار اولین برای موجک�هاست. مبحث رسانیده، اثبات به برآوردگرها سایر کشیدن چالش به در را خود کارایی و قدرت موارد، از بسیاری

تحقیقات در متعددشان، خواص به بنا موجک�ها داد. قرار استفاده مورد خود پایان�نامه در را موجک�ها مبحث مجاری، ریاضی�دان ،(١٩١٠)

همچنین (٢٠١۴) افشاری و (٢٠١٣) افشاری ،(٢٠٠٨) افشاری گرفتند. قرار ویژه توجه مورد زمانی سری�های تحلیل در باألخص و آماری

دادند. انجام موجکی برآوردگرهای زمینه در تحقیقاتی (٢٠٠٨) افشاری و همکاران

ARFIMA(p,d,q) مدل ٢ بخش در منظور این برای می�گردد. ارائه ARFIMA(p,d,q) فرآیند از موجک�ها توسط بیزی تقریبی مقاله، این در

بخش در آن از پس می�شود. معرفی گسسته موجک تبدیل ٣ بخش در سپس می�گیرد. قرار بررسی مورد آن�ها کواریانسی ساختار و شده معرفی

shadman shabnam @yahoo.com : شادمان ١شبنم



بخش در می�شود. شامل را ARFIMA مدل پارامترهای بیزی برآورد ۵ بخش می�گیرد. قرار بررسی مورد موجک ضرایب کواریانسی ساختار ۴

می�شود. پرداخته نتیجه�گیری و بحث به نهایت در است. شده ارائه موجک�ها اساس بر مدل این بیزی برآورد در عددی نتایج ۶

کسری ARIMA فرآیند ٢

می�دهیم. ارائه آن کواریانسی ساختار به�همراه را ARFIMA(p,d,q) مدل بخش این در

داشت: خواهیم دوجمله�ای سری بسط به توجه با آن�گاه، باشد (١−B)d به�صورت کسری تفاضلی عملگر صورتی�که در

(١−B)d ≡
∞∑
j=٠

(
d

j

)
(−١)jBj

= ١− dB − ١
٢!d(١− d)B

٢ − ١
٣!d(١− d)(٢− d)B

٣ − · · ·

می�شود. تعریف Bjxt = xt−j به�صورت و می�باشد پسرو عملگر B و می�شود نامیده کسری تفاضلی پارامتر و d ∈ (−٠٫ ۵,٠٫ ۵) آن در که

باشیم: داشته صورتی�که در است، ARFIMA(p, d, q) به�صورت ،Xt فرآیند گوییم .١.٢ تعریف

Φ(B)(١−B)d(xt − µ) = Θ(B)εt

µ .Θ(B) = ١+ θ١B + · · ·+ θqB
q و Φ(B) = ١+ ϕ١B + · · ·+ ϕpB

p و هستند نامنفی صحیح اعداد q و p آن در که

را µ شود، کم مسئله کلیت از این�که بدون می�باشد. σ٢ε واریانس و صفر میانگین با گوسین سفید اغتشاش فرآیند εt و است فرآیند میانگین

می�گیریم. نظر در صفر

می�باشد. برگشت�پذیر و ایستا فرآیندی − ١
٢ ≤ d ≤ ١

٢ برای ARFIMA(p,d,q) فرآیند که داد نشان (١٩٨١) هسکینگ این بر عالوه

زیر صورت به را فرآیند این اتوکواریانس تابع (١٩٩٢a) سوئل باشند، داشته قرار واحد دایره بیرون Φ(B) ریشه�های که صورتی در همچنین،

نمود: محاسبه

γ(τ) = σ٢ε

q∑
l=−q

p∑
j=١

Ψ(l) ζj C(d, p+ l − τ, ρj) (١)

و Ψ(l) =
∑min(q, q+l)
ν=max(٠, l) θν θν−l روابط و است Φ(B) چندجمله�ای ریشه�های عکس |ρj | 6 ١, j = ١, · · · , p آن در که

فرکانس عنوان به λ گرفتن نظر در با C(d, h, ρ) تابع همچنین است. برقرار αj = [ρj Π
p
j=١)١− ρjρk)Π

p
j ̸=k,j=١(ρk − ρj)]

−١

می�شود: تعریف زیر صورت به ω = e−iλ و سری

C(d, h, ρ) =
١
٢π

∫ ٢π

٠
[

ρ٢pj
(١− ρjω)

− ١
(١− ρ−١j ω)

]

× (١− e−iλ)−d(١− eiλ)−d e−iλhdh

۶٧



گسسته موجک تبدیل ٣

با داد پیشنهاد (١٩٨٩) ماالت آن�چه مطابق استاندارد، موجک تبدیل باشد، داده�ها بردار ،n = ٢J , X = (x١, · · · , xn) که صورتی در

داده�هاست: مقیاس نشان�گر و مثبت صحیح عدد J آن در که می�کند عمل داده�ها روی بر زیر، فیلترهای بردن به�کار

cJ−١, k =
∑
m

hm−٢k cJ,m , dJ−١, k =
∑
m

gm−٢k cJ,m (٢)

داده�ایم قرار استفاده مورد ما که موجکی این�جا در که می�شود شامل را متفاوتی مقادیر استفاده، مورد موجکی خانوداه�ی به بسته hl ضرایب

غیرصفر hl ضرایب متناهی تعداد که می�شود فیلترهایی به منجر که دارد فشرده محمل موجکی چنین می�باشد. (١٩٩٢) دوبیچز موجک�های

می�شود: ظاهر است زیر به�صورت و متعامد Wماتریس که ،Z =WX ماتریس به�صورت اغلب DWT عملی اهداف�های برای دارند.

W = [wJ−١, wJ−٢, · · · , wJ−r, vJ−r]T

آن، در که

vJ−r = [ϕ−r,k(٠) · · ·ϕ−r,k(n− ١)] , k = ٠,١,٢, · · · , n٢r − ١

wJ−i = [ψ−i,k(٠) · · ·ψ−i,k(n− ١)] , k = ٠,١,٢, · · · , n
٢i
− ١ , i = r, · · · ,١

می�شوند: تجزیه زیر به�صورت ضرایب از مجموعه�ای به داده�ها ماتریسی تبدیل این در

Z = [dJ−١,٠ dJ−١,١ · · · dJ−١,n٢ −١ dJ−٢,٠ dJ−٢,١ · · · dJ−٢,n۴ −١ · · ·

dJ−r,٠ dJ−r,١ · · · dJ−r, n
٢r−١ cJ−r,٠ cJ−r,١ · · · cJ−r, n

٢r−١]
T

موجک ضرایب کواریانس و واریانس ۴

،i, j = ١, · · · , n برای X بردار کواریانس واریانس ماتریس شوند، تولید γ(τ) اتوکواریانس تابع با تصادفی فرآیند یک از داده�ها ∑اگر
Z کواریانس واریانس ماتریس می�توان ،DWT ماتریسی نماد از استفاده با بنابراین بود. خواهد

∑
X(i, j) = [γ(|i− j|)] به�صورت

کرد: محاسبه زیر به�صورت ∑را
Z

=W
∑
X

WT (٣)

روش ٣ رابطه�ی از استفاده با
∑
Z محاسبه�ی این�حال با ببینید). را (١٩٩۶) مککوی و (والدن است، دسترس در W برای بیانی گرچه

استفاده کار سازو قسمت، این در که است DWT بازگشتی فیلترهای از استفاده کم�تر، محاسبات با و سریع�تر روش یک بود. نخواهد کارایی

۶٨



می�دهیم: شرح اختصار به� را آن�ها از

دنباله�ا�ی ،an آن در که می�کند عمل زیر به�صورت ضرایب، به�عنوان fl نامتناهی دنباله�ی از استفاده با که است خطی فیلتر یک F کنید فرض

است. نامتناهی

(Fa)k =
∑
n∈Z

fn−k an

و d(j) = [dj,k]
T این�که گرفتن نظر در با می�کند. عمل (D٠a)j = a٢j به�صورت که است زیرنمونه�ای عملگر ،D٠ کنید فرض هم�چنین

نوشت: می�توان را زیر روابط همچنین (D٠g)k = g٢k و (D٠h)k = h٢k روابط k ∈ Z تمام برای c(j) = [cj,k]
T

(Hc)m =
∑
m∈Z

hm−٢k cj+١,m ∀ k ∈ Z

(Gc)m =
∑
m∈Z

gm−٢k cj+١,m ∀ k ∈ Z

است: بازنویسی قابل زیر ماتریسی به�صورت ، گسسته موجک تبدیل بازگشتی فیلترهای روابط نتیجه در

c(j) = Hj+١ c
(j+١)

d(j) = Gj+١ c
(j+١) (۴)

هستند. D٠G و D٠H فیلترهای به مربوط خطی توابع ماتریس ،Gj+١ و Hj+١ که

محاسبه زیر بازگشتی صورت به را موجک ضرایب کواریانس و واریانس فیلترها این از استفاده با (١٩٩٩a) ونوسی و کرادی این، بر عالوه

کردند:

cov(dj,k, dj′,k′) =
∑
m

∑
n

gm−٢k gn−٢k′ cov(cj+١,m, cj′+١,n)

cov(cj,k, cj′,k′) =
∑
m

∑
n

hm−٢k hn−٢k′ cov(cj+١,m, cj′+١,n)

هستند. صحیح اعداد k و k′ ، j ،j′ آن در که

داد: قرار استفاده مورد زیر به�صورت باال، روابط آوردن به�دست برای را فیلترها کلی حالت یک در می�توان بنابراین

بین کواریانس می�باشد، γ(τ) همان که
∑
X ماتریس مؤلفه�های روی بر j = j

′
= J − ١ مقیاس در ؟؟ رابطه در فیلترها بردن به�کار با

سایر در فیلترها بردن به�کار با ترتیب به�همین می�آید. به�دست مقیاسی و موجکی ضرایب بین همچنین و مقیاسی ضرایب بین موجک، ضرایب

آورد. به�دست را
∑
Z ماتریس مؤلفه�های تمام می�توان مقیاس�ها

شود داده نمایش CC{j+١,j+١} با و بوده معلوم j + مقیاس١ در c(j+١) مقیاسی ضرایب واریانس�کواریانس ماتریس که صورتی در حال
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آورد: به�دست زیر به�صورت را ۴ رابطه از استفاده با j مقیاس در موجک ضرایب واریانس�کواریانس ماتریس می�توان

DD{j,j} = var(d(j)) = var(Gj+١c
(j+١))

= Gj+١var(c
(j+١))GTj+١

= Gj+١[CC
{j+١,j+١}]GTj+١

که آورد به�دست را j مقیاس در موجکی و مقیاسی ضرایب بین و مقیاسی ضرایب بین واریانس�کواریانس ماتریس می�توان ترتیب، به�همین

واریانس یکسان، مقیاس�های در ضرایب بین �واریانس�های که است به�ذکر الزم می�شود. داده نشان CD{j,j} و CC{j,j} با به�ترتیب

می�شود. نامیده درون�مقیاسی

DD{j−١,j} با j − ١ و j مقیاس در موجک ضرایب برای است متفاوت مقیاس دو به مربوط که بین�مقیاسی کواریانس�های این بر عالوه

می�آید. به�دست ترتیب به�همین و داده نشان CD{j−١,j} با j مقیاس در موجکی ضرایب و j − مقیاس١ در مقیاسی ضرایب برای و

بیزی استنباط ۵

مزومدر همچنین، شد. معرفی (١٩۶٨) مندلبرت و وننس توسط برمی�گیرد، در نیز را ARFIMA فرآیندهای که کسری براونی حالت فرآیند

طول در هذلولی�گون سرعتی با کسری براونی حالت فرآیندهای برای گسسته موجک ضرایب وابستگی که دادند نشان (١٩٨٢) دیجکرمن و

هم�بستگی�کاهشی در کاهش میزان که داد نشان (٢٠٠٠) جنسن و (١٩٩٩b) جنسن ،(١٩٩٩a) جنسن این بر عالوه می�یابد. کاهش زمان

در ضرایب کردن جایگزین با که می�دهد اجازه دارند، باالیی خودهم�بستگی طوالنی�مدت حافظه�ی با فرآیندهای خود وقتی�که موجک، ضرایب

ویژگی این از بهره�گیری با را ARFIMA مدل پارامترهای بیزی برآورد می�توان اکنون آید. دست به باوری قابل نتایج ،... و تفسیر و برآورد

آورد. به�دست زیر به�صورت و موجک ضرایب

کرد. داده�ها توزیع جانشین را هستند صفر میانگین گوسین که موجک ضرایب می�توان بنابراین است متعامد و خطی تبدیل ، DWT که آن�جا از

می�توان بنابراین .θ = (θ١, θ٢, · · · , θq), ϕ = (ϕ١, ϕ٢, · · · , ϕp) که Ψ٠ = (ϕ, θ, d) هم�چنین و Ψ = (ϕ, θ, d, σ٢ε) کنید فرض

نوشت:

[Zi|Ψ] ∼ N(٠, σ٢Zi
(Ψ)) (۵)

بود: خواهند زیر به�صورت موجک ضرایب واریانس�های ١ رابطه به توجه با مستقلند. یکدیگر از i = ١,٢, · · · , n ازای به که

σ٢Zi
(Ψ) = σ٢εσ

٢
Zi
(Ψ٠)

می�شود. بیان [Zi|Ψ] ∼ N(٠, σ٢εσ٢Zi
(Ψ٠)) به�صورت ۵ رابطه نتیجه در

توزیع پیشین چگالی ،σ٢ε برای IG(
α

٢ ,
p

٢ معکوس( گاما پیشین چگالی پارامترها، بودن مستقل فرض با را پارامترها پسین توزیع زیر قضیه

٧٠



می�دهد. به�دست θ و ϕ پارامترهای برای (−١,١) فاصله�ی روی یکنواخت توزیع و d پارامتر برای (−١٢ ,
١
٢ ) فاصله�ی روی یکنواخت

است: زیر به�صورت Ψ٠ = (ϕ, θ, d) پسین توزیع ، ARFIMA(p,q,d) فرآیند موجکی تجزیه گرفتن نظر در با .١.۵ قضیه

π(Ψ٠|Z) ∝ (
n∏
i=١

σ٢Zi
(Ψ٠))

− ١
٢ [

n∑
i=١

(
Z٢
i

σ٢Zi
(Ψ٠)

)]−
n
٢ π(Ψ٠)

نوشت: می�توان اثبات.

π(Ψ|Z) ∝ (σ٢ε)
−n

٢ (
n∏
i=١

σ٢Zi
(Ψ٠))

− ١
٢ exp[−

∑n
i=١(

Z٢
i

σ٢
Zi

(Ψ٠)
)

٢σ٢ε
]π(Ψ) (۶)

می�آید: به�دست Ψ٠ حاشیه�ای پسین توزیع ،σ٢ε به نسبت ۶ رابطه�ی از انتگرال�گیری با مزاحم، پارامتر یک عنوان به σ٢ε گرفتن نظر در با حال

π(Ψ٠|Z) =

∫
σ٢
ε

π(Ψ|Z)dσ٢ε

∝ (
n∏
i=١

σ٢Zi
(Ψ٠))

− ١
٢π(Ψ٠)

∫
(σ٢ε)

−n
٢ exp[−

∑n
i=١

Z٢
i

σ٢
Zi

(Ψ٠)

٢σ٢ε
]

× (σ٢ε)
− (β+٢)

٢ exp(− α

٢σ٢ε
)dσ٢ε

= (
n∏
i=١

σ٢Zi
(Ψ٠))

− ١
٢π(Ψ٠).

Γ(n+β٢ )

(
α+
∑n

i=١
Z٢
i

σ٢
Zi

(Ψ٠)

٢ )
n+β
٢

.

∫
f(σ٢ε)dσ

٢
ε

∝ (

n∏
i=١

σ٢Zi
(Ψ٠))

− ١
٢π(Ψ٠)[

n∑
i=١

Z٢
i

σ٢Zi
(Ψ٠)

]−
n
٢

بنابراین، می�باشد IG(
α+

∑n
i=١

Z٢
i

σ٢
Zi

(Ψ٠)

٢ , (n+β)٢ ) معکوس گاما چگالی تابع f(σ٢ε) آن در که

π(Ψ٠|Z) ∝ (

n∏
i=١

σ٢Zi
(Ψ٠))

− ١
٢ [

n∑
i=١

(
Z٢
i

σ٢Zi
(Ψ٠)

)]−
n
٢ π(Ψ٠) (٧)

�
٧ رابطه از استفاده با نیاز مورد نمونه�های انتخاب و ((١٩۵٠) متروپولیس و (همکاران متروپولیس الگوریتم از استفاده با می�توان اکنون

کرد. برآورد را مدل پارامترهای
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شبیه�سازی ۶

مدل پارامترهای برآورد برای شد، ارائه ۵ بخش در که برآوردها سازوکار چگونگی عددی، نتایج و روابط از استفاده با بخش، این در

تکرار مختلف پارامترهای با را فرآیند بیشتر اطمینان برای و می�گیرد قرار بررسی مورد ٢٩تایی و ٢٧ نمونه�های برای ARFIMA(1,d,1)

١ جدول می�شود. ارائه پارامترها برآورد ،(١٩٨٣) گیویک و پورتر-هوداک مقادیر و MLE مقادیر بیشتر، مقایسه برای همچنین می�کنیم.

می�دهد. به�دست را GPH MLEو روش�های همچنین ۵ بخش در شده ارائه روش از استفاده با را ARFIMA(1,d,1) مدل پارامترهای برآورد

همچنین، است. کرده عمل بهتر دیگر برآوردگر دو به نسبت بیز برآوردگر موارد، بیشتر در تقریباً جدول، در آمده به�دست مقادیر به توجه با

داده�اند. به�دست بهتری مقادیر نمونه، حجم افزایش با روش�ها تمامی در تقریباً برآوردها

روش ، MP(4) موجک از بهره�گیری با بیزی موجک روش� از استفاده با به�ترتیب ARFIMA(1,d,1) فرآیند در θ و ϕ ، d برآورد :١ جدول

GPH روش و MLE
(ϕ, d, θ) ϕ = ٠٫ ١ d = ٠٫ ٢ θ = ٠٫ ۵ ϕ = −٠٫ ١ d = ٠٫ ۴ θ = −٠٫ ۵

٢٧ KV ٠٫ ١٧٠ ٠٫ ٢۶١ ٠٫ ۶۶۵ −٠٫ ٢۵۶ ٠٫ ٣٧۵ −٫ ٠٢٩٩

MLE ٠٫ ١۴٧ ٠٫ ٠٠۵ ٠٫ ۴٧٩ −٠٫ ١۴١ ٠٫ ٠٨٣ −٠٫ ۴۴٧

GPH ٠٫ ٠۶٧ ٠٫ ٠٩٠

٢٩ KV ٠٫ ٠۴۶ ٠٫ ٣٩١ ٠٫ ۵۵٨ −٠٫ ٠۵٣ ٠٫ ٢٨٣ −٠٫ ۴١۴

MLE ٠٫ ٣٣۶ ٠٫ ٠۶١ ٠٫ ۶٨١ −٠٫ ٠٣٣ ٠٫ ٠٣۶ −٠٫ ۴۴٣

GPH ٠٫ ٢٠٣ ٠٫ ٣٢٩

نتیجه�گیری و بحث

و کواریانسی ساختار پیچیده محاسبات دلیل به کالسیکی برآوردگرهای که جایی طوالنی�مدت، حافظه با فرآیندهای برآرود در موجک تبدیل

این�رو از می�دهد. دست به را مقبول�تری و کارا برآوردهای کاهشی، همبستگی ویژگی دلیل به و بوده مناسب بسیار ناتوانند، درست�نمایی، توابع

بود. خواهد جوامع تحلیل در شایانی کمک همبسته، داده�های با مواجه در آن از استفاده
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پیوسته توزیع یک از رکوردی مقادیر سازی شبیه

١ نجفی حسین محمد افشاری، محمود

فارس خلیج دانشگاه دانشگاه

در رکوردها تعداد بودن کوچک �باشند. ( کوچکتر ) بزرگتر خود قبلی مقادیر از که هستند مقادیری مشاهدات از دنباله یک در رکوردها چکیده:

مذکور ویژگی�ها�ی وجود رکوردهاست. مهم ویژگی دو جدید رکورد یک رخداد جهت انتظار زمان متوسط بودن نامتناهی و دلخواه نمونه�ی یک

مبتنی آماری استنباط�های در رکوردی نمونه�های اندازه�ی دیگر طرف از و باشد زمان�بر طرف یک از رکوردها سازی شبیه فرایند تا می�شود باعث

باال رکوردهای آن تحت که می�شود ارائه الگوریتمی رکوردها، استخراج روش�های معرفی از پس مقاله این در باشد. کوچک رکوردها مقادیر بر

�می�شود. تولید تری کوتاه زمان در پیوسته توزیع یک از ( پایین )

الگوریتم. نمونه�گیری، بقاء، تابع رکورد، کلیدی: واژه�های

.62G30 ،65C60 ،68U20 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

فرض همچنین باشد. f(x) چگالی تابع و F (x) توزیع تابع با توزیع هم و مستقل تصادفی متغیرهای از دنباله�ای · · · , X٢, X١ کنید فرض

Xj > Xi ،i < j هر برای اگر می�گویند باال رکورد یک را Xj مشاهده�ی نگیرد. صورت دنباله در تساوی و باشد پیوسته F (x) که �کنید

هواشناسی، مثل مسائلی در رکوردها Xjباشد. < Xi ،i < j هر برای اگر می�گویند پایین رکورد یک Xjرا مشاهده�ی ترتیب همین به باشد.

(١٩۵٢) چاندلر بار نخستین را رکورد مفهوم دارند. کاربرد ... و اعتماد قابلیت ژئوفیزیک، نگاری، زلزله عمر، طول آزمون ورزشی، مسابقات

نظریه�ی مختلف وجوه از محققین و است گرفته صورت زمینه این در زیادی پژوهش�های چاندلر توسط موضوع این معرفی متعاقب کرد. مطرح

متکی برآوردها این که آنجا از می�باشد. زمینه این در عالقه مورد مباحث از یکی رکوردها براساس برآورد داده�اند. قرار مطالعه مورد را رکوردها

سه کنون تا است. برخوردار خاصی اهمیت از مورد نظر مورد جامعه�ی از رکوردها استخراخ شیوه�ی که است بدیهی رکورد، نمونه�های بر هستند

از: عبارتند خالصه طور به روشها این که است گرفته قرار استفاده مورد رکوردها استخراج برای روش

mhnajafe@gmail.com : نجفی حسین ١محمد



مسقیم نمونه�گیری .١

n حجم به تصادفی نمونه�ی یک ابتدا که باشد این کند خطور ذهن به جامعه یک از رکوردها استخراج برای که راهی نخستین شاید

روش این گیرد. قرار استفاده مورد آماری استنباط�های جهت آن پایین یا و باال رکوردهای سپس و شود استخراج نظر مورد ازجامعه�ی

به می�توان زمینه این در است. معروف مستقیم گیری نمونه طرح به است، تصادفی رکوردها تعداد ولی ثابت نمونه تعداد آن در که

می�باشد. محدود رکوردها تعداد معموال مستقیم روش در کرد. اشاره (٢٠٠٣) ناگاراجا و هافمن مطالعات

معکوس نمونه�گیری .٢

از دلخواه رکوردهای تعداد به دست�یابی و بست بن این از خروج برای رکوردهاست. تعداد بودن محدود مستقیم طرح مشکالت از یکی

آنقدر را نمونه�گیری و نمی�شود تثبیت قبل از نمونه حجم یعنی می�باشد. معروف معکوس نمونه�گیری به که می�شود استفاده دیگری روش

است. تصادفی متغیر یک خود نمونه حجم نمونه�گیری نوع این در که است بدیهی شود. ظاهر مطلوب رکوردهای تعداد تا می�دهند ادامه

کنید. مطالعه می�توانید (١٩٩٨) ویتاکر و سامانیگو در را طرح این بیشتر جزئیات

تکراری معکوس نمونه�گیری .٣

رکورد k١ �معکوس نمونه�گیری روش همان با اول، مرحله�ی در ابتدا طرح این در است. معکوس روش به تکراری نمونه�گیری سوم، طرح

رکورد k٢ اول، نمونه�ی از مستقل نمونه�ای نظرگرفتن در با دوم مرحله�ی در سپس می�نمایند متوقف را نمونه�گیری و می�کنند استخراج را

فرایندهای از بسیاری در طرح این می�دهند. ادامه نظر مورد رکورد�های تعداد به رسیدن تا را روند این و می�نمایند اسخراج را بعدی

رکوردها تعداد طرح این در است. مفید بسیار می�شوند تولید یکسان شرایط با مختلف زمانی بازه�های در شده ساخته کاال�های که صنعتی

هر در و مرحله ١٠ در می�توان صورت این در کنیم، پیدا را رکورد ٢٠ بخواهیم اگر مثال باشند. می�توانند نیز برابر مختلف مراحل در

هر در k = ٢ ازای به را طرح این (٢٠٠١) احمدی و ارقامی آورد. دست به را نظر مورد رکوردهای رکورد، ٢ استخراج با مرحله

استفاده رکوردها اساس بر جامعه چندک�های و توزیع تابع برآورد برای روش این از (٢٠٠٣) گوالتی و پاجت کردند. پیشنهاد مرحله

کرده�اند.

رکوردها تعداد و زمان ٢

رکورد اولین عنوان به را مشاهده اولین رو این از شود مقایسه قبلی مشاهده�ی با مشاهده هر است الزم شود، ثبت جدیدی رکورد اینکه برای

Uj نماد با را آماره این اگر می�شود نامیده باال رکورد زمان می�دهد رخ باال رکورد امین j آن در که مشاهده�ای سریال شماره می�گیرند. نظر در

داریم: �دهیم، نمایش

U١ = ١, Uj = min{k|Xk > XUj−١}, j ≥ ٢
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با: است برابر رکوردها تعداد صورت این در کنیم، تعریف زیر صورت به را Yi نشانگر تصادفی متغیر اگر

Nn =

n∑
i=١

Yi , Yi =

 ١ باشد Xiرکورد هرگاه

٠ نباشد رکورد Xi هرگاه

رکوردهای زمان و باال رکوردهای باشیم، داشته ١٠,١٢,۶,١۵,٢٠,١٨,١٧,۵,٢٢,٣ مقادیر با ١٠تایی نمونه�ی یک فرضکنید .١.٢ مثال

است: زیر صورت به باال

رکوردهای باال XU١ = ١٠ XU٢ = ١٢ XU٣ = ١۵ XU۴ = ٢٠ XU۵ = ٢٢

زمان رکوردهای باال U١ = ١ U٢ = ٢ U٣ = ۴ U۴ = ۵ U۵ = ٩

مطالعه�ی برای است. تعریف قابل نیز دیگری مرتبط آماره�های و پایین رکوردهای زمان پایین، رکوردها�ی شده، گفته تعاریف شبیه .٢.٢ گزاره

کنید. مراجعه (١٩٩٨) آرنولد و همکاران به بیشتر

ریاضی امید صورت این در باشند. توزیع هم و مستقل تصادفی متغیرهای از دنباله�ای X١, X٢, X٣, · · · , Xn کنید فرض .٣.٢ قضیه

می�آید: دست به زیر رابطه�ی از رکوردها تعداد

E(Nn) ≈ γ + Lnn, γ ≈ ٠٫ ۵٧٧٢ اویلر) (ثابت

داریم: Yi نشانگر متغیر به توجه با اثبات.

E(Yi) = p(Yi = ١) = p(Xi = max(X١, X٢, · · ·Xi)) =
١
i
,

E(Nn) = E(
n∑
i=١

Yi) =
n∑
i=١

E(Yi) =
n∑
i=١

١
i
,

نوشت: می�توان بنابراین
∑n
i=١

١
i − Lnn −→ γ که آنجا از

E(Nn) ≈ γ + Lnn = ٠٫ ۵٧٧٢+ Lnn.

�
ببینید. را (١٩٧٨) گلیک بیشتر جزئیات برای

که است این قضیه این در تأمل قابل نکته�ی کرد. محاسبه تایی n نمونه�ی یک در را رکوردها تعداد ریاضی امید می�توان ٣.٢ قضیه�ی به توجه با

است. شده محاسبه n مقادیر از بعضی برای رکوردها تعداد متوسط ١ جدول در می�شود. تأیید آشکارا رکوردی نمونه�های اندازه�ی بودن کوچک

که می�بینیم باشد داشته وجود رکورد ١۴ تقریباً تایی ١٠٠٠٠٠٠ نمونه�ی یک در داریم انتظار می�شود دیده ١ جدول در که گونه همان

کمیابند. انصافاً رکوردها
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رکوردها تعداد میانگین :١ جدول

n ٢ ١٠ ٢٠ ٨٠ ١٠٠ ۵٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠

E(Nn) ١٫ ۵٠ ٢٫ ٩٣ ٣٫ ۶٠ ۴٫ ٩٧ ۵٫ ١٩ ۶٫ ٧٩ ٧٫ ۴٩ ١۴٫ ٣٩

داریم: صورت این در باشد (پایین) باال رکورد امین n زمان Tn کنید فرض .۴.٢ قضیه

E(Tn) = +∞, n ≥ ٢.

هستند. مستقل ( i < j ) Yj و Yi زوج دو هر که می�کنیم ثابت ابتدا اثبات.

p{Yi = ١ و Yj = ١} = p{Xi = max(X١, X٢, · · ·Xi) و Xj = max(X١, X٢, · · ·Xj)}

= p{Xi = max(X١, X٢, · · ·Xi) < max(Xi+١, · · ·Xj) = Xj)}

= p{Xi = max(X١, X٢, · · ·Xi)}

× p{max(X١, X٢, · · ·Xi) < max(Xi+١, · · ·Xj}

× p{Xj = max(Xi+١, · · ·Xj)

=
١
i

j − i
j

١
j − i

= p(Yi = ١)p(Yj = ١).

می�کنیم. محاسبه را �Tnها توأم چگالی Yj و Yi استقالل و Yi نشانگر متغیر تعریف به توجه با

p(T٢ = n٢, T٣ = n٣, · · · , Tm = nm) = p(Yn٢ = ١, Yn٣ = ١, · · · , Ynm = ١)

=
١
٢ ×

٢
٣ ×

٣
۴ × · · · ×

n٢ − ٢
n٢ − ١ ×

١
n٢
× n٢
n٢ + ١ × · · · ×

١
nm

=
m∏
i=٢

(
١

ni − ١ )
١
nm

, ١ < n٢ < n٣ < · · · < nm.

بگیریم: نظر در را m = ٢ که است کافی منظور این برای آورد دست به را T٢ کناری چگالی می�توان Tnها، توأم چگالی روی از

p(T٢ = n٢) =
١

n٢(n٢ − ١) , n٢ = ٢,٣, · · ·

E(T٢) =
+∞∑
i=٢

ip(T٢ = i) =
+∞∑
i=٢

١
i− ١ = +∞.

بنابراین: T٢ < T٣ < · · · چون

E(Tn) = +∞, n ≥ ٢
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�
ببینید. را (١٩٧٨) گلیک بیشتر جزئیات برای

پیوسته توزیع یک از رکوردها تولید الگوریتم ٣

پایین یا باال رکوردهای از n حجم به نمونه�ای می�خواهیم باشد. f(x) چگالی تابع و F (x) توزیع تابع با تصادفی متغیر یک X کنید فرض

سپس و کنیم تولید F (x) توزیع تابع از تایی n نمونه�ی یک باید ابتدا کنیم استفاده مستقیم روش از بخواهیم اگر کنیم تولید F (x) توزیع از

رکوردی نمونه�ی اندازه�ی است ممکن حالت این در ٣.٢ قضیه�ی به توجه با نماییم. استخراج استنباط، جهت را آن پایین) ) باال رکوردهای

بودن ( پایین ) باال رکورد شرط سپس و کنیم تولید توزیع تابع از نمونه یک باید ابتدا کنیم، استفاده معکوس روش از صورتیکه در باشد. کوچک

طبق نیست کارساز چندان روش این اما برویم بعدی نمونه�ی سراغ به صورت این غیر در و بپذیریم را آن بودن، رکورد صورت در کنیم بررسی را

متحمل رکورد nامین به رسیدن از قبل را زیادی تکرارهای است ممکن بنابراین است نامتناهی رکورد، �nامین زمان ریاضی امید ۴.٢ قضیه�ی

از آن در که می�کنیم معرفی دیگری الگوریتم چالش، این از خروج برای شویم. مواجه بی�نهایت حلقه�ی یک با نویسی برنامه ادبیات در یا و شویم

کرد: مطرح می�توان زیر صورت به را الگوریتم این نظری بحث می�شود. استفاده رکوردها سازی شبیه برای شرطی بقاء تابع و شرطی توزیع تابع

شرطی بقاء تابع تعریف طبق می�باشد. X توزیع تابع از باال رکوردهای دنباله�ی x١, x٢, · · · و X تصادفی متغیر بقاء تابع S(x) کنید فرض

داریم:

SX|X>t(x) =
p(X ≥ x,X ≥ t)

p(X ≥ t)
,

=
S(x)

S(t)
, x > t. (١)

داریم: دهیم قرار را xi−١ و xi ترتیب به t و x جای به ١ رابطه�ی در اگر باشند. رکوردباال دو xi−١ و xi کنید فرض

SX|X>xi−١(xi) =
S(xi)

S(xi−١)
, xi > xi−١ , i = ٢,٣, · · ·

نوشت: می�توان S(x) معکوس�پذیری فرض با ، SX|X>t(x) ∼ U(٠,١) که آنجا از
u = SX|X>xi−١(xi) =

S(xi)

S(xi−١)
=⇒ xi = g(xi−١, u). (٢)

الگوریتم این می�باشد: زیر شرح به است، معکوس�پذیر آن بقاء تابع که پیوسته توزیع یک از باال رکوردهای تولید الگوریتم ٢ رابطه�ی به باتوجه

است: زیر گام�های١ دارای

می�کنیم. تولید u(٠,١) از را u :١ گام •

١Steps

٧٩



می�کنیم. محاسبه را x١ = S−١(u) :٢ گام •

می�کنیم. تولید u(٠,١) از را u :٣ گام •

می�کنیم. محاسبه i ≥ ٢ برای را xi = g(xi−١, u) :۴ گام •

می�کنیم. تکرار بار n را ۴ و ٣ گامهای :۵ گام •

می�کنیم. ذخیره پایین رکورد n عنوان به را x١, x٢, · · · , xn :۶ گام •

دنباله�ی x١, x٢, · · · و X تصادفی متغیر توزیع تابع F (x) کنید فرض باال رکوردهای الگوریتم مشابه پایین رکوردهای تولید برای

داریم: شرطی توزیع تابع تعریف طبق باشد. X توزیع تابع از پایین رکوردهای

FX|X<t(x) =
p(X ≤ x,X ≤ t)

p(X ≤ t)
,

=
F (x)

F (t)
, x < t. (٣)

داریم: دهیم قرار را xi−١ و xi ترتیب به t و x جای به ٣ رابطه�ی در اگر باشند. پایین رکورد دو xi−١ و xi کنید فرض

FX|X<xi−١(xi) =
F (xi)

F (xi−١)
, xi < xi−١ , i = ٢,٣, · · ·

نوشت: می�توان F (x) معکوس�پذیری فرض با ، FX|X<t(x) ∼ U(٠,١) که آنجا از
u = FX|X<xi−١(xi) =

F (xi−١)

F (xi)
=⇒ xi = h(xi−١, u). (۴)

می�شود: بیان زیر صورت به F (x) معکوس�پذیر و پیوسته توزیع تابع از پایین رکوردهای تولید الگوریتم ۴ معادله�ی کمک به

است: زیر گام�های دارای الگوریتم این

می�کنیم. تولید u(٠,١) از را u :١ گام •

می�کنیم. محاسبه را x١ = F−١(u) :٢ گام •

می�کنیم. تولید u(٠,١) از را u :٣ گام •

می�کنیم. محاسبه i ≥ ٢ برای را xi = h(xi−١, u) :۴ گام •

می�کنیم. تکرار بار n را ۴ و ٣ گامهای :۵ گام •

می�کنیم. ذخیره پایین رکورد n عنوان به را x١, x٢, · · · , xn :۶ گام •
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سازی شبیه ۴

می�کنیم: تولید پارامتری یک نمایی توزیع از باال و پایین رکوردهای از ١۵تایی نمونه�ی یک شده گفته های الگوریتم به توجه با

X ∼ exp(٣) =⇒ S(x) = e−٣x , x ≥ ٠,

S−١(x) = −١٣ lnx , x١ = S−١(u) , u ∼ u(٠,١).

می�کنیم. استفاده باال رکوردهای تولید برای ٢ رابطه�ی از

u =
S(xi)

S(xi−١)
=

e−٣xi

e−٣xi−١
= e−٣(xi−xi−١),

=⇒ xi = xi−١ −
١
٣ lnu = g(xi−١, u) , i = ٢,٣, · · · .

باال رکوردهای می�باشد، u(٠,١) از تصادفی نمونه�ی یک u که x١ = − ١
٣ lnu دادن قرار و xi−١ و xi بین بازگشتی رابطه�ی به توجه با

است. شده تولید مذکور الگوریتم با R افزار نرم در زیر ١۵تایی نمونه می�شود. تولید

٠٫ ٢٩۵ , ٠٫ ٣۵٣ , ٠٫ ۶٩٢ , ٠٫ ٨٢٢ , ٠٫ ٩١٣ , ٠٫ ٩۴۴ , ١٫ ١١٧ , ١٫ ٢٧٣

١٫ ٣٠٢ , ١٫ ۵٠٢ , ١٫ ۵١۶ , ١٫ ٨۵٠ , ٢٫ ٠٢۵ , ٢٫ ۴٠٠ , ۴٫ ١۴١

می�کنیم: عمل زیر صورت به پارامتری یک نمایی ازتوزیع پایین رکوردهای تولید برای باال، رکوردهای محاسبات شبیه

X ∼ exp(٣) =⇒ F (x) = ١− e−٣x , x ≥ ٠

F−١(x) = −١٣ ln(x− ١) , x١ = F−١(u) , u ∼ u(٠,١)

می�کنیم. زیراستفاده صورت به پایین رکوردهای تولید برای ۴ رابطه�ی از

u =
F (xi)

F (xi−١)
=

١− e−٣xi

١− e−٣xi−١

=⇒ xi = −
١
٣ ln(١− u(١− e

−٣xi−١)) = h(xi−١, u) , i = ٢,٣, · · ·

پایین رکوردهای می�باشد، u(٠,١) از تصادفی نمونه�ی یک u که x١ = − ١
٣ ln(١ − u) دادن قرار و xi−١ و xi بین رابطه�ی به توجه با

است. شده تولید مذکور الگوریتم با R افزار نرم در زیر ١۵تایی نمونه�ی می�شوند. تولید

٠٫ ١١۶۶ , ٠٫ ٠٧٧٧ , ٠٫ ٠۵٢٨ , ٠٫ ٠٣۶٣ , ٠٫ ٠٢۵١ , ٠٫ ٠١٧۵ , ٠٫ ٠١٢٢

٠٫ ٠٠٨۶ , ٠٫ ٠٠۶٠ , ٠٫ ٠٠۴٢ , ٠٫ ٠٠٢٩ , ٠٫ ٠٠٢٠ , ٠٫ ٠٠١۴ , ٠٫ ٠٠١٠

٠٫ ٠٠٠٧
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آمیخته اول مرتبه بازگشتی خود مقدار صحیح فرآیند

٢ راستی راضیه جزی١، آقابابائی منصور

آمار گروه ریاضی، دانشکده بلوچستان، و سیستان دانشگاه ٢,١

و میانگین و معرفی ای جمله دو ی کننده رقیق عملگر براساس را آمیخته اول مرتبه بازگشتی خود مقدار صحیح فرآیند مقاله این در چکیده:

، R افزار نرم از استفاده با و آوریم می بدست را مدل این ضرایب برآورد مربعات کمترین برآورد روش از کنیم. می محاسبه را آن واریانس

دهیم. می انجام واقعی زمانی سری یک بر را آمیخته اول مرتبه بازگشتی خود مقدار صحیح مدل تحلیل

مربعات. کمترین روش اول، مرتبه بازگشتی خود مقدار صحیح فرآیند ای، جمله دو ی کننده رقیق عملگر کلیدی: واژه�های

.60J10 ،62M10 ،60G10 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

زمین جغرافیا، اقتصاد، هواشناسی، ژئوفیزیک، مانند علوم های رشته سایر در که باشد می احتمال و آمار های شاخه از یکی زمانی سری

شده مرتب زمان حسب بر که است مشاهداتی مجموعه زمانی سری کلی طور به دارد. فراوانی کاربرد ... و الکتریکی مدارهای نظریه و شناسی

روزانه غایب کارگران تعداد نمونه عنوان به هستند. متداول بسیار آیند می دست به زمان طول در پدیده یک مشاهده از که هایی داده باشند.

از هایی نمونه و بوده نامنفی اعدادصحیح شامل هایی مجموعه چنین معمول طور به ... و اتوبان یک در ماهیانه تصادفات تعداد شرکت، یک

هستند. مقدار صحیح زمانی های سری

شود. می تعریف زیر رابطه وسیله به o عملگر α ∈ [٠,١] هر برای باشد نامنفی صحیح مقادیر با تصادفی Xمتغیر کنید فرض .١.١ تعریف

α oX = ΣXi=١ Yi. (١)

و استیوتال توسط بار اولین عملگر این هستند. Ber(α) توزیع با (iid) همتوزیع و مستقل تصادفی متغیرهای Yi شمارشی سری آن در که

گردید. معرفی (١٩٧٩) هارن ون

صورت به مستقل طور به (١٩٨٧) الزید و العوش و (١٩٨۵) مکنزی توسط اول مرتبه خودبازگشتی مقدار صحیح فرآیند عملگر، این براساس

m.rasti42@yahoo.com : راستی ٢راضیه



شد. تعریف زیر

میانگین ١−Xnبا از مستقل نامنفی صحیح مقادیر با (iid) همتوزیع و مستقل تصادفی متغیرهای از ای دنباله {εn} کنید فرض .٢.١ تعریف

(INAR(١)) اول مرتبه بازگشتی خود مقدار صحیح فرآیند {Xn}یک گسسته زمان تصادفی فرآیند باشد. σ٢ε متناهی واریانس و µε
کند: صدق زیر بازگشتی رابطه در اگر شود می نامیده

Xn = α oXn−١ + εn. (٢)

شوند. می سیستم وارد [n− ١, n] زمانی فاصله در که اعضایی تعداد {εn} هستند. همتوزیع و n زمان در جامعه اعضا تعداد Xn آن در که

است واضح تعریف این با هستند. α ∈ [٠,١] بقاء احتمال با یک هر ، n−زمان١ در جامعه باقیمانده اعضای تعداد α oXn−همچنین،١

است. اول مرتبه مارکف فرآیند یک {Xn} که

تابع آنگاه باشد نامنفی صحیح مقادیر با تصادفی متغیر X اگر .٣.١ تعریف

PX(t) = E(tX) = Σ∞x=٠t
xP (X = x); t ∈ R , RX = {٠,١,٢, ...}. (٣)

گویند. X احتمال مولد تابع را

است. شده معرفی زیر صورت به (١٩٩٠،١٩٩١) جیرمویس توسط آمیخته INAR(١) فرآیند

شود. تعریف زیر صورت به اگر است آمیخته INAR(١) فرآیند یک Xn .۴.١ تعریف

Xn =


εn pاحتمال٠ با

α oXn−١ + εn pاحتمال١ با

α oXn−١ pاحتمال٢ با

) (۴)

متغیرهای از دنباله یک {εn, n ∈ Z} همچنین است. p٠ + p١ + p٢ = که١ طوری به p٠, p١, p٢ > و٠ ٠ < α < ١ آن در که

Pεn(z)هستند. احتمال مولد تابع با همتوزیع و مستقل مقدار صحیح تصادفی

شود. می محاسبه زیر صورت به دهیم می نشان PXn(z) ≡ P (z) با ,Xn}که n ∈ Z} احتمال مولد تابع
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PXn(z) = p٠Pεn(z) + p١PαoXn−١(z)Pεn(z) + p٢PαoXn−١(z)

= Pεn(z)(p٠ + p١PαoXn−١(z)) + p٢PαoXn−١(z)

نتیجه در و

Pεn(z) =
PXn(z)− p٢PαoXn−١(z)

p٠ + p١PαoXn−١(z)
=
P (z)− p٢P (١− α+ αz)

p٠ + p١P (١− α+ αz)
. (۵)

با: برابرند آمیخته INAR(١) مدل واریانس و میانگین .۵.١ قضیه

E(Xn) = µ =
µε(p٠ + p١)

١− p١α− p٢α
. (۶)

var(Xn) =
α(١− α)µ(p١ + p٢) + α٢µ٢(p١ + p٢) + σ٢ε(p٠ + p١) + µ٢ε(p٠ + p١)− µ٢

١− α٢(p١ + p٢)
. (٧)

اثبات.

E(Xn) = p٠E(εn) + p١E(α oXn−١ + εn) + p٢E(α oXn−١)

= p٠E(εn) + p١[αE(Xn−١) + E(εn)] + p٢αE(Xn−١)

داریم: دهیم قرار E(Xn) = µ اگر

µ = p٠µε + p١[αµ+ µε] + p٢αµ

بنابراین

E(Xn) = µ =
µε(p٠ + p١)

١− p١α− p٢α
کنیم. می اثبات را واریانس حال کردیم. اثبات را میانگین

var(Xn) = E(X٢
n)− E٢(Xn) = p٠E(εn)

٢ + p١E(α oXn−١ + εn)
٢ + p٢E(α oXn−١)

٢ − E٢(Xn) (٨)

کنیم. می محاسبه را E(εn)
٢ ابتدا

E(εn)
٢ = var(εn) + E٢(εn) = σ٢ε + µ٢ε (٩)

آوریم. می بدست را E(α oXn−١ + εn)
٢
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E(α oXn−١ + εn)
٢ = EE[(α oXn−١ + εn)

٢|Xn−١] = E[E(α oXn−١ + εn)
٢|Xn−١]

= E[(var(α oXn−١ + εn)|Xn−١) + (E٢(α oXn−١ + εn)|Xn−١)]

= E[α(١− α)Xn−١ + var(εn|Xn−١) + E٢(α oXn−١|Xn−١) + E٢(εn|Xn−١)]

= E[α(١− α)Xn−١ + σ٢ε + α٢X٢
n−١ + µ٢ε]

بنابراین

E(α oXn−١ + εn)
٢ = α(١− α)µ+ σ٢ε + α٢(µ٢ + σ٢) + µ٢ε (١٠)

کنیم. می محاسبه را E(α oXn−١)
٢

E(α oXn−١)
٢ = EE[(α oXn−١)

٢|Xn−١] = α(١− α)µ+ α٢(µ٢ + σ٢) (١١)

داریم. (٨ · ١) در (١١ · ١) و (١٠ · ١) ،(٩ · ١) روابط جایگذاری با

var(Xn) =
α(١− α)µ(p١ + p٢) + α٢µ٢(p١ + p٢) + σ٢ε(p٠ + p١) + µ٢ε(p٠ + p١)− µ٢

١− α٢(p١ + p٢)

�

آمیخته INAR(١) فرآیند پارامترهای برای مربعات کمترین برآورد ٢

کنید: فرض بگیرید. نظر در را (۴ · ١) فرم به آمیخته INAR(١) فرآیند از X١, X٢, ..., Xn ی دنباله

S∗(α, λ) = Σnt=٢[Xt − E(Xt | Xt−١)]
٢

باشد معلوم x١, x٢, ..., xn شده مشاهده سری وقتی مربعات کمترین اصل مطابق نامند. می مشروط مربعات مجموع تابع معموال را آن که

شوند. می برآورد کند مینیمم را S∗(α, λ) که آنها به مربوط مقادیر بوسیله λ و α مقادیر

داریم. Xt جای به آمیخته INAR(١) معادله کردن جایگزین با لذا

S∗(α, λ) = Σnt=٢[Xt − λ(p٠ + p١)− αXt−١(p١ + p٢)]
٢. (١٢)
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دهیم. می قرار صفر مساوی را عبارت و گیریم می مشتق λ به نسبت رابطه این از

∂S∗
∂λ

= −٢(p٠ + p١)Σ
n
t=٢[Xt − λ(p٠ + p١)− αXt(p١ + p٢)] = ٠

نتیجه در

λ̂cls =
Σnt=٢Xt − α̂cls(p١ + p٢)Σ

n
t=٢Xt−١

(p٠ + p١)(n− ١) . (١٣)

دهیم. می قرار صفر مساوی را عبارت و گیریم می مشتق α به نسبت (١ · ٢) ی رابطه از

∂S∗
∂α

= −٢(p١ + p٢)Σ
n
t=٢Xt−١[Xt − λ(p٠ + p١)− αXt(p١ + p٢)] = ٠

پس

Σnt=٢Xt−١Xt − (p٠ + p١)λΣ
n
t=٢Xt−١ − α(p١ + p٢)Σ

n
t=٢X

٢
t−١ = ٠

داریم: λ جای به (٢ · ٢) ی رابطه کردن جایگذاری با

α̂cls =
Σnt=٢XtΣ

n
t=٢Xt−١ − (n− ١)Σnt=٢Xt−١Xt

(p١ + p٢)[Σ
n
t=٢Xt−٢[١ − (n− ١)(p١ + p٢)Σ

n
t=٢X

٢
t−١

. (١۴)

آید. می بدست زیر صورت به آمیخته INAR(١) مدل بینی پیش

کنید: فرض

X̂t = E ̂(Xt|Xt−١) = (p٠ + p١)λ̂cls + (p١ + p٢)α̂clsXt−١. (١۵)

داریم. α̂cls و λ̂cls جای به (٣ · ٢) و (٢ · ٢) روابط کردن جایگزین با

X̂t = (p٠ + p١)
Σnt=٢Xt − α̂cls(p١ + p٢)Σ

n
t=٢Xt−١

(p٠ + p١)(n− ١)

+(p١ + p٢)
Σnt=٢XtΣ

n
t=٢Xt−١ − (n− ١)Σnt=٢Xt−١Xt

(p١ + p٢)[Σ
n
t=٢Xt−٢[١ − (n− ١)(p١ + p٢)Σ

n
t=٢X

٢
t−١

Xt−١

٨٧



= (p٠ + p١)

Σnt=٢Xt −
Σnt=٢XtΣ

n
t=٢Xt−١ − (n− ١)Σnt=٢Xt−١Xt

(p١ + p٢)[Σ
n
t=٢Xt−٢[١ − (n− ١)(p١ + p٢)Σ

n
t=٢X

٢
t−١

(p١ + p٢)Σ
n
t=٢Xt−١

(p٠ + p١)(n− ١)

+(p١ + p٢)
Σnt=٢XtΣ

n
t=٢Xt−١ − (n− ١)Σnt=٢Xt−١Xt

(p١ + p٢)[Σ
n
t=٢Xt−٢[١ − (n− ١)(p١ + p٢)Σ

n
t=٢Σ

n
t=٢

Xt−١

بنابراین

X̂t =
Σnt=٢XtXt−١Σ

n
t=٢Xt−١ − Σnt=٢X

٢
t−١Σ

n
t=٢Xt +Xt−١Σ

n
t=٢XtΣ

n
t=٢Xt−١ − (n− ١)Xt−١Σ

n
t=٢XtXt−١

[Σnt=٢Xt−١]٢ − (n− ١)Σnt=٢X
٢
t−١

.

(١۶)

نیستند. وابسته (p٠, p١, p٢) به بینی پیش مقادیر که شود می مالحظه

داده تحلیل ٣

آورده ١٣٩٣ سال مهر و شهریور و مرداد ماههای در زاهدان اجتماعی تامین بیمارستان شده متولد نوزادان تعداد زمانی، سری (١) جدول در

است. شده

کمترین روش از α و λ پارامترهای و یافته برازش سری این بر p٠ = ٠٫ ١, p١ = ٠٫ ٣, p٢ = ٠٫ ۶ با آمیخته INAR(١) مدل
برای بینی پیش مقادیر X̂t بینی پیش فرمول در جایگذاری با که شود می حاصل α̂cls = ٠٫ ١٠١ و λ̂cls = ۵۵٫ ٠٢١ با برابر مربعات

اند. آمده بدست زیر جدول صورت به آینده روز ١٠

نتیجه�گیری

آمیخته INAR(١) مدل واریانس و میانگین (٢ ندارند. ,p٠)بستگی p١, p٢) احتماالت به ها بینی پیش آمیخته INAR(١) مدل در (١
با: است برابر

E(Xn) = µ =
µε(p٠ + p١)

١− p١α− p٢α

var(Xn) =
α(١− α)µ(p١ + p٢) + α٢µ٢(p١ + p٢) + σ٢ε(p٠ + p١) + µ٢ε(p٠ + p١)− µ٢

١− α٢(p١ + p٢)

٨٨



شده متولد نوزادان تعداد :١ جدول
مرداد مرداد شهریور شهریور مهر مهر

٢٨ ٢٢ ٢٧ ٢۴ ٢١ ٢٠

٢١ ٢۵ ٢٢ ٢٠ ٢۵ ٢۵

٣١ ٣٣ ٣٣ ٢٠ ٢۵ ٢۶

١۵ ٢٢ ٢۶ ١۵ ١٨ ٢١

٢٠ ٢۵ ١٩ ٢۴ ١۶ ٢۵

٣٠ ٢٧ ٢١ ٢٣ ٢٠ ١۴

١٧ ٣۵ ٢۶ ۴٣ ٢۵ ٢٣

١٠ ٢٣ ٢٣ ٣٠ ١٩ ٢٣

١٧ ١٩ ٢۶ ٢٩ ٢٧ ١۵

٢٠ ٢٩ ٣١ ٢٨ ٢١ ٢٠

١٧ ٢٠ ١٣ ٢۵ ٢٢ ٢٠

٣۵ ٢٧ ٣۵ ١۴ ١٩ ٢٨

٣۴ ٣٧ ٢۶ ٣٧ ١٧ ٢۴

٣۶ ٢٣ ٢٠ ٣١ ٢٣ ٢٣

٢٢ ٢٢ ٢٩ ۴٧ ١۵ −

٢۴ − ٢٩ − ٢٨ −
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ماه آبان اول روز ١٠ بینی پیش نتایج :٢ جدول

آبان

٢۴

٢۴

٢۴

٢۴

٢۴

٢۴

٢۴

٢۴

٢۴

٢۴

Steutel, F. W., Van Harn, K. (1979). Discrete analogues of self decomposability and stability, The Annals of

Probability, 7(5), 893–899.

٩٠



اول مرتبه متحرک میانگین مقدار صحیح زمانی سری در برآورد و معرفی

٢ میریان شیما سیده جزی١، آقابابائی منصور

آمار گروه ریاضی، دانشکده بلوچستان، و سیستان دانشگاه

مدل این برای خودهمبستگی تابع و واریانس میانگین، اول، مرتبه مقدار صحیح متحرک میانگین مدل معرفی از پس مقاله این در چکیده:

مربعات کمترین و یول-واکر روش جمله از اول مرتبه مقدار صحیح متحرک میانگین مدل�های ضرایب برآورد روش�های ارائه به و محاسبه را

از را مربعات کمترین و یول-واکر برآورد روش دقت اول، مرتبه مقدار صحیح متحرک میانگین سری سازی شبیه با سپس پردازیم. می شرطی

کنیم. می بررسی مربع خطای متوسط طریق

یول-واکر. خودهمبستگی، متحرک، میانگین کلیدی: واژه�های

.60J10 ،62M10 ،60G10 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

شرکت، یک روزانه غایب تعدادکارگران نمونه عنوان به هستند. متداول بسیار آیند می دست به زمان طول در پدیده یک مشاهده از که هایی داده

های سری از هایی نمونه و بوده نامنفی صحیح اعداد شامل هایی مجموعه چنین معمول طور به و... اتوبان یک در ماهیانه تصادفات تعداد

مستقل طور (١٩٨٧)به الزید و العوش و مکنزی توسط بار اولین برای مقدار صحیح متحرک میانگین مدل�های مقدارهستند. صحیح زمانی

روش ، (٢٠٠۵) یونگ توسط یول-واکر برآورد ازجمله مقدار، صحیح متحرک میانگین مدل�های ضرایب برآورد روش همچنین . شدند معرفی

شدند. معرفی ،(١٩٧٨) نلسن و کلمکو توسط مربعات کمترین

اطمینان برای عملگر این از هدف گیرد، می قرار استفاده مورد معمولی عدد ضرب جای به که است عملگری دوجمله�ای، کننده رقیق عملگر

است. نامنفی مقدار صحیح گسسته فرآیند از

می�شود. تعریف زیر صورت به o عملگر ،b ∈ [٠,١] هر برای باشد، نامنفی صحیح مقادیر با تصادفی متغیر X کنید فرض .١.١ تعریف

b oX = ΣXi=١Yi (١)

موفقیت احتمال با ،X از مستقل و برنولی تصادفی متغیرهای از دنباله�ای Yiآن در که

miriyans@yahoo.com : میریان شیما ٢سیده



P (Yi = ١) = ١− P (Yi = ٠) = b

این�رو: از هستند.

b oX = ΣXi=١Yi ∼ bin(X, b) .

اول مرتبه مقدار صحیح متحرک میانگین مدل ٢

کند. صدق زیر بازگشتی رابطه در اگر می�شود نامیده INMA(١)فرآیند Xtفرآیند

Xt = b oWt−١ +Wt (٢)

وارد (t−١, t] زمانی فاصله در که تغییراتی یا Wtجهش�ها ، باشد می t = ٢∓,١∓,٠, ... و است t زمان در جامعه اعضای Xtتعداد که

باشد. می b ∈ [٠,١] و ثابت پارامتر b باشد Wtمی ∼ po(λ) و شوند می سیستم

است. λ(١+ b) با برابر اول مرتبه متحرک میانگین مدل در واریانس و میانگین .١.٢ قضیه

بگیرید. نظر در را اول مرتبه متحرک میانگین مدل یک اثبات:

Xt = b oWt−١ +Wt

داریم: شرطی ریاضی امید باگرفتن

E(Xt |Wt−١) = E(b oWt−١ +Wt |Wt−١) = bWt−١ + λ

E(Xt) = E(E(Xt |Wt−١) = E(bWt−١ + λ) = bE(Wt−١) + λ = bλ+ λ = λ(١+ b) .

باشد. می زیر صورت به شرطی واریانس تابع

V ar(Xt |Wt−١) = V ar(b oWt−١ +Wt |Wt−١) = b(١− b)Wt−١ + λ

کنیم: می محاسبه را واریانس حال

σ٢x = V ar(Xt) = E(V ar(Xt |Wt−١)) + V ar(E(Xt |Wt−١))

= E(b(١− b)Wt−١ + λ) + V ar(bWt−١ + λ)σ٢x

= b(١− b)E(Wt−١) + λ+ b٢λ = λ(b− b٢ + ١+ b٢)

σ٢x = λ(١+ b) .

٩٢



است: زیر صورت به اول مرتبه متحرک میانگین فرآیند برای خودهمبستگی تابع .٢.٢ قضیه

ρk =


١ k = ٠
b

١+ b
k = ١ (٢ · ٢)

٠ k ≥ ٢

(٣)

بگیرید: نظر در را اول مرتبه متحرک میانگین فرآیند خطی مدل اثبات:

Xt = b oWt−١ +Wt

داریم: Xt عبارت جای به آن کردن جایگزین با

γ٠ = Cov(Xt, Xt) = Cov(b oWt−١ +Wt, b oWt−١ +Wt)

= Cov(b oWt−١, b oWt−١) + Cov(b oWt−١, Wt) + Cov(Wt b oWt−١) + Cov(Wt,Wt)

= V ar(b oWt−١) + Cov(Wt,Wt) = b٢σ٢w + b(١− b)µw + σ٢w

= b٢ λ+ b λ− b٢ λ+ λ = λ(١+ b)

داریم: γ١ برای بنابراین

γ١ = Cov(Xt, Xt−١) = Cov(b oWt−١ +Wt, b oWt−٢ +Wt−١)

= Cov(b oWt−١, b oWt−٢) + Cov(b oWt−١, Wt−١) + Cov(Wt b oWt−٢) + Cov(Wt,Wt−١)

= Cov(b oWt−١, Wt−١) = b V ar(Wt−١) = b σ٢w

و

γ٢ = Cov(Xt, Xt−٢) = Cov(Wt + bWt−١,Wt−٢ + bWt−٣) = ٠
γk = ρk = ٠ k ≥ ٢

نیست. همبستگی دارای ١ تاخیر از بعد فرآیند یعنی

می�آید. بدست (٢ · ٢) شکل به خودهمبستگی تابع بنابراین

٩٣



برآورد روشهای ٣

اول مرتبه متحرک میانگین مدل در یول-واکر برآورد ١.٣

:λ پارامتر برای یول-واکر برآورد

بگیرید. نظر در را اول مرتبه متحرک میانگین فرایند خطی مدل

Xt = b oWt−١ +Wt b ∈ [٠,١]

است. λ(١+ b)با برابر اول مرتبه متحرک میانگین مدل در واریانس و میانگین که دادیم نشان

E(Xt) = λ(١+ b)

X = λ̂YW (١+ b̂YW )

بنابراین

λ̂YW =
X

١+ b̂YW
(۴)

: b پارامتر برای یول-واکر برآورد

که: آنجا از

γ٠ = V ar(Xt) = σ٢a(١+ b)

γ١ = bσ٢a

داشت: خواهیم کنیم بخش γ٠ بر را تساوی این طرفین واگر

ρ =
γ١
γ٠

=
b

١+ b

ρ+ ρ b = b =⇒ b =
ρ

١− ρ

بنابراین:

b̂YW =
ρ̂١

١− ρ̂١
(۵)

شود. می بیان زیر شرح به اول مرتبه متحرک میانگین مدل در λو b پارامترهای برای یول-واکر برآورد بنابراین

٩۴




b̂YW =

ρ̂١
١− ρ̂١

λ̂YW =
X

١+ b̂YW

اول مرتبه متحرک میانگین مدل در مربعات کمترین برآورد ۴

:λ پارامتر برای مربعات برآوردکمترین

بگیرید: نظر در را اول مرتبه متحرک میانگین فرآیند خطی مدل

Xt = b oWt−١ +Wt b ∈ [٠,١]

کنید: فرض

S∗(b, λ) = ΣTt=٢[(Xt − E(Xt|Wt−١)]
٢

داریم: Xt جای به اول مرتبه متحرک میانگین معادله کردن جایگزین با

S∗(b, λ) = ΣTt=٢[(Xt − E(b oWt−١ +Wt|Wt−١)]
٢

می�نامند. مشروط مربعات مجموع تابع معموال را آن که

S∗(b, λ) = ΣTt=٢[(Xt − bλ− λ)]٢ = ΣTt=٢[(Xt − λ(١+ b)]٢

داریم: صفر با قراردادن برابر و λ به نسبت گیری مشتق با

∂S

∂λ
= −١)٢+ b)ΣTt=٢[Xt − λ(١+ b)] = ٠

−(١+ b)ΣTt=٢Xt + (T − ١)λ(١+ b)٢ = ٠
(T − ١)λ(١+ b)٢ = (١+ b)ΣTt=٢Xt

X = λ(١+ b)

بنابراین

λ̂cls =
X

١+ b̂cls
(۶)

٩۵



:b پارامتر برای مربعات برآوردکمترین

دهیم، قرار INMA(١) مدل در اول مرتبه همبستگی مساوی را INAR(١) مدل در اول مرتبه همبستگی bclŝ،اگر آوردن بدست برای

داریم:

:INAR(١) مدل در اول مرتبه همبستگی

ρ١ = α

:INMA(١) مدل در اول مرتبه همبستگی

ρ١ =
b

١+ b

داریم: همبستگی دو این دادن قرار بامساوی

α̂cls =
b̂cls

١+ b̂cls

یا

α̂cls = b̂cls(١− α̂cls)

لذا

b̂cls =
α̂cls

١− α̂cls

بنابراین:

λ̂cls =
X

١+
α̂cls

١− α̂cls
با: است برابر α̂cls آن در که

α̂cls =
(T − ١)ΣTt=٢Xt−١Xt − ΣTt=٢Xt−١Σ

T
t=٢Xt

(T − ١)ΣTt=٢X
٢
t−١ − (ΣTt=٢Xt−١)٢

٩۶



یول-واکر. روش در MSE و برآورد :١ جدول

λ b λ̂yw(MSE) b̂yw(MSE)

١ ٠/١ (٠/٠٠٠٩)١/٠٣ (٠/٠٠٠١)٠/١١١

١ ٠/۵ ١/٠٢(٠/٠٠٠۵) ٠/۵٣(٠/٠٠٠۶)

٣ ٠/١ ٣/٠٢١(٠/٠٠٠۵) (٠/٠٠٠١)٠/٠٨٩

٣ ٠/۵ ٣/٠۵(٠/٠٠٢۶) ٠/۴٧(٠/٠٠٠۵)

اول مرتبه مقدار صحیح متحرک میانگین فرآیند شبیه�سازی ۵

مربعات کمترین معیار با مربعات کمترین و یول-واکر روش دو به ،INMA(١) سری در تکرار مرتبه ۵٠٠ و داده ١٠٠٠ سازی شبیه با

کرده�ایم. برآورد را λ و b پارامترهای خطا،

: مربعات کمترین روش در و

مربعات. کمترین روش در MSE و برآورد :٢ جدول

λ b λ̂cls(MSE) b̂cls(MSE)

١ ٠/١ ١/١۴۴(٠/٠٢١) ٠/١١٢١(٠/٠٠٠١۴)

١ ٠/۵ ١/۵۶١(٠/٣١۴٧) ٠/۵(٠/٠٠٠٧٧)٢٧٨

٣ ٠/١ ٣/٢٩٣(٠/٠٨۵٨) ٠/٠٩۵٢/٢٢٧)٣e− ٠۵)

٣ ٠/۵ ۴/۵٠٨(٢/٢٧۴١) ٠/۴(٠/٠٠٠١٢)٨٨٩

است. کمتری خطای متوسط دارای یول-واکر روش که می�شود مالحظه ١و٢ جدول نتایج به توجه با

٩٧



کرده�ایم. رسم (n = ١٠٠٠ تعداد سازی(به شبیه با را جزیی خودهمبستگی،خودهمبستگی نمودار دو INMA(١) سری برای .١.۵ مثال

INMA(١) مدل نمودارخودهمبستگی :١ شکل

این ندارد. بستگی چندان λ مقدار به و دارد سینوسی حالت این�صورت غیر در و است نزولی صورت به خودهمبستگی تابع bافزایش با

کرد. مشاهده می�توان نیز جزئی خودهمبستگی تابع مورد در را موضوع

نتیجه�گیری

برابراست. باهم اول، مرتبه متحرک میانگین مدل در واریانس و میانگین ،(Wt)مدل جهش�های بودن پواسون بافرض (١

E(Xt) = V ar(Xt) = λ(١+ b)

متحرک میانگین مقدار صحیح فرآیندهای در ویژگی این می�شود قطع q فاصله از بعد q مرتبه متحرک میانگین فرآیندهای همبستگی تابع (٢

دارد. وجود نیز q مرتبه

پارامترها ،برآورد (MSE) به توجه با که شد پرداخته مربعات کمترین و یول-واکر روش دو به پارامترها برآورد به شبیه�سازی از استفاده با (٣

است. قبول مورد یول-واکر روش به

٩٨



INMA(١) مدل جزئی نمودارخودهمبستگی :٢ شکل
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چندمتغیره تی-استودنت� خطای عبارت با رگرسیون مدل بیزی و غیربیزی تحلیل

١ آقاجانی�روند اصغر

یاسوج دانشگاه

پراکندگی ماتریس و صفر مکانی بردار با چندمتغیره تی-استودنت توزیع یک خطا بردار این�که فرض با چندگانه خطی رگرسیونی مدل چکیده:

توزیع یک تحت پسین توزیع میانگین هستند. آن از خاصی حالت�های نرمال و چندمتغیره کوشی توزیع�های که می�شود آنالیز است، اسکالر

استنباط�ها باقی�می�مانند. معتبر خطا توزیعی فرض�های دامنه�ی برای F و t آماره�های اساس بر استنباط�ها می�آید. به�دست پراکنده پیشین

اسکور کای معکوس یا ) اسکور کای توزیع به نسبت F توزیع یک از استفاده با می�تواند متغیره، چند تی-استودنت توزیع مقیاسی پارامتر برای

توزیع چندمتغیره، تی-استودنت خطای عبارت�های و رگرسیونی ضرائب برای پراکنده پیشین pdf یک با مدل بیزی تحلیل در شود. ساخته (

νs٢/σ٢ پسین توزیع ، شود بزرگ خطا عبارت توزیع در پارامتر آزادی درجات که هنگامی است. F توزیع فرم به σ٢ مقیاسی پارامتر پسین

تی-استودنت رگرسیونی مدل برای طبیعی مزدوج پیشین توزیع یک نهایت، در می�کند. میل آزادی درجه�ی ν با عادی اسکور کای pdf به

دارد. بستگی نرمال�بودن از انحراف تعمیم به σ٢ مقیاسی پارمتر مورد در استنباط�ها حال، هر به می�شود. ارائه چندمتغیره

.χ٢ و F تی-استودنت، توزیع�های درستنمایی، ماکزیمم برآورد ، واریانس برآورد کلیدی: واژه�های

.62J99 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

هرکدام که هستند مستقل توزیع دارای که شده�اند فرض نرمال خطا عبارت�های یک�متغیره، خطی رگرسیون مدل کاربردهای از بسیاری در

تی-استودنت توزیع یک خطا، عبارت�های که است شده استفاده وسیعی فرض یک مقاله، این هستند.در عادی واریانس و صفر میانگین دارای

کوشی توزیع�های که است، یک�متغیره تی-استودنت خطاها، از هرکدام حاشیه�ای توزیع فرض، این با است. صفر مکانی بردار با توأم چندمتغیره

قبیل؛ از مؤلفان از بسیاری توسط عمل در که باشند داشته هم غیرنرمال توزیع�های می�توانند خطاها، هستند. آن خاص حالت�های نرمال و

تیائو و باکس ،(١٩٩١) موشل دیو ،(١٩٩١) رول و فاما ،(١٩٨۶) وایس ،(١٩٨٣) ماندلبرات ،(١٩٧٧) جفریز ،(١٨٨۶) نیوکامب

است. شده بررسی (١٩٩٢) گوندز و بالتبرگ ،(١٩٩٢) پریتز ،(١٩٨۶)

،(١٩٨۶) وایس ،(١٩٨٣) ماندلبرات است. شده گرفته به�کار پیوسته آمیخته�ی توزیع�های ،(١٩٨٧) جفریز و (١٨٨۶) نیوکامب کار در

(١٩٨۶) تیائو و باکس که صورتی در دادند، قرار مطالعه مورد را پاراتو پایدار توزیع�های کالس ، (١٩٩١) موشل دیو ،(١٩٩١) رول و فاما

a.aghajani.stat@gmail.com آقاجانی�روند: ١اصغر



منجرشده نرمال پیوسته�ی آمیخته�ی توزیع�های ،(١٩٩٢) گوندز و بالتبرگ و (١٩٩٢) پریتز کرده�اند. تحلیل را توان توزیع�های از کالس یک ،

تی-استودنت توزیع رگرسیونی خطای عبارت�های که، فرض این� با کردند. بررسی را یک�متغیره تی-استودنت توزیع دارای مستقل خطاهای به

هستند. ساده نسبتاً رگرسیونی مدل برای استنباط روش�های که کرد خواهیم مشاهده دارند، چندمتغیره

یک می�شود. بسط�داده نمونه�گیری تئوری و درستنمایی استنباط رویه�های و مطرح مدل ،٢ بخش در می�باشد. صورت این به مقاله این طرح

پیوست و ٣ بخش در طبیعی مزدوج٢ و پراکنده١ پیشین�های تحت چندمتغیره تی-استودنت خطای عبارت�های با رگرسیونی مدل از بیزی آنالیز

است. نهایی تذکرات و نتایج از خالصه یک شامل ۴ بخش نهایت، در می�شود. ارائه

نمونه�گیری تئوری و درست�نمایی مالحظات ٢

به�صورت ،y
′
= (y١, y٢, ..., yn) ، مشاهده n برای را مدل

y = Xβ + u (١)

یک u و نامعلوم، مقادیر با رگرسیونی پارامترهای از k × ١ بردار یک β ،k رتبه با بعدی n× k طرح ماتریس یک X که بگیرید، نظر در

تی-استودنت ،u از عنصر n برای توأم (pdf) ٣ احتمال چگالی تابع که، می�شود فرض هم�چنین، است. خطاها از n × ١ تصادفی بردار

است، زیر صورت به چندمتغیره�ی

p(u|ν٠, σ) =
g(ν٠)

(σ٢)n/٢
١

{ν٠ + uTu/σ٢}(n+ν٠)/٢
(٢)

و g(ν٠) = ν
ν٠/٢
٠ (ν٠ + n/٢)/πn/٢Γ(ν٠/٢) و i = ١,٢, ..., n ، −∞ < ui <∞ ، σ, ν٠ > ٠ که

می�آیند؛ به�دست زیر به�صورت آن کوواریانس ماتریس و میانگین بردار است. مدی مقدار و متقارن مبدأ حول

EuTu =
ν٠σ

٢

(ν٠ − ٢)In ∀ ν٠ > ٢ و Eu = ٠ ∀ ν٠ > ١ (٣)

pdf ،ν٠ → ∞ هنگامی�که نیستند. مستقل آن�ها که، است واضح (٢) در آن�ها توأم pdf فرم از باشند، ۴ ناهمبسته u عناصر زمانی�که

دارای ui/σ متناهی، ν٠ برای می�شود. نزدیک σ٢In کوواریانس ماتریس و صفر میانگین با چندمتغیره نرمال فرم به (٢) در تعریف�شده

سنگین�تری دم�های ،u عناصر حاشیه�ای توزیع�های ، ν٠ کوچک مقادیر ازای به است. ν٠ آزادی درجه�ی با یک�متغیره تی-استودنت توزیع

جالب و مفید ندارد). وجود گشتاوری هیچ برایش که دارد را چندمتغیره ۵ کوشی pdf (٢) رابطه�ی باشد، ν٠ = ١ (هنگامی�که داشت خواهند

١diffuse
٢conjugate
٣probability density function
۴Uncorrelated
۵Cauchy

١٠١



است؛ زیر توزیع�های کالس از عضوی یک (٢) در چندمتغیره تی-استودنت pdf بدانیم، که است

p(u|.) =
∫ ∞
٠

pN (u|τ)p(τ |.)dτ, (۴)

که، است) نرمال �pdfهای از پیوسته” ”آمیخته�ی یک در(۴)، شده نشان�داده (کالس

pN (u|τ) = (٢πτ٢)−n/٢exp{−uTu/٢τ٢}, −∞ < ui <∞, i = ١, ..., n,

شود، انتخاب گاما معکوس pdf به�صورت p(τ |.) که هنگامی است. τ برای ۶ مناسب pdf یک ،٠ < ui <∞ با p(τ |.) و

pIG(τ |ν٠, σ) = [٢/Γ(ν٠/٢)](ν٠σ٢/٢)ν٠/٢τ−(ν١+٠) .exp{−ν٠σ٢/٢τ٢}, (۵)

به�دست (٢) در که است p(u|ν٠, σ) همان می�کند، تولید u برای چندمتغیره تی-استودنت pdf یک (۴) انتگرال ،٠ < ν٠, σ, τ <∞ با

تصادفی استاندارد انحراف که چندمتغیره�ای نرمال توزیع از تصادفی به�طور (١) رابطه�ی u خطای بردار که دارد وجود امکان این بنابراین، آمد.

می�آید؛ به�دست زیر عبارت از رگرسیونی مدل برای درست�نمایی تابع ،(٢) و (١) از استفاده با شود. گرفته درنظر آمده، به�دست (۵) از آن

p(y|β, ν٠, σ) = [g(ν٠)/(σ
٢)n/٢].{ν٠ + [νs٢ + (β − β̂)TXTX(β − β̂)]/σ٢}−(n+ν٠)/٢ (۶)

که

β̂ = (XTX)−١XTy, νs٢ = (y −Xβ̂)T (y − Xβ̂), (٧)

٧ درست�نمایی ماکزیمم برآورد ،β̂ مربعات، کمترین برآورد و هستند بسنده آماره�های s٢ و β̂ که، می�رسد به�نظر (۶) از .ν = n − k و

است، زیر به�صورت σ٢ MLبرای برآورد است. β برای (MLE)

σ̂٢ = (y − Xβ̂)T (y − Xβ̂)/n . (٨)

هم�چنین، هستند. uTu = (y − Xβ)T (y − Xβ) از نزولی اکیداً درست�نمایی توابع همه�ی برای β درست�نمایی ماکزیمم برآوردگر β̂

(٧) در β̂ بنابراین، است. برقرار ٨ گاوس-مارکوف قضیه�ی شرایط باشد، ایجاب�شده u خطای بردار توسط (٣) و باشد ν٠ > ٢ که هنگامی

مستقل u عناصر اگر که، کنید توجه است. واریانس مینی�مم نااریب برآوردگر یک هم�چنین و واریانس٩ مینی�مم خطی نااریب برآوردگر یک

خطی نااریب برآوردگر یک هنوز β̂ وجود، این با نیست. MLE ،β̂ باشند، یک�متغیره تی-استودنت یکسان توزیع دارای هرکدام و باشند

E(β̂ − β)(β̂ − β)T = (XTX)
−١
σ٢u حالت، این در به�عالوه، باشد. موجود آن دوم گشتاور که شرطی به است، واریانس مینمم

pdf پارامترهای σ٢٠ و ν٠ واریانس این در باشد. ν٠ > ٢ که شرطی به است u عناصر عادی واریانس σ٢u = ν٠σ
٢
٠
/
(ν٠ − ٢) که است

هستند. یک�متغیره تی-استودنت

۶Proper
٧Maximum Likelihood Estimation
٨Gauss-Markov
٩Minimum Variance Linear Unbaised Estimator

١٠٢



نتیجه در و است Eβ̂ = β ، ν٠ > ١ ازای به همچنین و می�آید به�دست β̂ = β + (XTX)−١XTu رابطه�ی (٧) و (١) از

با؛ است برابر ،V (β̂) ،β̂ کوواریانس ماتریس ،ν٠ > ٢ ازای به هم�چنین، می�شود. Eu = ٠
V (β̂) = E(β̂ − β)(β̂ − β)T = (XTX)

−١
ν٠σ

٢/(ν٠ − ٢). (٩)

و مناسب مقادیر ازاء به بنابراین، . V (β̂) → (XTX)
−١
σ٢ و u → N(٠, σ٢In) آن�گاه ،ν٠ → ∞ هنگامی�که که، کنید توجه

چندمتغیره�ی تی-استودنت توزیع ،ν٠ بزرگ مقادیر ازاء به مقابل، در می�شوند، متورم قابل�مالحظه�ای به�طور ،β̂ عناصر واریانس�های ،ν٠ کوچک

و آزمون�ها اما نیستند، مستقل و دارند (٢) در غیرنرمال pdf ،u عناصر اگرچه می�کند. میل N [β, (XTX)
−١
σ٢] توزیع سمت به β̂

ν٠ > ٢ که شرطی به ،(٩) در σ̂٢ درست�نمایی ماکزیمم برآوردگر به نسبت می�مانند. باقی معتبر ،F و عادی t آماره�های براساس فاصله�ها

دارد؛ وجود زیر باشد،رابطه�ی

Eσ̂٢ = EuT [In − X(XTX)−١XT ]u/n = (n− k)σ٢u/n,

σ٢u برای نااریب برآوردگر یک ûT û/(n− k) بنابراین، ببینید. را (٣) است- u عناصر معمولی واریانس σ٢u = ν٠σ
٢/(ν٠ − ٢) که

است. σ٢ برای نااریب برآوردگر یک (ν٠ − ٢)ûT û/ν٠(n− k) حالی�که، در است،

ازای به ،σ٢ برای (MMSE) ١٠ خطا مربعات میانگین مینی�مال برآوردگر است، مثبت عدد یک q که ،qûT û برآوردگرهای کالس در

σ̃u
٢ = کالس، این در ،σ٢u برای MMSE برآوردگر صورتی�که، در σ̃٢ = (ν٠ − ۴)ûT û

/
ν٠(ν + ٢), با: است برابر ،ν٠ > ۴

است. (ν٠ − ۴)ûT û
/
(ν٠ − ٢)(ν + ٢)

چگالی تابع دارای u ، است) ای حاشیه IG pdf (دارای τ شرط به که کنید توجه ،σ٢u یا σ٢ برای فاصله�ها ساختن و فرض�ها آزمون برای

حال است. آزادی درجه�ی ν با χ٢ pdf دارای ûT û/τ٢ ≡ ω/νσ٢ ،τ شرط به بنابراین، می�باشد. (۶) در شده نشان�داده نرمال احتمال

و ،σ٢/τ٢ ∼ (χ٢ν٠/ν٠)
−١ که است معلوم (۵) از رو، این از است. s٢ = ûT û/ν که ،x = ω/νσ٢ = s٢/σ٢ کنید، فرض

می�توان توزیع این از واقع، در است. آزادی درجه�ی ν٠ و ν با F توزیع دارای x = s٢/σ٢ نهایت در می�باشد. x = (ω/٢σ٢)
/
(σ٢/τ٢)

کرد. استفاده σ٢ برای اطمینان فاصله�ی ساختن و فرض�ها آزمون در

یک برای ν٠ و σ٢ ،β بر الزم شرایط (یعنی، ندارد وجود ν٠ و σ٢ ،β به نسبت ماکزیمم تابعی ، (۶) در درست�نمایی تابع برآورد براساس

از شود). ممکن تکرارشده، مشاهدات با داده�ها از ν٠ برآورد با می�تواند بلکه باشد. صادق نمی�تواند ،ν٠ ≥ ١ ازاء به درست�نمایی ماکزیمم تابع

بنابراین، ندارد. وجود ν٠ و σ٢ ،β MLبرای برآوردهای دارد، وجود ν٠ معلوم مقدار هر ازاء به ،σ٢ و β MLبرای برآوردهای که آن�جایی

عبارت�های توزیعی خصوصیات از محقق دانش منعکس�کننده�ی که ،ν٠ برای مقدار یک که است ضروری ارائه�شده، نتایج از استفاده برای

است. هم�ارز ν٠ برای بزرگ مقدار اختصاص�دادن با خطا، عبارت�های برای عادی نرمال فرض از استفاده شود. معین است، رگرسیونی خطای

١٠ Minimal Mean Square Error

١٠٣



بیزی تحلیل ٣

پیشین pdf با بیزی دیدگاه از ، (۶) در شده نشان�داده درست�نمایی توابع و (٢) توسط تولیدشده خطای عبارت�های با (١) مدل بخش، این در

تعریف زیر صورت به σ٢ و β عناصر برای پیشین pdf است. معلوم ν٠ مقدار که می�شود فرض ابتدا، در می�شود. تحلیل پارامترها، برای

می�شود؛

p(β, σ٢) ∝ ١/σ٢ −∞ < β <∞ ,٠ < σ٢ <∞ , i = ١,٢, ..., k (١٠)

پارامترها برای پسین pdf آن�گاه، شده�اند. توزیع مستقل به�طور و یکنواخت به�طور ،logσ٢ و β عناصر که است شده فرض ، (١٠) رابطه�ی در

به�صورت،

p(β, σ٢|y, ν٠) ∝ (σ٢)−(n+٢) .{ν٠ + (y − Xβ)T (y − Xβ)/σ٢}−(ν١+ν٠)/٢

∝ (σ٢)ν١−٠/٢

(σ̃٢)(n+ν٠)/٢
.{ν١ + (β − β̂)TXTX(β − β̂)/σ̃٢}−(ν١+k)/٢

∝ {A(β)}−n/٢ .
{ [ν٠σ

٢/A(β)]ν١−٠/٢

A(β)[١+ ν٠σ٢/A(β)](n+ν٠)/٢
}
, (١١)

β̂ = ،ν = n − k ،ν١ = ν + ν٠ ،σ̃٢ = (ν٠σ
٢ + νs٢)/ν١ ،A(β) ≡ (y − Xβ)T (y − Xβ) که، می�آید به�دست

β برای پسین شرطی pdf که است معلوم (١١) رابطه�ی دوم خط از می�باشد. νs٢ = (y − Xβ̂)T (y − Xβ̂) و (XTX)
−١

y

پسین، شرطی کوواریانس ماتریس و β̂ میانگین با چندمتغیره تی-استودنت فرم به ، ν٠ و σ٢ شرط به

V (β̂|y, σ٢, ν٠) = (XTX)
−١
ν١σ̃

٢/(ν١ − ٢) = (XTX)
−١

(ν٠σ
٢ + νs٢)/(ν٠ + ν − ٢) (١٢)

میانگین با متغیره چند نرمال pdf به ،σ٢ شرط به β برای پسین شرطی pdf ،ν٠ → ∞ که هنگامی باشد. ν١ > ٢ که شرطی به است،

اگر ، (١١) سوم خط به توجه با ،β برای پسین حاشیه�ای pdf آوردن به�دست برای می�کند. میل (XTX)
−١
σ٢ کوواریانس ماتریس و β̂

با؛ است برابر z و β برای پسین توأم pdf آن�گاه شود، درنظرگرفته ،٠ < z <∞ ،z = nσ٢/A(β)

p(β, z|y, ν٠) ∝ {A(β)}−n/٢{zν١−٠/٢
/
(١+ ν٠/n)

(n+ν٠)/٢}. (١٣)

حاشیه�ای پسین pdf بنابراین، هستند. مستقل z و β و است Fν٠,n pdf دارای ،z = nσ٢/A(β) که می�شود دیده (١٣) رابطه�ی شکل از

است؛ زیر به�صورت β برای

p(β|y, ν٠) ∝ {A(β)}−n/٢ ∝ {νs٢ + (β − β̂)TXTX(β − β̂)}−(ν+k)/٢ (١۴)

از انتگرال�گیری با می�تواند σ٢ برای پسین حاشیه�ای pdf ندارد. بستگی ν٠ معلوم مقدار به و است k-بعدی تی-استودنت pdf از شکلی که

آید: به�دست زیر به�صورت چندمتغیره تی-استودنت pdf ویژگی�های از استفاده با و β عناصر به نسبت (١١) دوم خط

p(σ٢|y, ν٠) ∝ (σ٢/s٢)(ν٠/٢)−١
/
(١+ (ν٠σ

٢/νs٢))
(ν٠+ν)/٢

. (١۵)

١٠۴



pdf ویژگی�های از است. ν و ν٠ آزادی درجات با F pdf یک ،σ٢/s٢ برای پسین حاشیه�ای pdf که، است واضح (١۵) رابطه�ی حالت از

باشد، ν > ٢ هنگامی�که و ،(ν/ν٠)(ν٠ − ٢)/(ν + ٢) با است برابر σ٢/s٢ مدی مقدار باشد، ν٠ > ٢ هنگامی�که که، است این F

می�کند. میل ν آزادی درجه�ی با χ٢ pdf به νs٢/σ٢ پسین توزیع ،ν٠ →∞ هنگامی�که هم�چنین، .ν/(ν − ٢) با است برابر آن میانگین

عناصر از خارج انتگرال�گیری اثر است. Fν٠,n برابر z = nσ٢/(y −Xβ)T(y −Xβ) برای پسین pdf که است ذکر قابل آخر، در

یک که است ν = n− k و ν٠ به n و ν٠ از F pdf آزادی درجه�ی تغییردادن ،σ٢/s٢ برای پسین حاشیه�ای pdf به�دست�آوردن برای ،β

می�گیرند. قرار انتگرال�گیری از خارج β kتا نتیجه، در است، قابل�قبولی و منطقی تغییردادن

می�تواند ،(۶) در درست�نمایی تابع که کنید توجه منظور، این برای می�کنیم. بررسی ارائه�شده، مدل برای را عادی مزدوج پیشین توزیع حالت حال

شود؛ بیان زیر به�صورت

p(y|β, ν٠, σ٢) ∝
{ (ν٠σ

٢/νs٢)ν٠/٢

(١+ ν٠σ٢/νs٢)
(ν٠+ν)/٢

}
.
{ ١
(σ̄٢)k/٢[ν١ + (β − β̂)TXTX(β − β̂)/σ̄2](ν1+k)/2

}
(١۶)

،β و σ٢ برای طبیعی مزدوج پیشین توزیع ، (١۶) رابطه�ی از استفاده با می�باشند. σ̄٢ = (ν٠σ
٢ + νs٢)/ν١ و ν١ = ν٠ + ν که

یعنی، است. σ٢ شرط به β برای k-بعدی شرطی چندمتغیره�ی تی-استودنت pdf یک در σ٢ برای F حاشیه�ای pdf یک ضرب

p(β, σ٢|.) = pF (σ
٢|.) pS(β|σ٢, .) , (١٧)

ν٠ → (هنگامی�که می�دهد نشان را شرطی چندمتغیره�ی تی-استودنت pdf pS(β|σ٢, .) و می�کند مشخص را F pdf ،pF (σ٢|.) که

ظاهرشده s٢ و ν مشابه pF (σ٢|.) پیشین پارامترهای ،ν٠ شرط به .( می�شود همگرا گاما-نرمال مزدوج پیشین توزیع به (١٧) ∞،رابطه�ی

بنابراین، هستند. XTX و β̂ مشابه pS(β|σ٢, .) در ظاهرشده پیشین پارامترهای مشابه، به�طور هستند. (١۶) رابطه�ی اول عامل در

می�آیند؛ به�دست زیر به�صورت ارائه�شده، مدل برای ، (١٧) رابطه�ی در طبیعی مزدوج پیشین عامل�های واضح، به�طور

pF (σ
٢|s٢a, νa, ν٠) ∝

(ν٠σ
٢/νas

٢
a)

(ν٢−٠)/٢

(١+ ν٠σ٢/νas٢a)
(ν٠+νa)/٢

, ٠ < σ <∞ , νa, sa > ٠,

pS(β|σ٢, β̄,A, ν̄a) ∝ (σ̄a
٢)k/٢[ν̄a + (β − β̄)TA(β − β̄)/σ̄٢](ν̄٠+k)/٢,

هستند. σ̄٢ = (νas
٢
a+ν٠σ

٢)/ν̄a و ν̄a = ν٠+νa ، پیشین میانگین بردار β̄ و pdsA , −∞ < βi <∞, i = ١,٢, ..., k که،
نیستند. مستقل ، (١٧) رابطه�ی طبیعی مزدوج پیشین توزیع در σ٢ و β که می�شود دیده عادی، نرمال رگرسیونی مدل طبیعی مزدوج با مطابق

(پیوست کرد استفاده پسین توزیع�های به�دست�آوردن در می�توان آن از باشد، سودمند کافی اندازه�ی به� طبیعی مزدوج پیشین توزیع اطالع اگر

آنالیزکردن برای عددی انتگرال روش�های از استفاده ساده، رگرسیون در مثال نیست، زیاد پارامترها تعداد که هنگامی نهایت، در ببینید). را

جیسل و زلنر ] ببینید مثال برای می�کند- فراهم را پیشین مفید اطالعات حاوی توزیع�های از انعطاف�پذیری انتخاب یک پسین، توزیع�های

.[(١٩٩٣) ریچارد و زلنر و (١٩٩٣) ویلیامز و زلنر ،(١٩٩٠)

١٠۵



نتیجه�گیری و بحث ۴

چندمتغیره تی-استودنت توزیع دارای و وابسته و ناهمبسته خطا عبارت�های که این فرض تحت سنتی چندگانه رگرسیون مدل مقاله، این در

t و F آماره�های و است خطی واریانس مینیمم نااریب برآوردگر یک درستنمایی ماکزیمم برآوردگر به�عالوه، گرفت. قرار تحلیل مورد هستند،

هنگامی و است F توزیع فرم به σ٢ مقیاسی پارامتر پسین توزیع مدل، بیزی آنالیز در می�مانند. باقی معتبر فواصل، و فرض�ها آزمون برای

می�کند. میل آزادی درجه�ی ν با عادی اسکور کای pdf به νs٢/σ٢ پسین توزیع ، شود بزرگ خطا عبارت توزیع در پارامتر آزادی درجات که

دارد. بستگی نرمال�بودن از انحراف تعمیم به σ٢ مقیاسی پارمتر مورد در استنباط�ها حال، هر به

پیوست

رابطه�ی در شده نشان�داده طبیعی مزدوج پیشین توزیع با چندمتغیره تی-استودنت رگرسیونی مدل تحلیل�کردن تکنیکی مسائل پیوست، این در
برد؛ به�کار را زیر توأم pdf که است مناسب اینجا، می�گیرد. قرار بررسی مورد ،(١٧)

p(y, τ |β, σ٢) ∝
[
١
τn

exp

{
− ١

٢τ ٢ (y − Xβ)T (y − Xβ)

}]
.

[
(σ٢)ν٠/٢

τν١+٠ exp

{
− ν٠σ

٢

٢τ ٢
}]

. (١٨)

می�شود. (۶) در شده نشان�داده درست�نمایی تابع نتیجه، شود، انتگرال�گیری ،٠ < τ <∞ ،τ به نسبت (١٨) رابطه�ی هنگامی�که
شود؛ نوشته زیر به�صورت حاضر تحلیل که است بهتر ،(١٧) رابطه�ی در طبیعی مزدوج پیشین توزیع به توجه با

p(β, σ٢,Θ| .) ∝ pF (σ
٢| .)

[
١
Θk

exp

{
− ١

Θ٢ (β − β̄)TA(β − β̄)

}]
.

[
(σ̄a

٢)ν̄a/٢

Θν̄a+١ exp

{
− ν̄aσ̄a

٢

٢Θ٢

}]
, (١٩)

پیشین pdf نتیجه شود، انتگرال�گیری Θ به نسبت (١٩) رابطه�ی هنگامی�که است. کمکی و معین پارامتر یک ،٠ < Θ < ∞ ،Θ که
مربوطه، انتگرال�های اجراکردن و (١٩) در (١٨) ضرب�کردن با است. شده نشان�داده (١٧) رابطه�ی در باصراحت که است σ٢ و β حاشیه�ای
روابط حاصل�ضرب ، σ٢ حاشیه�ای پسین pdf به�دست�آوردن برای آورد. به�دست را β اعضای و σ٢ برای حاشیه�ای پسین توزیع�های می�توان

می�شود؛ نوشته زیر به�صورت (١٩) و (١٨)

pF (σ
٢| .)(σ٢)ν٠/٢(σ̄a

٢)ν̄a/٢
[

١
τn+ν١+٠ exp

{
− νs٢ + ν٠σ

٢

٢τ٢
}]

.

[
١

Θk+ν̄a+١ exp

{
− ν̄aσ̄a

٢

٢Θ٢

}]
.exp

{
− ١

٢τ ٢
[
(β − β̂)TXTX(β − β̂)+ (τ ٢/Θ٢)(β − β̄)TA(β − β̄)

]}
. (٢٠)

نمود؛ تکمیل زیر به�صورت را (٢٠) نمایی آخرین در β روی مجذور می�توان ،λ = τ٢/Θ٢ درنظرگرفتن با

(β − β̂)TXTX(β − β̂)+ λ(β − β̄)TA(β − β̄)

= (β − β̄λ)
TM(β − β̄λ)+ β̂TXTXβ̂ + λβ̄TAβ̄ − β̄λ

T
Mβ̄λ , (٢١)

١٠۶



و (٢٠) رابطه�ی در (٢١) رابطه�ی قراردادن با می�باشد. M = XTX + λA و β̄λ = M−١(XTXβ̂ + λAβ̄) که، به�طوری
می�آید؛ به�دست زیر رابطه�ی ،β عناصر به نسبت (٢٠) رابطه�ی از انتگرال�گیری با سپس

pF (σ
٢| .)(σ٢)ν٠/٢(σ̄a

٢)ν̄a/٢

τn+ν١+٠ exp

{
− νs٢ + ν٠σ

٢

٢τ ٢
}

.
١

Θk+ν̄a+١ exp

{
− ν̄aσ̄a

٢

٢Θ٢

}
.|M/τ ٢|−

١
٢

.exp

{
− ١

٢τ٢
[
β̂TXTXβ̂ + λβ̄TAβ̄ − β̄λ

T
Mβ̄λ

]}
. (٢٢)

.λ
١
٢ /τ با؛ است متناسب تبدیل این ژاکوبین می�شود. داده تغییر λ = τ٢/Θ و τ ،σ٢ Θبه و τ ،σ٢ از (٢٢) رابطه�ی پارامترهای حال،

می�آید؛ در زیر به�صورت (٢٢) رابطه�ی بنابراین،

pF (σ
٢| .)(σ٢)ν٠/٢(σ̄a

٢)ν̄a/٢

τn+ν٠+ν̄a+٣ |M |
١
٢λ(k+ν̄a+۴)/٢

.exp

{
− ١

٢τ ٢
[
νs٢ + ν٠σ

٢ + ν̄aσ̄a
٢λ+ β̂TXTXβ̂ + λβ̄TAβ̄ − β̄λ

T
Mβ̄λ

]}
(٢٣)

کرد: استفاده زیر صورت به λ و σ٢ حاشیه�ای پسین pdf به�دست�آوردن برای ،τ به نسبت انتگرال�گیری با می�توان (٢٣) رابطه�ی از

pF (σ
٢| .)(σ٢)ν٠/٢(σ̄a

٢)ν̄a/٢|M |
١
٢λ(k+ν̄a+۴)/٢

/{
νs٢ + ν٠σ

٢ + ν̄aσ̄a
٢λ+Q

}(n+ν٠+ν̄a+٢)/٢
. (٢۴)

،νa = ν٠+ν و σ̄a٢ = (νas
٢
a+ν٠σ

٢)/ν̄a ،(١٧) رابطه�ی از استفاده با Qاست. = β̂TXTXβ̂+λβ̄TAβ̄−β̄λ
T
Mβ̄λ که

کرد؛ بیان زیر به�صورت را (٢۴) رابطه�ی می�توان

p(σ٢,λ|y, .) = p١(σ
٢|λ,y, .) p٢(λ|y, .) (٢۵)

p١(σ
٢|λ,y, .) ∝

[
(١+ λ)ν٠σ

٢

νs٢ + g(λ)

](٢ν٢−٠)/٢/[
١+

(١+ λ)ν٠σ
٢

νs٢ + g(λ)

](٢ν٠+n+νa+٢)/٢
, (٢۶)

p٢(λ|y, .) ∝ |M |
١
٢λ(k+ν̄a+۴)/٢

/
(١+ λ)(ν٢−٠)/٢

[
νs٢ + g(λ)

](n+ν̄a+۴)/٢
, (٢٧)

به�شرط σ٢ برای شرطی پسین pdf که، می�شود دیده می�باشد. g(λ) = λ(νas
٢
a + β̄TAβ̄)− β̄λ

T
Mβ̄λ + β̂TXTXβ̂ که

(٢۵) رابطه�ی از σ٢ برای حاشیه�ای پسین pdf به�دست�آوردن برای دومتغیره عددی انتگرال�گیری فنون از می�توان است. F pdf شکل به ،λ

با؛ است متناسب (١٩) رابطه�ی که باشید داشته توجه ،β حاشیه�ای پسین pdf به�دست�آوردن برای کرد. استفاده
(σ٢)ν١−٠

Θk+ν̄١+٠τn+ν١+٠
exp

{
− ١
٢τ٢

[
νs٢ + ν٠σ

٢(τ٢/Θ٢) (νas
٢
a + ν٠σ

٢) + cλ + (β − β̄λ)
TM(β − β̄λ)

]}
,

(٢٨)
و τ ،σ٢ به Θ و τ ،σ٢ از متغیرها تغییردادن با ،(٢٨) در است. cλ = β̂TXTXβ̂ + β̄TAβ̄ + β̄λ

T
Mβ̄λ که، به�طوری

می�آید؛ به�دست زیر نتیجه�ی ،τ و σ٢ به نسبت انتگرال�گیری و λ = τ٢/Θ٢

p(β, λ|y, .) ∝ λ(k+ν٠+۴)/١)٢+ λ)ν٠
/ {

νs٢ + λνas
٢
a + cλ +B

}(n+k+νa+١)/٢ (٢٩)

١٠٧



pdf شکل به ،λ شرط به β حاشیه�ای پسین pdf که می�رسد به�نظر (٢٩) رابطه�ی از است. B = (β − β̄λ)
TM(β − β̄λ) که

به�طور ،λ و ،βi مثال ،β عنصر هر برای توأم پسین pdf به�دست�آوردن برای (٢٩) رابطه�ی از می�توان بنابراین، است. چندمتغیره تی-استودنت

شود. تحلیل ،βi برای حاشیه�ای پسین pdf به�دست�آوردن برای می�تواند که است دومتغیره pdf یک حاصل، کرد. انتگرال�گیری تحلیلی
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بتا رگرسیونی مدل برای بیزی بهینه -D طرح

جعفری حبیب ،١ آلبوغبیش فاطمه

آمار ،گروه علوم رازی،دانشکده دانشگاه

برآورد که دارد وجود پارامترهایی مدل�ها، نوع این در که می�باشد رگرسیونی مدل�های برازش بحث آمار در توجه مورد مسائل از ���یکی چکیده:

ممکن وجه مناسب�ترین به را مدل که است معیارهایی به نیاز مدل�ها نوع این دادن برازش بهتر برای است. برخوردار خاصی اهمیت از ها آن

رگرسیونی مدل دارد قرار مدنظر مقاله این در که مدلی و است بهینه -D معیار است پرکاربرد و معروف که معیارها نوع این از یکی دهد. برازش

این در و اطالع ماتریس حسب بر تابعی D معیار اینکه به توجه با و دارد ... و جغرافیا و پزشکی علوم در بسیاری کاربرد که می�باشد، بتا

نماییم می استفاده بیزی روش از ( بهینه -D ) بهینه طرح آوردن بدست برای است، مجهول پارامتر برحسب تابعی اطالع، ماتریس حالت

نماییم. می تعریف پیشین توزیع نظر مورد پارامتر(های) برای که بطوری

پیشین توزیع اطالع، ماتریس بهینگی، معیار بهینه، طرح کلیدی: واژه�های

.60G25 ،62M20 ،62J12 ،62K05 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

دانید می که همانطور است. بتا رگرسیونی مدل دارد و... اقتصاد پزشکی، جمله از مختلف علوم در فراوانی کاربرد که آماری های مدل از یکی

پارامترهای دوم بخش ،( وابسته-مستقل ) مشاهده قابل متغیرهای آن بخش یک شود؛ می تشکیل اساسی بخش سه از رگرسیونی های مدل

برخوردار ها مدل نوع این برای استنباط زمینه در فراوانی اهمیت از آن توزیع که است مشاهده غیرقابل تصادفی متغیر سوم بخش و مجهول

می ها توزیع این از یکی .( هستیم مواجه آن با که ای مسئله با متناسب ) باشد داشته مختلفی های توزیع تواند می تصادفی، متغیر است.

این در که شود، می گرفته نظر در دارد، وجود پارامترها و وابسته متغیر بین که ای رابطه با متناسب که باشد بتا آماری معروف توزیع تواند،

مدل پارامترهای تبدیل با فرانسیسکو و سیلویا ،(٢٠٠۴) سال در اند. نموده گذاری نام بتا رگرسیون نام به را مربوطه رگرسیونی مدل حالت

مدل برای بهینه -D طرح (٢٠١۴) همکارش و لطیف مدل، همین اساس بر که کردند، تعریف آن برای را جدیدی پارامترهای بتا، رگرسیونی

است اطالع ماتریس حسب بر تابعی شده استفاده معیار ) اطالع ماتریس که زمانی دانید می که همانطور اما نمودند. محاسبه را بتا رگرسیونی

نماییم، استفاده بیزین و ماکس مینی موضعی، های روش از توانیم می ( D ویژه به ) بهینه طرح آوردن بدست برای است، پارامتر به وابسته (

در که است، دیگر های روش از تر مناسب گیرد می بر در را پارامتر فضای از بیشتری ی گستره اینکه به توجه با بیزین روش حالت این در که

fatemeh.shbu@yahoo.com : آلبوغبیش ١فاطمه



برای که پیشینی توزیع که طوری به است، شده استفاده بتا رگرسیونی مدل در بهینه -D طرح آوردن دست به برای روش این از نیز مقاله این

استفاده عددی های روش از نظر مورد معیار برای بسته فرم وجود عدم به توجه با و است یکنواخت است شده گرفته نظر در مجهول پارامتر

. است گردیده تدوین و تهیه بخش، سه در حاضر مقاله اساس همین بر ایم. نموده

بتا رگرسیونی مدل معرفی ٢

پارامترهای با بتا توزیع چگالی تابع است. پارامتر دو دارای و شود می تعریف یک و صفر ی بازه بر که است ای پیوسته احتمالی توزیع بتا، توزیع

باشد. می زیر شکل به q و p

f(y; p, q) =
Γ(p+ q)

Γ(p)Γ(q)
yp−١)١− y)q−١ , yϵ(٠,١), p > ٠, q > ٠ (١)

کار بتا چگالی از مختلف پارامترهای با باید ما دقت، پارامتر یک با همراه پاسخ میانگین برای رگرسیون ساختار یک آوردن دست به منظور به

شدند: تعریف زیر شکل به جدید پارامترهای کنیم.

µ = p/(p+ q) , ϕ = p+ q, i.e. , p = µϕ , q = (١− µ)ϕ (٢)

دهد. می نتیجه را y از کوچکتر واریانس ،ϕ بزرگتر مقادیر ثابت، µ برای که معنی این به

آید. می در زیر شکل به y چگالی شد، معرفی (٢٠٠۴) سال در که ٢.٢ به توجه با

f(y;µ, ϕ) =
Γ(ϕ)

Γ(µϕ)Γ((١− µ)ϕ)y
µϕ−١)١− y)(١−µ)ϕ−١ yϵ(٠,١),٠ < µ < ١, ϕ > ٠ (٣)

باشند. می ϕ نامعلوم واریانس و µt میانگین دارای ها yt و هستند مستقل تصادفی های متغیر yn،...،y١ که جایی

ذیل: شرح به µt به توجه با که است لوجیت ربط تابع ها، مدل نوع این برای مناسب ربط توابع از یکی

µt =
exp(xTt β)

١+ exp(xTt β)

با: است برابر

g(µt) = logitµt = xTt βi (۴)

می فرض ثابت و معلوم که کمکی متغیر k در مشاهدات xt١،...،xtk و نامعلوم رگرسیونی پارامترهای از برداری β= (β١،...،βk) که جایی

است. (٠,١) ی فاصله روی پذیر مشتق دوبار و یکنواخت کامال ربط تابع g(.) شوند.
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کنیم: می فرض خاص حالت در که

xTt β = β٠ + β١x (۵)

اطالع ماتریس ٣

کنیم: می تعریف ذیل شرح به را، مشاهده تک برای درستنمایی تابع لوگ ٣.٢ احتمال چگالی تابع به توجه با

logf(y;µ, ϕ) = log
Γ(ϕ)

Γ(µϕ)Γ((١− µ)ϕ) + (µϕ− ١)logy + ((١− µ)ϕ− ١)log(١− y)

داشت: خواهیم حالت این در که

Mθ(X) = E[
∂٢l(θ)

∂θ∂θT
]

= −E

 ∂٢l(θ)
∂β∂βT

∂٢l(θ)
∂β∂ϕ

∂٢l(θ)
∂ϕ∂βT

∂٢l(θ)
∂ϕ٢


یعنی باشد، k = ٢ کنیم می فرض خاص حالت در که ،B=(β٠،β١،...،βK−١) و بوده بعدی K + ١ بردار یک θ= (B،ϕ) که جایی

بنابراین: θ = (β٠, β١, ϕ)
T یا B = (β٠, β١)

T

Mθ(X) =


m١,١ m١,٢ m١,٣

m٢,١ m٢,٢ m٢,٣

m٣,١ m٣,٢ m٣,٣


آن: در که

m١,١ = −E(
∂٢l

∂β٢٠
),m١,٢ = −E(

∂٢l

∂β٠∂β١
),m١,٣ = −E(

∂٢l

∂β٠∂ϕ
)

m٢,١ = −E(
∂٢l

∂β١∂β٠
),m٢,٢ = −E(

∂٢l

∂β٢١
),m٢,٣ = −E(

∂٢l

∂β١∂ϕ
)

m٣,١ = −E(
∂٢l

∂ϕ∂β٠
),m٣,٢ = −E(

∂٢l

∂ϕ∂β١
),m٣,٣ = −E(

∂٢l

∂ϕ٢
)
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است. آمده مقاله ضمیمه در آن کامل تشریح که باشد می اطالع ماتریس از j ستون و ام i سطر درایه mi,j

طرح اطالع ماتریس -٣.١

نماییم: می معرفی ذیل شرح به را طرح اطالع ماتریس است، شده آورده ادامه در که ξ طرح به توجه با

Mθ(ξ) = ΣwiMθ(xi)

با: است برابر ξ طرح آن در که

ξ∗ =

 x١ x٢ ... xn

w١ w٢ ... wn


وابسته پارامترها، به اطالع ماتریس خطی غیر مدل در باشد. می مدل پارامترهای بردار θ و مستقل های متغیر مقادیر بردار xiها که جایی

باشد. می

است. آمده (١٩٨٠) سیلوی در که است خصوصیاتی دارای طرح، اطالع ماتریس

بهینگی: معیار

پارامترها به راجع آماری های استنباط بهبود معیارها گونه این هدف گیرد. می قرار استفاده مورد پارامترها برآورد در گوناگونی بهینگی معیارهای

مختلفی های کمیت ی درباره استنباط به مایل اینکه به توجه با است. کنترل متغیرهای مقادیر مناسب انتخاب با نظر، مورد های کمیت و

است. بهینگی -D مهم معیارهای این از یکی دارد. وجود زمینه این در نیز متفاوتی معیارهای هستیم،

موضعی بهینه -D ٣.٢-طرح

این که کنیم، می استفاده بهینگی -D یعنی بهینگی معیارهای ترین پرکاربرد از یکی از مناسب بهینه طرح آوردن دست به برای بخش این در

شود: می داده نمایش زیر صورت به که است، نظر مورد طرح فیشر اطالع ماتریس حسب بر تابعی معیار

Φ(Mθ(ξ)) = −logdetMθ(ξ)

ϕ :M −→ ϕ ⊆ R

M = {Mθ(ξ)|ξϵΞ}

اگر: است D-بهینه طرح ξ∗

det(Mθ(ξ
∗)) = maxdet(Mθ(ξ))
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باشد: θ از واقعی مقدار یک θکنید٠ فرض

detMθ٠(ξ
∗) = maxdet(Mθ٠(ξ))

است. موضعی بهینه -D طرح ξ∗

گیریم: می نظر در زیر، صورت به را ای نقطه سه طرح بعدی)، (سه پارامتر سه به مربوط اطالع ماتریس و ۵.٢ به توجه با

ξ =

 x١ x٢ x٣

w١ w٢ w٣


شود: می تعریف زیر شرح به آن اطالع ماتریس که

Mθ(ξ) = Σ٣
i=١wiMθ(xi)

θ = (β٠, β١, ϕ)
T

است. برابر هم با ها وزن که است شده اثبات (١٩٧٢) فدورو در باشد، برابر پارامترها تعداد با طرح نقاط تعداد اگر

که: داشت صورتخواهیم این در باشد، θ٠ = (β٠ = ٠٫ ٣, β١ = ٠٫ ٨, ϕ = ٠٫ ٢)T فرضکنید ،۴.٢ و ٣.٢ به توجه با خاص، طور مثال:به

ξ∗ =

 −١ ٠ ١
١/٣ ١/٣ ١/٣


ایجاد را بهینه طرح ، θمختلف٠ های حالت برای تا بود، خواهیم قادر مشابه طریق به و بود خواهد θ٠ به توجه با موضعی بهینه -D طرح

نماییم.

بیزی بهینه -D ٣.٣-طرح

و مطرح را موضعی بهینه -D معیار قبل قسمت در باشد، می پارامتر به وابسته D بهینگی معیار آن، تبع به و اطالع ماتریس اینکه به توجه با

β١ مانند آن از بخشی یا ، θ پارامتر اینکه به توجه با بخش، این در حال آوردیم. دست به را آن موردنظر بهینه طرح خاص، حالت یک برای

برای مشخص مقادیر به توجه با ) خاص حالت یک در و معرفی را بیزی بهینه طرح باشد، می (١و٠) ی فاصله در یکنواخت پیشین توزیع دارای

شود: می تعریف زیر صورت به بهینگی معیار ،β١ برای شده معرفی پیشین توزیع به توجه با حالت، این در آورد. خواهیم دست به را آن ( β٠ و ϕ

Φ(Mθ(ξ)) =

∫
β١

detMθ(ξ)Π(β١)dβ١

١١۴



=

∫ ١

٠
detM(ξ)dβ١

داشت: خواهیم بنابراین باشد، β٠ = ٠٫ ٣ و ϕ = ٠٫ ٢ که کنیم می فرض حال

Φ(Mβ٠,ϕ٠(ξ)) =

∫ ١

٠
detMβ٠,ϕ٠(ξ)dβ١

( سیمبسون ) عددی های روش از ( نقطه سه با ) نظر مورد بهینه طرح آوردن دست به برای بنابراین نداشته، بسته فرم نظر، مورد انتگرال

از: است عبارت ذکرشده طرح که ایم، نموده استفاده

ξ∗ =

 −٠٫ ٧ ٠ ١
٠٫ ٢٧۵ ٠٫ ۴۵ ٠٫ ٢٧۵


نتیجه�گیری و بحث

اطالع ماتریس بودن وابسته باشد. می پزشکی و اقتصاد مانند علومی در ها مدل پرکاربردترین و متداول از یکی مقاله این در نظر مورد مدل

های طرح روش دو از یکی از باید حالت، این در بهینه طرح آوردن دست به برای که طوری به نموده، تر خاص را آن ویژگی پارامتر، به مدل این

بهینه طرح ها آن وضعیت با متناظر کدام هر برای و شده پرداخته ها روش این دوی هر به مقاله این در که نماییم، استفاده بیزی یا و موضعی

می گرفته نظر در موضعی حالت با مقایسه در پارامتر فضای از تری وسیع بخش اینکه به توجه با بیزی حالت در است. شده آورده دست به نیز

بود. خواهد موضعی حالت از بهتر نیز حاصل نتیجه شود،
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١,١ = eβ٠+β١xϕ
(
Ψ
(
١, eβ٠+β١xϕ

١+eβ٠+β١x

)
eβ٠+β١xϕ+

(
١− e٢ β٢+٠ β١x

)
Ψ
(

eβ٠+β١xϕ
١+eβ٠+β١x

)
+Ψ

(
١, ϕ

١+eβ٠+β١x

)
eβ٠+β١xϕ+m(

−١+ e٢β٢+٠ β١x
) (
−Ψ((١− µ)ϕ) + Ψ

(
ϕ

١+eβ٠+β١x

)
+Ψ(µϕ)

) (
١+ eβ٠+β١x

)−۴
m١,٢ = x

(
Ψ

(
١, eβ٠+β١xϕ

١+ eβ٠+β١x

)
eβ٠+β١xϕ+

(
١− e٢ β٢+٠ β١x

)
Ψ

(
eβ٠+β١xϕ

١+ eβ٠+β١x

)
+Ψ

(
١, ϕ

١+ eβ٠+β١x

)
eβ٠+β١xϕ+

(
−١+ e٢ β٢+٠ β١x

) (
−Ψ((١− µ)ϕ) + Ψ

(
ϕ

١+eβ٠+β١x

)
+Ψ(µϕ)

)
eβ٠+β١xϕ

(
١+ eβ٠+β١x

)−۴
m١,٣ = −

(
−Ψ

(
١, eβ٠+β١xϕ

١+ eβ٠+β١x

)
eβ٠+β١xϕ+

(
−eβ٠+β١x − ١

)
Ψ

(
eβ٠+β١xϕ

١+ eβ٠+β١x

)
+Ψ

(
١, ϕ

١+ eβ٠+β١x

)
ϕ+

(
١+ eβ٠+β١x

) (
−Ψ((١− µ)ϕ) + Ψ

(
ϕ

١+eβ٠+β١x

)
+Ψ(µϕ)

)
eβ٠+β١x

(
١+ eβ٠+β١x

)−٣
m٢,١ = x

(
Ψ

(
١, eβ٠+β١xϕ

١+ eβ٠+β١x

)
eβ٠+β١xϕ+

(
١− e٢ β٢+٠ β١x

)
Ψ

(
eβ٠+β١xϕ

١+ eβ٠+β١x

)
+Ψ

(
١, ϕ

١+ eβ٠+β١x

)
eβ٠+β١xϕ+

(
−١+ e٢ β٢+٠ β١x

) (
−Ψ((١− µ)ϕ) + Ψ

(
ϕ

١+eβ٠+β١x

)
+Ψ(µϕ)

)
eβ٠+β١xϕ

(
١+ eβ٠+β١x

)−۴
m٢,٢ = eβ٠+β١xϕx٢

(
Ψ

(
١, eβ٠+β١xϕ

١+ eβ٠+β١x

)
eβ٠+β١xϕ+

(
١− e٢ β٢+٠ β١x

)
Ψ

(
eβ٠+β١xϕ

١+ eβ٠+β١x

)
+

Ψ
(
١, ϕ

١+eβ٠+β١x

)
eβ٠+β١xϕ+

(
−١+ e٢ β٢+٠ β١x

) (
−Ψ((١− µ)ϕ) + Ψ

(
ϕ

١+eβ٠+β١x

)
+Ψ(µϕ)

) (
١+ eβ٠+β١x

)−۴
m٢,٣ = −xeβ٠+β١x

(
−Ψ

(
١, eβ٠+β١xϕ

١+ eβ٠+β١x

)
eβ٠+β١xϕ+

(
−eβ٠+β١x − ١

)
Ψ

(
eβ٠+β١xϕ

١+ eβ٠+β١x

)
+Ψ

(
١, ϕ

١+ eβ٠+β١x

)
ϕ+

(
١+ eβ٠+β١x

) (
−Ψ((١− µ)ϕ) + Ψ

(
ϕ

١+eβ٠+β١x

)
+Ψ(µϕ)

) (
١+ eβ٠+β١x

)−٣
m٣,١ = −

(
−Ψ

(
١, eβ٠+β١xϕ

١+ eβ٠+β١x

)
eβ٠+β١xϕ+

(
−eβ٠+β١x − ١

)
Ψ

(
eβ٠+β١xϕ

١+ eβ٠+β١x

)
+Ψ

(
١, ϕ

١+ eβ٠+β١x

)
ϕ+

(
١+ eβ٠+β١x

) (
−Ψ((١− µ)ϕ) + Ψ

(
ϕ

١+eβ٠+β١x

)
+Ψ(µϕ)

)
eβ٠+β١x

(
١+ eβ٠+β١x

)−٣
m٣,٢ = −xeβ٠+β١x

(
−Ψ

(
١, eβ٠+β١xϕ

١+ eβ٠+β١x

)
eβ٠+β١xϕ+

(
−eβ٠+β١x − ١

)
Ψ

(
eβ٠+β١xϕ

١+ eβ٠+β١x

)
+Ψ

(
١, ϕ

١+ eβ٠+β١x

)
ϕ+

(
١+ eβ٠+β١x

) (
−Ψ((١− µ)ϕ) + Ψ

(
ϕ

١+eβ٠+β١x

)
+Ψ(µϕ)

) (
١+ eβ٠+β١x

)−٣
m٣,٣ = −

(
٢Ψ(١, ϕ) eβ٠+β١x +Ψ(١, ϕ) e٢ β٢+٠ β١x −Ψ

(
١, ϕ

١+ eβ٠+β١x

)
+Ψ(١, ϕ)−Ψ

١١۶



(
١, eβ٠+β١xϕ

١+eβ٠+β١x

)
e٢ β٢+٠ β١x

(
١+ eβ٠+β١x

)−٢

١١٧



ریدج لجستیک رگرسیون در تاثیر آنالیز
٢ زاده حسین ١،الهام امامی هادی

زنجان دانشگاه

لجستیک رگرسیون های مدل در تاثیر آنالیز که است، شده فراوانی استفاده لجستیک رگرسیون های مدل از ها پژوهش بیشتر در اخیرا، چکیده:

موضوع حل برای مهم های روش از یکی سازد. می مواجه مشکل با را آنالیز روند ها مدل در چندگانه همخطی وجود اما است. یافته گسترش

موثر نقاط مقابل در برآوردگرها این معموال باشد. می ریدج برآوردگرهای از استفاده لجستیک رگرسیون مدل برازش در چندگانه همخطی

نسخه�ی یک صورت این به و می�شود معرفی ریدج لجستیک رگرسیون در تاثیر آنالیز شناسایی برای جدید روشی مقاله این در هستند. حساس

چندگانه دور�افتاده�ی نقاط شنا�سایی برای تکنیک این است گرفته شکل گروهی حذف اساس بر پیرسون استاندارد باقی�مانده�های از تعمیم�یافته

است. شده معرفی

دورافتاده نقاط برون�بری، ریدج، لجستیک رگرسیون گروهی، حذف پیرسون، استاندارد باقی�مانده�های کلیدی: واژه�های

.۶٢J٢٠ ،۶٢J٠٢ :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

ضروری قسمت به تاثیر آنالیز اخیر، سال�های در می�شوند. استفاده رگرسیون احتمالی آنالیز شاخه�های اکثر در تاثیر آنالیز روش�های معموال

زیادی تاثیر دور�افتاده نقاط اغلب، است. نشده داده تعمیم ریدج لجستیک رگرسیون مدل در مباحث این اما شده�اند. تیدیل لجستیک رگرسیون

مدل در آنها اثر مطالعه و مشاهدات کشف به نتیجه در باشند، گمراه�کننده می�توانند نیز تفسیر�ها آن طبع به و دارند کمکی متغیرهای الگوی روی

شده داده تعمیم ریدج لجستیک رگرسیون در دور�افتاده نقاط شناسایی برای باقی�مانده�ها براساس که معمول تشخیص مباحث برخی نیازمندیم.

این اما است رضایت�بخش سنتی روش�های از استفاده با دور�افتاده نقطه یک شناسایی معموال اگر�چه کرد. خواهیم ٢معرفی بخش در را است

حذف برای باقی�مانده�ها از استفاده وضعیت، این در باشد. غیرموثر است ممکن داده�ها در دور�افتاده نقاط از گروهی شناسایی برای روش�ها

znu.hosseinzade@gmail.com : زاده حسین الهام ٢



می�نامیم (GSPR) پیرسون تعمیم�یافته�ی استاندارد باقی�مانده را شده حذف گروهی باقی�مانده�های کند. تولید را بهتری نتایج می�تواند گروهی

کرد. خواهیم معرفی ٣ بخش در را (GSPR) از استفاده با ریدج لجستیک رگرسیون در چند�گانه دور�افتاده نقاط شناسایی برای جدید روش و

ریدج لجستیک رگرسیون در نافذ نقاط و باقی�مانده�ها ٢

بگیرید: نظر در را چندگانه ریدج لجستیک رگرسیون مدل

y = πk(x) + ϵ. (١)

آن، در که

πk(x) =
expzk

(١+ expzk)
. (٢)

و صفر مقادیر که است برنولی پاسخ بردار یک Y ،zk = β٠(k) + β١(k)x١ + β٢(k)x٢ + · · · + βp(k)xp = Xβ(k)همچنین

خطاهای بردار ϵ است، رگرسیونی پارامترهای بردار βT (k) = (β٠(k), β١(k), · · · , βp(k)) ،n× pماتریس یک X گیرد. می را یک

دوم توان کمترین روش از پارامترها بیشتر برآورد برای معموال خطی، رگرسیون در دهد. می نشان را احتمال مقدار πi و باشد می تصادفی

یرآوردگرهای مفروضات، تحت اما داد. تعمیم نیز ریدج لجستیک رگرسیون مدل در را OLS روش می�توان می�شود. استفاده (OLS) معمولی

ماکزیمم روش دلیل همین به شوند. نمی حفظ ریدج لجستیک رگرسیون مدل در ها ویژگی این که هستند دارا را مطلوبی ویژگی�های OLSبرخی

با مدل برآورد از پس می�شوند. استفاده آمارشناسان توسط (١٩٩٧) ریان تکراری بازموزون دوم توان�های کمترین الگوریتم براساس درستنمایی

π̂k(xi) ریدج لجستیک رگرسیون مدل برای شده برازش مقادیر نتیجه، در می�باشد ضرایب شده�ی برآورد بردار β̂(k)،MLروش از استفاده

می�شود. محاسبه β̂(k) از استفاده با (٢) ی رابطه انتظار مورد مقدار که می�باشند

مقدار می�شود. مشخص (yi− ŷi) شکل به شده برازش مقدار و شده مشاهده مقدار بین تفاضل وسیله به باقی�مانده امین i خطی رگرسیون در

می�شود. تعریف زیر صورت به باقی�مانده امین iنتیجه در می�شود. داده نشان ŷi = π̂i(k)با کمکی متغییر الگوی امین i ی شده برازش

ϵ̂i(k) = yi − π̂i(k) i = ١,٢, · · · , n (٣)

کمکی متغییر فضای داخل را متغییر شده�ی برازش مقادیر ماتریس، این می�کند. ایفا درآنالیزها را مهمی نقش هت ماتریس خطی، رگرسیون در

پیرگبن می�باشند. موثر نقاط شناسایی اساس و می�آورند بدست را هت ماتریس ،(y− ŷ) خطی، رگرسیون باقی�مانده�های اغلب می�کند. فراهم

است. آورده بدست را شده برازش مقادیر از خطی تقریب خطی، رگرسیون مدل در وزن�دار مربعات کمترین از استفاده با (١٩٨١)

Hk = V
١
٢X(X ′V X + kI)−١X ′V

١
٢ (۴)

گرفت: نتیجه توان می پریگبن(١٩٨١) از
V

١
٢ −Xβ̂(k) = (I −X(X ′V X + kI)−١X ′V )V

١
٢X = V

−١
٢ MV

١
٢ (V

١
٢X) (۵)

١١٩



صورت به آن عناصر که باشد می n × nقطری ماتریس یک V اینجا در است. برقرار (۴) رابطه پس ، M = I − Hچونکه طرفی از

امین i، hi که کنیم فرض می�شود. نامیده نافذ مقادیر هت ماتریس قطری عناصر خطی، رگرسیون در است. vi = π̂i(k)(١ − π̂i(k))
داد: نشان آسانی به را زیر رابطه�ی می�توان صورت دراین باشد. (۴) رابطه در شده تعریف H ماتریس در قطری عنصر

hi(k) = π̂i(k)(١− π̂i(k))x′i(X ′V X + kI)−١xi (۶)

اندازه� ریدج، لجستیک رگرسیون در است. مورد امین i به مربوط مشاهدات ١از × p بردار یک x′i = [١, xi١, xi٢, · · · , xpi]اینجا در
ذهن در که سوال یک مرحله این در هستند. دورافتاده نقاط به مشکوک دارند بزرگی باقی�مانده�های که مشاهداتی است. مهم باقی�مانده�ها

برای دلیل همین به هستند، مقیاس�بندی بدون ی(٣) رابطه در شده تعریف باقی�مانده�های باشند؟ بزرگ چقدر که است این می�آید وجود به

برای تشخیص مباحث در که کرد خواهیم معرفی را شده مقیاس�بندی باقی�مانده�های اکنون نیستند. اجرا قابل آسانی به دورافتاده نقاط تشخیص

می�شوند. برده کار به دورافتاده نقاط شناسایی

لجستیک رگرسیون در اما ندارد بستگی E(yi|xi) = π̂i(k)شرطی میانگین به خطا واریانس که است این خطی رگرسیون در کلیدی فرض

می�باشند. شرطی میانگین از تابع یک خطا واریانس پس است برنولی توزیع دارای خطاهای ریدج

var(yi|xi) = vi(k) = π̂i(k)(١− π̂i(k)) (٧)

می�شود: تعریف زیر صورت به عامل امین i برای پیرسون باقی�مانده�های

ri(k) =
yi − π̂i(k)√

vi(k)
i = ١,٢, · · · , n (٨)

پیرسون، باقی�مانده�های که چونکه باشد. بیشتر cکمیت از آن، به مربوط پیرسون باقی�مانده قدر�مطلق اگر می�نامیم دورافتاده نقطه را مشاهده یک

از بیش برش با که است داده نشان تجربه می�آید. بدست ریان(١٩٩٧) از استفاده با بعد بخش در مناسب c، هستند مقیاسیده باقی�مانده�های

ثابتی مناسب، cانتخاب (١٩٩٣) ولی چن از استفاده با می�شوند. شناسایی دور�افتاده نقاط عنوان به مشاهدات از بسیاری ،٣ مقدار از حد

داریم: کواریانس الگوی امین i باقی�مانده برای کنیم، استفاده (١٩٨١) پیرگون خطی رگرسیون مانند تقریب از اگر باشد. می ٣و۵ بین

ϵ̂i(k) = yi − π̂i(k) ≈ (١− hi(k))yi (٩)

می�آید. بدست صورت به باقی�مانده�ها واریانس رو، این از

var[(١− hik)yi] = (١− hik)٢var(yi) = (١− hik)٢
vik

(١− hik)
= (١− hik)vi(k)

پس

V (ϵi(k)) = vi(k)(١− hik) (١٠)

به که پیرسون استاندارد باقی�مانده�های از می�توانیم دلیل همین به ندارند. یک برابر واریانس پیرسون باقی�مانده�های که می�دهد نشان باال رابطه

می�کنیم: استفاده می�شود، تعریف زیر صورت

rsi(k) =
yi − π̂i(k)√

vi(k)(١− hi(k))
i = ١,٢, · · · , n (١١)

است. دورافتاده نقطه مشاهده امین i ،|rsi(k)| > c اگر،

١٢٠



چندگانه دورافتاده نقاط شناسایی ٣

همچنین نیست. دسترس در ریدج لجستیک چندگانه موثر نقطه شناسایی برای ها پژوهش در تاثیر آنالیز از مختلفی ابزارهای حاضر حال در

ادعا (١٩٨۶) همکارانش و همپل ندارد. وجود باشد، دورافتاده نقطه یک شامل فقط داده�ها مجموعه اینکه برای ضمانتی واقعی مسایل در

دارد، وجود داده�ها مجموع در چندگانه دور�افتاده نقاط که وقتی است. دورافتاده ٪١٠نقاط تا ،شامل١ داده�ها مجموع معمول، به�طور که می�کنند

برازش در پرت نقاط از گروهی است ممکن نیست. ساده مساله این اما است خوب آنها همه�ی برای تعریف در تشخیص مباحث از استفاده فکر

به ها پژوهش در که است مشکلی این شوند. شناخته داخلی نقاط عنوان به که طوری باشند. داشته مصنوعی کوچک باقی�مانده�های مدل،

داخلی نقاط است ممکن بری، درون اثر مقابل در کرده�اند. بررسی (١٩٨٧) لروی و روسیو را مشکل این که است شده شناخته درون�بری عنوان

بیشتر متاسفانه، شده�اند. بررسی (١٩٩۴) لیوز و بارنت توسط که می�نامند برون�بری نیز را مشکل این که شوند شناخته دورافتاده نقاط عنوان به

که تشخیص تکنیک�های به بنابراین می�برند. رنج چندگانه دورافتاده نقاط در برون�بری یا درون�بری اثر�های از پرت نقاط تشخیص روش�های

نیازمندیم. هستند، مشکالت این از عاری

رگرسیون در دور�افتاده نقاط و موثر نقاط شناسایی روش�های و می�کنیم معرفی را باقی�مانده�ها گروهی حذف از نسخه یک بخش این در

مجموع و شده�اند برازش مدل مشاهدات حذف از قبل nمشاهده، مجموع از مشاهده d که کنید فرض دهیم. می توسعه را ریدج لجستیک

مورد (n− d) شامل R کرده�ایم. گذاری عالمت D به�وسیله�ی را ” شده حذف ” موارد مجموع و Rوسیله به را آنالیز در ”باقی�مانده” موارد

هستند. زیر صورت به V و Y Xو آخر سطر d که کنید فرض کلیت، دادن دست از بدون Dاست. از dمورد حذف از بعد

X =

 XR

XD

Y =

 YR

YD

V =

 VR ٠
٠ VD


شده برازش مقدار آنگاه باشند. شده� حذف D مشاهدات از گروهی که وقتی شده برآورد ضرایب به مربوط بردار β̂−D(k) که کنید فرض

شود: می تعریف زیر صورت به مشاهده امین i حذف با ریدج لجستیک رگرسیون مدل به مربوط

π̂
(−D)
i (k) =

exp(x′β̂(−D)(k))

١+ exp(x′β̂(−D)(k))
i = ١,٢, · · · , n (١٢)

شکل، به شده حذف باقیمانده امین i که

ϵ̂i(k) = yi − π̂i(k) i = ١,٢, · · · , n (١٣)

می�آید: بدست زیر صورت به داده�ها مجموع برای شده حذف نفوذ اندازه و شده حذف واریانس باشد. می

v
(−D)
i (k) = π̂

(−D)
i (k)[١− π̂(−D)

i (k)] (١۴)

h
(−D)
i (k) = π̂

(−D)
i (k)[١− π̂(−D)

i (k)]x′i(X
′
RVRXR + kI)−١xi (١۵)

آنها اساس بر مدل که مشاهداتی (برای داخلی شده محاسبه باقی�مانده�های که داده�اند نشان (١٩٩٣) سیمونوف و هادی خطی، رگرسیون در

اندازه�گیری مشابه مقیاس با نشده�است) استفاده شده برازش مدل در که مشاهداتی (برای خارجی شده محاسبه باقی�ماندهای و است) شده برازش
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شود: استفاده زیر شکل به مقیاسیده باقی�مانده�های جدید مجموعه یک از که کرده�اند پیشنهاد آنها نمی�شوند.

t∗i =
yi − x′β̂(−D)(k)

σ̂R

√
١− w(−D)

ii (k)

, fori ∈ R (١۶)

=
yi − x′β̂(−D)(k)

σ̂R

√
١+ w

(−D)
ii (k)

, fori ∈ D

باال ی رابطه در D و R مجموع دو هر برای که باقی�مانده�هایی است. باقی�مانده مشاهدات اساس بر عادی مقیاسیده�ی برآورد σ̂Rاینجا در

دارند. رگرسیونی تشخیص مباحث در گسترده�تری کاربرد�های دارای باقی�مانده�ها نوع این و می�شوند اندازه�گیری مشابه مقیاس با شده�اند، تعریف

شود: می داده تعمیم زیر صورت به ریدج لجستیک رگرسیون برای (GSPR) پیرسون تعمیم�یافته استاندارد باقی�مانده امین i

r
(−D)
si (k) =

yi − π̂(−D)
i (k)√

v
(−D)
i (k)(١− h(−D)

i (k))

, i ∈ R (١٧)

=
yi − π̂(−D)

i (k)√
v
(−D)
i (k)(١− h(−D)

i (k))

, i ∈ D

باقیمانده�های محاسبه�ی چه اگر باشد. بزرگ مربوطه GSPR قدرمطلق مقدار که اگر شود می شناخته دورافتاده نقطه عنوان به مشاهده

حذف از مجموعه یک انتخاب اما است دسترس در ،D شده�ی، حذف موارد از دلخواه مجموع هر برای GSPR پیرسون تعمیم�یافته استاندارد

شامل بیشتر که می�شود نامیده ،D٠ آغازین، حذف مجموعه دورافتاده، نقاط از گروهی حذف برای دارد. مطالعات در بیشتری اهمیت گروهی،

در ماند. خواهد (معیوب) ناقص GSPR تمام بماند، باقی R مجموع در دورافتاده نقطه�ی هر اگر زیرا است مشکوک دورافتاده�ی نقاط

نخواهد کننده کمک دیگر روش�های مانند نیز جک�نایف یا تکراری روش�های شده، برازش مدل در برون�بری یا و درون�بری اثرات وجود صورت

که آمده�اند دست به خطی رگرسیون برای (١٩٩۵) ویلک و جنتلمن توسط ” دورافتاده نقاط حذف ممکن روش�های ”همه�ی دیگر طرف از بود.

استفاده Dآغازین٠ حذف مجموع از مشکوک دورافتاده�ی نقاط تمام کردن پیدا برای دارند. ریدج لجستیک رگرسیون برای وسیعی محاسبات

اگر می�کنیم. محاسبه را مجموعه تمام برای پیرسون تعمیم�یافته�ی استاندارد باقی�مانده�های ،D٠ مشاهدات مجموع حذف از بعد می�کنیم.

. می�شناسیم دورافتاده نقاط عنوان به را مشاهدات باشد برقرار زیر رابطه�ی

|r(−D٠)
si (k)| > ٣ (١٨)

کاربردی مثال

با بیمار مشخصات شده انجام مطالعه در است. شده گرفته نظر در SAS افزار نرم در موجود سرطان بهبودی های داده مجموع بخش این در

طور به سرطان که است این ی دهنده نشان y = پاسخ،١ های متغییر که است مورد ٢٧ مشاهدات تعداد و اند شده پیوند سرطان بهبودی

:شاخص x٢ سلول، :شاخص x١ شامل کمکی های متغییر همچنین است. نیافته بهبود کامل طور به سرطان یعنی y = ٠ و یابد بهبود کامل
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ماتریس های ستون در چندگانه همخطی دارای ها داده باشد. می دما شاخص : x۵ ،LI شاخص : x۴ ،Infil شاخص : x٣ گسترش،

برازش برای جهت همین به باشد. می X ماتریس های ستون در چندگانه همخطی دهنده نشان ۴٢٠٠ بزرگ، شرطی عدد باشد.مقدار می X

٠,٠٫ ٠۵,٠٫ ١ صورت به که k برای مقدار سه گرفتن نظر در با را rsik Hkو مقدار ابتدا است. شده استفاده ریدج لجستیک رگرسیون مدل

دوباره rsik و Hk مقدار مشکوک نقاط حذف از بعد و آورده بدست را مشکوک دورافتاده نقاط مقادیر، این محاسبه از بعد ایم آورده بدست

می شناخته موثر مشاهدات عنوان به ٢٢ و ١٢ ،١٠ ،٣ مشاهدات Hk > ٠٫ ٢۵ گرفتن نظر در زیربا باال جدول طبق آوریم. می بدست

ی افتاده دور نقاط عنوان به ٢۴ و ١۵ ،١٢ مشاهدات c = ٢ گرفتن نظر در و پیرسون استاندارد های باقیمانده محاسبه با همچنین و شوند

بزرگتر نظر مد k سه هر برای زیرا شود می شناخته دورافتاده نقطه عنوان به ٢۴ ی مشاهده (١٨) ی رابطه و باال جدول طبق هستند. مشکوک

است. زیر صورت به ٢۴ ١٢و ،١٠ ،٣ مشاهدات برای k سه هر ازای به پیرسون استاندارد های مانده باقی نمودار باشد. می ٣ مقدار از

گیری نتیجه

خواهیم دورافتاده نقاط کشف به موفق پیرسون یافته تعمیم های باقیمانده از استفاده با لجستیک رگرسیون مدل در پیشین، مطالعات طبق

مشکل هنگامیکه ریدج، لجستیک رگرسیون مدل در یافته تعمیم پیرسون های باقیمانده تعمیم از استفاده با شد مشاهده نیز مقاله این در شد

بود. خواهیم موثر نقاط شناسایی به قادر نیز دارد، وجود ها داده در چندگانه همخطی
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حذف از بعد ب: حذف از قبل الف: نفوذ، مقدار و پیرسون های باقیمانده :١ جدول
rsi(k) Hk

k=٠.١ k=٠.٠۵ k=٠ k=٠.١ k=٠.٠۵ k=٠

٠.۵٠١ ٠.٢۴٢ ٠.٠٩١ ٠.١۵١ ٠.٠٨٣ ٠.٠۴٠

٠.٧٧٣ ٠.۶٠٧ ٠.۵١٠ ٠.١٠٩ ٠.١۴۵ ٠.٢۴٣

-٠.٧٠٢ -٠.۶١٩ -۴٣٢.۶٨٩ ٠.١۵٢ ٠.٠٢٨ ٠.٠٠١

-١.١٩٨ -٠.٩٢۴ -٠.۶٠٢ ٠.١٣٩ ٠.١٩٨ ٠.٣٠١

٠.٧٧٧ ٠.۶٢۴ ٠.۴٢٩ ٠.٠٧۴ ٠.١٠٠ ٠.١٧۶

-٠.٩١٧ -٠.۶٣٩ -٠.٣٨١ ٠.١١۶ ٠.١۵۶ ٠.٢۴۵

٠.٨٠۴ ٠.٨١٢ ٠.٨٠٧ ٠.١٣۴ ٠.١٩٢ ٠.٣٣۴

٠.۴١٠ ٠.١٨۵ ٠.٠۵٢ ٠.١٧۶ ٠.٠٧٧ ٠.٠٢۵

-٠.٩۴٩ -٠.٨١١ -٠.۶٩٢ ٠.٠٩٩ ٠.١۴۴ ٠.٢۴۴

-٠.۵۴۴ -٠.۵٧٩ -۴.٠٠٨ ٠.٧۶۶ ١.٣٧٢ ٠.٧٧٧

-٠.٧٠٧ -٠.۵٢٩ -٠.٣٢۶ ٠.٠۶٨ ٠.٠٩٣ ٠.١٧٠

-٠.٧۴١ -١.٣۴۶ -٨٨.۴٣۴ ٠.٢۶٠ ٠.٣٨٨ ٠.٠٠٩

-٠.۵٢٣ -٠.٣٢١ -٠.١۶٩ ٠.٠۶١ ٠.٠۵٧ ٠.٠۶٩

-٠.٣۵۵ -٠.٢۵٨ -٠.١۵۴ ٠.٨٧٩ ٠.٧٣۴ ٠.٣٩٧

-٢.١١٩ -٢.۶۵۶ -٣.۶١٢ ٠.٠٩٢ ٠.٠٩٨ ٠.١۵۶

٠.٣۴٧ ٠.١٨٢ ٠.١٠٩ ٠.٢۴٧ ٠.١١٨ ٠.٠٩٩

-٠.۴٣٩ -٠.٢٩٧ -٠.١٩٩ ٠.١٠٨ ٠.٠٩٣ ٠.٠٩٩

-١.۵۴٩ -١.۶١٧ -١.۵١۵ ٠.٠٧٧ ٠.١٠۵ ٠.١٨١

-٠.۴۴۴ -٠.٢٨٩ -٠.١۵۵ ٠.١٩٩ ٠.١۶۵ ٠.١٣٢

٠.٧۴۴ ٠.٧٣٣ ٠.٨۶٢ ٠.٠۵۶ ٠.٠٨٨ ٠.١٩٢

-٠.۶٣٣ -٠.٢٩٣ -٠.٢٢۵ ٠.١٩۵ ٠.١٧۴ ٠.١۵٩

-١.١٢١ -٠.٩٢٧ -٠.۵٢۵ ٠.١۴٠ ٠.۵٣۴ ١.٠٢٣

٠.٩٧٢ ٠.٩٣٩ ٠.٨٠٢ ٠.٠۴٠ ٠.٠۶٠ ٠.١١۵

-۵.۴٩٢ -٢۴.٣۵۴ -٩٢.٠۵٢ ٠.٠۴۴ ٠.٠٠۵ ٠.٠٠٣

٠.۴٨٨ ٠.٢٨۴ ٠.١۴٩ ٠.٠٧۶ ٠.٠۶٠ ٠.٠۵٧

١.٠۶٠ ١.٢٠١ ١.١٩٢ ٠.٠٧٧ ٠.١٧٢ ٠.٢۵٩

-٠.٩۶٩ -٠.٧٧۶ -٠.۶٣۶ ٠.١١۴ ٠.١۶٣ ٠.٢٩۶

rsi(k) Hk

k = ٠٫ ١ k = ٠٫ ٠۵ k = ٠ k = ٠٫ ١ k = ٠٫ ٠۵ k = ٠

٠.٢٩٢ ٠.٣٩١ ٠.٠٩٣ ٠.٠۶٩ ٠.١١۴ ٠.٠٣٨

٠.۶۶٧ ٠.۶٩۶ ٠.۵۵١ ٠.١٠٠ ٠.١١٨ ٠.١٩٢

-٠.۶١٠ -٠.٧٣۴ -١.۶٣٩ ٠.١٢۴ ٠.١٨٩ ٠.٩٠١

-١.٠۴۴ -٠.٩٨٨ -٠.۶۵٠ ٠.١۴٠ ٠.١۴٣ ٠.٢١۵

٠.۶۶٨ ٠.۴٢۵ ٠.۴۵٠ ٠.٠٧٠ ٠.٠٨٧ ٠.١۴٣

-٠.٧١٨ -٠.٧٧٨ -٠.۴١۶ ٠.١١١ ٠.١٢٠ ٠.١٨۴

٠.٧٢۶ ٠.٨۶۵ ٠.٨۴١ ٠.١٢۴ ٠.١۴٠ ٠.٢٣٠

٠.٢٧٠ ٠.٣٣۵ ٠.٠۵٣ ٠.٠۵٧ ٠.١٣٢ ٠.٠٢۴

-٠.٨٣١ -٠.٨١٢ -٠.٧٣٠ ٠.١٠٧ ٠.٠٩٨ ٠.١٩٢

-٠.۶۵۴ -٠.۶۶٨ -١.١١١ ٠.٣۴٨ ٠.۴٣٩ ٠.٧۶۴

-٠.۵٣۶ -٠.۶۶۵ -٠.٣۴٩ ٠.٠۶۴ ٠.٠٨١ ٠.١٣٩

-١.٠٢٧ -١.١٣١ -٢.١۴٨ ٠.٢١۴ ٠.٢١۶ ٠.۵۴۶

-٠.٣٠۵ -٠.۴۵۴ -٠.١٧۵ ٠۴۶ ٠.٠۶٣ ٠.٠۶٣

-٠.٢٣٨ -٠.۴۴٨ -٠.١٧٨ ٠.٢۴٧ ٠.٣٩٣ ٠.٢٣۶

-١.١٧٧ -١.۴٨٨ -٢.٠٩٧ ٠.٠٩۴ ٠.٠٩٧ ٠.١٧۴

٠.٢١٠ ٠.٣١٧ ٠.١١۴ ٠.٠٨٢ ٠.١٧٧ ٠.١٨۴

-٠.٣٠٠ -٠.۴١٧ -٠.٢٠٨ ٠.٠٧٨ ٠.٠٩٧ ٠.٠٨٨

-١.۵۴۴ -١.٣٠٩ -١.٣٨٢ ٠.١٧٨ ٠.٠٧٩ ٠.١۶۵

-٠.٢٧۶ -٠.۴٢۶ -٠.١۶۵ ٠.١٢۶ ٠.١۶١ ٠.١١٠

٠.۶٩۴ ٠.٧۶۶ ٠.٨٨١ ٠.٠٧٠ ٠.٠١٨ ٠.١۶۶

-٠.۴۵۴ -٠.۵۵٨ -٠.٢۴١ ٠.١٢٨ ٠.١۵٧ ٠.١٢٧

-١.٠١٢ -٠.٩٣۴ -٠.۶٣۶ ٠.٢٠٨ ٠.٣١٩ ٠.۴١٩

٠.٩٠١ ٠.٩٣٩ ٠.٨١٩ ٠.٠۶٣ ٠.٠۵١ ٠.١١۶

-٢.۴٢٧ -٢.٢٣٨ -٣.۶١٧ ٠.١٣١ ٠.١۶۵ ٠.١٩١

٠.٣١۶ ٠.۴٠٨ ٠.١۵٣ ٠.٠۵٢ ٠.٠٧٠ ٠.٠۵٣

١.٠۴۴ ١.٠۵٣ ١.١۴٣ ٠.٠٩٩ ٠.٠١۵ ٠.٢١۵

-٠.٨٣۴ -٠.٨۵٩ -٠.۶٨٣ ٠.١١۵ ٠.١١۵ ٠.٢٢٢
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متغیره تک های توزیع در تقارن آزمون

٣ راد حبیبی آرزو ،٢ نخعی امیرجهانشاهی١،نیما سیدمهدی

مشهد فردوسی دانشگاه رياضی، علوم دانشکده آمار، ١گروه

کرمان واحد اسالمی آزاد دانشگاه پایه، علوم دانشکده ریاضی، ٢گروه

مشهد فردوسی دانشگاه رياضی، علوم دانشکده آمار، ٣گروه

توان دهیم. می قرار ارزیابی مورد و معرفی را متغیره تک حالت در تقارن سنجش های آزمون ترین مهم از تعدادی مقاله این در چکیده:
متفاوت، های نمونه حجم برای سازی شبیه از حاصل نتایج به توجه با و بررسی شده، شناخته نامتقارن و متقارن های توزیع تحت را ها آزمون

کنیم. می معرفی تقارن دادن نشان برای را ها آزمون توانمندترین

تقارن. سنجش های آزمون توان، چولگی، تقارن، کلیدی: واژه�های

.58J70، 46N30، 11K43 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١
ومیانگین نما ) میانگین و میانه تفاضل که است طبیعی بنابراین اند. منطبق هم بر (X̄)میانگین و ( X̃)نما ،(M)میانه متقارن، جامعه یک در

بررسی برای معیار انحراف و نما میانه، میانگین، ی مقایسه اساس بر هایی آزمون بطوریکه بگیریم. نظر در توزیع کجی١ ی اندازه عنوان به را (

تی آزمون و میرا۵ آزمون ماسارو۴، و کابیلیو آزمون ، ویرت٣ گست وسلیمان٢، هتلینگ های آزمون به توان می میان آن از شدند، مطرح تقارن

کرد. اشاره

کنیم. می معرفی Mرا −Xi و Xi −M های توزیع ی مقایسه و میانه و میانگین میان تفاوت ی پایه بر هایی آزمون همچنین

انحراف و µ میانگین و θنامشخص میانه با F نامعلوم توزیع یک از {X١, X٢, . . . , Xn} توزیع هم و مستقل ی مشاهده n کنیم می فرض

شوند. می تعریف S Mو ، X̄ با ترتیب به نمونه استاندارد انحراف و میانه میانگین، بطوریکه داریم σ استاندارد

مقابل در H٠ : F (X − θ) = ١ − F (θ − X) آزمون انجام با معادل و یکسان θ − X و X − θ توزیع باشد، متقارن F اگر

باشد. می H١ : F (X − θ) ̸= ١− F (θ −X)

se.amirjahanshahi@stu.um.ac.ir : امیرجهانشاهی ١سیدمهدی

١ Skewness
٢Hottelling and M.Solomon
٣Gastwirth
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چولگی های آزمون ٢

پیرسن آزمون ١.٢

شکل به ۶(١٩٧۵) پیرسن کجی گشتاوری ضریب

SK =
m٣

(m٢)
٣
٢

شود. می رد ها داده توزیع تقارن فرض |SKσ١ | ≥ Zα
٢
اگر شود. می بیان σ٢١ = ۶n(n−١)

(n−٢)(n+١)(n+٣) زیر واریانس با و تعریف

سلیمان و هتلینگ آزمون ٢.٢

کردند معرفی زیر شکل به متناظر ای نمونه ی آماره با کجی ی اندازه عنوان به را µ−θσ جامعه پارامتر (١٩٣٢) سلیمان و هتلینگ
D =

n(X̄ − X̃)√
١
n

∑n
i=١(Xi − X̄)٢

.

است. متقارن توزیع باشد، داشته قرار [١۴ ,١] بازه در n
١
٢D وقتی بطوریکه

ماسارو و کابیلیو آزمون ٣.٢

کردند پیشنهاد زیر شکل به آزمونی تقارن ی مطالعه برای (١٩٩۶) ماسارو و کابیلیو

C =
X̄ −M
S

.

√
n · C ∼ فرضیه تحت بود. شده مطرح سلیمان و هتلینگ توسط قبال که باشد می X̄−M

S صورت به چولگی معیار از نمونه یک این

شود. می رد ها داده تقارن فرض |Z| > Zα
٢
اگر و است Z = C·

√
n−٠√

٠٫۵٧٠٨ ∼ N(٠,١) ، N(٠,٠٫ ۵٧٠٨)

ویرت گست و گل میائو، آزمون ۴.٢

آماره و تصحیح ،J میانه، از انحراف میانگین استوار، برآورد از استفاده با را ماسارو و کابیلیو آماره ، ٧(٢٠٠۶) ویرت گست و گل میائو،

کردند پیشنهاد را زیر ی
T =

X̄ −M
J

مجانبی نرمال توزیع دارای ،
√
nT که دادند نشان همچنین و شود می تعریف صورت این به J =

√
π
٢ ·

١
n

∑n
i=١ |Xi −M | آن در که

اگر و است σ٢ = ٠٫ ۵٧٠٨ باشد، نرمال توزیع دارای f که زمانی است. ( بررسی تحت چگالی به (وابسته σ٢ واریانس و صفر میانگین با

داریم حال کرد. خواهد تغییر آزادی درجه سه با تی توزیع به نرمال از توزیع کند، تغییر ٠.٩۶٨۶ به ٠.۵٧٠٨ مقدار، از مجانبی واریانس

۶ Pearson
٧Miao، Gel and GastWirth

١٢۶



√
nT ∼ N(٠,٠٫ ۵٧٠٨)→ Z =

T
√
n− ٠√

٠٫ ۵٧٠٨
∼ N(٠,١).

شود. می رد ها داده تقارن فرض |Z| > Zα
٢
اگر

میرا آزمون ۵.٢
باشد می زیر شکل به آن ی آماره که کرد پیشنهاد γ١ = ٢(X̄ −M) بونفرونی کجی اندازه براساس آزمونی (١٩٩٩) میرا

Z =
٢√n(|X̄ −M |)√

S
.

داریم S ی محاسبه برای شود. می رد ها داده تقارن فرض |Z| > Zα
٢
اگر

S = ۴V ar(X) +D٢ − ۴D · g

و g = X̄ − ٢
N

∑
Xi≤M Xi آن در که

D = N
١
۵ [X(

N

٢ + ٠٫ ۵N ۴
۵ )−X(

N

٢ − ٠٫ ۵N ۴
۵ + ١)].

عالمت آزمون ۶.٢
تعداد آزمون این در باشد، می عالمت آزمون هستند، متقارن ( µ مثال ) خاص ی نقطه یک حول که مشاهداتی برای فرض آزمون ترین آسان

شود. می رد صفر فرض باشد بیشتر ،n٢ ی شده داده بسط مقدار از خیلی مقدار این اگر دهیم. می قرار مدنظر را هستند µ از کمتر که مشاهداتی

ای نمونه میانگین با را µ توان می متناهی، واریانس و میانگین با توزیع یک در باشد. معلوم µباید میانگین عالمت، آزمون از استفاده برای

کنیم. برآورد X̄

متناهی واریانس و f(x) چگالی تابع با F (x) توزیع تابع از توزیع هم و مستقل تصادفی بردار {X١, X٢, . . . , Xn} کنیم می فرض حال

باشد. σ٢

توزیع دارای که S =
∑
Ii ی بوسیله و Ii = I(Xi < µ) نشانگر تابع از استفاده با ،µ مقدار حول تقارن برای معموال عالمت آزمون

شود. می تعریف است، P = F (µ) و n های باپارامتر ، ٨ ای دوجمله

داریم مرکزی حد قضیه از استفاده با بزرگ های نمونه در شد. خواهد P = ١
٢ و است متقارن توزیع باشد، میانه هم و میانگین هم µ اگر

Zϵ =
S − np
√
npq

شود. می H٠رد فرضیه |Z| ≥ Zα
٢
اگر قبل، مشابه که

شده تصحیح عالمت آزمون ٧.٢
با رود، می کار به X̄ از کمتر مشاهدات از تعدادی برای و مطرح (١٩٧١) ویرت گست توسط عالمت آزمون روی اصالحاتی با آزمون این

هستند. متفاوت (µ) نامعلوم مقدار یک حول چگالی تابع مشاهدات و شود می گرفته نظر در H∗٠ فرض آزمون

٨Binomial

١٢٧



آزمون از استفاده کنیم. برآورد X̄ ای نمونه میانگین با را µ است ممکن ،µ نامشخص مرکز حول متقارن چگالی تابع از H∗٠ آزمون برای

تعریف Ii = I(Xi < X̄)نشانگر تابع با شده تصحیح عالمت آزمون باشد. می (Xi − X̄) تصادفی بردار عالمت ی پایه بر عالمت،

شود می بیان زیر ی آماره با S∗ =
∑n
i=١ I

∗
i

Z = n
−١
٢ (s∗ − np).

واریانس و صفر میانگین با نرمال مجانبی توزیع دارای آماره این

pq + σ٢f٢(µ) + ٢f(µ)[
∫ µ

−∞
x dF (x)− pµ]

باشد. می

واریانس در و ندارند یکسانی مجانبی توزیع که دهیم می نمایش S با را معمولی عالمت آزمون آماره�ی و S∗ شده تصحیح عالمت آزمون ی آماره

باشد. می S واریانس از کمتر S∗ مجانبی واریانس بطوریکه متفاوتند مجانبی

-اسمیرنوف کلموگروف آزمون ٨.٢
در توزیع انحراف مقایسه برای ١٠ باتلر و اسمیرنوف توسط ١٩۴٧ سال در کلموگروف-اسمیرنوف٩ آزمون خاص، مرکز یک حول تقارن برای

آماره شد. پیشنهاد {X١ −M, . . . ,Xn −M} مقابل در {M −X١, . . . ,M −Xn} مقادیر برای مدنظر، مرکز چپ و راست سمت

باشد. می توزیع تابع دو مقادیر میان ی فاصله سوپریمم آزمون،

رتبه تجمعی درصد اند، شده بندی رتبه k تا ١ از متغیرها و مجزا نمونه دو این اعضای که هستند مستقل نمونه دو B و A که کنیم می فرض

از کمتر B نمونه تجمعی درصد رتبه، هر برای باشد. می درصد صد از نمونه هر در رتبه، kمین تجمعی درصد بطوریکه کنیم می محاسبه را ها

باشد. می A نمونه تجمعی درصد

Dاست، اسمیرنوف - کلموگروف برای بحرانی مقادیر چه اگر باشد. ها داده ترتیبی رتبه برای تجمعی درصد تفاوت Dبزرگترین کنیم می فرض

شود می پیشنهاد زیر بصورت تقریباً بزرگ های نمونه برای

KS∗ =
۴D٢(n١n٢)

n١ + n٢

بطور KS∗ هستند، یکسانی توزیع دارای نمونه دو که H٠ فرضیه تحت باشند. می B و A های نمونه ی اندازه ترتیب به n٢ و n١ آن در که

باشد. می آزادی درجه دو با دو کای توزیع دارای تقریبی

تی آزمون ٩.٢
آزمون ی آماره نتایج برد. بکار (Xi −M) و (M − Xi) برای را تی آزمون توان می اسمیرنوف، - کلموگروف آزمون از گرفتن الهام با

می X̄ −M Mو − X̄ ترتیب به (Xi −M) و (M −Xi) های میانگین همچنین و ماسارو و کابیلیو ی آماره C که −
√
٢nC برای

٩Kolmogrov-Smirnov
١٠Butler

١٢٨



بصورت T آماره حال شود. می گرفته نظر در S نمونه دو هر استاندارد انحراف و باشند

t =
٢(M − X̄)

S
√

٢
n

=

√
٢n(M − X̄)

S

است. α = ٠٫ ٠۵ معناداری سطح با (١٩۶٩) افرون ای نمونه دو t آزمون همان که شود می بیان

ویلکاکسون آزمون ١٠.٢
ابتدا آزمون ی آماره بیان برای شود. می بیان H٠ : f(X + θ) = f(X − θ) بصورت آزمونی ،θ مانند نقطه هر حول تقارن بیان برای

کنیم می بندی رتبه متناظر Zi مقادیر به توجه با باشد، Xi > θ که X از مقادیری برای کنیم. می تعریف Zi = |Xi − θ| بصورت را Zi
داریم دهیم. می نمایش ri با را ها رتبه این و

S+ =
∑
i∈I+

ri.

داشت خواهیم ،Xi > X̄ ازای به نشانگر تابع Wiیک اگر حال
S+ =

∑
i

wi.ri.

بصورت را S+ واریانس و ریاضی امید اگر
E(S+) =

١
۴ .n(n+ ١)

و
V ar(S+) =

١
٢۴ .n(n+ ٢)(١n+ ١)

زیر آماره کنیم، تعریف
Us =

|S+ − E(S+)|√
var(S+)

١− α
٢ سطح H٠در فرض باشد، بیشتر U١−α

٢
از مقدار این اگر باشد. می (٢٠٠٢) همکاران و عثمان استاندارد نرمال توزیع دارای تقریباً

شود. نمی پذیرفته

واندرواردن آزمون ١.١٠.٢

شود می بیان زیر ی آماره ی بوسیله و باشد می تر قوی ویلکاکسون١١ آزمون از آزمون این

V + =
∑
i∈I+

Ψ(
١
٢ +

١
٢ .

ri
n+ ١ ) =

∑
i

wi.Ψ(
١
٢ +

١
٢ .

ri
n+ ١ )

باشد. می صفر اینصورت غیر در و یک مقدار Xi > X̄ برای که نشانگر تابع یک wi و استاندارد نرمال توزیع تابع معکوس Ψ درآن که

شوند می تعریف زیر بصورت V + واریانس و ریاضی امید

١١Wilcoxon

١٢٩



E(V +) =
١
٢

n∑
k=١

Ψ(
١
٢ +

١
٢ .

k

n+ ١ )

و
V ar(V +) =

١
۴

n∑
k=١

(Ψ(
١
٢ +

١
٢ .

k

n+ ١ )
٢).

H٠ فرضیه تحت که
Uv =

V + − E(V +)√
V ar(V +)

(باتاچاریا ویلکاکسون آزمون همانند riها مقدار که شود توجه است. استاندارد نرمال توزیع دارای مجانبی بطور و ١٢ واندرواردن آزمون ی آماره

آید. می بدست ((١٩٨٢) همکاران و

L.C.S آزمون ٢.١٠.٢

داریم. ١٣ حرفی مقادیر تعریف به نیاز معیار این بیان برای

معیار انحراف و میانگین ترتیب به s(x) و m(x) و باشد P جمعیت از ساده تصادفی نمونه یک ،Xn و . . . ،X٢ ،X١ کنیم می فرض

حرفی مقادیر و بخشید بهبود را آن هاگلین کرد، تعریف را ترتیبی های آماره از خاص مجموعه یک ١٩٩٧ سال در توکی باشند. نمونه استاندارد

می گرفته نظر در E− و E+ با ها هشتک و F−و F+ پایین و باال های چندک و H١ نمونه میانه اینکه گرفتن نظر در با کرد. گذاری نام

مقادیر متمایز های جفت تعداد Kn دهیم. می نمایش . . . و C ،B ،A الفبا حروف با را ها مجموعه کم و اضافی نیمه ترتیب همین به شود،

نامیده خالصه نیمه یک شده، گرفته نظر در حرفی مقادیر از جفت هر میانگین Knو = | log٢ n|+١ است نمونه ی اندازه از تابعی که حرفی

نمونه چولگی بررسی برای استفاده امکان همین و هستند میانه� مساوی ها خالصه نیمه ی همه است، متقارن واقعاً نمونه که زمانی و شود می

است. نموده فراهم را

نمونه برای حتی ١۵ L.C.S ضریب باشد. می حرفی مقادیر ی پایه بر کجی معیار یک و شد معرفی ١۴ (٢٠٠٠) بریزی توسط معیار این اما

کنیم، تعریف متفاوتی های خالصه نیمه و ها kn که است ای گونه به نمونه اندازه کنیم می فرض شود. می محاسبه سرعت به هم، بزرگ های

مدل خطا، مربعات حداقل برآورد با L.C.S است. میانه همان ،H = mو٠ شود می داده miنمایش ی بوسیله خالصه نیمه iمین بطوریکه

داریم است، شده تشکیل (ti, zi) ی نقطه kn + ١ از که ای مجموعه برای شود. می تعریف zi = a+ b · ti + ei خطی
ti =

i

kn
i = ٠,١, · · · , kn

و
zi =

mi −m(x)

s(x)
i = ٠,١, · · · , kn.

١٢Vanderwarden Test
١٣ Letter values
١۴Brizzi
١۵Letter Cofficient of Skewness

١٣٠



خالصه نیمه از خطی ترکیب یک بصورت و توصیفی ی آماره یک ،b شیب و نیستند iid اختصار به یا توزیع هم و مستقل معموال خطا، جمالت

شود می تعریف zi ی شده استاندارد های

b =
١٢kn

(kn + ١)(kn + ٢)

kn∑
i=١

zi · (ti −
١
٢ )

است. نرمال مجانباً b توزیع مرکزی، حد قضیه از استفاده با باشد متناهی گشتاور دو دارای جمعیت اگر باشد. می ها داده وزنی جمع b که

هستند. پایایی ویژگی دارای شده، ذکر ziهای چون پایاست خطی تبدیالت تحت b همچنین

گیری نتیجه و سازی شبیه ٣
عنوان به cm.t سلیمان، و هتلینگ آزمون برای نماد عنوان به hs.t پیرسن، آزمون برای نماد عنوان به را p.t راحتی برای که است ذکر به الزم

به s.t میرا، آزمون برای نماد عنوان به m.t ویرت، وگست گل میائو، آزمون برای نماد عنوان به mgg.t ماسارو، و کابیلیو آزمون برای نماد

کلموگروف-اسمیرنوف، آزمون برای نماد عنوان به ks.t شده، تصحیح عالمت آزمون برای نماد عنوان به sm.t عالمت، آزمون برای نماد عنوان

عنوان به Lcs و واندرواردن آزمون برای نماد عنوان به vw.t ویلکاکسون، آزمون برای نماد عنوان به w.t تی، آزمون برای نماد عنوان به t.t

گیریم. می نظر در LCS آزمون برای نماد
سازی شبیه روند ١.٣

آمده بدست نتایج از استفاده با آوردیم، بدست برابر پارامترهای با بتا و لجستیک تی، نرمال، متقارن های توزیع تحت را اول نوع خطای ابتدا

(جدول-١) درصد ۵ سطح در اول نوع خطای مقادیر عنوان به را استاندارد نرمال توزیع از حاصل مقادیر بودند، هم به نزدیک و مشابه تقریباً که

گیریم. می نظر در کند، می بیان را نظر مد توزیع های داده تقارن که H٠ فرضیه برای

محاسبات انجام از پس است، شده انجام ١٠٠٠٠ تکرار با و n = {١۵,٣٠,۵٠,٧٠,١٠٠,٢٠٠} ،n مجموعه بازای فوق محاسبات

خطای مقدار متقارن های توزیع ازای به ها آزمون از هرکدام شود. می مشخص بررسی مورد های شاخص برای ها توزیع در تقارن عدم میزان

باشد. می بهتری شاخص کند اختیار را بیشتری توان متقارن، نا های توزیع برای و کمتر اول نوع

تحلیل و نتایج که دادیم قرار ارزیابی مورد گاما(١و٢) و (۵و٢) فیشر مربع(١)، کای نمایی(١۵)، های توزیع با را شده بیان های آزمون توان

است. شده ذکر ۵ تا ٢ جداول در جداگانه صورت به ها

گیری نتیجه ٢.٣
با دهد. می نشان را خوبی نتیجه در و کم مقدار اول نوع خطای ها آزمون تمام برای استاندارد نرمال توزیع اول نوع خطای مقادیر جدول

دادن نشان برای باالیی توان دارای t.t و p.t ،hs.t ،cm.t ،m.t ،mgg.t ،ks.t های آزمون شده، بیان گاما توزیع و نمایی توزیع به توجه

برای مناسبی معیار توانند نمی ها آزمون این p.t حتی و hs.t ،ks.t های آزمون اول نوع خطای گرفتن نظر در با اما باشند. می تقارن عدم

آزمون برخی که شود می مشاهده بیشتر، دقت با کنیم. می انتخاب را t.t و cm.t ،mgg.t مانده باقی های آزمون میان از باشند. سنجش

مناسبی اول نوع خطای دارای که Lcs و sm.t های آزمون توان می میان آن از که باشند می خوبی نتایج دارای بزرگ های نمونه برای ها

،cm.t ،m.t ،sm.t ،mgg.t ،ks.t های آزمون شده ذکر فیشر توزیع و مربع کای توزیع گرفتن نظر در با همچنین نمود. اشاره هستند، هم
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و ks.t ،hs.t های آزمون اول نوع خطای گرفتن نظر در با اما باشند، می تقارن عدم دادن نشان برای باالیی توان دارای t.t و p.t ،hs.t

کمتر sm.t و mgg.t اول نوع خطای که این به توجه با مانده باقی های آزمون میان از باشند. سنجش برای مناسبی معیار توانند نمی p.t

بهترین عنوان به ترتیب به را cm.t ،sm.t mgg.tو توان می ها توزیع از یک هر آمده بدست نتایج اساس بر کنیم. می انتخاب را باشد می

کرد. معرفی تقارن سنجش های آزمون

استاندارد نرمال توزیع با ها آزمون اول نوع خطای مقادیر جدول :١ جدول
n p.t hs.t cm.t mgg.t m.t s.t sm.t ks.t t.t w.t vw.t Lcs

١۵ ٠٫ ٠٣٧ ٠٫ ٧٢٣ ٠٫ ٠٣٩ ٠٫ ٠٠٢ ٠٫ ٠۴٨ ٠٫ ١٠٣ ٠٫ ٠٠۴ ٠٫ ١٩٧ ٠٫ ٠٣١ ٠٫ ٠ ٠٫ ٠٠١ ٠٫ ٠
٣٠ ٠٫ ٠۴١ ٠٫ ٧١٣ ٠٫ ٠٣۴ ٠٫ ٠٠۴ ٠٫ ٠٣٣ ٠٫ ١٠۴ ٠٫ ٠٠٢ ٠٫ ٢۴٧ ٠٫ ٠۴٣ ٠٫ ٠ ٠٫ ٠ ٠٫ ٠
۵٠ ٠٫ ٠۴٨ ٠٫ ٧١۶ ٠٫ ٠۴٠ ٠٫ ٠٠۵ ٠٫ ٠٢٩ ٠٫ ١٠۵ ٠٫ ٠٠١ ٠٫ ٢٧٣ ٠٫ ٠۵١ ٠٫ ٠ ٠٫ ٠ ٠٫ ٠
٧٠ ٠٫ ٠۴۶ ٠٫ ٧٢۶ ٠٫ ٠۴۵ ٠٫ ٠٠۶ ٠٫ ٠۴٢ ٠٫ ١٠١ ٠٫ ٠٠١ ٠٫ ٢٧۵ ٠٫ ٠۵٢ ٠٫ ٠ ٠٫ ٠ ٠٫ ٠
١٠٠ ٠٫ ٠۴٩ ٠٫ ٧٢١ ٠٫ ٠۴٨ ٠٫ ٠٠٧ ٠٫ ٠۴۶ ٠٫ ١٠٧ ٠٫ ٠٠١ ٠٫ ٢٨٩ ٠٫ ٠۵٨ ٠٫ ٠ ٠٫ ٠ ٠٫ ٠
٢٠٠ ٠٫ ٠۴٨ ٠٫ ٧٢۶ ٠٫ ٠۴۶ ٠٫ ٠٠٨ ٠٫ ٠۴٠ ٠٫ ٠٩۶ ٠٫ ٠٠١ ٠٫ ٢٩١ ٠٫ ٠۶٠ ٠٫ ٠ ٠٫ ٠ ٠٫ ٠

نمایی(١۵) توزیع با ها آزمون توان مقادیر جدول :٢ جدول
N p.t hs.t cm.t mgg.t m.t s.t sm.t ks.t t.t w.t vw.t Lcs

١۵ ٠٫ ۴٨٣ ٠٫ ٧١٨ ٠٫ ٢٧٣ ٠٫ ١٠٧ ٠٫ ٢١٠ ٠٫ ١١١ ٠٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٢۴٣ ٠٫ ٠٠٢ ٠٫ ٠٣۴ ٠٫ ٠٠١
٣٠ ٠٫ ٨۶٧ ٠٫ ٨٧٩ ٠٫ ۶١٠ ٠٫ ۴٣۴ ٠٫ ۵۶۶ ٠٫ ١٠۴ ٠٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ۶٣٢ ٠٫ ٠٠٨ ٠٫ ٠۵٠ ٠٫ ١٣٨
۵٠ ٠٫ ٩٨۶ ٠٫ ٩۶٩ ٠٫ ٨۶٩ ٠٫ ٧۴۶ ٠٫ ٨٢۴ ٠٫ ٠٩٨ ٠٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٨٨٢ ٠٫ ٠٢٩ ٠٫ ٠٧٩ ٠٫ ٣٢١
٧٠ ٠٫ ٩٩٨ ٠٫ ٩٩٣ ٠٫ ٩۵۶ ٠٫ ٩٠١ ٠٫ ٩۴۵ ٠٫ ١٠٢ ٠٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٩۶۶ ٠٫ ٠٧۵ ٠٫ ١٠٠ ٠٫ ۴٢۴
١٠٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٩٩٩ ٠٫ ٩٩٣ ٠٫ ٩٧٩ ٠٫ ٩٨٩ ٠٫ ١٠١ ٠٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٩٩۵ ٠٫ ١٨۶ ٠٫ ١۴٨ ٠٫ ۵٧٣
٢٠٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ١٠١ ٠٫ ٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٧٨٣ ٠٫ ٣٣۶ ٠٫ ٨١٧

(١) دو خی توزیع با ها آزمون توان مقادیر جدول :٣ جدول
N p.t hs.t cm.t mgg.t m.t s.t sm.t ks.t t.t w.t vw.t Lcs

١۵ ٠٫ ٧١۵ ٠٫ ٨۶٢ ٠٫ ۵٠۶ ٠٫ ٣٨٧ ٠٫ ٣٨۵ ٠٫ ١٠٧ ٠٫ ١٠٢ ٠٫ ٩٩٩ ٠٫ ۴٧٣ ٠٫ ٠١٣ ٠٫ ١٠٠ ٠٫ ٠٢٣
٣٠ ٠٫ ٩٧۵ ٠٫ ٩٨٠ ٠٫ ٨٩۴ ٠٫ ٨۴٠ ٠٫ ٨۴١ ٠٫ ١٠۵ ٠٫ ۴٢۶ ١٫ ٠ ٠٫ ٩٠٧ ٠٫ ٠۶٨ ٠٫ ١۶۶ ٠٫ ۴١٢
۵٠ ٠٫ ٩٩٩ ٠٫ ٩٩٩ ٠٫ ٩٨٨ ٠٫ ٩٧٨ ٠٫ ٩٨٠ ٠٫ ٠٩٨ ٠٫ ٨٣٩ ١٫ ٠ ٠٫ ٩٩٢ ٠٫ ٢١٧ ٠٫ ٢٨۴ ٠٫ ۶۶۶
٧٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٩٩٩ ٠٫ ٩٩٧ ٠٫ ٩٩٧ ٠٫ ١٠٧ ٠٫ ٩٧۴ ١٫ ٠ ٠٫ ٩٩٩ ٠٫ ۴١۵ ٠٫ ٣٨۶ ٠٫ ٧٧٠
١٠٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٠٩٨ ٠٫ ٩٩٩ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٧٠٣ ٠٫ ۵٣٢ ٠٫ ٨٩۴
٢٠٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ١٠٢ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٩٩۶ ٠٫ ٨٣٩ ٠٫ ٩٨۶
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فیشر(۵و٢) توزیع با ها آزمون توان مقادیر جدول :۴ جدول
N p.t hs.t cm.t mgg.t m.t s.t sm.t ks.t t.t w.t vw.t Lcs

١۵ ٠٫ ٧۴٨ ٠٫ ٨٣١ ٠٫ ٣٧٠ ٠٫ ٣۵٧ ٠٫ ٢۵٣ ٠٫ ١٠۶ ٠٫ ٢٣١ ٠٫ ٩٨٩ ٠٫ ٣۴٨ ٠٫ ٠۵٨ ٠٫ ٢١۴ ٠٫ ٠۶۵
٣٠ ٠٫ ٩٨۴ ٠٫ ٩٧۶ ٠٫ ٨١٢ ٠٫ ٨٣۶ ٠٫ ۶٧٣ ٠٫ ١٠۶ ٠٫ ۵۴١ ٠٫ ٩٩٩ ٠٫ ٨٢۵ ٠٫ ٢٣٩ ٠٫ ٣٩٧ ٠٫ ۵۵٧
۵٠ ٠٫ ٩٩٩ ٠٫ ٩٩٩ ٠٫ ٩۶۵ ٠٫ ٩٨٠ ٠٫ ٨٩٠ ٠٫ ١٠٣ ٠٫ ٨۵۶ ١٫ ٠ ٠٫ ٩٧٣ ٠٫ ۵٠٧ ٠٫ ۵٩٢ ٠٫ ٨١٣
٧٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٩٩١ ٠٫ ٩٩٧ ٠٫ ٩۵٧ ٠٫ ١٠٢ ٠٫ ٩٧٢ ١٫ ٠ ٠٫ ٩٩۴ ٠٫ ٧۴٩ ٠٫ ٧۴٠ ٠٫ ٩٠٣
١٠٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٩٩۶ ١٫ ٠ ٠٫ ٩٨٠ ٠٫ ٠٩٩ ٠٫ ٩٩٨ ١٫ ٠ ٠٫ ٩٩۶ ٠٫ ٩٢۶ ٠٫ ٨٧٠ ٠٫ ٩٧٢
٢٠٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٩٩٩ ١٫ ٠ ٠٫ ٩٩۴ ٠٫ ١٠٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٩٩٩ ١٫ ٠ ٠٫ ٩٩۴ ٠٫ ٩٩٩

گاما(١و٢) توزیع با ها آزمون توان مقادیر جدول :۵ جدول
N p.t hs.t cm.t mgg.t m.t s.t sm.t ks.t t.t w.t vw.t Lcs

١۵ ٠٫ ٢٩١ ٠٫ ۶٢۶ ٠٫ ١٣۴ ٠٫ ٠٢۴ ٠٫ ٠٩٣ ٠٫ ١٠۶ ٠٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ١١٩ ٠٫ ٠ ٠٫ ٠٠٨ ٠٫ ٠
٣٠ ٠٫ ۶۴٩ ٠٫ ٧١۶ ٠٫ ٣٢٣ ٠٫ ١۵٠ ٠٫ ٣٠٢ ٠٫ ١٠٠ ٠٫ ٠٠١ ١٫ ٠ ٠٫ ٣۴٨ ٠٫ ٠٠١ ٠٫ ٠١٠ ٠٫ ٠٣٠
۵٠ ٠٫ ٨٨٩ ٠٫ ٨۴١ ٠٫ ۵۶٠ ٠٫ ٣٣٨ ٠٫ ۵٠۵ ٠٫ ١٠١ ٠٫ ٠٠٣ ١٫ ٠ ٠٫ ۵٩۴ ٠٫ ٠٠١ ٠٫ ٠١١ ٠٫ ٠٩٣
٧٠ ٠٫ ٩٧١ ٠٫ ٩١٢ ٠٫ ٧٢١ ٠٫ ۵٣٢ ٠٫ ٧٠٠ ٠٫ ١٠۵ ٠٫ ٠١١ ١٫ ٠ ٠٫ ٧۶٣ ٠٫ ٠٠۴ ٠٫ ٠١٢ ٠٫ ١۵٨
١٠٠ ٠٫ ٩٩٨ ٠٫ ٩۶٨ ٠٫ ٨٧۴ ٠٫ ٧٢٨ ٠٫ ٨۵۴ ٠٫ ١٠٠ ٠٫ ٠۵۵ ١٫ ٠ ٠٫ ٨٨٩ ٠٫ ٠١۴ ٠٫ ٠٢٠ ٠٫ ٢٢٨
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گرفتن نظر در با نقلیه وسیله مسیریابی و تصادفی تولید یکپارچه زمانبندی مدل ارائه
شانس محدودیت برنامه�ریزی

مرندی٢ فاطمه نیری١، امین مجید

امیرکبیر دانشگاه مدیریت، سیستم�های و صنایع مهندسی دانشکده علمی، هیئت عضو و ١دانشیار

امیرکبیر دانشگاه مدیریت، سیستم�های و صنایع مهندسی دانشکده دکتری، ٢دانشجو�ی

و حمل ناوگان تولیدکننده، شامل که ای مرحله ٣ تامین زنجیره در تصادفی توزیع و تولید یکپارچه زمانبندی بررسی به مقاله این در چکیده:

c تقاضای براساس محصول n تولید مسئولیت که تولیدکننده یک است. شده پرداخته می�باشد، مشتریان شامل سوم مرحله در و کاالها نقل

تحویل نقلیه وسیله مسیریابی گرفتن درنظر با آنها تقاضای براساس را مشتریان تولیدی محصوالت که نقلیه وسیله v و دارد برعهده را مشتری

شروع و بارگیری به مجاز نقلیه، وسیله ظرفیت محدودیت به توجه با مشتریان تقاضای مورد محصوالت تولید اتمام از بعد نقلیه وسایل می�دهد.

موعد ارضای با کارهای تعداد کردن بیشینه دیگر بیان به تاخیرات تعداد کردن کمینه هدف با تصادفی برنامه�ریزی صورت به مدل هستند. توزیع

محدودیت برنامه�ریزی براساس مسئله که می�باشند نرمال توزیع با مستقل تصادفی متغیرهای کارها پردازش زمان است. شده فرموله تحویل

است. شده ارائه مسئله حل رویکرد نمایش منظور به عددی مثال همچنین می�شود. خطی شانس

مشتری.. به تحویل مسیریابی تولید، زمانبندی شانس، محدودیت ریزی برنامه تصادفی، زمانبندی کلیدی: واژه�های

پیش�گفتار ١

از یکی مناسب اثربخشی با سیستم یک به دستیابی منظور به متقابل روابط در هماهنگی بر کید تأ با تامین زنجیره مراحل بین یکپارچگی

دوام و بقا در تاثیرگذار عنصر عنوان به مشتری رضایت که آنجا از است. گرفته قرار محققان و مختلف صنایع توجه مورد که است موضوعاتی

از که قطعیت عدم رفتار و شرایط به توجه با است. انکارناپذیر تامین زنجیره از مهمی بخش عنوان به مشتری مهم نقش و هستند سازمان�ها

بهبود بر عالوه که توزیع و تولید یکپارچه تصادفی زمانبندی مناسب مدل يک تنها نه تحقيقي چنين انجام با بنابراين می�باشد صنعت چالش�های

با تامين زنجيره اجزای کليه و نهايی مشتری شامل آن سودمندی دامنه بلکه می�شود نیز تامین زنجیره کل بهبود موجب توزیع و تولید سیستم

گرفت. خواهد قرار توجه مورد احتمالی شرایط

fatem.marandi@yahoo.com مرندی: ٢فاطمه



مسئله تعریف و مدلسازی ٢

که ماشین) تک (تولید تولیدکننده یک می�شود فرض که مرحله�ای سه تامین زنجیره یک در توزیع و تولید یکپارچه زمانبندی بررسی به مقاله این

درنظرگرفتن با مشتری cسفارشات توزیع منظور به شود انجام نرمال احتمال توزیع با تصادفی پردازش زمان با ماشین یک روی محصول n باید

تحویل موعد ارضای با کارهای تعداد کردن بیشینه هدف با نقلیه وسیله مسیریابی نقلیه وسیله v ظرفیت محدودیت وجود با نقل و حمل ناوگان

با که باشد می j کار تصادفی پردازش زمان Aj می�گیرد. صورت (مقصد) مشتری چندین به نقلیه وسیله مسیریابی با توزیع گیرد. می صورت

مشتریان به تحویل موعد از قبل مشتریان به که کارهایی و است شده گرفته نظر در قطعی که duk تور یک در نقلیه وسیله تحویل موعد به توجه

شوند. داده تحویل مشتریان به تاخیر بدون که است کارهایی کردن بیشینه هدف که می�شوند. نامیده تاخیر بدون کارهای شود داده

پارامترها:

تولید، بخش در (کارها) تولیدی محصوالت تعداد :n

مشتریان، تعداد :c

تولیدی، محصوالت توزیع برای نقلیه وسایل تعداد :v

،(i = ١,٢, . . . , n) تولیدی) (محصوالت کارها شاخص :i

،(j, l = ١,٢, . . . , c) مشتریان شاخص :j, l

،(k = ١,٢, . . . , v) نقلیه وسایل شاخص :k

نقلیه، وسیله برای تحویل برای زمانی فرجه :duk

،k نقلیه وسیله متوسط سرعت :v
k

،l مشتری و j مشتری بین (مسافت) فاصله :djl

،i محصول از j مشتری تقاضای :eij

.k نقلیه وسایل ظرفیت :Qk
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متغیرها:

باشد. کمتر تحویل موعد از عبارت این که می�گیرد یک مقدار وقتی که است یک و صفر متغیر :yi

شود. سرویس�دهی k نقلیه وسیله با j مشتری از بعد l مشتری که می�گیرد یک مقدار وقتی که است یک و صفر متغیر :xkji

زیرتور. حذف منظور به دپو از ارسالی جریان حجم نشانگر :uj

است. ماشین آخرین در تولید ترتیب موقعیت آخرین در کار تکمیل زمان حقیقت در که کارها تکمیل زمان بیشینه :Cmax

max
n∑
i=١

yi

p

 n∑
i=١

Aiyi ≤ duk −
c∑
l=١

c∑
j=٠

djk
vk

xkjl

 ≥ ρ (١)

k = ١,٢, . . . , v
v∑
k=١

c∑
l=١

xkjl = ١, j = ١,٢, . . . , c (٢)

v∑
k=١

c∑
j=١

xkjl = ١, l = ١,٢, . . . , c (٣)

c∑
l=٠

xklh −
c∑
j=٠

xkhj = ٠,
h = ١,٢, . . . , c
k = ١,٢, . . . , c

(۴)

c∑
j=١

xk٠j = ١, k = ١,٢, . . . , v (۵)

uj + ١ ≤ ul + c(١− xkjl), k = ١,٢, . . . , v, (۶)

l = ١,٢, . . . , c, j = ١,٢, . . . , c
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v∑
k=١

c∑
l=١

xk٠j = v, (٧)

v∑
k=١

c∑
l=١

xkl٠ = v, (٨)

n∑
i=١

c∑
j=٠

c∑
l=٠

eijx
k
lj ≤ Qk, k = ١,٢, . . . , v (٩)

می�باشد. تاخیر بدون کارهای تعداد کردن بیشینه هدف تابع

کل منهای k نقلیه وسیله تحویل موعد شامل که تحویل موعد از تخطی عدم به توجه با ماشینه تک تولید زمانبندی بیانگر (١) محدودیت

مطلوب اعتماد سطح از که می�کند طی نقلیه) وسیله سرعت و طی�شده مسافت به توجه (با سرویس�دهی در تور هر در نقلیه وسیله که زمانی

محدودیت این که است یکدیگر بر توزیع و تولید تاثیر و ارتباط تعیین دارد اهمیت توزیع و تولید زمانبندی یکپارچه مدل در آنچه باشد. بیشتر

بیان (۴) محدودیت بگیرد. سرویس نقلیه وسیله یک از فقط مشتری هر که می�کند تضمین (٣) و (٢) محدودیت می�کند. بیان را ارتباط این

می�کند تضمین (۵) محدودیت شود. برقرار مسیرها پیوستگی تا شود خارج آن از بایستی شود وارد (مشتری) گره به نقلیه�ای وسیله اگر می�کند

محدودیت این می�شود. محسوب مهمی بسیار محدودیت (۶) محدودیت شود. استفاده سرویس�دهی برای یکبار حتماً نقلیه وسیله هر از که

شکل در که همانطور دیگر عبارت به است. زیرتور حذف محدودیت حقیقت در کند جلوگیری نباشد، همبند که جوابی ایجاد از که می�شود سبب

خارج یکی و وارد یکی دپو گره از غیر به گره هر به و کرده صدق آن از قبل محدودیت�های شرایط در مثال این است شده کشیده تصویر به ١

می�باشد قبول غیرقابل جواب یک حالیکه در است. v برابر و نقلیه وسیله تعداد به دپو برای خروجی و ورودی تعداد این همچنین و می�شود

وجود با محدودیت این پس ندارند. دسترسی دپو به ١۴ و ١٣ ،۴ مشتری سه است شده داده نشان ١ شکل در که همانطور مثال عنوان به زیرا

زیرتور ایجاد از و بگیرد قرار مالقات مورد یکبار مشتری هر دقیقاً و باشد نداشته مشکلی نظر این از که می�شود سبب شده ذکر محدودیت�های

برای نقلیه وسیله v تعداد به دقیقاً که می�کند تضمین (٨) و (٧) محدودیت است. شده داده نمایش ٢ شکل در که شود جلوگیری دپو به نامتصل

می�کند. تضمین را مشتریان به سرویس�دهی در نقلیه وسیله ظرفیت ارضای محدودیت (٩) محدودیت شود. استفاده مشتریان به سرویس�دهی

قبول غیرقابل حل از نمونه�ای :١ شکل
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نقلیه وسیله مسیریابی مسئله قبول قابل حل از نمونه�ای :٢ شکل

λ, µ ≥ ٠ که Ai ∼ N(µi, λµi) نرمال توزیع با تصادفی متغیر کارها پردازش زمان اینکه به توجه با (٢٠١٠) پاس و فرتز .١.٢ قضیه

خواهد زیر شرح به آن معادل قطعی مدل به تبدیل قابل شانس محدودیت مدلسازی از استفاده با باال شده ارائه تصادفی مدلسازی باشد می

µ∗ که طوریکه به می�شود گرفته نظر در زیر صورت به محدودیت که دهیم می قرار dk = duk −
∑c
l=١
∑c
j=٠

djk
vk
xkjl طوریکه به بود.

که می�باشد d− µ = ϕ−١(ρ)
√
λµ معادله منحصربفرد ریشه

p

(
n∑
i=١

Aiyi ≤ dk

)
≥ ρ←→

n∑
i=١

µiyi ≤ µ∗.

عددی مثال ٣

(١٩٩۴) همکاران و جوزفوسکا (٢٠١٣)؛ سلماسی و الیاسی حل رویکرد از عددی مثال مسئله پارامترهای تولید برای عددی مثال ارائه برای

N(µi, λµi) نرمال توزیع دارای کارها پردازش زمان که می�شود گرفته درنظر ۵ کارها تعداد تک�ماشینه، تولید زمانبندی در است. شده استفاده

µi = (٧٫ ۴۶,١۴٫ ٩٢,١٣٫ ۴۵,٩٫ ٧۵,١٢٫ ٣٣) که می�شود تولید [۵,١۵] یکنواخت توزیع از تصادفی صورت به µi و ٠٫ ۵ برابر λ که

احتمال با متغیر باشد [٠, µ/٢٫ ٣٣] دامنه در واریانس مجذور اگر مشخص، میانگین با نرمال توزیع با که y تصادفی متغیر برای می�باشد.

شوند. مثبت کارها پردازش زمان ٠٫ ٩٩ از بیش احتمال با که شود می تعیین طوری µi و λ مقدار بنابراین بود خواهد مثبت ٠٫ ٩٩
تولید تصادفی صورت به [٢۵,۵٠] یکنواخت توزیع با تصادفی صورت به مشتریان فاصله و نقلیه وسیله سرعت به توجه با تحویل موعد

می�شود. گرفته نظر در ρ = ٠٫ ٩۵ مطلوب اطمینان سطح می�باشد. di = (٣٧٫ ۶٠,٢۶٫ ۴١,٣١٫ ٣٠,۴۵٫ ٧٣,٢٨٫ ٣۴) که می�شود
به µ∗i باید ابتدا است. (٣١٫ ١١,٢١٫ ٠٧,٢۵٫ ۴٣,٣٨٫ ۵١,٢٢٫ ٧٩) که شود می محاسبه µ∗i کار هر برای di − µi = ١٫ ۶۴

√
٠٫ ۵µi

و شده خطی شانس محدودیت برنامه�ریزی مبنای بر سپس می�باشد، µ∗١ ≤ µ∗٢ ≤ · · · ≤ µ∗۵ صورت به که µ∗iها شود. بندی دسته و ترتیب

،y٣ = ٠ ،y٢ = ٠ ،y١ = ١ با است برابر نقلیه وسیله ٢ مشتری، ۵ کار، ۵ با مسئله محاسبات نتایج و می�شود حل LINGO نرم�افزار با

.z = ٣ و y۵ = ١ ،y۴ = ١
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نتیجه�گیری ۴

مسئله در گرفت. قرار بررسی مورد نقلیه وسیله مسیریابی رویکرد با توزیع و ماشینه تک تولید یکپارچه احتمالی زمانبندی مسئله تحقیق این در

محدودیت ریزی برنامه است. وابسته آنها میانگین به پردازش زمان واریانس می�باشدکه نرمال توزیع دارای کارها پردازش زمان بررسی، مورد

آتی تحقیقات جهت می�شود. حل دقیق حل رویکرد با که گرفت قرار استفاده مورد خطی ریزی برنامه به تصادفی مسئله تبدیل برای شانس

درنظرگرفتن بدون مستقیم تحویل با تولید زمانبندی مسئله یکپارچگی تصادفی، پردازش زمان با مسایل مورد در مختلف حل رویکردهای بررسی

کرد. بیان می�توان را تامین زنجیره اجزای سایر یکپارچگی و نقلیه وسیله مسیریابی
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نمونه یک در حقوق کمترین مبنای بر در�آمد مدل یک اساس بر پارتو توزیع مشخص�سازی

احمدی جعفر امیری�زاده١، راضیه

مشهد فردوسی دانشگاه آمار، گروه

شده گزارش درآمد و واقعی درآمد ارتباط مدل دو اساس بر است. گرفته قرار مطالعه مورد پارتو توزیع مشخص�سازی مقاله این در چکیده:

است. آمده بدست پارتو توزیع برای مشخص�سازی نتایج تایی، n نمونه یک در حقوق کمترین با فردی

توانی. توزیع شده، گزارش درآمد شرطی، میانگین� مرتب، آماره مشخص�سازی، کلیدی: واژه�های

62P20، 62E10 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

طرح�های توصیف منظور به زیادی توزیع�های شده�اند. توزیع خاصی انحرافی الگوهای به توجه با شده شناخته اجتماعی و اقتصادی پیشامدهای

مدارهای دسته�بندی در همچنین توزیع این می�باشد. پارتو توزیع آنها معروف�ترین از یکی گرفته�اند. قرار بررسی مورد پژوهش�گران توسط انحرافی

بیشتر که داشت وجود عمومی دانش این گذشته در می�گیرد. قرار استفاده مورد اعتماد قابلیت مبحث در سیستم�ها عمر طول مطالعه و مخابراتی

برای درآمد توزیع بررسی با ١٩٠۶ سال در بود والراس شاگرد که پارتو می�باشند، باال درآمد دارای کمی تعداد و پایین درآمد دارای خانواده�ها

اجتماعی و اقتصادی ماهیت با نتایجی به بردن پی کار این انجام از او هدف نمود. تحلیل خانوارها میان در را درآمد توزیع کشورها، از بسیاری

آنها درآمد میزان که بودند افرادی تعداد معرف که آورد دست به تجمعی فراوانی توزیع�های مختلف، کشورهای آمارهای مبنای بر پارتو بود.

را آن عمودی محور و درآمد معرف را افقی محور کرد. رسم را فراوانی توزیع�های این نمودارهای آنگاه بود، آن از بیشتر یا معین مقدار برابر

مورد درآمد با افراد تعداد آنگاه کند، میل مینیمم به افراد درآمد میزان هرگاه داشت اظهار پارتو می�کند. مشخص مورد�نظر درآمد با افراد تعداد

بویژه مختلف علوم در پارتو توزیع کاربردهای و پیدایش چگونگی تاریخچه، خصوص در بیشتر جزئیات برای می�کنند. میل بینهایت به نظر

توزیع این مشخص�سازی به محققان که شد باعث پارتو توزیع گسترده کاربرد کنند. مراجعه (٢٠٠٣) کاتز و کلیبر به می�توانند عالقمندان اقتصاد،

همتوزیعی استقالل، نظیر رکوردها و ترتیبی داده�های انواع خواص اساس بر پارتو توزیع برای زیادی مشخص�سازی نتایج تاکنون شوند. عالقمند

و (٢٠١۴) لی ،(٢٠١٣) همکاران و احسان�اله ،(٢٠١٢) شکیل و احسان�اله مثال بعنوان است. شده انجام آنها شرطی ریاضی امید و

مساله در می�شود یادآوری داده�اند. انجام مرتب آماره�های و رکوردها ویژگی�های از استفاده با را پارتو توزیع سازی مشخصه (٢٠٠٧) چانگ

X از توابعی خواص اساس بر F تعیین هدف و است نامعلوم F که می�باشد F توزیع تابع دارای X تصادفی متغیر توزیع�ها، مشخص�سازی

raziyehamiri72@yahoo.com امیری�زاده: راضیه ١



شود. انجام اعتماد قابلیت ویژگی�های و گشتاوری خواص استقالل، همتوزیعی، اساس بر مثال مختلفی روشهای به می�تواند کار این می�باشد.

در گیرد. قرار استفاده مورد برازش نیکویی آزمون�های و جامعه آماری توزیع شناسائی توزیع�ها، بندی مدل برای می�تواند آن از حاصل نتایج

می�شود. ارائه درآمد مدل�های اساس بر پارتو توزیع برای سازی مشخصه نتایج از مورد چند ادامه

درآمدها از مدل یک اساس بر مشخص��سازی ٢

توزیع برای مشخص�سازی نتایج است، گزارش�شده درآمد Y و واقعی درآمد X آن در که Y = RX رابطه اساس بر (١٩٧٠) کریشناجی
واقعی درآمد تصادفی متغیرهای Xn, . . . , X٢, X١ کنید فرض حال است. آورده دست به باشد، توانی توزیع دارای R که فرض این با پارتو

بنا حقوق میزان کمترین با شخص درآمد اساس بر مالیات، تعیین مدل که می�رسد نظر به منطقی باشند. جامعه از تایی n تصادفی نمونه یک

فرد حقوق میزان نمایش X١:n آنگاه باشند، Xn, . . . , X٢, X١ از مرتب آماره�های X١:n ≤ X٢:n ≤ . . . ≤ Xn:n اگر بنابراین شود.

مراجعه (٢٠٠٨) همکاران و آرنولد به می�توان مرتب آماره�های کاربردهای و توزیعی خواص مشاهده برای است. نمونه این در درآمد کمترین با

رابطه می�توانیم بگیریم، نظر در نمونه افراد توسط شده گزارش درآمد اساس بر را (١٩٧٠) کریشناجی مدل اگر کرد.
Y = RX١:n. (١)

با باشد. ها Xi از مستقل و توانی توزیع دارای R و حقوق کمترین با فرد توسط شده گزارش درآمد میزان Y آن در که دهیم، قرار کار بنای را

است. آمده زیر قضیه در که کنیم، بنا پارتو توزیع برای سازی مشخصه توانیم می (١) از استفاده

باشد F (x) پیوسته توزیع تابع با Xi توزیع هم و مستقل متغیرهای از n حجم به نمونه�ای از مرتب آماره�ی اولین X١:n اگر .١.٢ قضیه

توزیع آنگاه ،t > ٠ آن در که P (RX١:n > t) > ٠ که قسمی به باشد، توانی توزیع با Xiها از مستقل تصادفی متغیر یک R و

باشد. پارتو توزیع دارای X اگر فقط و اگر شد خواهد یکسان X١:n توزیع با t نقطه در چپ از شده Yبریده = RX١:n

یعنی باشد t و α ترتیب به مقیاس و شکل پارامترهای با پارتو توزیع دارای X کنید فرض اثبات.

F (x) = ١− (
t

x
)α, x > t > ٠, α > ٠. (٢)

توانی توزیع دارای R تصادفی (١)متغیر رابطه، در کنیم فرض اگر طرفی از می�باشد. t و nα پارامتر با پارتو توزیع دارای n:X١نیز آنگاه

١۴١



داریم را زیر رابطه آنگاه ،٠ < r < ١ و p > ٠ که باشد H(r) = rp

Ḡ(y) = P (Y > y) = P (RX١:n > y)

=

∫
P

(
RX١:n > y

∣∣R = r

)
dH(r)

=

∫
P

(
X١:n >

y

r

)
dH(r)

=

∫
F̄١:n(

y

r
)dH(r). (٣)

بنویسیم می�توانیم را زیر برابری (٣) از استفاده با

Ḡ(y)− Ḡ(t)F̄١:n(y) =
∫ [

F̄١:n(
y

r
)− F̄١:n(

t

r
)F̄١:n(y)

]
dH(r). (۴)

داریم (٢) طبق طرفی ]از
F̄١:n(

y

r
)− F̄١:n(

t

r
)F̄١:n(y)

]
= ٠,

رابطه (۴) از نتیجه در

Ḡ(y)Ḡ(t)F̄١:n(y) = ٠,

داریم همچنین شود. می حاصل

p(Y > y|Y > t) =
P (RX١:n > y)

P (RX١:n > t

=
Ḡ(y)

Ḡ(t)
= F̄١:n(y).

کنید فرض عکس، اثبات برای �شد. X١:n با همتوزیع Y | Y > t آنگاه باشد پارتو توزیع دارای جامعه اگر می�کنیم، مشاهده بنابراین

داریم صورت این در باشد، توانی توزیع دارای R کرده�ایم فرض چون باشد، X١:n با همتوزیع Y | Y > t

Ḡ(y) =

∫ ١

٠
F̄١:n(

y

r
)dH(r)

= pyp
∫ ∞
y

F̄١:n(x)x
−(p+١)dx. (۵)

طبق همچنین است. مشتق�پذیر y به نسبت باال انتگرال بنابراین است. پیوسته نیز F̄١:n نتیجه در است پیوسته تابعی F قضیه فرض طبق

نتیجه در است، X١:n با همتوزیع Y | Y > tفرض

Ḡ(y) = Ḡ(t)F̄١:n(y). (۶)

١۴٢



داریم را زیر برابری (۶) و (۵) از استفاده با
Ḡ(t)

p
F̄١:n(y)y

−p =

∫ ∞
y

F̄١:n(x)x
−(p+١)dx.

داریم y به نسبت طرفین از مشتق�گیری با

Ḡ(t)

p

(
− f١:n(y)y−p − py−p−١F̄١:n(y)

)
= −F̄١:n(y) y−(p+١),

می�شود حاصل زیر برابری فوق معادله به توجه با

−f١:n(y)
F̄١:n(y)

=
p
(
Ḡ(t)− ١

)
Ḡ(t) y

.

داریم فوق تساوی طرفین از انتگرالگیری با

F̄١:n(y) = C١y
−C٢,

پارتو توزیع دارای نیز جامعه نتیجه در است، پارتو مدل بصورت F١:n(y) می�شود مشاهده اینجا از هستند. ثابت مقادیر C٢ و C١ آن در که

� است.

شرطی میانگین اساس بر مشخص�سازی ٣

واقعی درآمد ترتیب به Y و X ،٠ < U < max{٠, X −m} آن در که Y = X − U رابطه اساس بر (١٩٧۴) همکاران و ریوانکار
سطح کننده تعیین جا این در m آورده�اند. دست به پارتو توزیع برای را مشخص��سازی نتایج می�باشند، مطالعه مورد افراد شده گزارش درآمد و

از کنید فرض نمی�گیرد. تعلق شخص این به مالیات آنگاه می�باشد، شخص واقعی درآمد میزان X که ،X 6 m اگر واقع در می�باشد، مالیات

احتمال نتیجه در دهند، گزارش را خود حقوق می�شود درخواست خودآزمایی انجام برای اشخاص این از باشیم، داشته تایی n نمونه یک جامعه

درآمد اساس بر را (١٩٧۴) همکاران و ریوانکار مدل اگر باشد. U شده گزارش خطای میزان کنید فرض ندهند. گزارش را واقعی مقدار دارد

رابطه می�توانیم آنگاه کنیم، بنا حقوق کمترین با فردی گزارش مبنای بر و نمونه افراد توسط شده گزارش

Y = X١:n − U (٧)

داریم. را زیر قضیه مدل این براساس می�کند. دریافت را حقوق کمترین که است شخصی درآمد میزان X١:n آن در که دهیم، قرار نظر مد را

باشد (٧) در شده تعریف تصادفی متغیر UوF (x) توزیع تابع با جامعه�ای از n حجم به نمونه�ای از مرتب آماره اولین X١:n اگر .١.٣ قضیه

که قسمی به

E(U | X١:n = x) = a+ bx, ٠ < b < ١, a = −bm, (٨)

١۴٣



برابری آنگاه

E(U | X١:n > y) = α+ βy, y > m, β > b > ٠, (٩)

باشد. پارتو توزیع دارای X اگر فقط و اگر است برقرار

است. (nα, β) پارامترهای با پارتو توزیع دارای X١:n است بدیهی باشد، (α, β) پارامترهای با پارتو توزیع دارای X کنید فرض اثبات.

صورت این در β = ١ کنید فرض کلیت دادن دست از بدون

E(U | X١:n > y) = E(E(U | X١:n > y | X١:n))

= E(a+ bX١:n | X١:n > y)

= a+ bE(X١:n | X١:n > y). (١٠)

داریم طرفی از

E(X١:n | X١:n > y) =

∫ ∞
y

xf١:n(x)

y−nα
dx

=

∫ ∞
y

nα(x)−(nα+١)x

y−nα
dx

=
nα

١− nαy. (١١)

یعنی باشد برقرار (٩) رابطه کنید فرض عکس اثبات برای است. کامل اول طرف اثبات (١١) و (١٠) رابطه به توجه با

E(U | X١:n > y) =

∫ ∞
y

(a+ bx)n(F̄ (x))n−١

F̄ (y))n
f(x)dx

= α+ βy = h(y).

نتیجه ∫در ∞
y

(a+ bx)n(F̄ (x))n−١f(x)dx = h(y)(F̄ (y))n. (١٢)

می�شود حاصل زیر برابری سازی ساده از بعد ،y حسب بر (١٢) رابطه از گیری مشتق با

f(y)

F̄ (y)
=

h′(y)

h(y)− n(a+ by)
.

داریم، α+ βy = h(y) جایگذاری با
f(y)

F̄ (y)
=

β

(α− na) + (β − nb)y
, (١٣)

١۴۴



می�آید بدست زیر برابری (١٣) رابطه از انتگرالگیری با

F̄ (y) = C (A+By)
−β
b , (١۴)

� می�شود. حاصل اول نوع پارتو α = na اگر که است معروف دو نوع پارتو به (١۴) مدل .B = β − nb و A = α− na آن در که

نتیجه�گیری و بحث

و واقعی درآمدهای مطالعه و آن اهمیت به توجه با می�باشد. درآمد و اقتصاد به مربوط مسائل در معروف آماری مدل�های از یکی پارتو توزیع

کمترین با شخصی درآمد اساس بر پارتو توزیع مشخص�سازی مقاله این در مالیات، تعیین برای مدلی یافتن همچنین و افراد توسط شده گزارش

است. شده انجام نمونه در حقوق
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بقا برآمدهای و طولی داده�های توأم مدل�بندی در وابستگی ساختار انواع

٢ گنجعلی مجتبی باغفلکی١، تابان

مدرس تربیت دانشگاه ریاضی، علوم دانشکده آمار، گروه علمی، هیئت ١عضو

بهشتی شهید دانشگاه ریاضی، علوم دانشکده آمار، گروه علمی، هیئت ٢عضو

برای پزشکی مطالعه�ی یک در مثال برای می�شوند. جمع�آوری� بقا برآمد یک رخداد تا طولی اندازه�های طولی، مطالعات از بسیاری در چکیده:

مشخص�کننده این می�شود. گرفته نظر در بقا پیشگوی عنوان به CD۴ها تعداد مانند زیست�شناختی مشخص�کننده�ی یک ایدز، داده�های تحلیل

به برآمد دو این که آنجا از دهد. رخ بیمار مرگ یا مطالعه از بیمار انصراف مانند معین پیشامدی تا شده جمع�آوری زمان طول در فرد هر برای

مدل معموال است. آنها بین وابستگی و پیوند مطالعه�ی روش بهترین کمیت دو این توأم مدل�بندی شده�اند، جمع�آوری مطالعه� در هم�زمان طور

اندازه�های برای خطی آمیخته�ی مدل یک از استفاده شامل پیشامد رخداد تا زمان برآمد و طولی مشخص�کننده�های هم�زمان توصیف برای توأم

آنها از استفاده با و دارد وجود آنها بین مشترکی تصادفی اثرهای که است موردنظر پیشامد رخداد تا زمان برآمد برای شکنندگی مدل یک و طولی

گاوسی مفصل �ویژه به و مفصل توزیع�های استفاده با که است، توأم مدل�بندی برای دیگری روش حاشیه�ای مدل می�گیرد. شکل توأم مدل�بندی

مدل�بندی نوع دو این کاربردهای تفاوت و اصولی مفاهیم مقایسه به روش دو این توصیف از بعد مقاله این می�گیرد. شکل توأم مدل�بندی

شده برده کار به (AIDS) اکتسابی ایمنی نقص سندروم بالینی داده�ی مجموعه�ی یک تحلیل برای پیشنهادی روش�های این پایان در و پرداخته

است.

تصادفی. اثرهای مدل بقا؛ برآمدهای و طولی اندازه�های توأم مدل�بندی مفصل؛ توابع MCEM؛ الگوریتم کلیدی: واژه�های

.62J12 ،62N02 ،62E99 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

کمیت دو این توأم مدل�بندی می�یابد، ادامه مطالعه طی در آزمودنی هر برای موردنظر پیشامد رخداد تا طولی اندازه�های جمع�آوری که هنگامی

روش متداول�ترین می�شود. پارامترها اریب برآورد به منجر مجزا مدل�های زیرا است، آنها بین وابستگی و پیوند مطالعه�ی روش بهترین

فرض است. (٢٠٠٠ همکاران، و (هندرسون پنهان متغیر مدل گرفتن نظر در پیشامد رخداد تا زمان و طولی داده�های توأم مدل��بندی برای

هستند. i = ١,٢, ..., n ،sini ،... ،si٢ ،si١ زمان�های در آزمودنی، iامین برای طولی اندازه�های ترتیب به Yini ،... ،Yi٢ ،Yi١ کنید

گاوسی فرایند یک از استفاده با پیشامد رخداد تا زمان و طولی اندازه�های توأم مدل�بندی مبنای بر (٢٠٠٠) همکاران و هندرسون روش

t.baghfalaki@modares.ac.ir : باغفلکی ١تابان



تا زمان مدل و طولی مدل در گاوسی فرایندهای به ترتیب به W٢i و W١i آن در که است ،Wi = (W١i,W٢i) صفر، میانگین با

آن در که می�گردد، مشخص� Yij = x′١ijβ١ + W١i + ε١ij مدل وسیله�ی به طولی مدل روش، این در می�کند. اشاره پیشامد رخداد

عبارت t زمان در پیشامد رخداد تا زمان خطر تابع همچنین، هستند. مستقل دو به دو اندازه�گیری خطاهای از دنباله یک ε١ij ∼ N(٠, σ٢ε)
متغیرهای از بردارهایی x٢i و x١ij مدل�ها این در است. پایه خطر یک h٠(t) آن در که h(ti) = h٠(ti) exp

{
x′٢iβ٢ +W٢i

}
از است

مدل همچنین، باشد. x١ij با مشترکی اعضای دارای می�تواند x٢i بردار هستند. نامعلوم رگرسیونی ضرایب از بردارهایی β٢ و β١ و کمکی

نظر در log(Ti) = x′٢iβ٢ +W٢i + ϵ٢i صورت به (٢٠٠۵ همکاران، و (تسنگ شتابیده شکست زمان مدل یک عنوان به می�تواند بقا

هستند. W٢iمستقل W١iو شرط به Yi و Ti همچنین، است. عمر طول مدل برای خطا اندازه�ی ϵ٢i طوری�که به شود، گرفته

استفاده گم�شدگی مکانیسم حضور با طولی اندازه�های توأم مدل�بندی برای حاشیه�ای مدل و تصادفی اثرهای روش دو انتقالی، مدل�های بر عالوه

این به مقاله این در کرده�اند. استفاده توأم مدل�بندی برای تصادفی اثرهای روش از بقا و طولی داده�های مدل�بندی در موجود منابع اکثر می�شوند.

حاشیه�ای مدل�های از استفاده با توأم مدل�بندی برای روشی مفصل مدل شد. خواهد پرداخته نیز حاشیه�ای مدل روش از استفاده با مدل�بندی

در ببینید). را ٢٠١۴ باغفلکی، و (گنجعلی است شده استفاده پیشامد رخداد تا زمان و طولی داده�های توأم کردن مدل برای ندرت به که است

تأثیر رگرسیونی ضرایب تصادفی، اثرهای مدل� در که حالی در می�شوند، تفسیر جامعه متوسط به�عنوان رگرسیونی ضرایب حاشیه�ای مدل�های

که است آن تصادفی اثرهای روش اصلی بنیان .(٢٠٠٢ همکاران، و (دیگل می�گیرد اندازه را ناهمگن افراد پاسخ بر کمکی متغیرهای مستقیم

مناسب زمانی حاشیه�ای مدل�های اما می�دهد. قرار کاوش مورد را رگرسیونی ضرایب از مجموعه زیر یک آزمودنی�ها بین در طبیعی ناهمگنی

باشد. نظر مورد جامعه متوسط در استنباط بر تمرکز که هستند

چندمتغیره توزیعی C(.) -متغیره�ی k مفصل یک هستند. متغیرها بین وابستگی گرفتن نظر در برای کارایی مدل�های مفصل مدل�های

k توزیع با FZk
(.)،...،FZ٢(.) ،FZ١(.) حاشیه�ای توزیع�های تابع دارای به�ترتیب، ،Zk ، ... ،Z٢ ،Z١ کنید فرض است. [٠,١]k بر

نوشت می�توان C(.) مفصل برای تصادفی، متغیرهای از مجموعه این برای (١٩۵٩) اسکالر با مطابق باشند. FZ١,Z٢,...,Zk
(.) -متغیره

استفاده مختلف حوزه�های در وفور به مفصل مدل�های از توأم مدل�بندی برای .FZ١,...,Zk
(z١, ...., zk) = C(FZ١(z١), ...., FZk

(zk))

از استفاده آید، دست به اطمینان با حاشیه�ای مدل اما باشد مشکل آن مشخص�سازی یا نباشد دسترس در مدل توأم توزیع اگر به�ویژه می�شود.

است عبارت -بعدی k گاوسی مفصل است. مفصل� مدل�های کاراترین و مهمترین از یکی گاوسی، مفصل است. متداول مفصل مدل�های این

k نرمال تجمعی توزیع تابع Φk(.;R) و u١, ..., uk ∈ [٠,١] آن در که C(u١, ..., uk) = Φk(Φ
−١(u١), ...,Φ

−١(uk);R) از

قضیه�ی طبق بر و uk = FZk
(zk) ،... ،u١ = FZ١(z١) مدل�بندی این در است. R همبستگی ماتریس و صفر میانگین بردار با -متغیره

است. استاندارد نرمال توزیع معکوس تابع Φ−١(.) همچنین .i = ١,٢, ..., k ،Ui ∼ U(٠,١) احتمال انتگرال تبدیل
حاشیه�ای مدل یک عنوان به گاوسی مفصل مدل�های از استفاده با پیشامد رخداد تا زمان و طولی داده�های توأم مدل�بندی مقایسه مقاله این هدف

است. پنهان متغیر مدل از استفاده با توأم مدل�بندی و

سپس و شده بیان مشترک پارامتر مدل از استفاده با بقا و طولی داده�های توأم مدل�بندی ابتدا که است شده سازماندهی ترتیب این به مقاله ادامه

می�پردازیم. روش دو مقایسه به واقعی داده�ی مجموعه یک از استفاده با ادامه در می�شود. توصیف گاوسی مفصل از استفاده با مدل�بندی این
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می�یابد. خاتمه نتیجه�گیری بخش با مقاله این

مشترک پارامتر مدل از استفاده با بقا برآمدهای و طولی اندازه�های توأم مدل��بندی ٢

بنابراین هستند، j = ١,٢, ..., ni ،tij شده مشاهده زمان�های کند. اشاره t زمان در iام فرد برای طولی برآمدهای به yi(t) کنید فرض

مدل طولی، فرایند برای است. yi = {yi(tij), j = ١,٢, ..., ni} اندازه�های شامل آزمودنی iامین برای مشاهده�شده طولی داده�های

می�گیریم: نظر در را زیر خطی آمیخته�ی اثرهای

yi(tij) = x′١(tij)β١ + z′١(tij)b١i + ε١ij ; i = ١,٢, ..., n, j = ١,٢, ..., ni,

و ثابت اثرهای از بعدی -p١ بردار یک β١ = (β١١, ..., β١p١)
′ اندازه�گیری، خطاهای ε١i = (ε١i١, ..., ε١ini

)′ مؤلفه�های آن در که

-p١ بردارهای ترتیب به z١(tij) و x١(tij) هستند. ε١i از مستقل که تصادفی اثرهای از q١-بعدی بردار یک b١i = (b١i١, ..., b١iq١)
′

.b١i
iid∼ Nq٠)١, D١) و ε١i

iid∼ Nni(٠, σ٢ε١Ini) که می�کنیم فرض هستند. کمکی متغیرهای از بعدی -q١ و بعدی

T ∗i واقعی پیشامد رخداد تا زمان مینیمم که می�کند، اشاره iام فرد برای پیشامد) رخداد تا زمان (یا بقا زمان به Ti کنید فرض همچنین،

سانسور به صفر آن در که را δi = I(T ∗i ≤ Ci) سانسور نشانگر تابع یک است، Ti = min(T ∗i , Ci) یعنی Ci سانسور زمان و

شامل پیشامد رخداد تا زمان برآمد برای شده مشاهده داده�های بنابراین می�کنیم. تعریف نیز می�کند، اشاره کامل مشاهده�ی به یک و راست

تابع با پارامتری متناسب خطرهای مدل یک پیشامد، رخداد تا زمان فرایند برای هستند. {(Ti, δi), i = ١,٢, ..., n} مرتب زوج�های

است، h(ti) = σε٢t
σε١−٢
i exp

{
x′٢iβ٢ + z′٢ib٢i

}
صورت به پیشنهادی مدل در خطر تابع است. شده گرفته نظر در وایبول پایه�ی خطر

بعدی -p٢ بردار β٢ = (β٢١, ..., β٢p٢)
′ هستند. کمکی متغیرهای از بعدی -q٢ و بعدی -p٢ بردارهای ترتیب به z٢ و x٢ آن در که

با را بقا مدل این است. بقا فرایند تصادفی اثرهای از بعدی -q٢ بردار یک b٢i = (b٢i١, ..., b٢iq٢)
′ و بقا ثابت اثرهای پارامترهای از

می�دهیم. نشان Ti|b٢i
ind.∼ Weibull(x′٢iβ٢ + z′٢ib٢i, σε٢)

زیر مراتبی سلسله مدل صورت به را مدل این می�پردازیم. بقا و طولی داده�های توأم مدل�بندی در پارامترها برآورد به بیزی روش از استفاده با

نوشت: می�توان

Yi|b١i
ind.∼ Nni

(X١iβ١ + Z١ib١i, σ
٢
ε١
Ini

), (١)

b١i|D١
ind.∼ Nq٠)١, D١),

است. کمکی متغیرهای از ni × q١ و ni × p١ ماتریس�های ترتیب به Zi = (Z ′i١, ..., Z
′
ini

) و Xi = (X ′i١, ..., X
′
ini

) آن در که

است: زیر صورت به پارامتری متناسب خطرهای مدل مبنای بر بقا مدل همچنین،

Ti|b٢i
ind.∼ Weibull(x′٢iβ٢ + z′٢ib٢i, σε٢), (٢)

b٢i|D٢
ind.∼ Nq٠)٢, D٢),
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بیزی مشخص�سازی برای می�گیرد. شکل توأم مدل�بندی آن�ها از استفاده با و هستند مشترک مدل دو بین b٢i و b١i مؤلفه�های از برخی

در پیشینی توزیع�های هستند، θ = (β′١, β
′
٢, D١, D٢, σ

٢
ε١
, σε٢)

′ بردار مؤلفه�های که نامعلوم پارامترهای همه برای که است الزم مدل

،β٢ ∼ Np٢(β٠٢,Σ٠٢) ،β١ ∼ Np١(β٠١,Σ٠١) از عبارتند پیشینی توزیع�های بردار، مؤلفه�های استقالل فرض با شوند. گرفته نظر

توزیع�ها این در ابرپارامترها .σε٢ ∼ IΓ(α١, τ١) و σ٢ε١ ∼ IΓ(α٠, τ٠) ،D٢ ∼ IWq٢(η٠٢, ψ٠٢) ،D١ ∼ IWq١(η٠١, ψ٠١)

نمونه�گیری مانند MCMC روش�های از پسینی خالصه�های محاسبه�ی برای دهند. نتیجه را بی�اطالع پیشینی��های که می�شوند انتخاب طوری

می�شوند. استفاده متروپولیس�هستینگس الگوریتم و گیبز

گاوسی مفصل از استفاده با پیشامد رخداد تا زمان و طولی داده�های توأم مدل�بندی ٣

و εi = (εi١, ..., εini)
′ آن در که می�گیریم، نظر در را ،i = ١,٢, ..., n ،Yi = Xi١β١ + εi مدل طولی داده�های برای ساختار این در

متناسب خطرهای مدل همچنین، است. ،j = ١,٢, ..., ni ،σ٢j مؤلفه�های همه�ی شامل بردار یک σ٢ می�کنیم فرض و .εij ∼ N(٠, σ٢j )
است. شده گرفته نظر در پیشامد رخداد تا زمان برای h(ti) = rtr−١i exp

{
x′٢iβ٢

}
ϕk(.;R) و باشند پیشامد رخداد تا زمان و طولی اندازه�های برای حاشیه�ای توزیع�های به�ترتیب، FT و FYni

،... ،FY١ کنید فرض

توأم توزیع می�کنند. اشاره R همبستگی ماتریس و صفر میانگین با -متغیره k نرمال چگالی و توزیع تابع به ترتیب به Φk(.;R) و

از: است عبارت Ti و Yi = (Yi١, ..., Yini)
′

FYi,Ti(yi, ti) = Φni+١
(
Φ−١(FT (ti)),Φ

−١(FY١(yi١)), ...,Φ
−١(FYni

(yini));R
)
.

گاوسی مفصل از استفاده با بقا زمان�های و طولی اندازه�های مدل�بندی برای MCEM الگوریتم ١.٣

الگوریتم این است. گم�شده مقادیر حضور در درستنمایی، ماکسیمم برآورد محاسبه�ی برای کارا محاسباتی لحاظ از تکراری یکروش EM الگوریتم

به را E مرحله ریاضی امید که M گام و می�کند محاسبه را شده مشاهده مقادیر شرط به کامل داده�های درستنمایی تابع� ریاضی امید که E گام بین

راهکار یک می�تواند کارلو مونت انتگرال تقریب است، همراه محاسباتی مشکالت با شرطی ریاضی امید ارزیابی وقتی می�شود. تکرار می�کند، روز

ترتیب به θ(k+١) و θ(k) اگر می�کند. پیدا ادامه پارامترها همگرایی تا تکرارها می�دهد. نتیجه را MCEMکارلوی مونت الگوریتم که باشد، θ(k)∥∥مفید − θ(k+١)∥∥ < ϵ هرگاه همگراست، درستنمایی ماکسیمم برآورد به θ(k) آنگاه باشند، تکرار ١+kامین و k در شده برآورد پارامترهای

برای ترتیب به Φk(.;µ,Σ) و ϕk(.;µ,Σ) نماد از ادامه در است. تکرار دو بین فاصله�ی اندازه�گیری برای اندازه معیار یک ∥.∥ آن در که

گرفته�ایم: نظر در معادل را زیر نمادهای همچنین، است. شده استفاده Σ واریانس و µ میانگین با چندمتغیره نرمال توزیع تابع و چگالی تابع

ϕ(.) همچنین .ϕ١(.;µ, σ) = ϕ(.;µ, σ) ,Φ١(.;µ, σ) = Φ(.;µ, σ) ϕk(.;٠,Σ) = ϕk(.; Σ), Φk(.;٠,Σ) = Φk(.; Σ)

هستند. استاندارد نرمال توزیع تابع و چگالی تابع به�ترتیب، Φ(.) و
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از: است عبارت کامل داده�های برای درستنمایی تابع لگاریتم

ℓc(θ) =
n∑
i=١
{ln ϕni+١

(
Φ−١(FT (ti;x

′
i٢β٢, r)), yi −Xi١β١; Σ

)
(٣)

+ ln fT (ti;x
′
i٢β٢, r)− lnϕ(Φ−١(fT (ti;x

′
i٢β٢, r))),

محاسبه�ی به الگوریتم، تکرار kامین در E گام .E[Zi] = ٠ بنابراین Zi = (Φ−١(FT (ti;x
′
i٢β٢, r)), Yi −Xi١β١) کنید فرض

نوشت: می�توان می�پردازد. شده مشاهده داده�های شرط به کامل داده�های درستنمایی تابع شرطی ریاضی امید

Q(θ|θ(k)) = E
(
ℓc(θ)|θ(k), yobs, t

)
= Const+

n∑
i=١

E

{
−١٢ ln |Σ| − ١

٢Z
′
iΣ
−١Zi

+ ln fT (ti;x
′
i٢β٢, r)− lnϕ(Φ−١(fT (ti;x

′
i٢β٢, r)))|θ(k), yobs, t

}
,

شرط به :E گام- است. گام� دو شامل EM الگوریتم حلقه�ی است. شده محاسبه (٢٠١۴) باغفلکی و گنجعلی در ریاضی امید این مقادیر

بیشینه�سازی وسیله�ی به ،θ از شده روز به یکمقدار عنوان به θ(k+١) کردن تعریف :M گام- می�شوند. محاسبه ریاضی�ها امید همه�ی θ = θ(k)

که θ(k+١) = argmax
θ

E
[
ℓc(θ)|θ(k), yobs, t

]
یعنی مشاهده�شده، داده�های و θ(k) جاری مقدار شرط به درستنمایی تابع ریاضی امید

دارد. نیاز مشاهده�شده، مقادیر و جاری پارامترهای شرط به کامل داده�های درستنمایی تابع لگاریتم ریاضی امید کردن بهینه برای روش�هایی به

می�شود. تکرار پارامترها همگرایی تا الگوریتم

داده�ها تحلیل ۴

ایدز� داده�های توصیف ١.۴

همکاران و گلدمن توسط داده�ها می�پردازیم؛ اکتسابی ایمنی نقص سندروم با بیمار ۴۶٧ با طولی مطالعه�ی یک داده�های تحلیل به بخش این در

مطالعه، از هدف است. شده بررسی آنها برای ١AZT درمان تأثیر که هستند بیمارانی مطالعه این در آزمودنی�ها است. شده جمع�آوری (١٩٩۶)

تعداد و می�کنند دریافت را ddC یا ddI داروی دو تصادفی طور به بیماران است. ٣ddC و ٢ddI داروی دو به اطمینان و کارایی مقایسه�ی

ریشه�ی از داده�ها راست از چولگی دلیل به شده�اند. ثبت ١٨ و ١٢ ،۶ ،٢ ماه�های و مطالعه ابتدای در آن�ها خون از میکرولیتر یک CD۴های

انتخاب نمونه�ی یکصد و (a) آزمودنی�ها همه�ی برای
√
CD۴ طولی نمایای ١ شکل می�کنیم. استفاده داده�ها تحلیل برای CD۴ها مقادیر دوم

zidovudine١

didanosine٢

zalcitabine٣
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شده�اند. انتخاب تصادف طور به که آزمودنی صد (b) آزمودنی�ها همه (a) .CD۴ دوم ریشه�ی اندازه�های نمایای :١ شکل

چارچوب همچنین، می�دهد. نشان زمان طول در را مرگ دلیل به گم�شدگی از باالیی نرخ شکل�ها این می�دهد. نشان را (b) مطالعه از شده

به را بقا منحنی کاپالن-مه�یر برآورد ٢ شکل می�دهد. نشان را تیماری گروه هر برای و آزمودنی�ها همه برای نمایاها میانگین شکل این از (a)

ماندن زنده احتمال از بیشتر ddC تیمار دریافت�کننده�ی افراد ماندن زنده احتمال که می�دهد نشان شکل این می�دهد. نشان دارو نوع تفکیک

است. مطالعه از ششم ماه از بعد ddI تیمار دریافت�کننده�ی افراد

مشترک پارامتر مدل از استفاده با توأم مدل�بندی ٢.۴

از: است عبارت طولی مدل در تصادفی شیب و مبدأ از عرض با توأم مدل�بندی

yij = β١١ + β١٢tij + β١٣tijDrugi + β١۴Sexi + β١۵PrevOIi + β١۶Stratumi + b١i + b٢itij + σε١ε١,ij ,

طوری�که به می�گیریم، نظر در را Ti|bi ∼ Weibull(ηti , σε٢) پیشامد رخداد تا زمان فرایند برای .ε١,ij ∼ N(٠,١) آن در که

اثر bi = (b١i, b٢i) آن در که ηti = β٢١ + β٢٢Drugi + β٢٣Sexi + β٢۴PrevOIi + β٢۵Stratumi + ϱ١b١i + ϱ٢b٢i,

ریشه�ی ،yij مدل این در .bi ∼ I٠)٢, D) یعنی است، نرمال توزیع دارای که �است آن بر فرض که است، مدل دو بین مشترک تصادفی

دارو، نوع جنسیت، کمکی متغیرهای مدل این در .j = ١,٢, ..., ni و i = ١,٢, ..., n است، j زمان در آزمودنی، iامین برای CD۴ دوم

١٠٠٠٠٠ با متفاوت اولیه�ی مقادیر با موازی MCMC زنجیر دو بیزی، اجرای برای است. شده گرفته نظر در درمان تأثیر و قبلی عفونت�های

سپس می�پردازیم، پسینی استنباط به باقیمانده نمونه�ی ٨٠٠٠٠ برمبنای و حذف را تکرار ٢٠٠٠٠ اولین می�کنیم. اجرا کدام هر برای تکرار

یک Ipk آن در که ،βk ∼ Npk(٠,١٠٠٠٠Ipk) مدل�ها همه�ی در می�کنیم. بررسی گلمن-روبین معیار از استفاده با را پارامترها همگرایی
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دارو. هر برای بقا منحنی از کاپالن-مه�یر برآوردهای :٢ شکل

.D ∼ IW (١٠٠I٢,٢) و k = ١,٢, p١ = ۶, p٢ = ۵ که ϱk ∼ N(٠,١٠٠) و σεk ∼ Γ(٠٫ ١,٠٫ ١) pk-بعدی، واحد ماتریس

که طوری به هستند معنی�دار PrevOI و Time رگرسیونی ضرایب که می�دهد نشان جدول این شده�اند. استفاده پیشینی توزیع�های عنوان به

دارای بقیه به نسبت شده�اند، داده تشخیص ایدز بیماری به مبتال مطالعه ابتدای در که بیمارانی و می�شوند کمتر CD۴ها تعداد زمان افزایش با

ندارد. وجود بیمار وضعیت بهبود در معنی�داری تفاوت دارو دو بین که می�دهد نشان جدول این همچنین، هستند. کمتری پاسخ

مفصل مدل از استفاده با توأم مدل�بندی ٣.۴

از: است عبارت طولی مدل قسمت این در

yij = β١١ + β١٢sij + β١٣sijDrugi + β١۴Sexi + β١۵PrevOIi + β١۶Stratumi + εij ,

است: شده گرفته نظر در زیر مدل پیشامد، رخداد تا زمان داده�های تحلیل برای .εij ∼ N(٠, σ٢) آن در که

h(ti) = rtr−١ exp {β٢١ + β٢٢Drugi + β٢٣Sexi + β٢۴PrevOIi + β٢۵Stratumi} ,

بین همبستگی برای را (ρy) تبادل�پذیر و (ρ
|sj١−sj٢ |
y , j١, j٢ = ١,٢, ...,۵) اول مرتبه اتورگرسیو همبستگی ساختار مدل�ها، این در

استفاده (ρty) پیشامد رخداد تا زمان و طولی اندازه�های بین همبستگی برای تبادل�پذیر ساختار یک همچنین گرفته�ایم. نظر در طولی اندازه�های

است. آمده ٢ جدول در (ρty = ٠) مجزا مدل و شده پیشنهاد گاوسی) (مفصل توأم مدل�بندی از استفاده با داده�ها تحلیل نتایج است. شده

پیشنهاد توأم مدل�بندی که می�دهند نشان معیارها این است. شده استفاده BIC و AIC مقایسه�ی معیارهای از مدل چهار این مقایسه�ی برای

می�دهند نشان نتایج دارد. داده�ها به را برازش بهترین توأم) مدل�بندی (یعنی ρty ̸= ٠ شرط و اتورگرسیو ساختار به همبستگی ماتریس با شده

از قبل که افرادی همچنین می�شوند. کمتر CD۴ها تعداد زمان گذشت با که طوری به هستند. معنی�دار متغیرهایی PrevOI و Time که

وابستگی یک مجدداً همچنین، هستند. کمتری عمر طول و کمتر CD۴های تعداد دارای شده�اند، داده تشخیص ایدز بیماری به مبتال مطالعه
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مدل از استفاده با HIV داده�های تحلیل برای ٪٩۵ موثق بازه�های و استاندارد)، (انحراف پسینی میانگین پارامترها، بیزی برآورد :١ جدول

مشترک. پارامتر
HPD ٪٩۵ Est.(S.E.) پارامترها

(٧٫ ٨٧٢, ١٠٫ ۵٨١) ٩٫ ٢۴٠٫)٨ ۶٩۵) (β١١) Intercept
(−٠٫ ٠٫−,٢٧٨ ١٩۵) −٠٫ ٢٣۶(٠٫ ٠٢١) (β١٢) Time

(−٠٫ ٠٣٨, ٠٫ ٠٧۵) ٠٫ ٠٫)٠١٧ ٠٢٨) (β١٣) Drug × Time

(−٠٫ ٧۵۴, ١٫ ۶۵۴) ٠٫ ۴۴٠٫)٣ ۶٠٨) (β١۴) Gender
(−۵٫ ٧۶٣٫−,١ ٨٣١) −۴٫ ٠٫)٨١٠ ۴٩۴) (β١۵) PrevOI
(−٠٫ ٩٧٠, ٠٫ ۴۴٨) −٠٫ ٢۴٠٫)٧ ٣۶۶) (β١۶) Stratum

(−١١٫ ٣٢١,−۶٫ ۴۶۴) −٩٫ ۴١٫)١٨ ٣٩۶) (β٢١) Intercept
(−٠٫ ٠٩١, ٠٫ ٩٣٠) ٠٫ ۴٠٫)٠٨ ٢۶١) (β٢٢) Drug
(−١٫ ٧۵٩, ٠٫ ٣٧٨) −٠٫ ٠٫)٧٣٧ ۵٣٠) (β٢٣) Gender
(١٫ ٨۴٢, ۴٫ ٠١٩) ٢٫ ٠٫)٩١٣ ۵٨٧) (β٢۴) PrevOI

(−٠٫ ٣٢۶, ٠٫ ٩١٠) ٠٫ ٢۴٠٫)١ ٣١٢) (β٢۵) Stratum
(−٠٫ ۶٠٫−,٠٣ ٢٧١) −٠٫ ۴۴۶(٠٫ ٠٨۴) ϱ١
(−١۵٫ ١٣٢,−۴٫ ١٨٧) −١٠٫ ٢٫)٢١٢ ٨١٨) ϱ٢

(۵٫ ٧١٧, ٨٫ ۴۵٩) ۶٫ ٠٫)٩٩٧ ٧٠۶) d∗١١
(−٠٫ ٠٩٠, ٠٫ ٠٣۵) −٠٫ ٠٢۵(٠٫ ٠٣٢) d∗١٢
(٠٫ ٠١۵, ٠٫ ٠٢٧) ٠٫ ٠٫)٠٢٠ ٠٠٣) d∗٢٢
(٢٫ ۵۶۶, ٢٫ ٩٩۶) ٢٫ ٨۶٠٫)٩ ١١۶) ν١
(٢٫ ۶۵۶, ٢٫ ٩٩٧) ٢٫ ٠٫)٨٩٨ ٠٩٣) ν٢
(١٫ ٠۶٣, ١٫ ۴٨١) ١٫ ٢۶٠٫)١ ١٠۶) σ٢

ε١
(١٫ ۶١١, ٣٫ ٠١٣) ٢٫ ۴٠٫)٠٩ ٣٧٢) σε٢

هستند. D ماتریس متمایز اجزای d٢٢ و d١٢ ،d١١
∗

مثبت مدل دو این بین همبستگی که طوری به است، شده داده تشخیص پیشامد رخداد تا زمان و طولی اندازه�های بین چشم�پوشی غیرقابل

بود. خواهد طوالنی پیشامد) رخداد تا (زمان فرد عمر طول باشد بیشتر CD۴ها تعداد چه هر که معنی این به است؛

نتیجه�گیری و بحث

برای گاوسی مفصل از استفاده با حاشیه�ای مدل و است معروف مشترک پارامتر مدل به که تصادفی اثرهای مدل ساختار دو از مقاله این در

روش دو هر مدل، دو متفاوت تفاسیر وجود با که شد مشاهده کاربرد قسمت در شد. استفاده بقا برآمدهای و طولی داده�های توأم مدل�بندی

همچنین شد. تأیید ساختار دو هر در مدل دو وابستگی و دادند تشخیص مطالعه در معنی�دار متغیرهای عنوان به را یکسانی کمکی متغیرهای

برتری واقع در می�کند. مشخص نیز را منفی) یا (مثبت پیوند جهت که داد ارائه مدل دو وابستگی بررسی برای عددی معیار یک مفصل مدل

می�کند. بررسی را وابستگی وجود فقط مشترک پارامتر رایج مدل زیرا است نکته همین مشترک پارامتر مدل به مدل این
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دو و همبستگی ساختار دو برای مفصل مدل از استفاده با ایدز داده�های برای پارامترها برآورد استاندارد انحراف و پارامترها برآورد :٢ جدول

. MCEM برآورد روش با توأم مدل�بندی و مجزا مدل فرض
تبادل�پذیر مدل اول مرتبه�ی اتورگرسیو مدل

مجزا مدل توأم مدل مجزا مدل توأم مدل

S.E. Est. S.E. Est. S.E. Est. S.E. Est. پارامتر

٠٫ ۶١۶ ١٠٫ ٢۵٩ ٠٫ ۶٣٣ ١٠٫ ١٠۵ ٠٫ ۶١٣ ٩٫ ٨٧٣ ٠٫ ۶٣١ ١٠٫ ٣٨۶ (β١١) Intercept
٠٫ ٠٢٣ −٠٫ ١۴٩ ٠٫ ٠٣١ −٠٫ ١۶٢ ٠٫ ٠١٩ −٠٫ ١١٠ ٠٫ ٠٣٢ −٠٫ ١٩٣ (β١٢) Time

٠٫ ٠٢٧ ٠٫ ٠۴٨ ٠٫ ٠۴١ −٠٫ ٠٨٩ ٠٫ ٠٢٩ ٠٫ ٠۴٢ ٠٫ ٠٢٢ −٠٫ ٠٨٢ (β١٣) Drug × Time

٠٫ ۵٧۶ −٠٫ ٣۴٢ ٠٫ ٣۴۵ −٠٫ ١٣٨ ٠٫ ۵١٢ −٠٫ ١۴٩ ٠٫ ٢۶٧ −٠٫ ۴٩۶ (β١۴) Gender
٠٫ ۵٣١ −۴٫ ۵٧٨ ٠٫ ۶۴٣ −۴٫ ۵۶٣ ٠٫ ۵١٢ −۴٫ ۵۵١ ٠٫ ۴۵۶ −٣٫ ۵٠١ (β١۵) PrevOI
٠٫ ۵٩٧ −٠٫ ٨٧١ ٠٫ ۴۵٧ −٠٫ ٩٢۵ ٠٫ ١٢۶ −٠٫ ٨٧۵ ٠٫ ۶١٢ −١٫ ١٣۶ (β١۶) Stratum
٠٫ ۴٩١ −۴٫ ٢٧٣ ٠٫ ۶٩۵ −۵٫ ٠٠١ ٠٫ ۵٢٣ −۴٫ ٢٧٢ ٠٫ ۵٣۴ −۴٫ ٧٣۵ (β٢١) Intercept
٠٫ ١٢٩ ٠٫ ١١٨ ٠٫ ٢۴۵ ٠٫ ٣۶٧ ٠٫ ١٠١ ٠٫ ١١٨ ٠٫ ٠٩٣ ٠٫ ١٧٢ (β٢٢) Drug
٠٫ ١١٩ −٠٫ ٢٠٩ ٠٫ ۴۵١ −٠٫ ۶۵٠ ٠٫ ٢٣١ −٠٫ ٢١٠ ٠٫ ١٣٢ −٠٫ ٢٧۵ (β٢٣) Gender
٠٫ ٣۴٢ ١٫ ٢٢٠ ٠٫ ۶١٢ ١٫ ٢۴٨ ٠٫ ٣۴٨ ١٫ ٣٩٨ ٠٫ ٢٣۴ ١٫ ١۵٢ (β٢۴) PrevOI
٠٫ ٢١٩ ٠٫ ۴٢١ ٠٫ ٢٣١ ٠٫ ۶٠١ ٠٫ ١٧١ ٠٫ ۴۵٢ ٠٫ ١١٩ ٠٫ ۵٢۴ (β٢۵) Stratum
−− −− ٠٫ ٠٩٢ ٠٫ ۴٣۶ −− −− ٠٫ ٠٧٩ ٠٫ ۴۴١ ρty

٠٫ ٠١١ ٠٫ ٧٩۶ ٠٫ ٠١۵ ٠٫ ٧٧٧ ٠٫ ٠١٣ ٠٫ ٨٢۴ ٠٫ ٠٢٣ ٠٫ ٨٠۵ ρy

٠٫ ٢٩۴ ١٫ ٩١۶ ٠٫ ١٢١ ١٫ ٧۵٧ ٠٫ ١٢٣ ١٫ ٩١۶ ٠٫ ٠٩١ ١٫ ۶٧٣ r

٠٫ ١۴٣ ۴٫ ٣۵۵ ٠٫ ١٢٣ ۴٫ ١٨٧ ٠٫ ٢١٢ ۴٫ ٣۴١ ٠٫ ٢١٢ ۴٫ ١٢۶ σ٢

٨۴۵٧٫ ٨١۴ ٧٨٣٧٫ ۶٨٩ ٨۴۴٩٫ ٠٠٨ ٧۶١٧٫ ۴۵٢ AIC

٨۵١۵٫ ٨۶٣ ٧٨٩٩٫ ٨٨۵ ٨۵٠٧٫ ٠۵٧ ٧۶٧٩٫ ۶۴٧ BIC
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آمیخته چوله�گاوسی فضایی تصادفی میدان�های
خالدی٢ جعفری مجید ، ١ بهرامی مهدی

آمار گروه ، ریاضی علوم دانشکده ، مدرس تربیت دانشگاه ٢,١

با کاربردی مسائل در گاوسی مدل وجود این با دارد. پایه و ساده فضایی مدل یک ساخت در مهمی نقش گاوسی تصادفی میدان چکیده:

شده ارائه منعطف�تر فضایی مدل�های ارائه منظور به گاوسی میدان از مختلفی تعمیم�های اخیر سال�های در است. مواجه مهمی محدودیت�های

وجود این با است. چوله متناهی ابعاد با توزیع�های دارای که نمود اشاره یکپارچه چوله�گاوسی تصادفی میدان به می�توان جمله آن از که است،

اساس بر مدی چند چوله�گاوسی تصادفی میدان یک منعطف�تر، فضایی مدل یک معرفی منظور به مقاله این در هستند. مدی تک توزیع�ها این

میدان کلیدی: واژه�های می�گیرد. قرار مطالعه مورد آن ویژگی�های سپس می�کنیم. معرفی یکپارچه چوله�گاوسی تصادفی میدان�های از آمیخته�ای

متناهی. آمیخته یکپارچه، چوله�گاوسی توزیع فضایی، تصادفی

.62M40 ،62H11 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

استفاده مورد است، گاوسی تصادفی میدان یک بر مبتنی که گاوسی فضایی مدل اغلب هستیم رو�به�رو فضایی داده�های تحلیل با که هنگامی

است ممکن اوقات گاهی نیز اینجا در باشد، برانگیز چالش می�تواند داده�ها بودن نرمال فرض کالسیک آمار در که همانگونه اما می�گیرد. قرار

که می�شویم مواجه متعددی موارد با عمل در دیگر، عبارت به باشند. تصادفی میدان بودن گاوسی فرض از متفاوت اطالعاتی حاوی داده�ها

قرار آماردانان توجه مورد بسیار ناگاوسی تصادفی میدان�های معرفی نیز فضایی آمار در لذا می�کنند. پیروی ناگاوسی الگوی یک از مشاهدات

بیزی چارچوب یک در را یافته تبدیل� گاوسی مدل باکس-کاکس، تبدیالت خانواده اساس بر (١٩٩٧) همکاران و الیویرا دی است. گرفته

نرمال چوله توزیع براساس را گاوسی چوله تصادفی میدان (٢٠٠۴) مالیک و کیم روش، این ضعف�های از پرهیز منظور به کردند. معرفی

نیستند، شناسایی�پذیر مدل پارامترهای اما است، جالبی ویژگی دارای آنها مدل اگرچه کردند. معرفی (١٩٩٩) کاپیتانو و آزالینی متغیره چند

و حاشیه�ای تحت که شد پیشنهاد (٢٠٠٣) همکاران و دامینگوئز-مولینا توسط بسته متغیره چند نرمال چوله توزیع . (٢٠١٢) ژانگ و گنتن

اگرچه کردند. معرفی چوله تصادفی میدان یک (٢٠٠٧) ناواو و آالرد بسته، متغیره چند چوله�نرمال توزیع مبنای بر است. بسته کردن شرطی

کماکان اما دارد، را (٢٠٠۴) مالیک و کیم مدل مشکالت حل توانایی زیادی حدود تا و می�برد بهره جالبی ویژگی�های از بسته چوله�نرمال توزیع

نمونه�گیری مکان�های در واقع متغیرهای توام توزیع تعیین و پارامترها تفسیر در پیچیدگی به منجر آن براساس چوله تصادفی میدان یک تعریف

(٢٠٠۶) آزالینی و آرالنو-واله یکپارچه متغیره چند چوله�نرمال توزیع مبنای بر (٢٠١٣) خالدی و فرد زارعی لذا می�شود. غیرنمونه�گیری و
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تصادفی میدان این متناهی ابعاد با توزیع�های وجود این با نباشد. مواجه چالش این با که کردند معرفی را یکپارچه گاوسی چوله تصادفی میدان

به الزم می�رود. بشمار مقاله این هدف که است، برخوردار زیادی اهمیت از مدی چند چوله�گاوسی تصادفی میدان یک معرفی و بوده مدی تک

همکاران و کابرال و (٢٠١٠) پاین و فروح�ویرث-اسچناتر توسط چوله�تی و چوله�نرمال توزیع�های از آمیخته�هایی کالسیک آمار در که است ذکر

تصادفی میدان�های از آمیخته�ای (٢٠١۵) همکاران و بولین نیز فضایی آمار در است. شده معرفی (٢٠١٣) مک�الچالن و لی و (٢٠١٢)

میدان یک مقاله این در لذا است. نگرفته قرار بررسی مورد چوله�گاوسی تصادفی میدان�های از آمیخته�ای تاکنون اما کرده�اند، معرفی را گاوسی

جزئیات مقاله دوم بخش در می�دهیم. شکل چوله�گاوسی تصادفی میدان�های از آمیخته�ای اساس بر مدی چند یکپارچه چوله�گاوسی تصادفی

یکپارچه، چوله�گاوسی تصادفی میدان بکارگیری با نیز مقاله سوم بخش در است. شده ارائه گاوسی تصادفی میدان�های از آمیخته�ای به مربوط

می�شود. ارائه نتیجه�گیری و بحث پایان در می�شود. معرفی چوله�گاوسی تصادفی میدان�های از آمیخته

گاوسی تصادفی میدان�های از آمیخته�ای ٢

دهیم. توسعه بعد بخش در را آن سپس و داده ارائه گاوسی آمیخته تصادفی میدان یک از مناسبی تعریف تا هستیم آن دنبال به بخش این در

مشاهده n از برداری Y = (Y١, . . . , Yn)
′ بعالوه باشد. متغیره یک تصادفی میدان یک ،d ≥ ١ ،{Y (s); s ∈ D ⊂ ℜd} کنید فرض

شکل به گاوسی آمیخته کالسیک مدل باشد. Y (·) تصادفی میدان از (s١, . . . , sn) نمونه�ای موقعیت�های با متناظر

π(Yi|θ) =
K∑
k=١

ωikπk(Yi|θk), i = ١, . . . , n (١)

که است، گروه هر توزیع کننده مشخص πk(Yi|θk) و kام گروه در Yi هر گرفتن قرار پیشین احتمال ωik گروه�ها، Kتعداد آن در که می�باشد،

داده�ها فضایی وابستگی لحاظ عدم هستند. مستقل ها Yi ،i = ١, . . . , n هر برای و است شده فرض N(µk, σ
٢
k) گاوسی گروه هر توزیع

همکاران و بولین توسط شده ارائه ایده با مطابق می�توان مشکل این حل برای می�باشد. (١) گاوسی آمیخته کالسیک مدل مشکل مدل، در

بیان روش جزئیات ادامه در که گرفت، نظر در گاوسی آمیخته تصادفی میدان در آمیخته وزن�های طریق از را داده�ها فضایی وابستگی (٢٠١۵)

می�شود.

خود به را رسته�ای مقدار K از یکی Z(s) که باشد مرتب رسته�ای تصادفی میدان یک ،d ≥ ١ ،{Z(s); s ∈ D,D ⊂ ℜd} کنید فرض

از (s١, . . . , sn) نمونه�ای موقعیت�های با متناظر مشاهده n از برداری Z = (Z١, . . . , Zn)
′ گیرید نظر در بعالوه می�دهد. اختصاص

می�شود فرض بعالوه است. z(si) = zi آن شده مشاهده مقدار و Z(si) = Zi ∈ {١,٢, . . . ,K} پس باشد. Z(·) تصادفی میدان

نقاط از برداری به�وسیله ،D مطالعه مورد ناحیه روی شده تعریف U(s) پیوسته گاوسی تصادفی میدان یک بریدن از Z(s) تصادفی میدان

که باشد به�گونه�ای گاوسی تصادفی میدان از تحقق یک U(s) می�شود فرض بنابراین است. شده ایجاد برش

U = (U(s١), . . . , U(sn)) ∼ Nn(٠, Cθ)

١۵٨



بردار با معتبر همبستگی تابع یک Cθ(·) و می�باشد Cθ(||si − sj ||) عنصر امین (i, j) با n× n همبستگی ماتریس یک Cθ آن در که

نمایی مانند معتبر همبستگی توابع از می�توان تصادفی میدان همبستگی ساختار بندی مدل برای است. θ پارامترهای

C(h; θ) = exp(−||h||
θ

), h ∈ ℜd; d ≥ ١, θ > ٠

افزایش با همبستگی کاهش سرعت کننده�ی کنترل دامنه پارامتر است. دامنه پارامتر θ همچنین است. اقلیدسی فاصله�ی h که نمود، استفاده

رابطه�ی نتیجه در است. شده فرض یک U(·) میدان واریانس ناپذیری، شناسایی مسئله از اجتناب منظور به است ذکر به الزم می�باشد. فاصله

�صورت به Z(s) و U(s) بین

Z(s) =

K∑
k=١

kI(λk−١<U(s)≤λk)

�صورت به و هستند برش نقاط λها که می�شود، مشخص

−∞ = λ٠ < λ١ < λ٢ < · · · < λK−١ < λK =∞

صورت به بگیرد قرار ممکن گروه K از یکی در Yi متغیر اینکه احتمال ،Z(s) و U(s) بین رابطه به توجه با می�شوند. گرفته نظر در

p(Zi = k) = p(λk−١ < Ui ≤ λk) (٢)

باشد. برقرار (٢) Kرابطه مثبت و صحیح مقدار هر برای که است منظور این به λK =∞ و λ٠ = −∞ دادن قرار حقیقت در بود. خواهد

�صورت به آمیخته وزن�های بنابراین

zk(s) = I(Z(s)=k), k = ١, . . . ,K (٣)

هستند.

تعریف گاوسی تصادفی میدان�های k = ١, . . . ,K,Xk(s) می�کنیم فرض ابتدا گاوسی، تصادفی میدان�های از آمیخته�ای معرفی منظور به

�صورت به D ⊂ ℜd فضایی ناحیه�ی روی شده

Xk(s) = µk(s) + ξk(s)

گاوسی تصادفی میدان K ,(s)ξ١؛ . . . , ξK(s) همچنین است. شده فرض گروه هر برای تصادفی میدان میانگین µk(s) که می�باشند،

sn, . . . , s١ مکان n در تصادفی میدان این از بردار یک ξk = (ξk(s١), . . . , ξk(sn))
′ اگر حقیقت در است. شده گرفته نظر در مستقل

�صورت به ξk بردار توزیع باشد،

ξk ∼ Nn(٠, σ٢kCθk)

Cθk(||si− عنصر امین (i, j) با n×n همبستگی ماتریس یک Cθk همچنین و گروه هر برای تصادفی میدان واریانس σ٢k که فرضمی�شود

شکل به تصادفی میدان از آمیخته�ای حال می�باشد. گروه هر برای θk پارامترهای بردار با معتبر همبستگی تابع یک Cθk(·) و می�باشد sj ||)

X(s) =
K∑
k=١

zk(s)Xk(s) (۴)
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تصادفی میدان از آمیخته�ای ،(۴) به قطعه�ای اثر عنوان به ε(s) کردن اضافه با است. شده معرفی (٣) در zk(s) که می�شود، گرفته نظر در

صورت به گاوسی

Y (s) = X(s) + ε(s)

σ٢Inمی�باشد. واریانس و صفر میانگین با نوفه گاوسی میدان ε(s) که می�شود، ساخته

آمیخته چوله�گاوسی تصادفی میدان ٣

به است. بسته کردن، شرطی و حاشیه�ای تحت که کردند معرفی را بسته متغیره چند چوله�نرمال توزیع (٢٠٠٣) همکاران و دامینگوئز-مولینا

صورت به آن چگالی هرگاه است، بسته متغیره چند چوله�نرمال توزیع دارای X n-بعدی تصادفی بردار یک دقیق�تر، طور

ϕn(x;µ,Σ)Φm(D(x− µ); ν,Θ)/Φm(٠; ν,Θ+DΣD′) (۵)

نماد با توزیع این هستند. کوواریانس ماتریس�های Θ ∈ ℜm×m و Σ ∈ ℜn×n و D ∈ ℜm×n ،ν ∈ ℜm ، µ ∈ ℜn آن در که باشد،

می�یابد. کاهش متغیره چند نرمال به (۵) چگالی آنگاه ،D = ٠ اگر شود. می داده نشان CSNn,m(µ,Σ, D, ν,Θ)

و V ∼ Nn(٠, In) اگر که دادند نشان آن�ها واقع در کردند. ارائه توزیع این از دیگری نمایش (٢٠٠٣) همکاران و دامینگوئز-مولینا

آنگاه U ∼ TNn(ν;٠,Θ+DΣD′)

X = µ+ΣD′(Θ +DΣD′)−١U + (Σ−١ +D′Θ−١D)−
١
٢V.

توزیع یک از پیچشی اساس بر که است مطلب این کننده�ی بیان تصویر این واقع در می�گذارد. نمایش به را جالبی مفهوم فوق تصویر

میزان موثرتر کنترل هدف با کرد. تولید CSN توزیع از نمونه�ای می�توان متغیره چند نرمال توزیع یک و شده بریده متغیره�ی چند نرمال

آن در که D = δIn و Θ = Σ ،ν = ٠ ،m = n کردند فرض (٢٠٠٧) ناواو و آالرد پارامترها، تفسیر سادگی و X بردار چولگی

شناخته ١ هموتپیک مدل عنوان تحت مدل این است. n-بعدی همانی ماتریس In و است چولگی کننده�ی کنترل پارامتر تنها δ ∈ ℜ

این برای واقع در کردند. معرفی گاوسی چوله تصادفی میدان یک ،CSN خانواده براساس همچنین (٢٠٠٧) ناواو و آالرد می�شود.

مانای کوواریانس تابع و صفر میانگین با مانا گاوسی میدان یک ،d ≥ ١ ،{G(s); s ∈ D,D ⊂ ℜd} کردند فرض آن�ها هدف،

می�دهد. نشان Gرا = (G(s١), ..., G(sn))
′ تصادفی بردار کوواریانس ماتریس Σ همچنین است. C(h) = Cov(G(s+h), G(s))

که گرفتند نظر در بگونه�ای را T m-بعدی تصادفی بردار آن�ها چوله�نرمال، توزیع یک با فضایی ساختار این بین ارتباط ایجاد برای T

G

 ∼ Nm+n

 ٠,

 Θ+DΣD′ DΣ

ΣD′ Σ

  .

صورت به بسته چوله�گاوسی تصادفی میدان ترتیب بدین

X(s) = µ(s) + [G(s)|T > ν] (۶)

Homotopic Model١
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X = بردار ،(s١, ..., sn) هر برای صورت این در می�باشد. بسته گاوسی چوله تصادفی میدان میانگین µ(s) آن در که می�شود. تعریف

منجر ،(۶) رابطه اساس بر چوله فضایی مدل یک تعریف اما است. (۵) بسته متغیره�ی چند چوله�نرمال توزیع دارای (X(s١), ..., X(sn))
′

این از واقع در موضوع این می�شود. نمونه فاقد و نمونه�ای مکان�های به مربوط پاسخ متغیرهای توام توزیع تعیین و تفسیر در پیچیدگی�هایی به

صورت به X١ k-بعدی بردار حاشیه�ای توزیع شود، افراز X = (X ′١, X
′
٢)
′ صورت به X بردار اگر که می�شود ناشی امر

CSNk,m(µ١,Σ١١, D١ +D٢Σ٢١Σ
−١
١١ , ν,Θ+D٢Σ١·٢٢D

′
٢)

صورت به ،X با مشابه طور به پارامترها که بود، خواهد

µ =

 µ١

µ٢

 , Σ =

 Σ١١ Σ١٢

Σ٢١ Σ٢٢

 , D =
(
D١ D٢

)
,

مسئله این شد. خواهد نظر مورد تفسیرهای و استنباط�ها در پیچیدگی�هایی به منجر پارامترها شکل در شده ایجاد ریختگی �هم به شده�اند. افراز

معرفی چوله�نرمال توزیع�های از خانواده یک (٢٠٠۶) آزالینی و آرالنو-واله شود. پرداخته دیگر نرمال چوله خانواده�های بررسی به تا شد باعث

دیدگاه طبق بر است. نیز CSN جمله از نرمال، چوله توزیع�های دیگر پارامتربندی به مربوط مشکالت با نبودن مواجه بر عالوه که کردند،

صورت به آن چگالی هرگاه است، یکپارچه متغیره�ی چند چوله�نرمال توزیع دارای X n-بعدی تصادفی بردار یک آن�ها،

ϕn(x;µ,Σ)Φm(Γ′Σ−١(x− µ); ν,∆− Γ′Σ−١Γ)/Φm(٠; ν,∆) (٧)

داده نشان SUNn,m(µ,Σ,Γ, ν,∆) نماد با توزیع این .Γ ∈ ℜn×m و است همبستگی ماتریس یک ∆ ∈ ℜm×m آن در که باشد،

ارتباط در هم با Γ = ΣD′ ∆و = Θ+DΣD′ پارامتربندی طریق از SUN و CSN خانواده�ی دو می�شود مشاهده که همانطور می�شود.

زارعی نمود، معرفی یکپارچه متغیره�ی چند نرمال چوله توزیع خانواده�ی اساس بر را دیگری گاوسی چوله تصادفی میدان می�توان اکنون هستند.

تابع و صفر میانگین با مانا گاوسی میدان یک ،d ≥ ١ ،{G(s); s ∈ D,D ⊂ ℜd} کنید فرض منظور، این برای .(٢٠١٣) خالدی و فرد

G = (G(s١), ..., G(sn))
′ تصادفی بردار کوواریانس ماتریس همچنین باشد. C(h) = Cov(G(s + h), G(s)) مانای کواریانس

را T m-بعدی تصادفی بردار یکپارچه، متغیره چند چوله�نرمال توزیع با فضایی ساختار این دادن ارتباط برای است. شده داده نشان Σ با را

که است شده گرفته نظر در بگونه�ای T

G

 ∼ Nm+n

 ٠,

 ∆ Γ′

Γ Σ

  .

صورت به X(s) یکپارچه گاوسی چوله تصادفی میدان اساس، این بر

X(s) = µ(s) + [G(s)|T > ν]

یکپارچه متغیره�ی چند نرمال چوله توزیع Xدارای = (X(s١), ..., X(sn))
′ بردار ،(s١, ..., sn) هر برای صورت این در می�شود. تعریف

شود، ایجاد می�تواند ،(٢٠٠٧) ناواو و آالرد توسط شده معرفی میدان اساس بر که مسائلی کرد مشاهده می�توان ساده بررسی یک با است. (٧)

١۶١



حاشیه�ای توزیع شود، افراز X = (X ′١, X
′
٢)
′ صورت به X بردار اگر که می�شود مشاهده دقیق�تر، طور به بود. نخواهد روش این به مبتال

صورت به X١ k-بعدی بردار

SUNk,m(µ١,Σ١١,Γ١, ν,∆)

صورت به ،X با مشابه طور به پارامترها که است،

µ =

 µ١

µ٢

 , Σ =

 Σ١١ Σ١٢

Σ٢١ Σ٢٢

 , Γ =

 Γ١

Γ٢

 ,

پیچیدگی X١ بردار حاشیه�ای توزیع پارامترهای شکل در نیز اینجا در نرمال، توزیع با مشابه طور به که دید می�توان وضوح به لذا شده�اند. افراز

ادامه در نیست. روبرو پارامترها ناپذیری شناسایی مسئله با می�شود تعریف تصادفی میدان این اساس بر که فضایی مدل بعالوه نمی�شود. ایجاد

تصادفی میدان یک ،d ≥ ١ ،{X(s); s ∈ D,D ⊂ ℜd} کنید فرض منظور این برای پردازیم، می چوله�گاوسی فضایی مدل معرفی به

می�کنیم: فرض باشد،

X(s) = µ(s) +W (s) + ε(s)

می�شود. گرفته نظر در هموتپیک مدل با متناظر متحد چوله�گاوسی تصادفی میدان Wیک (s) برای که

صورت Wبه بردار توزیع باشد، s١, . . . , sn مکان�های در تصادفی میدان این از بردار Wیک =W (s١), . . . ,W (sn))
′ اگر حقیقت در

W ∼ SUNn,n(٠, ω٢Cθ,
ωδ√
١+ δ٢

Cθ,٠, Cθ) (٨)

با n× n همبستگی ماتریس یک Cθ همچنین هستند. ℜ+ و ℜ به متعلق ترتیب به ω مقیاس پارامتر و δ چولگی پارامتر که می�شود، فرض

میدانی ارائه هدف با ادامه در است. θ پارامترهای بردار با معتبر همبستگی تابع یک Cθ(·) و می�باشد Cθ(||si− sj ||) عنصر امین (i, j)

می�کنیم. معرفی را یکپارچه چوله�گاوسی تصادفی میدان�های از آمیخته�ای مدی، چند متناهی ابعاد با توزیع�های با

چوله�گاوسی تصادفی میدان�های از آمیخته�ای ١.٣

معرفی یکپارچه چوله�گاوسی تصادفی میدان اساس بر چوله�گاوسی تصادفی میدان�های از آمیخته�ای دوم، بخش با مشابه ایده با بخش این در

فضایی ناحیه�ی یک در s مکان�های روی شده تعریف چوله�گاوسی آمیخته تصادفی میدان یک Y (s) کنید فرض منظور این برای می�شود.

می�گیریم: نظر در باشد. D ⊂ ℜd

Y (s) = X(s) + ε(s)

X(s) =
∑K
k=١ zk(s)Xk(s)

Xk(s) = µk(s) +Wk(s)
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شده گرفته نظر در XK(s), . . . , X١(s) یکپارچه، گاوسی چوله فضایی مدل K از آمیخته�ای که می�باشد پنهان فرآیند یک X(s) آن در که

یکپارچه چوله�گاوسی تصادفی میدان K ,(s)W١؛ . . . ,WK(s) همچنین شد. معرفی (٣) در که است، آمیخته وزن�های zk(s) و است

n در تصادفی میدان این از بردار یک Wk = (Wk(s١), . . . ,Wk(sn))
′ اگر که ترتیب این به می�شود. گرفته نظر در (٨) مانند مستقل

صورت Wkبه بردار توزیع باشد، sn, . . . , s١ مکان

Wk ∼ SUNn,n(٠, ω٢
kCθk,

ωkδk√
١+ δ٢k

Cθk,٠, Cθk)

ماتریس یک Cθk همچنین هستند. kام گروه به متعلق مقیاس، پارامتر ωk ∈ ℜ+ همچنین و δk ∈ ℜ چولگی پارامتر که می�شود، فرض

هر برای θk پارامترهای بردار با معتبر همبستگی تابع یک Cθk(·) و می�باشد Cθk(||si − sj ||) عنصر امین (i, j) با n× n همبستگی

است. σ٢In واریانس و صفر میانگین با ناهمبسته گاوسی میدان ε(s) بعالوه می�باشد. گروه

نتیجه�گیری و بحث

آمیخته چوله�گاوسی تصادفی میدان یک آمیخته، توزیع�های بکارگیری با گاوسی، چوله مدل به نسبت منعطف�تر فضایی مدل یک ارائه منظور به

فضایی داده�های سازی مدل در می�توان میدان این از است ذکر به الزم شد. معرفی است، مدی چند چوله متناهی ابعاد با توزیع�های دارای که

گونه�ای به میدان این تعمیم یافت. دست مواجه�ایم، مدی چند چوله داده�های با که هنگامی نیرومندتری تحلیل�های به ترتیب بدین و نمود استفاده

دارد. قرار نظر مد ادامه در باشند نیز سنگین متناهی ابعاد با توزیع دم�های که

١۶٣
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گسسته-زمان پنهان نیمه-مارکف فرآیندهای در اصابت زمان توزیع ناپارامتری برآورد

٢ جوالیی حسین پرهام١، غالمعلی

اهواز چمران شهید دانشگاه ریاضی، علوم دانشکده آمار، گروه ١,٢

شناسی زلزله به مربوط داده�های سری یک روی بر گسسته-زمان پنهان نیمه-مارکف مدل کاربرد و تشریح حاضر مقاله کلی هدف چکیده:

فضای تعیین از پس مقاله این در می�افتند. اتفاق همزمان طور به انتشار زمان�های با پرش زمان�های که است فرض این دارای مدل می�باشد.

نمود. خواهیم برآورد ناپارامتری بصورت سپس و معرفی را اصابت زمان توزیع تجربی، برآوردگرهای از استفاده با پارامترها برآورد و پارامتر

نیمه-مارکف هسته پنهان، مارکف تجدید زنجیر اصابت، زمان توزیع کلیدی: واژه�های

.60K20 ،60K15 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

به آن از و شدند ارائه (١٩۶۶) پتری و باوم توسط کلی طور به که می�باشند آماری مدل�سازی ایده�های کارآمدترین جزء پنهان مارکف مدل�های

می�توان جمله آن از یافتند. فراوان توسعه مدل�ها این و آمد بدست زیادی جدید نتایج و کرد پیشرفت مالحظه�ای قابل طور به آن�ها تئوری بعد

در را مدل�ها این نظری و آماری جنبه�های کرد. اشاره گفتار تشخیص برای پنهان مارکف مدل�های کاربرد زمینه در (١٩٨٩) رابینر مقاله به

زمان توصیف در انعطاف عدم گسسته-زمان، مارکف های مدل عمده نقص و اشکال نمود. مشاهده می�توان (٢٠١٠) همکاران و کاپ مقاله

به ١٩٨٠ سال در فرگوسن می�باشند. هندسی توزیع دارای ضمنی به�صورت مارکف زنجیر�های در زمان�ها این که است حالت هر در شده صرف

داد. پیشنهاد را پنهان نیمه-مارکف مدل�های ضعف، نقطه این بر غلبه منظور

بدست ناپارامتری به�صورت پنهان نیمه-مارکف مدل�های برای را درستنمایی حداکثر برآوردگر�های مجانبی خواص (٢٠٠۶) لیمنیوس و باربو

مجانبی رفتار همچنین نمودند. بررسی پسرو بازگشتی زمان به وابستگی با را خواص این (٢٠٠٩) لیمنیوس و تروزاس همچنین و آوردند

نمود. مطالعه و بررسی (١٩٩۴) واسیلیو و پاپادپولو در می�توان را همگن غیر نیمه-مارکف سیستم�های

پنهان حالت در مدل�ها این کاربرد و نظریه روی تالش بعد به زمان آن از و شد شروع ١٩۶٠ سال از شناسی زلزله در مارکف مدل�های کاربرد

شناسی زلزله در خاص طور به پنهان نیمه-مارکف مدل�های از (٢٠١١) همکاران و بیریودر مقاله در گرفت. قرار بازسازی مورد و یافت ادامه

شدت�های با زلزله داده�های مجموعه از سری یک روی بر کارآمد تحلیل و تجزیه یک برای زلزله خودکار بندی طبقه و تشخیص چارچوب در و

شد. استفاده قوی

h-joolaee@mscstu.scu.ac.ir : جوالیی ٢حسین



است موضوع این دادن نشان هدف و هستیم متمرکز گسسته-زمان حالت در پنهان نیمه-مارکف مدل�های کاربرد و تشریح روی نیز مقاله این در

پایه نیمه-مارکف زنجیر معیار�های و اندازه�ها ناپارامتری برآورد طریق از زمین لرزش سطوح در اصابت زمان توزیع نظیر مهمی شاخص�های که

نیمه-مارکف زنجیر فعلی وضعیت به توجه با حالت، هر در اقامت مدت که است شده فرض کلی به�طور بررسی تحت مدل در می�آیند. به�دست

می�افتند. اتفاق همزمان به�طور انتشار زمان�های و اقامت زمان�های و شده توزیع حالت، همان در پایه

است، شده آورده خالصه طور به نیمه-مارکف زنجیر مقدمات و نمادها برخی دوم بخش در که است شده دسته�بندی این�صورت به حاضر مقاله

مورد تعداد برای را نتایج چهارم بخش در است، شده بررسی پنهان نیمه-مارکف مدل�های کاربرد مطالعه، مورد داده�های معرفی با سوم بخش در

داده�ایم. اختصاص زلزله قوی�ترین وقوع برای اصابت زمان توزیع همچنین و زلزله انتظار

گسسته-زمان نیمه-مارکف مدل�های مقدمات و نماد�ها ٢

.((٢٠٠٨) لیمنیوس و (باربو می�آوریم را نیمه-مارکف زنجیر نظریه اصلی تعاریف خالصه به�طور اینجا در

کامل احتمالی فضای روی که می�باشد مارکفی تجدید زنجیر (J,S) := (Jn, Sn)n∈N, باشد. نامنفی حقیقی اعداد مجموعه N کنید فرض

E مجموعه با را فضا این که باشد فرآیند حالت فضای در مقادیری با مارکف زنجیر یک J := (Jn)n∈N که به�طوری است، شده تعریف

می�باشند. پرش زمان�های S := (Sn)n∈N همچنین می�دهیم، نشان

توسط شده مالقات متوالی حالت�های می�باشد. S٠ < S١ < S٢ < ... < Sn < Sn+١ < ... و S٠ = ٠ که کرده�ایم فرض

در موقت اقامت زمان عنوان به را Xn := Sn − Sn−١ ،n ∈ N هر برای و می�دهیم نشان J٠, J١, ..., Jn با را مارکف تجدید زنجیر

N (k) := صورت به را [١, k] ⊂ N در پرش�ها تعداد گسسته-زمان شمارشی فرآیند می�کنیم. معرفی پرش nامین از قبل ،Jn−١ حالت

گسسته-زمان نیمه-مارکف هسته و می�شود گرفته نظر در همگن (J,S) مارکف تجدید زنجیر می�کنیم. تعریف max {n ∈ N|Sn ≤ k}

است: شده تعریف زیر رابطه توسط ،q

q := (qij(k); i, j ∈ E, k ∈ N),

qij(k) := P (Jn+١ = j,Xn+١ = k|Jn = i).

اولیه توزیع Pو := (pij ; i, j ∈ E) انتقال هسته دارای که می�شود نامیده مارکف تجدید زنجیر در شده تعبیه مارکف زنجیر (Jn)n∈N فرآیند

نیمه-مارکف زنجیر یک ، Z := (Zk)k∈N زنجیر به می�باشد. a(i) := P (J٠ = i), i ∈ E آن در که می�باشد a := (a(i); i ∈ E)

به�صورت را نیمه-مارکف هسته انباشته توزیع همچنین .Zk := JN(k), k ∈ N : اگر می�شود گفته (J,S) مارکف تجدید زنجیر با مرتبط

داریم: زیر

Q := (Qij(k); i, j ∈ E, k ∈ N),

Qij(k) := P (Jn+١ = j,Xn+١ ≤ k|Jn = i) =

k∑
l=٠

qij (l).
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توزیع دیگری و شده داده حالت یک در اقامت زمان شرطی توزیع یکی داریم: را توزیع نوع دو حالت هر در موقت اقامت زمان برای

می�شوند: تعریف زیر به�صورت و می�شوند داده نشان fij(.) و hi(.) با ترتیب به که شده مشاهده بعد حالت به وابسته شرطی

fij(k) := P (Xn+١ = k|Jn = i, Jn+١ = j), Fij(k) := P (Xn+١ ≤ k|Jn = i, Jn+١ = j) =

k∑
l=٠

fij (l)

hi(k) := P(Xn+١ = k|Jn = i) =
∑
j∈E

qij(k), Hi(k) := P(Xn+١ ≤ k|Jn = i) =
k∑
l=١

hi(l)

تجدید زنجیر یک از را ای مرحله n انتقال تابع حال می�شود. تعریف Hi (.) := ١−Hi(.) به�صورت نیز آن با مرتبط بقای تابع همچنین

می�شود: تعریف زیر صورت به برود، j مکان به k زمان در پرش nامین با اولیه زمان در iام مکان از زنجیر این�که احتمال به�صورت مارکف،

((١٩٧١) هاوارد )

q
(n)
ij (k) = P (Jn = j, Sn = k|J٠ = i),

به گسسته-زمان پیچشی ضرب درباره بیشتر اطالعات برای است، i, j ∈ E مکان هر برای هسته پیچشی ضرب nامین از (i, j) عضو که

می�شود. داده ارجاع (٢٠٠٨) لیمنیوس و باربو

می�گیریم: نظر در زیر به�صورت را شده Mسانسور ∈ N زمان در که (J,S) مارکف تجدید زنجیر از نمونه راه یک حال

H(M) := (J٠, X١, ..., JN(M)−١, XN(M), JN(M), UM )

موقت اقامت زمان UM و [١,M ] ⊂ N در پرش�ها تعداد گسسته-زمان شمارشی فرآیند N (M) := max{n|Sn ≤ M} آن در که

معرفی برای حال است. شده داده UM := M − SN(M) به�صورت که می�باشد JN(M) شده مالقات حالت آخرین در شده سانسور

می�گردند: تعریف زیر به�صورت که داریم شمارشی فرآیند نوع سه به نیاز تجربی برآوردگرهای

M؛ زمان تا شده تعبیه مارکف زنجیر توسط i حالت مالقات�های تعداد : Ni (M) :=
N(M)∑
n=١

١{Jn−١=i} .١

M؛ زمان تا j به i از شده تعبیه مارکف زنجیر انتقاالت تعداد : Nij (M) :=
N(M)∑
n=١

١{Jn−١=i,Jn=j} .٢

اقامت زمان Mبا زمان تا j به i از شده تعبیه مارکف زنجیر انتقاالت تعداد : Nij (k,M) :=
N(M)∑
n=١

١{Jn−١=i,Jn=j,Xn=k} .٣

.(١ ≤ k ≤M) iام مکان در k با برابر موقتی

و pij انتقال احتماالت برای را زیر تجربی برآوردگرهای ،(k ≤M)،k ∈ N و i, j ∈ E هر برای ،H(M) نمونه راه نظرگرفتن در با حال

داریم: qij نیمه-مارکف هسته

p̂ij(M) :=
Nij(M)

Ni(M)
, q̂ij(k,M) :=

Nij(k,M)

Ni(M)
(١)
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می�شوند: تعریف زیر به�صورت به�ترتیب نیز آن با مرتبط بقای تابع و i مکان در موقت اقامت زمان انباشته توزیع تجربی برآوردگرهای

Ĥi (k,M) =
∑
j∈E

k∑
l=٠

q̂ij (l,M) , Ĥi (k,M) = ١−
∑
j∈E

k∑
l=٠

q̂ij (l,M)

شده تعریف صورت این به i, j ∈ E شده ثابت حالت دو هر برای (Xn)n∈N موقت اقامت زمان شرطی توزیع تجربی برآوردگر براین عالوه

است:

f̂ij(k,M) :=
Nij(k,M)

Nij(M)
. (٢)

زلزله مدلسازی ٣

عرض به محدود منطقه�ای در زلزله رویداد برای ،(٢٠١۴) همکاران و وتسی اساس بر گسسته-زمان پنهان نیمه-مارکف مدل یک مقاله این در

شامل اصلی داده�های است. شده برده به�کار کرمان و هرمزگان استان�های شامل ۵٨◦ تا ۵۵◦ جغرافیایی طول و ٣٠◦ تا ٢٧◦ جغرافیایی
زمین علوم داده�های ملی پایگاه سایت در که می�باشد میالدی ٢٠١٢ تا ١٩٢٣ سال�های بین زمانی فاصله در ریشتر ۵ از بزرگتر زلزله�های

که است ذکر به الزم .(http : //www.ngdir.ir/Earthquake/PEarthquake.asp) می�باشد دسترس قابل و موجود کشور

تحلیل و تجزیه مورد نیمه-مارکف مدل پارامتری برآورد برای معکوس، الپالس تقریب روش با را داده�ها همین (١٣٩٢) همکاران و خورشیدیان

دادند. قرار

تکامل به عالقه�مند ولی مشاهده) (فرآیند می�نماییم مشاهده را خاص پدیده یک تکامل که است این پنهان مارکف مدل یک اصلی ایده

دیگری تصادفی فرآیند و (Jn)n∈N مارکف زنجیر یک شامل مدل واقع در پنهان). نیست(فرآیند مشاهده معرض در که هستیم دیگری پدیده

که مجموعه�ای می�نماید. کنترل را Yn به مربوط توزیع Jn که معنا این به می�شود. است، شده مرتبط مارکف زنجیر با که (Yn)n∈N مانند

دو هر می�باشد. ایستا و همگن به�صورت پنهان مارکف مدل که می�کنیم فرض و می�کنیم مشخص A با را می�گیرد آن در را خود مقادیر Yn
مجموعه�ای شده داده A,E مجموعه�های برای شده�اند. گرفته نظر در متناهی فضای با متغیری تک و گسسته به�صورت پنهان و مشاهده فرآیند

می�نماییم. MEمشخص با را مربع ماتریس�های مجموعه E حالت فضای برای ME×Aو با را E ×A روی نامنفی دوبعدی آرایه�های از

منجر بالقوه به�طور و می�باشند کلی�تر به�صورت موقت اقامت زمان توزیع�های برای پنهان نیمه-مارکف مدل�های پنهان، مارکف مدل�های خالف بر

می�شود (Z,Y) := (Zk, Yk)k∈N زوج شامل گسسته-زمان پنهان نیمه-مارکف مدل می�شوند. واقعی داده مجموعه یک از بهتر توصیف به

می�باشند. مستقل تصادفی متغیر�های از دنباله�ای Y := (Yk)k∈N و مشاهده غیرقابل نیمه-مارکف زنجیر یک Z := (Zk)k∈N آن در که

R := (Ri;a; i ∈ به�صورت که می�باشد R انتشار احتمال ماتریس و q نیمه-مارکف هسته شامل پنهان نیمه-مارکف مدل پارامترهای

گسسته-زمان، نیمه-مارکف مدل یک در می�باشد. Ri;a := P (Yk = a|Zk = i) آن در که می�شود تعریف E, a ∈ A) ∈ ME×A

روی هم�زمان انتشار زمان�های با (Sn)n∈N پرش زمان�های اینکه فرض با حال دارند. قرار k ∈ N دلخواه زمانی نقطه هر در مشاهدات

که به�طوری می�کنیم تعریف را (Jn, Sn, Yn)n∈N پنهان نیمه-مارکف مدل ،(Jn, Yn)n∈N آغازین پنهان مارکف مدل از شروع با دهند،
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مدل، حاالت باشد. (Jn)n∈N روی شرطی مستقل تصادفی متغیرهای از دنباله�ای (Yn)n∈N و مارکف تجدید زنجیر یک (Jn, Sn)n∈N
کمتری خسارات دارای طبع به که پایین لرزش سطوح و می�باشد فراوان مالی و جانی خسارات با همراه معموأل که باال لرزش سطوح با متناظر

شدت و بزرگی اساس بر مشاهدات فضای می�باشند، مختلف شدت�های با زلزله تولیدکننده لرزش، سطوح این می�شوند. گرفته نظر در می�باشد،

می�نماییم: تقسیم زیر دسته سه به زلزله

،۵ ≤M < ۵٫ ۴ آزادشده انرژی بزرگی با زلزله�هایی اول: دسته .١

،۵٫ ۴ ≤M < ۵٫ ٨ آزادشده انرژی بزرگی با زلزله�هایی دوم: دسته .٢

.۵٫ ٨ ≤M آزادشده انرژی بزرگی با زلزله�هایی سوم: دسته .٣

نرم�افزار در موجود بسته�های از همچنین و می�نماییم استفاده مشاهدات از دسته سه با و حالتی دو پنهان نیمه-مارکف مدل�های از مقاله این در

از استفاده با انتشار احتمال و انتقال احتمال ماتریس�های آوردن به�دست و ویتربی الگوریتم از استفاده با پنهان حاالت کدگشایی به�منظور ،R

از پس است. گردیده استفاده رسیده، همگرایی به LL = −١٧٫ ٨٩٠٣ با برابر درستنمایی لگاریتم با تکرار ۴٩ از پس که ولچ باوم الگوریتم

دو نوسانات و زلزله�ها شدت�های ١ شکل می�کنیم. اعمال زلزله داده�های روی را گسسته-زمان پنهان نیمه-مارکف مدل پنهان، حاالت کدگشایی

زمان�های شرطی توزیع و (١) q̂ij (k,M)نیمه�مارکف هسته تجربی برآوردگرهای می�دهد. نشان را زمان به نسبت شده کدگشایی لرزشی سطح

شده�اند. آورده ٣ و ٢ شکل�های در ترتیب به k ∈ N هر و i, j ∈ E هر برای (٢) (Xn)n∈N اقامت

اصابت زمان توزیع و انتظار مورد زلزله تعداد برآورد ۴

پایه نیمه-مارکف زنجیر در است. ضروری و الزم مطالعه مورد فرآیند�های برای ایستا توزیع برآورد تصادفی، مدل�سازی مختلف کاربرد�های در

زمان�های میانگین�های این�که دیگری و باشد نامتناوب و تقلیل،نامنظم غیرقابل پایه نیمه-مارکف زنجیر اینکه یکی شود، برآورده باید فرضیه دو

توزیع محدوده فرضیات، این شدن برآورده برای .mj :=
∑
n≥٠ (١−Hj (n)) < ∞ :j ∈ E هر برای یعنی باشد، متناهی اقامت

حالت به بازگشت دفعات متوسط µjj آن در که شد داده πj = mj

µjj
=

vjmj∑
i∈E vimi

به�صورت (١٩٧١) هاوارد توسط j ∈ E هر برای

می�باشد. j ∈ E

((٢٠٠٨) لیمنیوس و است:(باربو شده پیشنهاد زیر به�صورت برآوردگری نیمه-مارکف زنجیر ایستای توزیع این برای

π̂j (M) =
v̂j (M) m̂j (M)∑
i∈E v̂i (M) m̂i (M)

, j ∈ E, (٣)

i حالت در اقامت زمان میانگین و شده تعبیه مارکف زنجیر ایستای توزیع برآوردگرهای ترتیب به m̂i (M) و v̂i (M) رابطه این در که

اقامت زمان میانگین برای و ،Ni(M)
N(M) تجربی برآوردگر از i ∈ E هر برای خاص به�طور شده، تعبیه مارکف زنجیر ایستای توزیع برای هستند.

١٧٠



می�کنیم: استفاده زیر تجربی برآوردگر از i ∈ E حالت در

m̂i (M) =
∑
n≥٠

(
١− Ĥi (n,M)

)
, (۴)

برآوردگرهای می�نماییم. استفاده µ̂jj (M) =
∑

i∈E v̂i(M)m̂i(M)

v̂j(M) تجربی برآوردگر از j ∈ E حالت به بازگشت زمان میانگین برای و

است. آمده ١ جدول در پنهان نیمه-مارکف زنجیر توسط شده مشاهده حالت هر برای ۴ و ٣ روابط در شده معرفی تجربی

برآوردشده. بازگشتی زمان�های میانگین و پنهان نیمه�مارکف زنجیر برآوردشده ایستای توزیع :١ جدول

µ̂jj (M) π̂i (M) m̂i (M) v̂i (M) i حالت

١٠/٩٣۶٩۴ ٠/٨۴۵٩۶٣٨ ٩/٢۵٢٢۵٢ ٠/٧٩٨۵۶١٢ ١

۴۴/٩۶٢٩۶ ٠/١۵۴٠٣۶٢ ۶/٩٢۵٩٢۶ ٠/١٩۴٢۴۴۶ ٢

این باشد. باارزشی ارزیابی می�تواند باشد، شده خارج دیگر پنهان حالت تا پنهان حالت هر از که دلخواه زمان هر تا انتظار مورد زلزله تعداد

که است احتمالی بیان دارای شود، منتقل j حالت به k زمان در نیمه-مارکف زنجیر صفر، زمان در i حالت از شروع با این�که مفهوم با مقدار

است: آمده به�دست زیر به�صورت

ψij (k) = P

(
k∪

n=٠
{Jn = j, Sn = k}|J٠ = i

)
=

k∑
n=٠

q
(n)
ij (k),

حالت به i پنهان حالت از انتظار مورد زلزله تعداد اینجا در می�باشد. ψ̂ij (k,M) =
k∑

n=٠
q̂
(n)
ij (k,M) به�صورت نیز آن تجربی برآوردگر و

زلزله وقوع برای اصابت زمان توزیع ،k ∈ N هر و i, j ∈ E هر برای همچنین است. شده داده نشان ۴ شکل در و شده برآورد j پنهان

که می�شود بیان W (k) = ١ − a١ψ١١ ∗ (I−H١) (k) رابطه از استفاده با است عالقه مورد بیشتر که دوم پنهان حالت از شده منتشر

می�باشد. ψ١١ = (δI− q١١)
(−١)

(k) =
∑k
n=٠ q١١ (k) و اول حالت با متناظر ماتریس یا بردار نشان�دهنده ١ شاخص رابطه این در

است: شده داده نشان ۵ شکل در و شده پیشنهاد زیر به�صورت پالگین نوع از برآوردگری اصابت زمان توزیع برای

Ŵ (k,M) = ١− a١

[
ψ̂١١ (.,M) ∗

(
I− diag

(
Q̂ (.,M) .١

)
١١

)]
(k)

برآوردگرها نمودار و شکل ۵

قبل بخش�های در شده آورده تجربی برآوردگرهای به مربوط نمودارهای ،٣ بخش در شده معرفی زلزله داده�های به مدل برازش با بخش این در

داریم: زیر به�صورت را

١٧١
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کرد. محاسبه را است شده تعریف ٣ بخش در که دوم پنهان حالت از شده منتشر زلزله رخداد

مراجع

مدل�سازی مجله نیمه�مارکف، مدل اساس بر ایران جنوب در زلزله رخداد پیش�بینی و تعداد برآورد .(١٣٩٢) همکاران. و ک. خورشیدیان،

.١٩-١ ،٢ شماره ،٣ دوره ، ریاضی پیشرفته

Barbu, V. Limnios, N. (2006). Maximum likelihood estimation for hidden semi-Markov models,C.R. Acad.

Sci. Paris.342,201–205.

Barbu, V. Limnios, N. (2008).Semi-Markov Chains and Hidden Semi-Markov Models toward Applications. In

: Lecture Notes in Statistics vol. 191, Springer, NewYork.

Baum, L. E. Petrie, T. (1966). Statistical inference for probabilistic functions of finite state Markov chains,

Ann. Math. Stat. 37(1),1554–1563.

Beyreuther, M. Wassermann, J. (2011). Hidden semi-Markov model based earthquake classification system

using weighted finite-state transducers. Nonlin. Processes Geophys. 18,81–89.

Cappé, O. Moulines, E. Rydén, T. Inference in hidden Markov models.New York: Springer.

Howard, R. A., (1971). Dynamic Probabilistic Systems, Vol. II: Semi Markov and Decision. Hoboken: Wiley.

Papadopoulou, A. A. Vassiliou, P.-C. G. (1994). Asymptotic behavior of non homogeneous semi-Markov sys-

tems, Lin. Algeb. Appl. 210,153–198.

Rabiner, L. (1989). A Tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition,

Proceed. IEEE 77,257–286.

Trevezas, S. Limnios, N. (2009). Maximum likelihood estimation for general hidden semi-Markov processes

with backward recurrence time dependence, J. Math. Sci. (NewYork) 163(3),262–274.

١٧٢



Votsi, I., Limnios, N., Tsaklidis, G., & Papadimitriou, E. (2014). Hidden Semi-Markov Modeling for the Esti-

mation of Earthquake Occurrence Rates. Communications in Statistics-Theory and Methods, 43(7), 1484-1502

١٧٣



داده برازش منطقه در داده روی زلزله�های به که مشاهدات از دسته سه با پنهان مارکف مدل برای زمان به نسبت شده کدگشایی لرزشی سطح دو نوسانات و شدت�ها :١ شکل
است. شده

نیمه-مارکف هسته�های تجربی برآوردگرهای :٢ شکل
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شرطی انتقال توابع تجربی برآوردگرهای :٣ شکل

زلزله وقوع انتظار مورد تعداد :۴ شکل

دوم پنهان حالت از شده منتشر زلزله وقوع برای اصابت زمان برآوردشده توزیع :۵ شکل
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علی استنباط در مارکف علی شرایط برکاربرد نگاهی

١ جعفری حامد پور، بند پنجه یاسمن

مدرس تربیت دانشگاه آمار ارشد کارشناسی دانشجوی

گرافهای معرفی با آن ضمن می-پردازد. ... و فلسفه پزشکی، علوم در آن حضور دلیل و علیت مفهوم بر ای مقدمه ارائه به مقاله این چکیده:

احتمالت سازی پیاده با چنین هم کند. می بیان را علی مارکف چون روزتری به و تازه مفاهیم احتماالت با آن تلفیق و بیزی های شبکه یا علی

خالصه طور به تاریخ طول رویکردهای و روشها و علیت تاریخچه بر ی مرور حین این در سازد. می آشکار را وابستگی و استقالل گرافها بر

گردد. می ارائه

استقالل وابستگی، بیزی، شبکه علی، مارکف علیت، کلیدی: واژه�های

.60J99 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

چیست؟ علی استنباط

: بگیرید نظر در را زیر رگرسیونی معادله

y = ٠٫ ٢x+ ٠٫ ۶+ ε (١)

یافت؟ خواهد افزایش y بگوییم می�توانیم شرایطی هر تحت آیا می�کند، تغییری چه y ، xافزایش با شود پرسیده اگر

آن از که گردید آمار در شاخه�ای گسترش زمینه�ساز نه یا هست نیز آن�ها بین علی رابطه متضمن متغیر دو بین همبستگی آیا که مساله این

می�شود. مطرح متفاوتی شکل�های به علوم مختلف شاخه�های در علی استنباط می�کنند.مسائل یاد « علی «استنباط عنوان به

به شناس غده می�برد.متخصص سر به سینه سرطان از دوم مرحله در که است داده�شده تشخیص خانمی بگیرید نظر در : پزشکی در نمونه برای

راهکار به آن�ها تصمیم تابش. همراه به المپکتومی (٢ تنهایی به تومور) جراحی (عمل المپکتومی (١ کرد: توصیه را امکان�پذیر راهکار دو وی

دارند. جداگانه نظری یک هر او رادیولوژیست و او است.جراح نکرده عود تومور و است زنده هنوز خانم این بعد سال ١٠ می�شود. ختم دوم

وجود فهمیدن امکان ست مدعی و است مخالف جراح اما است شده تومور وخامت از جلوگیری باعث تابش که دارد عقیده رادیولوژیست

y.panjeh@modares.ac.ir : پور بند پنجه ١یاسمن



باشد؟در آن در محصول افزایش علت می�تواند کشاورزی زمین به خاص ماده یک افزایش :آیا کشاورزی است؟در صحیح کدامیک ندارد.ادعای

است؟و......... برقرار ها آن بین «همبستگی» ارتباط ًیک صرفا یا قیمت�هاست؟ افزایش علت انتخابات :آیا اقتصاد

کنترل�شده تصادفی آزمایش�های روش ، فوق پرسش�های به پاسخ برای پزشکان و فیلسوفان تحقیقات نتیجه�ی بهترین سال، صدها تا

نتایجی همچنین بود. روبه�رو جدی چالش�های با اپیدمیولوژی و پزشکی در خصوص به روش این ولی .(٢٠٠۶ میندل و بود(جوف ١(RCT)

نبود. آن مشابه موارد و موارد همه�ی به تعمیم قابل سادگی به بود خاص مورد یک برای که

استنباط همان یا فوق پرسش�های به پاسخ می�توانند تصادفی آزمایش�های به نیاز بدون شرایطی تحت که آمده پدید روش�هایی امروزه اما

به خالصه طور به ادامه کرد.در جست�وجو «هیوم» کارهای و ١٧ قرن در را آن ریشه�های می�توان که نمایند.روش�هایی میسر برایمان را علی

می�شود. اشاره داشته�اند، محاسباتی رهیافت�های ارائه�ی و علیت مفهوم تبیین در سعی که مدل�هایی از برخی

و خاص ویژگی یک پی در که خود گذشتگان برخالف وی است. هیوم مدیون علیت از ما امروز فهم در توجه قابل پیشرفت ارسطو از بعد

–بر که است خود علت قاعده�مند و طبیعی پیامد الزاماً «اثر» که کرد عنوان ، بودند پدیده دو بین علی رابطه�ی یک انتساب برای قاعده خالف

است. مشهور « علیت٢ قاعده�مندی «نظریه�ی به مطلب این می�دهد. رخ خود علت از پس نظم- یک اساس

ندارند) هم با علی رابطه که حالی یکدیگر(در پی در روز و شب منظم آمدن ازجمله دارد؛ وجود نظریه این بر بسیاری نقض مثال�های البته

ازجمله اخیر پیشرفت�های از بسیاری برای را پایه�ای ، قاعده�مندی ایده�ی وجود این با نیست- ها آن در آمدن پی الزماً احتمالی-که رابطه�های و

.(١٩٨۶ آورد(میل پدید « میل٣ «روش

بین ارتباطی آیا این�که ازجمله ؛ اند داشته خود تاریخ در طوالنی های تالش علی روابط اثبات در نیز اپیدمیولوژی خاص طور به و پزشکی

هست؟ ارتباطی بیماری و محیط بین یا و .(١٩٣٢ شدند(کخ کخ اصول به منجر (که دارد؟ وجود بیماری و بیماری�زایی به منتسب عامل

ارتباطی دارو و ناهنجاری بین یا و (١٩٩۵ (روثمن روثمن بسنده» مؤلفه با علت «مدل یا و (١٩۶۵ (هیل هیل معروف معیارهای به (منجر

قرارند: این از ها ازمدل دیگر برخی ((١٩٨١ همکاران و شد(نارنجو نارانجو مقیاس معرفی به منجر هست؟(که

بسنده مؤلفه علت و ۴INUS شرایط ١.١

در (ازجمله شود استفاده موارد از بسیاری در نمی�توانست سرعت به اما بود علیت مفهوم در اساسی پیشرفت یک هیوم کار این�که وجود با

باشد. داشته ممکن علت چند است ممکن بیماری یک و کنند ایجاد را اثر یک تا باشند حاضر باید عامل چند که جایی پزشکی)،

مثال برای نه. یا دارد ها مؤلفه ی بقیه با مشخصی رابطه�ی آیا و و نیازست واقعاً مؤلفه هر که که شویم مطمئن میخواهیم ما آن از مهمتر

١Randomized Controlled Trials
٢Regularity theory of causality
٣ Mill’s method
۴Insufficient Non-redundant Unnecessary Sufficient
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های ایده این مکی نباشد. نیاز مورد دیگری دادن رخ برای یک هیچ ولی بیایند نظر به مرتبط یکدیگر با است ممکن ساده علت یک اثر دو

شاید که شرطیست علت یک طوریکه به کرد. ارائه را علیت بودن مند قاعده نظریه از تر روز به گونه یک و کرد بندی فرمول را لزوم و کفایت

ولی غیرضروری هرچند اثر ایجاد برای که است شرایط مجموعه یک از زائد غیر جزء یک ولی نیست کافی اثرش ایجاد برای خود خودی به

هستند. کافی

دیگری وجود به نیازی و اند کافی اثر دادن رخ برای یک هر Y یا CX دهیم نشان (Y v CX) به�صورت را اثر یک علل مجموعه ما اگر

علت یک CX به صورت این در نمی�کند کفایت اثر دادن رخ برای تنهایی به X یا C و نیازند اثر دادن رخ برای توأمان X و C ولی نیست

می�شود. گفته اثر آن ایجاد برای بسنده مؤلفه

مجموعه�ای مجزای بررسی به�جای آن در که (١٩٩۵ (روثمن « بسنده۵ مؤلفه با «علت مدل حوزه این در موضوع این به مدل نزدیک�ترین

تقسیم قطاع�هایی به که می�شود داده نمایش دایره یک به�صورت ، دهند تشکیل را بسنده علت یک که مؤلفه�ها از مجموعه�ای هر ، مؤلفه�ها از

داد: نمایش شکل١ به�صورت می�تواند را باال مثال نمونه برای است. مؤلفه هر تقریبی سهم نمایانگر کدام هر که می�شوند

روثمن مدل در بسنده های ازمولفه هریک احتماالتی سهم نمایش :١ شکل

در بسنده مؤلفه علت چند که زمانی ازجمله هستند معایبی دارای و هستند. شباهت�هایی و تفاوت�ها دارای روثمن و مکی مدل دو هر البته

است دردسرساز آینده در بسنده مؤلفه هر آینده اثرات تخمین در هم و پدیده عامل تشخیص در هم مشکل این که دارند وجود پدیده یک بررسی

.

احتماالتی علیت ٢.١

ناشی موضوع این آیا که است این قاعده�مندی تئوری�های به اشکاالت مهمترین از یکی نیست. آن اثر ولی می�آید روز از پس شب که شد گفته

رابطه یک بودن احتماالتی ذاتی ویژگی�های جزو این یا شب) ایجاد شرایط ست(مثال اثر ایجاد نیاز مورد کامل شرایط درباره ما کم�اطالعی از

بسیاری این�که همچنین ندهد). رخ علی رابطه�ی این است ممکن که است روز با علی رابطه دارای احتمالی یک با شب این�که (مثال ست؟ علی

به� مربوط اثر در تأثیر از بخشی بگوییم که می�دهند اجازه ما به تنها شد اشاره بدان�ها که قاعده�مندی مدل�های احتماالتی�اند. ذاتاً ارتباط�ها از

۵Sufficient component cause

١٧٨



ست. چقدر احتماالتی لحاظ به علت هر سهم بگوییم که نمی�دهند اجازه ما به ولی ست تنهایی به علت�ها از یکی

اتفاق خود اثر از قبل ضمناً و می�دهد افرایش را خود اثر وقوع احتمال علت یک وقوع که است این احتماالتی تئوری�های اولیه�ی ایده�ی

: کرد بیان گزاری نماد این با می�تواند را باال موضوع دهیم نشان E با را اثر و C را علت وقوع پیشامد اگر زمانی) می�افتد.(تقدم

P (E|C) > P (E) (٢)

برای ، احتمال افزایش و زمانی تقدم شرایط هرچند معادل�اند. غیرقطعی موارد تمام در که می�شود جابه�جا P (E| −C) با گاهی P (E) البته

است.کاهش باران و بارومتر عدد کاهش می�دهد نشان را موضوع این که قدیمی مثال�های از یکی اند. کافی نه و اند الزم نه علی رابطه یک

را-باران دو هر که هواست فشار کاهش این واقع در ولی می�دهد. افزایش را آن وقوع احتمال ظاهرا و می�دهد رخ باران از پیش بارومتر عدد

می�شود. سبب را- بارومتر عدد کاهش و

علت که به�گونه�ای باشند داشته تاثیر اثر روی میزان همان به دست�کم که بگردیم مقدم�تری پدیده�های دنبال به که است این سوپس رهیافت

پیدا کاهش فشار بدانیم قبل از ما اگر باال در باران مثال در مثال (١٩٧٠ (سوپس می�دهد. افزایش ϵ اندازه به را اثر رخداد احتمال تنها بعدی

نمی�دهد. افزایش را باران وقوع احتمال بارومتر درباره اطالعات کردن اضافه ، است کرده

که متغیرهایی تمام (شامل است « پس�زمینه۶ «ساختار از مجموعه�ای کارگیری به بر مشتمل که (١٩٩١ (ایل است ایل روش دیگر روش

احتمال متغیرها از هرکدام به نسبت بالقوه علت یک میزان چه به که این�که آزمون بعد و ممکن) زمینه�های تمام در گرفته�شده�اند نظر در ثابت

ما که شود توجه باید می�شود. منجر اثرش برای علت یک معنی�داری درجه متوسط اندازه�گیری به خود این که می�دهد؟ افزایش را اثرش وقوع

نظر در علی باید رابطه�ای معنی�داری سطح از متوسط مقدار چه در یا احتمال) افزایش (میزان اپسیلون از مقداری چه در که بگیریم تصمیم باید

شود گرفته

.

روش�ها توضیح ٣.١

و بناشده�اند باال مفاهیم پایه بر که روش�هایی یافتن به معطوف را خود توجه و می�نماییم اکتفا فلسفی و علی مفاهیم تبیین به همین�جا تا

می�نماییم. می�گیرد) صورت تصادفی آزمایش�های در آنچه مانند انسانی دخالت (بدون داده�ها از خودکار» به�صورت علی «استنباط آن�ها هدف

تقریب با رهیافت�ها این . آمده�اند پدید ، مشاهده�شده – -معموال های داده از علی استنباط برای آمار و کامپیوتر علوم از متنوعی رهیافت�های

شوند دسته�بندی صورت این به می�تواند

مدل�های که پویا) بیزی شبکه�های آن�ها، زمانی توزیع�های و بیزی شبکه�های (مثال هستند گرافیکی مدل�های بر مبتنی که آن�هایی نخست :

است. داده مجموعه دریک متغیرها همه�ی بین علی ارتباط�های از مجموعه�ای نشان�دهنده�ی و می�کنند استنباط را احتمالی

گرنگر(١٩۶٩)). ر.ک. روش این درباره بیشتر مطالعه (برای می�آورد دست به مجزا زمانی سری�های در را علی ارتباط�هایی که ، گرنگر٧ علیت دوم

۶background context
٧Granger
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می�آورد. دست به زمانی سری�های از را پیچیده�ای روابط که زمانی منطق بر مبتنی روشی نهایتا و

به ادامه نماید.در ایجاد مصالحه خود اولویت�های و موجود داده�های بین باید روش یک روش انتخاب برای پژوهشگر ذکرست به الزم

است. شده استفاده آن در مارکف» علی «شرایط یعنی مقاله این موضوع که نخست روش توضیح

بیزی های شبکه روش ٢

استنباط می�کرد. مرتبط علی مفاهیم به را گرافیکی مدل�های که بود نظریه�هایی توسعه محاسباتی علی استنباط راستای در قدم�ها اولین از یکی

از زیادی تعداد و است نوزادان میر و مرگ علل کردن پیدا و اپیدمیولوژی مانند زمینه�هایی در کاربردهایی دارای گرافیکی مدل بر مبتنی علی

بی�دور جهت�دار گراف یک داده مجموعه یک گرفتن نظر در با روش�ها این دارد. وجود استنباط این انجام برای دسترس در نرم�افزاری ابزارهای

ها BN می�شود. علی»گفته «گراف�های - سیستم علی ساختار دادن نشان دلیل -به یا (BN) بیزی شبکه�های آن�ها به که کرده تولید (DAG)

یال�های و داده�شده نشان رأس�ها به�وسیله متغیرها که به�طوری می�گیرند، قرار استفاده مورد متغیرها مجموعه بین در مستقل روابط توصیف برای

می�دهد نشان را ساده BN یک ٢ شکل می�دهد). نشان را شرط بدون ،استقالل یال (نبود می�دهد نشان را آن�ها بین شرطی استقالل آن�ها بین

هم از مستقل کشیدن سیگار بر مشروط لکه�دار انگشتان و ریه سرطان اما می�شود لکه�دار انگشتان هم و ریه سرطان هم باعث کشیدن سیگار که

گرفتن نظر در لزوما بدون اثر به علت از می�توانند یال�ها مفروضات، کمی و شرطی استقالل�های از استفاده با که است �این پایه فرض هستند.

گیرند). قرار استفاده مورد وجود صورت در می�تواند داده�ها این (اگرچه شوند جهت�دار ، زمانی داده�های

ساده BN یک از ای نمونه :٢ شکل

علی. بسندگی و وفاداری ، (CMC) مارکف٨ علی شرط است: نیاز مورد اساسی فرض سه داده�ها، از گراف�ها این استنباط به�منظور

مارکف علی شرایط ١.٢

می�کنند: تعریف زیر به�صورت را مارکف علی شرط همکاران(١٩٩۵) و سپیرتس

٨Causal Markov Conditions
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که است V مجموعه داخل رئوس بر احتماالتی توزیع یک P و است رئوس از ای مجموعه- V . باشد BN یک G کنید فرض .١.٢ تعریف

اگر تنها و اگر می�کنند بیان را مارکف علی شرط P و G است. آمده وجود به G گراف از القاشده علی ساختار توسط

∀x ∈ V , (X independent of (V − (A
∪
B)) | A) (٣)

است. X مستقیم) غیر یا مستقیم (اثرهای زادگان مجموعه B و X ( مستقیم (علت�های والدهای مجموعه A اینجا در که

می�دهد. پیوند را دیگر رأس به رأسی از جهت�دار یال�های از مجموعه�ای و علی رابطه�ی که است رئوس از مجموعه�ای G علی گراف

استفاده می�کنند، بازگو را متغیرها همان که رئوس و متغیرها برای نماد یک از موضوع، کردن پیچیده و جدید نمادگذاری از خودداری برای

بر می�کند. بیان G گراف را علی-شان روابط که متغیرهایی مجموعه�ی هم و است G گراف از رئوس مجموعه�ی بیانگر هم V بنابراین می�کنیم.

مستقیم ی رابطه- اگر تنها و اگر است V رأس به U رأس از جهت�داری یال رسم شکل به علی روابط نمایش برای مقاله، قرارداد،دراین طبق

از دنباله�ای یک نکند. عبور V داخل رئوس سایر از که است علی ای رابطه- علی، مستقیم رابطه از مقصود باشد. برقرار V و U میان علی

اینجا در باشد. موجود Vi+١ به Vi از جهت�داری یال (i<n)i مقادیر همه برای اگر تنها و اگر Vn به V١ از است مسیری Vn،…،Vرئوس١

اگر گوییم Y والد را X نمی�شود. واقع یک�بار از بیش مسیرها از هریک در رأسی هیچ که گراف�هایی یعنی است مفروض دور بدون گراف�های

گوییم. X زاده را Y صورت این در باشد. داشته وجود Y به X از یال یک اگر تنها و

X اثرات تمامی یعنی گراف در X زادگان است. V رئوس مجموعه در رأس X کنیم. روشن را علی مارکف یا CM مفهوم می�خواهیم حال

از زیرمجموعه�ای X والدهای مجموعه�ی ازآنجایی�که V. در X مستقیم علل تمامی مجموعه�-ی یعنی گراف در X والدهای V. مجموعه�-ی در

به که می�گوید CM است. احتماالتی استقالل استقالل، از منظور نمی�شود. محسوب X والد نباشد، V در که X از مستقیمی علت است، V

علی شرط بنابراین است. مستقل نیستند، X اثر یا X مستقیم علت که V داخل متغیرهای تمامی از ،X V داخل مستقیم علل تمامی شرط

می�شود: بیان زیر طبق مارکف

آنگاه نباشد، Y علت X اگر V مجموعه�ی از Y و X متفاوت متغیر دو هر برای .٢.٢ گزاره

p(X|Y & A (X)) = p(X|A (X)) (۴)

است. X والدهای مجموعه A(X) که

سایر از متغیری هر می�گوید CM هم�چنین اثراتش. به�جز است مستقل والدهایش شرط به V از متغیری هر از X می�گوید CM بنابراین

متفاوت و جدا شرط بر واضح شکل به کیدی تأ همکاران(١٩٩۵) و سپیرتس اینکه با جداست. والدهایش به�وسیله خود اثرات به�جز متغیرها

احتمالی ارتباط آنگاه باشد، داشته ارتباط دیگری با متغیری منطقی یا مفهومی لحاظ از اگر که زیرا است. الزم شرط اما نکردند متغیرها بودن

علت X » گزاره برای CM که گفت می�تواند دیگر عبارت به می�خورد. شکست CM و نیست آن ای بر علی توجیه و است برقرار آن�ها بین

است. کافی شرط « است Y

١٨١



مستقل تر ساده عبارت به یا تهی» مجموعه شرط به «مستقل دو این می�گوید CM باشند، نداشته مشترک والد یا علی ارتباط Y و X اگر

شوند. جدا دو این است بهتر تحلیل، برای که است « سازی٩ «جدایی و شرط» بدون احتمالی «وابستگی مفهوم دو پیوند واقع در CM هستند.

هستند. Z مشترک علت یک اثرات هردو یا و X علت Y یا Y علت X یا آنگاه باشند احتمالی وابسته Y و X اگر :CM١ .٣.٢ گزاره

شرط به X آنگاه باشد، تهی نا است، X مستقیم علل تمامی شامل و است V از زیرمجموعه�ای که X والدهای -ی مجموعه اگر :CM٢

است. مستقل خودش اثرات به�جز V متغیرهای کلیه از والدهایش

وفاداری ٢.٢

موجود استقالل�های تمام مارکفی استقالل که است معنی این به وفاداری، گویند. وفاداری شرط ، CM عکس به همکاران(١٩٩۵) و سپیرتس

که ٣ شکل در مثال می�آیند. دست به مارکف شرایط اعمال طریق از BN در موجود استقالل�های تمام یعنی می�شود. شامل را علی ساختار در

سالمتی و کشیدن سیگار بین درواقع هم دیگری استقالل هیچ که است معنی این به وفاداری نمی�شود. برداشت استقاللی هیچ مارکف شرایط از

سیگار طرفی از و ست سالمتی افزایش باعث ورزش افزایش و ورزش افزایش باعث طرفی از کشیدن سیگار اگر مثال یعنی باشد. نداشته وجود

به گراف در به�ظاهر هرچند است مستقل سالمتی از کشیدن سیگار درواقع کنند خنثی را هم اثر دو این اگر است سالمتی کاهش باعث کشیدن

می�کنند: ایجاد را زیر دوطرفه شرط تواما وفاداری و مارکف علی شرط باشند. وابسته هم

وفاداری مفهوم :٣ شکل

میان شده ایجاد احتماالتی توزیع از که X مستقیم علل تمامی مجموعه�ی شرط به Y و X اگر فقط و اگر است Y علت X .۴.٢ گزاره

باشند. احتمالی وابسته�ی آمده، پدید V متغیرهای

مثال، برای است. شده گنجانده تحلیل در متغیرها مجموعه بر متغیرها جفت مشترک علل تمامی که است معنی بدین علی بسندگی نهایتا

انگشتان مورد در تنها داده�های شامل که داده�ای مجموعه یک آنگاه می�شود، لکه�دار انگشتان هم و ریه سرطان هم باعث کشیدن سیگار که جایی

٩Screen off
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علت یک مشترک اثر دو دیگر زیرا است نیاز فرض این نیست. علی بسنده�ی نیست کشیدن سیگار داده�های شامل و بوده ریه سرطان و لکه�دار

آمد. خواهند نظر به مستقل است نشده گرفته نظر در آن�ها مشترک علت که زمانی

آیا که کنند تعیین می�توانند و نمی�گیرند نظر در را بسندگی ١٠FCI مانند ، بیزی شبکه�های استنباط برای الگوریتم�ها برخی که کنید توجه

وجود متغیرها بین « بالقوه١١ علت «بدون رابطه�ی یک آیا که کنند تعیین می�توانند ونیز خیر یا دارند وجود نشده) (اندازه�گیری پنهان متغیرهای

توصیف را داده�ها که گراف�ها تمامی در آیا که کرد تعیین می�توان آنگاه می�گردند استنباط گراف�ها از مجموعه یک که آنجایی از خیر. یا دارد

خیر. با هستند بالقوه علل بدون رابطه�ی یک دارای متغیر دو می�کنند،

مطالبه برای و نباشند برقرار معمول به�طور است ممکن گرفته�شده نظر در فرضیات که است این BN روش به اصلی انتقادهای از یکی

وفاداری توزیع یک آیا یا هستند علی بسنده�ی متغیرها از مجموعه یک آیا که ندانیم است ممکن عملی، موارد در باشند. غیرواقعی کردن،

تا می�کنند تالش و نکرده فرض را علی بسندگی که دارد وجود الگوریتم�ها دیگر و FCI مانند هایی الگوریتم شد، ذکر که همانطور اگرچه دارد.

زیادی متغیرهای دارای که زمانی سری�های با استفاده برای آن گرفتن بکار برای هنوز بیشتری کار (اگرچه کنند استنباط را نهفته متغیرهای

است). نیاز هستند

روابط استنباط برای را ابزار از کاملی مجموعه یک می�تواند BN چارچوب است، برقرار آن�ها اساسی فرضیات که زمانی خالصه به�طور

می�گردد. استفاده شده استنباط علی مدل�های براساس پیش�بینی و فرد به منحصر موارد توضیح برای آن�ها از که کند فراهم علی

گیری نتیجه و بحث ٣

الگوریتم آن�ها اساس بر بتوان که نیستند روش�هایی (RCT) تصادفی آزمون مانند روش�هایی از استفاده که بوده این بر مقاله این اصلی کید تأ

رسید. علی نتیجه )به دارد وجود تصادفی آزمایش در آن�که مانند انسان دخالت (بدون خودکار کامال فرآیند یک اساس بر بتوان تا کرد تعریف

: برشمرد زیر به�صورت می�تواند را موضوع این دالیل

بگیرد. بر در را نقض مثال�های تمامی که است نشده تعریف به�صورتی تنهایی به علیت مفهوم آن�که نخست

چنان�که ممکن اثرهای و علت و ممکن فرضیه�های و نتایج همه�ی شوند.(یعنی مشخص کامل طور به نمی�توانند سامانه�ها معموال آن�که دوم

.( می�شود توصیف سیستم یک دینامیکی معادالت در مثال برای

جایگزین روشی دنبال به تا می�شوند سبب همه و همه ویروس�ها) شناخت (مانند موردمطالعه موارد و سامانه�ها تحول�های و تغییر همچنین

«روش یعنی روش�ها این پایه�ای�ترین از یکی ساختارهای و مبانی تا بود درصدد مقاله این باشیم. علی استنباط فرآیند کردن خودکار منظور به

نماید. معرفی را مارکف» علی شرایط اساس بر گراف�ها

١٠FastCausal Inference
١١Unconfounded
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تصادفی ماتریس نظریه

٢ وانعلیا ستوده فرشته ،١ پوردرویش احمد

مازندران دانشگاه

توصیف هدف با پیش، سال پنجاه از بیش که است فیزیک علم از حوزه�ای اخیر پیشرفت�های از بخشی تنها تصادفی، ماتریس نظریه چکیده:

حاضر مقاله�ی در نمود. منسوب بدان می�توان را جامدات رفتار تا اقتصادی تورم از چیز، هر امروزه و گردید ارائه اتمی هسته�های انرژی ترازهای

خصوصیات سپس، می�پردازیم. مذکور نظریه کالسیک مجموعه�های از مجموعه دو معرفی به نظریه، این پیدایش به مختصری مرور بر عالوه

می�کنیم. بررسی کالسیک مجموعه�های از عضوی عنوان به را ویگنر ماتریس

ویگنر تصادفی-ماتریس ماتریس نظریه کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

کرد.وی جلب خود به را زیادی توجهات فیزیک ریاضیات پیرامون ویگنر یوجین کار علت به ١٩۵٠ سال�های طی تصادفی ماتریس نظریه�ی

سیستم این کند. توصیف نامفهوم واکنش�های در را اتمی سنگین هسته�ی انرژی ترازهای برانگیخته�ی حالت�های کلی خصوصیات می�خواست

فیزیکی قوانین با نامتناهی، ابعاد با هیلبرت فضای یک در موجود ،( هامیلتونی به (معروف H هرمیتی عملگر یک با هسته�ای پیچیده�ی

حتی و بوده مشکل بسیار آن نوشتن بود، معلوم هم اگر حتی اگرچه، است. نامعلوم H خاص، مواردی متاسفانه،در است. شده ارائه مشخصی

مقدار ترتیب به νو λ آن در که شرودینگر)، معادله�ی به (معروف Hν = λν ویژه�ی معادله�ی حل به قادر رایانه�ای هیچ نوشت، می�شد هم اگر

اصول طبق ساخت. مطرح را ساده�ای حدس ویگنر تفاسیر، این وجود با .(٢٠١٢) ایزنمن نبود هستند، H با متناظر ویژه�ی بردار و ویژه

این بین فواصل محاسبه�ی برای است. انرژی فراوان ترازهای از متشکل نردبان یک پله�های همانند اتم، هر هسته�های کوانتومی، مکانیک

هر احتمال محاسبه�ی نیز آن از بعد و بجهد دیگری به پله یک از می�تواند هسته یک که هستیم راهی هزار ده�ها فهم نیازمند ابتدا ریز، پله�های

آن�ها و کرد انتخاب تصادفا موجود احتماالت از نمایندگی به را اعدادی عوض در رو این از و نمی�دانست را این ویگنر جهیدن�ها. این از کدام

را ویگنر و بود پله�ها مابین متقابل ارتباطات ابراز برای را واضحی راه ماتریس، نمود. دسته�بندی ماتریس نام به شکل مربع آرایه�ای در را

هامیلتونی به باید که کرد استدالل وی واقع در کند. پیش�بینی را هسته انرژی تراز ماتریس�ها، قدرتمند ریاضیات از بهره�گیری با تا ساخت قادر

نسبتا مسیر این نیز، کافی دانش فقدان با که دریافت شگفتی طرز به وی کنیم. نگاه بزرگ تصادفی ماتریس یک مثل رفتاری عنوان به مذکور

تصادفی ماتریس یک ویژه�ی مقادیر با می�توانند فیزیکی سیستم انرژی ترازهای گفت. خواهد وی به را دیگر ترازهای اشغال احتمال ساده،

fereshte.siahposh@yahoo.com وانعلیا: ستوده ٢فرشته



ماتریس یک متوالی ویژه�ی مقادیر بین فضای با آسانی به می�تواند سنگین هسته�ی انرژی سطوح بین فضاهای نتیجه، شوند.در زده تقریب بزرگ

بیش نمی�رفت، فراتر ساده محاسبات خط چند از نهایت در و آورد دست به ویگنر که نتایجی شود. مدل�سازی n −→ ∞ که زمانی n× n

چه آن به نزدیک نتایجی می�کردند، عمل درست مسیر از بار این که نیز آن از بعد سال چندین آزمایشات و شد واقع مفید کس هر انتظار از

پس آن از ویگنر ایده�ی از بهره�گیری نحوه�ی آن، از عجیب�تر است. ابهام در هم�چنان اتفاق این علت حال این نمودند.با استنتاج بود گفته وی

چارچوب در می�توان را مابینشان ارتباط و دخیل�اند فراوان ثابت�های آن�ها در که مسائلی از انبوهی به می�توان را حل راه این است. تاکنون

ماتریس نظریه�ی روی مهتا، مادان و دایسون فریمن ویگنر، ،١٩۶٠ سال�های از . (٢٠١٠) مارک بست کار به کرد پیاده تصادفی ماتریس یک

ما بیشتر، یا اخیر دهه�ی طی شد. آماری ریاضیات و فیزیک در قوی ابزار یک عنوان به که دادند توسعه جایی تا را آن و کردند کار تصادفی

با آن ارتباط تصادفی ماتریس نظریه�ی در اولیه اکتشافات مهم�ترین از می�کنیم.یکی مشاهده تصادفی ماتریس نظریه�ی به را بیشتری عالقمندی

از بسیاری در اصلی ابزار تصادفی ماتریس نظریه�ی می�باشد. شد، کوانتوم انتقال و نقل تصادفی ماتریس نظریه�ی به منجر که کوانتوم، آشفتگی

.(٢٠١٢) ایزنمن است شده اصلی مولفه�های تحلیل و متغیره چند آماری آنالیز در و سیم بی ارتباطات ترکیبات، و اعداد نظریه�ی شامل رشته�ها

گوسی مجموعه�های ٢

بودند: زیر، فرم به Hn هرمیتی ماتریس�های از متناهی و بزرگ مجموعه�ی یک با H تقریب به عالقمند دایسون و ویگنر

p(Hn) ∝ e−βtr[V (Hn)] (١)

n به تنها آن ثابت و است، مثبت آن ضریب و زوج آن توان باالترین که Hn از جمله�ای چند تابعی مثال طور به ، Hn از تابعی V که

صورت به می�تواند V از ممکن انتخاب یک ، مثال برای دارد. بستگی

V (Hn) = aH٢
n + bHn + c

باشد.اگر (β = ٢) مختلط و (β = ١) حقیقی می�توانند Hn عناصر . a > ٠ و هستند حقیقی اعداد cو b،a آن در که باشد،

در مثال، برای .(٢٠١٢) ایزنمن می�یابد کاهش گوسی مجموعه�ی یک به tr(H٢،و(١)
n) =

∑
i

∑
j H

٢
ij پس باشد، V (Hn) ∝ H٢

n

بگیرید: نظر در را زیر صورت به مستقل، مولفه�های با ، (٢× ٢) متقارن تصادفی ماتریس حقیقی، نمونه�ای

Hn =

 H١١ H١٢

H٢١ H٢٢


داریم: آن�گاه

tr(H٢
n) = H٢

١١ +H٢
٢٢ + ٢H٢

١٢

.(٢٠٠١) لیو است اصلی قطر روی مولفه�های نصف اصلی قطر روی غیر مولفه�ی هر واریانس و گوسی تصادفی متغیر یک مولفه هر بنابراین

١٨۶



می�کنیم: تعریف زیر صورت به را ” ”زمان-بازگشت تبدیل .١.٢ تعریف

Hn −→ UHnU
−١,

است. (β = ٢ یکانی(اگر و ( β = ١ (اگر Uمتعامد ، رابطه�ی(١) در که

مجموعه�ی معرفی به اینجا در ما که کرد معرفی را گوسی مجموعه�های نوع سه از کالسی زمان-بازگشت تبدیل از استفاده با دایسون فریمن

می�پردازیم: یکانی گوسی مجموعه و متعامد گوسی

متقارن ماتریس (٠,١)Nباشد. توزیع از مستقل و هم�توزیع مولفه�های n×nبا Aماتریسی کنید متعامد:فرض گوسی مجموعه�ی .٢.٢ تعریف

می�کنیم: تعریف زیر بصورت Hnرا

Hn =
(A+Aτ )

٢
توزیع N(٠,١) از دیگر مولفه�های (٠,١)Nو از مستقل و هم�توزیع Hnاصلی قطر روی ماتریسAاست.مولفه�های Aτترانهاده�ی آن در که

شده�اند.

Nهستند، c(٠,١) از مستقل و هم�توزیع و مقدار مختلط آن مولفه�های که را n×n ابعاد ماتریسAبا : یکانی گوسی مجموعه�ی .٣.٢ تعریف

صورت Hnبه هرمیتی ماتریس صورت این در بگیرید. نظر در را

Hn =
A+A∗

٢
بقیه (٠,١)Nو از مستقل و Hnهم�توزیع اصلی قطر روی مولفه�های می�شود. تعریف است، A ماتریس هرمیتی ترانهاده�ی A∗ آن در که

توزیع دارای VlmوUlm Hlmو = Ulm + iVlm Hn،که = (Hlm) دیگر، عبارتی هستند.به N٠)٢, ١٢ ) از مستقل و هم�توزیع مولفه�ها
.(٢٠١٢) ایزنمن ١ ≤ m ≤ n Hmmبرای ∼ N(٠,١) و ١ ≤ l < m ≤ n برای N(٠, ١٢ )

تصادفی ماتریس طیف ٣

ویژه�ی مقادیر اکثر با دسته�ها است. بزرگ تصادفی ماتریس�های طیف لبه�های و دسته تصادفی رفتارهای مطالعه�ی عالقه، مورد مسایل از یکی

گرفتن نظر در بدون که، این نکته هستند. نظر مورد ماتریس ویژه�ی مقادیر بزرگترین و کوچکترین منظور لبه�ها و دارند کار سرو ماتریس یک

کوچکترین ویژه (به لبه�ها کرد. مرتب صعودی غیر صورت به را آن�ها می�توان هستند؛لذا Hnحقیقی ویژه�ی مقادیر مطالعه، مورد مجموعه�ی هر

برخوردارند. باالیی اهمیت از مربعی ماتریس یک معکوس�پذیری و ثبات تعیین در ویژه) مقدار

می�دهیم. قرار مطالعه مورد گوسی مجموعه�ی عضوهای از یکی عنوان به را ویگنر ماتریس اینجا در

با ±١ مستقال کدام هر مولفه�ها بقیه و صفر اصلی قطر روی مولفه�های که Hn = (Hij)متقارن حقیقی ماتریس مطالعه�ی به ویگنر

پرداخت. بودند، ١
٢ احتمال

١٨٧



که n× nماتریس یک A کنید فرض

Aij ∼ N(٠,١) i, j = ١,٢, ..., n

پس است. بزرگ n اینکه فرض با می�باشد

Hn =
١
٢ (A+Aτ )

با شده داده آن ijام مولفه�های و است ویگنر ماتریس به معروف n× n تصادفی متقارن ماتریس یک

Hij ∼ N(٠, σij) σij =
١
٢ (١+ δij)

(٠,١)Nتوزیع از ویگنر ماتریس یک اصلی قطر روی مولفه�های بنابراین است. صفر برابر اینصورت غیر در δijو = ١ iآن�گاه = j اگر

متعامد گوسی مجموعه عضوهای از یکی ویگنر ماتریس که است واضح ,٠)Nمی�باشند. ١٢ ) توزیع دارای مولفه�ها بقیه که حالی در شده�اند،

می�دهد. تشکیل را تصادفی ماتریس نظریه�ی از عمده�ای بخش ویگنر ماتریس رفتار مطالعه�ی است.

متعامد گوسی مجموعه از عضوی آن بخواهیم اینکه مگر نیست، الزم ویگنر ماتریس برای بودن گوسی فرض که است ذکر به الزم .١.٣ توجه

شود. جایگزین باشد، گوسی مشابه واریانسی و مشابه مستقل خواص دارای که توزیعی با می�تواند کلی، حالت در باشد.

است: متناهی n که زمانی ویگنر ماتریس ویژه�ی مقادیر توام دقیق توزیع

نوشت: زیر صورت به را A متقارن ماتریس یک می�توان متقارن: ویژه�ی مقدار تجزیه�ی .٢.٣ قضیه

A =

n∑
i=١

λiuiu
τ
i = UΛUτ ,Λ = diag{λ١,... , λn} (٢)

هافمن است A ویژه�ی مقادیر Λشامل ماتریس هم�چنین، Aاست. ویژه�ی بردارهای شامل و متعامد U := [u١, ..., un] ماتریس آن در که

. (١٩٧١) وکونز

بگیرید. نظر در متناظر ویژه�ی بردارهای از ماتریسی Uرا و Hnباشند ماتریس شده�ی مرتب ویژه�ی λ١مقادیر , λ٢, . . . , λn کنید فرض

ویژه مقادیر به تنها tr(V (Hn)) =
∑n
j=١ V (λj) Λمی�باشد. = diag{λ١, . . . , λn} آن در که Hn = UΛUτ صورت، این در

است. ویژه بردارهای از (١)مستقل معادله�ی p(Hn)در توزیع بنابراین، است. وابسته

بود: خواهد زیر شکل به ویژه، مقادیر دقیق توزیع که داد نشان می�توان

p(λ١, . . . , λn) = Cn

n∏
j=١

[ω(λj)]
١
٢

∏
١6j<k6n

|λj − λk|,

که

ω(λ) = e−λ
٢
, λ ∈ ℜ

١٨٨



.(٢٠١٢) ایزنمن nاست به وابسته ساز نرمال ثابت Cnیک و وزنی تابع

توام احتمال چگالی یکانی)، گوسی (مجموعه β = ٢ متعامد)و گوسی β(مجموعه = ١ که β-گوسی، مجموعه�ی برای کلی، طور به

:(٢٠٠۴) مهتا از است Hnعبارت ویژه�ی مقادیر

pβ(λ١, . . . , λn) = C
′

n,β

n∏
j=١

[ωβ(λj)]
١
٢

∏
١6j<k6n

|λj − λk|β

که

ωβ(λ) = e−βλ
٢

و

C
′

n,β = (٢π)−n
٢ β

n
٢ +

βn(n−١)
۴

n∏
j=١

Γ(١+ β
٢ )

Γ(١+ βj
٢ )
.

دایره�ای نیم است:(قانون بزرگ n که زمانی ویگنر ماتریس ویژه�ی مقادیر توام مجانبی توزیع

ویگنر)

,λ١،را . . . , λn،Hnویژه�ی مقادیر تجربی توزیع بگیرید.تابع نظر nدر −→∞ که زمانی Hnرا ماتریسویگنر ویژه�ی مقادیر حدی احتمال توزیع

می�کنیم: تعریف زیر صورت به
١
n
#{i : λi 6 λ} = ١

n

n∑
i=١

I[λi6λ] (٣)

G(λ)همگراست، تصادفی غیر حدی توزیع یک به (٣)،Hn ویژه�ی مقادیر تجربی توزیع که می�کند بیان ویگنر نتایج
١
n
#{i : λi ≤ λ} −→a.s G(λ) , n −→∞

است: زیر صورت به چگالی دارای G(λ) که

g(λ) =
١
٢π
√
۴− λ٢ |λ| ≤ ٢

.(٢٠١٣) ویس است ٢ شعاع به دایره نیم یک حدی چگالی این که

طیف: لبه�های ۴

یک ویژه�ی مقدار بزرگترین توزیع برای Tracy-Widomقانون�های است، آمده بدست تصادفی ماتریس نظریه�ی از که نتایجی مهیج�ترین شاید

باشد. تصادفی ماتریس

١٨٩



سمت در nو = راست١٠٠٠ سمت نمودار n.در × n ویگنر ماتریس یک از ویژه� مقادیر نرمال ویگنر.هیستوگرام�های �ای دایره نیم قانون همگرایی برای مثالی :١ شکل
nمی�باشد. = چپ٢۵٠٠٠

ویژه: مقدار بزرگترین

است: زیر صورت به ویژه مقدار بزگترین حدی توزیع که داد نشان وایدوم ، یکانی گوسی مجموعه برای

lim
n−→∞

P{ λ̂١ − ٢√n
n

١
۶

≤ t} = F٢(t),

باشد: می زیر توزیع تابع با دوم مرتبه�ی از Tracy-Widom قانون F٢ که

F٢(t) = exp(−
∫ ∞
t

(x− t)[q(x)]٢dx),

می�شود: حل ⨿ پینلوی معمولی دیفرانسیلی معادله�ی با منحصرا qو

qq(x) = xq(x) + ٢[q(x)]٣ , q(x) ∼ Ai(x) as x −→∞ (۴)

شود: می تعریف زیر صورت به که است آیری Ai(x)تابع xها، تمام برای که

Ai(x) =
١
π

∫ ∞
٠

Cos(
t٣

٣ + tx)dt

از: است عبارت آیری ی معادله و

Aq
i(x) = x.Ai(x)

: مرزی شرط با

Ai(x) ∼
e−

٢
٣x

٣
٢

٢√πx ١
۴

as x −→∞.

١٩٠



. (٢٠٠٨) وایدوم و ترسی limx−→∞
q(x)

Ai(x)
= ١ که معناست این q(x)،به ∼ Ai(x) as x −→∞(۴) رابطه�ی در

Fβ(x) = P{Wβ < x} یعنی باشد می x توزیع برحسب تابع مقادیر .β = ١,٢ برای Tracy-Widom توزیع درصد نقاط :١ جدول

٠٫ ٩٩٩ ٠٫ ٩٩۵ ٠٫ ٩٩ ٠٫ ٩٧۵ ٠٫ ٩۵ ٠٫ ٠۵ ٠٫ ٠٢۵ ٠٫ ٠٠۵ β

٣٫ ٢٧٢۴ ٢٫ ۴٢٢۴ ٢٫ ٠٢٣۴ ١٫ ۴۵٣٨ ٠٫ ٩٧٠٣ −٣٫ ١٨٠٨ −٣٫ ۵١۶۶ −۴٫ ١۵٠۵ ١

١٫ ٣١۴١ ٠٫ ٧۴۶٢ ٠٫ ۴٧٧۶ ٠٫ ٠٩١۵ −٠٫ ٢٣٢۵ −٣٫ ١٩۴۵ −٣٫ ۴۴٢٨ −٣٫ ٩١٣٩ ٢

است. برخوردار خاصی اهمیت از کالسیکی آماری تئوری در گوسی توزیع مشابه تصادفی ماتریس نظریه در Tracy-Widom قانون

نتیجه�گیری و بحث

شاید بود، اگر ویگنر برد. نام می�توان و... مالی کوانتومی،معامالت گرانش نانو، فناوری کوانتوم، فیزیک در نظریه این کاربردهای مهم�ترین از

زده شگفت اجتماعی علوم و ریاضیات و فیزیک جهانی الگوهای سوی و سمت به اتمی، هسته�های انرژی ترازهای از ایده�اش بسط تماشای از

نیست. هم بود، معتقد بدان او که سهولتی همان به مطمئنا ایده این البته می�شد.

١٩١
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گاما تصادفی متغیر از برخاسته یافته تعمیم های توزیع برخی بر مروری

١ ناشی پور نجیب علی میرمصطفائی، کامل تقی سیدمحمد پوردرویش، احمد

مازندران دانشگاه آمار، گروه

بیان خاص چارچوبی در را ها پدیده گونه این بتوان تا شوند معرفی آماری الگوهای که بود ای انگیزه تصادفی های پدیده بررسی چکیده:

و گذاشتند وجود عرصه به پا غیره و گامبل توزیع وایبل، توزیع نمایی، توزیع مانند مهمی کالسیک های توزیع که بود جا این کرد. کنترل و

رشته در علوم گسترش و علم پیشرفت با اما باشند. غیره و آزمایشگاهی عمر، طول مهندسی، های داده برای قبولی قابل الگوهای توانستند

نمایند. معرفی جدیدی الگوهای تا داشت آن بر را آماردانان مساله این نبودند. جدید مسائل گوی جواب دیگر کالسیک الگوهای مختلف، های

تعمیم های توزیع از جدیدی خانواده راستا این در اخیرا باشند. بیشتری پذیری انعطاف دارای و بوده کالسیک های توزیع شامل که طوری به

اساس بر جدیدی الگوهای مطالعه و معرفی به ازآماردانان تعدادی آن، از پس است. شده معرفی رکوردها احتمال تابع اساس بر آماری یافته

گاما توزیع نظیر گاما تصادفی متغییر اساس بر یافته تعمیم الگوی چندین بر داریم سعی مقاله این در پرداختند. گاما تصادفی متغير احتمال تابع

را آنان های ویژگی از برخی و باشیم داشته مروری لجستیک گاما توزیع و لومکس گاما توزیع خطی، خطر نرخ گاما توزیع شده، نمایی نمایی -

کنیم. بررسی

شده. نمایی گاما-نمایی توزیع خطی، خطر نرخ گاما توزیع لومکس، گاما توزیع لجستیک، گاما توزیع کلیدی: واژه�های

.62E99 ،60E05 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

بتوان تا گذاشتند وجود عرصه به پا غیره و پارتو وایبل، گاما، نمایی، نرمال، توزیع مانند مهمی کالسیک الگوهای آمار، علم پیدایش ابتدای از

های شاخه در علوم پیشرفت و گسترش با اما نمود. تعیین وغیره مهندسی اقتصادی، عمر، طول های داده برای خاص چارچوبی ها آن کمک به

مثال، عنوان به نداشتند. را ها داده توصیف برای الزم پذیری انعطاف گاه و نبودند جدید مسائل پاسخگوی دیگر کالسیک الگوهای مختلف،

داده رفتار که یافت را جایگزینی الگوی توان می آیا که کند خطور آزمایشگر ذهن به سوال این بود ممکن ها، داده به الگو یک برازش از پس

را آمده بوجود های کاستی بتوان ها آن کمک به تا شوند معرفی جدیدی های الگو که گردید احساس ضرورت این لذا نماید. توصیف بهتر را ها

یافت. دست تری قبول قابل نتایج به یا و داد پوشش

نمودند. معرفی گاما تصادفی متغییر اساس بر آماری یافته تعمیم های توزیع از جدیدی خانواده (٢٠٠٩) باالکریشنان و زاگرافوس راستا این در

ali−najibpoor@yahoo.com : پور نجیب ١علی
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بگیرید نظر در را باشد می زیر بصورت که (استیسی) شده تولید گامای چگالی و f چگالی با F پیوسته توزیع یک

S(u) =
γ

Γ(α)
uγ

δ−١
e−u

γ

تابع با خانواده ، u بجای − ln(١ − F (x)) جایگزینی با توزیع این پایه بر کنند. می اختیار مثبت مقادیر δ و γ وپارامترهای µ > ٠ که

آید. می بدست زیر احتمال چگالی

gsF (x; γ, δ) =
γ

Γ(δ)
{− ln(١− F (x))}γδ−١

e−{[− ln(١−F (x))]}γ f(x)

١− F (x) , x ∈ R, γ, δ > ٠ (١)

تابع دارای ها توزیع از خانواده این باشد. می F خانواده وسیله به شده تولید گامای توزیع با متناظر توزیع این γ = ١ ،(١.١) رابطه در اگر

صورت به احتمال چگالی

g
(G)
F (x; δ) =

١
Γ(δ)

{− ln(١− F (x))}δ−١f(x), x ∈ R, δ > ٠ (٢)

می باال رکورهای توزیع با متناظر باال توزیع دهیم، قرار باشد می مثبت صحیح پارامتر یک که n ، δ پارامتر بجای باال توزیع در اگر باشند. می

صورت به که باشد،

gxU(n)
(x) =

{− ln(١− F (x))}n−١
(n− ١)! , x ∈ R (٣)

باشد. می
١

Γ(δ)e
−zzδ−١ چگالی با G(δ,١) توزیع دارای Z = − ln(١−F (x)) تصادفی متغییر آنگاه باشد، (٢.١) فرم به توزیعی دارای X اگر

متغییر آنگاه باشد، G(δ,١) توزیع دارای Z تصادفی متغییر اگر اینکه یعنی است صادق نیز موضوع این خالف باشد. می z > ٠ که است

باشد. می (٢.١) صورت به F خانواده توسط شده تولید گامای توزیع دارای X = F−١)١− e−z) تصادفی
متغییر اساس بر جدیدی الگوهای مطاله و معرفی به متعددی آماردانان (٢٠٠٩) باالکریشنان و زاگرافوس توسط موضوع این ازمعرفی بعد

مطاله را توزیع این های ویژگی و نمودند مطرح را شده نمایی نمایی - گاما توزیع (٢٠١٢) باالکریشنان و رستیک پرداختند. گاما تصادفی

سیلوا توسط یافته تعمیم فرچت گاما توزیع شد. معرفی (٢٠١٣) همکاران و واالس توسط لجستیک لوگ کریشنان باال زاگرافوس توزیع کردند.

توزیع (٢٠١۴) همکاران و کوردیرو همچنین کردند. معرفی را لومکس گاما (٢٠١۵) همکاران و کوردیرو گردید. معرفی (٢٠١٣) همکاران و

(٢٠١۴) همکاران و پارارای همچنین و نمودند معرفی را گامبل گاما توزیع (٢٠١۴) همکاران و امینی کردند. معرفی را خطی خطر نرخ گاما

شد. معرفی (٢٠١۵) همکاران و کاستالرس توسط لجستیک گاما توزیع آخر در و ورزیدند مبادرت وایبل معکوس گامای توریع معرفی به

از برخی و اندازیم می لجستیک گاما و لومکس گاما خطی، خطر نرخ گاما توزیع شده، نمایی نمایی - گاما های توزیع بر نگاهی مقاله این در

دهیم. می قرار بررسی مورد را ها آن های ویژگی

١٩۴



شده نمایی گاما-نمایی توزیع ٢

ناش و آهوجا توسط که λ و α پارامترهای با شده نمایی نمایی تجمعی توزیع تابع F ،(٢.١) در که را حالتی (٢٠١٢) باالکریشنان و رستیک

فرض گردید. شده نمایی نمایی - گاما توزیع با جدید تصادفی متغییر پیدایش به منجر امر این گرفتند. نظر در را است شده معرفی (١٩۶٧)

صورت این در ، X ∼ GEE(λ, α, δ) دیگر عبارت به باشد. λ, α, δ > ٠ پارامترهای با شده نمایی نمایی - گاما توزیع دارای X کنید

است زیر صورت به X چگالی تابع

fGEE(x) =
λαδ

Γ(δ)
e−λx(١− e−λx)α−١(− log(١− e−λx))δ−١, x > ٠ (۴)

نمایی توزیع به توان می δ = ١ برای یافت. دست توزیع چندین به توان می شده نمایی نمایی - گاما توزیع خاص های حالت از استفاده با

همچنین و باشد می λ پارامتر با نمایی توزیع با متناظر (١.٢) توزیع δ = ١ و α = ١ اگر یافت. دست α و λ پارامترهای با شده نمایی

ای جامعه از توزیع هم و مستقل تصادفی های متغییر از دنباله ازیک پایین رکورد توزیع با متناظر شده نمایی نمایی - گاما توریع δ ∈ N اگر

باشد. می شده نمایی نمایی توزیع با

باشد می زیر صورت به شده نمایی نمایی - گاما توزیع خطر نرخ تابع

h(x) =
λαδe−λx(١− e−λx)α−١(− log(١− e−λx))δ−١

γ(δ,−α log(١− e−λx)) , x, λ, α, δ > ٠ (۵)

باشد. می ناکامل گامای γ(., .) که

برای همچنین باشد. می نزولی تابعی ، ٠ < α < ١+δ
٢ برای شده نمایی نمایی - گاما توزیع خطر نرخ تابع آنگاه ٠ < δ < ١ اگر (١

است. صعودی تابعی α > ١ برای و باشد می شکل وانی تابعی ، ١+δ
٢ < α < ١ مقادیر

١ < α < ١+δ
٢ مقادیر برای و است نزولی تابع ٠ < α < ١ برای شده نمایی نمایی - گاما توزیع خطر نرخ تابع آنگاه ، δ > ١ اگر (٢

باشد. می صعودی تابعی α > ١+δ
٢ برای همچنین و باشد می وارونه شکل وانی تابعی بصورت

است زیر صورت به که آوردند دست به را توزیع این ام n گشتاور (٢٠١٢) باالکریشنان و رستیک

E(Xn) = αδ
∞∑
k=١

١
k!
(α+ k)−δ

dn(t)k
dtn

(۶)

که
dn(t)k
dtn

=

n−١∑
j=٠

(
n− ١
j

)
[Ψ(n−١−j)(t+ k)−Ψ(n−١−j)(t)]

dj(t)k
dtj

(٧)

برآوردگرهای آوردن دست به برای فیشر اطالع ماتریس از استفاده با (٢٠١٢) باالکریشنان و رستیک باشد. می گاما دای تابع Ψ(t) درآن که

توزیع پنج با عددی مثال سه در را شده نمایی نمایی - گاما توزیع همچنین ها آن ورزیدند. مبادرت توزیع این پارامترهای ماکسیمم درستنمایی

دیدگاه از و نمودند مقایسه وایبل الکین مارشال توزیع و شده نمایی وایبل توزیع نمایی، بتا توزیع گاما، توزیع وایبل، توزیع از عبارتند که دیگر

دارد. ها توزیع سایر به نسبت ها داده به را برازش بهترین شده نمایی گاما-نمایی توزیع که یافتند دست نتیجه این به ها آن برازش نیکویی آماره
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خطی خطر نرخ گاما توزیع ٣

جدیدی مدل توزیع این گردید. معرفی خطی خطر نرخ توزیع از تعمیمی عنوان به (٢٠١۴) همکاران و کوردیرو توسط خطی خطر نرخ گاما توزیع

آنالیز در وسیعی بطور خطی خطر نرخ توزیع باشد. می عمر طول های داده در مدت دراز های بازمانده کردن برآورد برای شده تعدیل نوع از

است زیر صورت به β > ٠ و α > ٠ پارامترهای گرفتن نظر در با آن توزیع تابع که دارد کاربرد عمر طول های داده

G(x;α, β) = ١− e−(αx+βx٢), x > ٠ (٨)

به آن احتمال چگالی تابع که آید می بدست خطی خطر نرخ گاما جدید توزیع ،(٢.١) رابطه در F (x) بجای (١.٣) از G(x) جایگزینی با

بود. خواهد زیر صورت

f(x) =
١

Γ(α)
(α+ ٢βx)(αx+ βx٢)a−١e−(αx+βx

٢), x > ٠ (٩)

توزیع باشد a = ١ اگر که معنی این به یافت. دست دیگری های توزیع به توان می خطی خطر نرخ گاما توزیع پارامترهای مقادیر به توجه با

و باشد می نمایی توزیع با برابر خطی خطر نرخ گاما توزیع آنگاه β = ٠ و a = ١ اگر و باشد می خطی خطر نرخ توزیع با متناظر باال

باشد. می رایلی توزیع با متناظر خطی خطر نرخ گاما توزیع آنگاه α = ٠ و a = ١ اگر همچنین

است. زیر صورت به خطی خطر نرخ گاما توزیع خطر نرخ تابع

h(x) =
(α+ ٢βx)(αx+ βx٢)a−١e−(αx+βx

٢)

Γ(a)− γ(a, αx+ βx٢)
(١٠)

است. شکل وانی یا و صعودی خطر نرخ تابع این

صورت به که استحکام فشار اعتماد قابلیت نمودند. بررسی را خطی خطر نرخ گاما توزیع اعتماد قابلیت (٢٠١۴) همکاران و کوردیرو

دارد. مهندسی های زمینه در ای ویژه کاربردهای که است اعتماد قابلیت از اندازه یک شود، می تعریف R = Pr(X٢ < X١)

X٢ ∼ و X١ ∼ G − LFR(a١, α, β) اینجا در که رود می کار به هستند مستقل همدیگر از X٢ و X١ که زمانی اعتماد قابلیت

است زیر صورت به خطی خطر نرخ گاما توزیع اعتماد قابلیت آنگاه G− LRF (a٢, α, β)

R =
١

Γ(a١)Γ(a٢)

∫ ∞
٠

(α+ ٢βx)(αx+ βx٢)a١−١e−(αx+βx
٢)γ(a٢, αx+ βx٢)dx (١١)

کرد بازنویسی زیر صورت به را خطی خطر نرخ گاما توزیع اعتماد قابلیت توان می ناکامل گامای برای توانی سری از استفاده با

R =
١

Γ(a١)Γ(a٢)

∑
k≥٠

(−١)k
(a٢ + k)k!

∫ ∞
٠

(α+ ٢βx)(αx+ βx٢)a١+k−١e−(αx+βx
٢)dx (١٢)

داریم u = (αx+ βx٢) متغیر تغییر با

R =
١

Γ(α١)Γ(α٢)

∑
k≥٠

(−١)kΓ(a١ + k − ١)
(a٢ + k)k!

(١٣)

R = ١
٢ آنگاه a١ = a٢ اگر

١٩۶



لومکس گاما توزیع ۴

توزیع تابع دارای و شود می داده نشان نمایش Lomax(α, β) با که β > ٠ و α > ٠ پارامترهای با دوم) نوع پارتو (توزیع لومکس توزیع

صورت به تجمعی

G(x;α, β) = ١−
(

β

β + x

)α
, x > ٠ (١۴)

باشد می زیر صورت به لومکس توزیع چگالی تابع باشد. می مقیاس پارامتر β و شکل پارامتر α که باشد می

g(x;α, β) =
αβα

(β + x)α+١ , x > ٠ (١۵)

باشد می زیر صورت به چگالی تابع دارای که شود می تولید لومکس گاما توزیع (٢.١) رابطه در (٢.۴) و (١.۴) های رابطه جایگذاری با

f(x) =
αβα

Γ(a)(β + x)α+١ {−α log

[(
β

β + x

)]
}a−١, x > ٠ (١۶)

باشد. می زیر صورت به لومکس گاما توزیع تجمعی توزیع تابع و

F (x) =
γ(a,−α log[( β

(β+x) )])

Γ(a)
=

١
Γ(a)

∫ −α log[( β
β+x )]

٠
ta−١e−tdt (١٧)

دارد. کاربرد بقا مسائل در اعتماد قابلیت مدل ودر مهندسی مسائل در لومکس توزیع همانند لومکس گاما توزیع

نقطه در مد دارای لومکس گاما توزیع چگالی تابع a ≥ ١ برای (١

x = x٠ = β[exp(
(a− ١)
(α− ١) )− ١] (١٨)

باشد می

باشد. می نزولی تابعی لومکس گاما توزیع ٠ < a < ١ برای (٢

f(٠) = f(∞) = ٠ همچنین

صورت به لومکس گاما توزیع خطر نرخ تابع

h(x) =
αβα

(β + x)α+١[Γ(a)− γ(a,−α log[( β
(β+x) )])]

{−α log[(
β

β + x
)]}a−١ (١٩)

باشد. می نزولی تابعی ٠ < a < ١ برای و باشد می مدی تک لومکس گاما توزیع خطر نرخ تابع باشد. می

داریم را زیر ای پاره مشتقات θ = (a, α, β)T پارامترهای درستنمایی ماکزیمم برآورد برای

Ua(θ) = −nψ(a) +
n∑
i=١

log

[
−α log

(
β

β + xi

)]
, (٢٠)

Uα(θ) =
na

α
+ n log(β)−

n∑
i=١

log(β + xi), (٢١)

١٩٧



Uβ(θ) =
nα

β
− (α+ ١)

n∑
i=١

١
(β + xi)

+
(a− ١)
β

n∑
i=١

xi

(β + xi) log
(

β
β+xi

) (٢٢)

به لومکس گاما توزیع پارامترهای ماکزیمم درستنمایی برآورد باال های عبارت دادن قرار صفر مساوی با باشد. می گاما دآی تابع ψ(٠) که
آید. می دست

لجستیک گاما توزیع ۵

است برخوردار و... ورزش علوم اقتصاد، مهندسی، پزشکی، شناسی، زیست مثل علوم مختلف های زمینه در باالی اهمیت از لجستیک مدل

شبیه بسیار که است لجستیک مدل شکل لجستیک مدل مطاله در عالقه مورد ویژگی یک دارد. آماری آنالیز در زیادی کاربردهای همچنین و

باشد. نرمال توزیع بجای مفیدی و مناسب جایگزین لجستیک توزیع مناسب مواقع در که شود می باعث شباهت این باشد. می نرمال مدل به

. ((٢٠٠٩) (اوالپاده کنیم نظر صرف ناچیز خطاهای از اگر البته

احتمال چگالی تابع و باشد می σ > ٠ شکل وپارامتر µ ∈ R مقیاس پارامتر با (Lo(µ, σ٢)) لجستیک توزیع دارای X تصادفی متغییر

است زیر صورت به آن

g(x) =
π√
٣σ

e
−π(x−µ)√

٣σ

[١+ e
−π(x−µ)√

٣σ ]٢
, x ∈ R. (٢٣)

باشد می زیر صورت به احتمال چگالی تابع با متناظر تجمعی توزیع تابع و

G(x) =
١

١+ e
−π(x−µ)√

٣σ

, x ∈ R. (٢۴)

می داده نمایش Γ − Lo(a, µ, σ٢) نماد با که آید می دست به لجستیک گاما توزیع (٢.١) رابطه در (٢.۵) و (١.۵) روابط جایگزینی با

باشد می زیر صورت به احتمال چگالی تابع دارای و شود

f(x) =
πe
−π(x−µ)√

٣σ

σ
√
٣Γ(a)[١+ e

−π(x−µ)√
٣σ ]٢

× {− log

[
e
−π(x−µ)√

٣σ

١+ e
−π(x−µ)√

٣σ

]
}a−١, x ∈ R. (٢۵)

زیر صورت به لجستیک گاما توزیع متناظر تجمعی توزیع تابع و

F (x) =
١

Γ(a)
γ{a,− log[١− ١

١+ e
−π(x−µ)√

٣σ

]} (٢۶)

باشد. می

لجستیک توزیع Xدارای اگر یافت. دست تری ساده مدل به توان می تبدیل این از استفاده با بگیرید. نظر در را شده استاندارد تبدیل یک حال

صورت به آن احتمال چگالی تابع که باشد می Lo(µ, π
٢

٣ صورت( به شده استاندارد لجستیک توزیع دارای π(X−µ)√
٣σ آنگاه باشد، Lo(µ, σ٢)

g(x) =
e−x

(١+ e−x)٢
, x ∈ R (٢٧)

١٩٨



باشد. می زیر صورت به شده استاندارد لجستیک توزیع تجمعی توزیع تابع همچنین و باشد می

G(x) =
١

١+ e−x
, x ∈ R (٢٨)

و باشد Y ∼ Γ − Lo(a, µ, σ٢) کنید فرض یافت. دست شده استاندارد لجستیک گاما توزیع به توان می تبدیل این از استفاده با

باشد می زیر صورت به آن احتمال چگالی تابع که باشد می Z ∼ Γ− Lo(a,٠, π٢

٣ ) بنابراین Z = π(Y−µ)
٣σ

fz(x) =
١

Γ(a)

e−x

(١+ e−x)٢
{− log

[
e−x

١+ e−x

]
}a−١ (٢٩)

و σ = ١ و a = ٢ و a = ◦/۴ ازای به همچنین است. چوله قویا a ̸= ١ برای شده استاندارد لجستیک گاما توزیع احتمال چگالی تابع

باشد. می متقارن شده استاندارد لجستیک گاما توزیع σ = ٢
بسیاری در لجستیک توزیع بنابراین است. پذیر انعطاف بسیار چوله استاندارد لجستیک توزیع با مقایسه در لجستیک توزیع تفاسیر این با

باعث موضوع این که باشد متقارن نا و متقارن تواند می لجستیک توزیع واقع در شود. واقع مفید تواند می عملی و کاربردی های زمینه از

شود. می بیشتری پذیری انعطاف

باشد می زیر صورت به شده استاندارد لجستیک گاما توزیع گشتاور مولد تابع

Mz(t) =
∞∑
k=٠

(−١)k
(
t

k

)
١

(k + ١− t)a , t < ١. (٣٠)

است. زیر صورت به شده استاندارد لجستیک گاما توزیع ام s گشتاور همچنین

µs = E(Zs) =
١

Γ(a)

n∑
k=٠

(−١)k
(
n

k

)
Γ(a+ n− k)×

∞∑
l=٠

b
(k)
l

(l + k + ١)n+a−k (٣١)

bj = b
(٠)
j = ١

j+١ همچنین و b(k)l =
∑l
j=٠ b

(k−١)
j bl−j که

نتیجه�گیری و بحث

الگو از استفاده با نبودند قادر آماردانان گذشته در که کرد بررسی و تحلیل را وسیع و پیچیده های داده توان می یافته تعمیم های توزیع بیان با

انعطاف چارچوب یافته تعمیم های توزیع واقع در یابند. دست مهم این به پارتو و وایبل گاما، نمای، نرمال، های توزیع همانند کالسیک های

کنند. می مهیا بزرگ های داده روی بر بندی مدل برای را پذیری
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شمارشی داده�های رگرسیون در آن کاربرد و ساندرز بیرنبام پواسون توزیع

امیرزاده وحید گیالنی، نرجس پورموسی١، رضا

آمار بخش کامپیوتر، و ریاضی دانشکده کرمان، باهنر شهید دانشگاه

مدل�هایی اخیراً هستند. نیاز مورد و مطرح آماری، ومبحث موضوع هر در که هستند اولیه�ای ابزار�های مهمترین از آماری توزیع�های چکیده:

پواسون رگرسیون مدل شمارا داده�های مدل�سازی اصلی چارچوب شده�اند. شناخته کاربردی ادبیات شاخه�های از بسیاری در شمارا داده�های برای

چنین از استفاده حال این با است، رشته�ها از گسترده�ای طیف در شمارا های داده توصیف برای محبوب مدل یک پواسون رگرسیون است.

به معموال محققان نباشد. برقرار همیشه است ممکن فرض این اما باشد، آن�ها میانگین با برابر باید داده�ها واریانس که می�دهد نشان مدلی

مدل�ها این در هستند. پواسون رگرسیون مدل از تعمیم�هایی آمیخته پواسون رگرسیون مدل�های هستند. مشکل این رفع برای مدل�هایی دنبال

تاکنون که آمیخته پواسون توزیع�های از بعضی معرفی به ما مقاله این در هستند. پذیرتر انعطاف عمل در و است میانگین از بزرگتر واریانس

مسئله با مقابله برای را ساندرز پواسون-بیرنبام رگرسیون مدل ادامه در و می�پردازیم شده�اند گرفته کار به پراکنش بیش مسئله با مقابله برای

کرد. خواهیم معرفی پراکنش بیش

آمیخته. پواسون رگرسیون پراکنش، بیش پواسون، رگرسیون شمارا، داده�های کلیدی: واژه�های

.62H10 ،60E05 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

در بگیرد، می�تواند مقداری هر نسبی طور به واریانس و هستند مستقل هم از σ٢ واریانس و µ میانگین نرمال توزیع بر مبتنی مدل�های در

دهنده نشان Y تصادفی متغیر کنید فرض مثال عنوان به نیستند. مستقل واریانس و میانگین دوجمله�ای و پواسون توزیع�های در که حالی

در هم�چنین است. np(١− p) واریانس و np میانگین با دوجمله�ای توزیع دارای Y بنابراین باشد، مستقل آزمایش n در پیروزی�ها تعداد

پواسون توزیع از واقعاً که باشیم Yi مشاهدات از مجموعه�ای شاهد ما اگر بنابراین می�باشند. µ با برابر واریانس و میانگین پواسون توزیع

عنوان به حوادث وقوع کنیم فکر که است رایج این باشد. نمونه میانگین با ( نزدیک (یا برابر باید نمونه واریانس منطقی طور به کنند، پیروی

تابعی حوادث تعداد واریانس که می�دهند نشان فرایند�ها این دو هر می�شوند. گرفته نظر در برنولی فرایند یک احتماال یا و پواسون فرایند یک

دارد: برابری واریانس و میانگین که است این پواسون توزیع کلیدی ویژگی�های از یکی است. حوادث تعداد میانگین از

E(Y ) = V ar(Y ) = µ

pourm@uk.ac.ir : موسی پور ١رضا



واریانس - دارد وجود توزیع این ساختار در که محدودیتی دلیل به اما است، پواسون رگرسیون مدل تعداد داده�های مدل�سازی اصلی چارچوب

داده�های مدل�سازی در شده داده رخ اضافی تغییرات هستند. مشکل این رفع برای مدل�هایی دنبال به معموال محققان است- میانگین با برابر

می�نامند. پراکنش بیش را نیست آن�ها توضیح به قادر تنهایی به پواسون توزیع که شمارا

پراکنش بیش است. شایع داده�ها از نوع این به پواسون توزیع تناسب عدم و شده شناخته خوبی به شمارا داده�های در پراکنش بیش مسئله

مسئله با مقابله برای مختلفی راه�حل�های و شده بیان یافته تعمیم خطی مدل�های ادبیات در طوالنی زمان مدت برای که بوده بالقوه مشکل یک

اینجا در هستند. پواسون توزیع از تعمیم�هایی شمارا داده�های تحلیل و تجزیه برای جایگزین توزیع�های است. شده پیشنهاد پراکنش بیش

وجود هستند. برخوردار پواسون توزیع به نسبت بیشتری انعطاف�پذیری از اضافی پارامتر�های وجود دلیل به می�شوند انتخاب که توزیع�هایی

کلیدی ویژگی�های شد گفته قبال که همان�طور باشیم. ها داده به برازش برای بهتری مدل�های دنبال به ما که است ای انگیزه پراکنش بیش

پراکنش بیش مسئله دهنده نشان اغلب تجربی طور به داده�ها حال این با است، برابر واریانس و میانگین دارای که است این پواسون توزیع

در آمیخته پواسون رگرسیون و پواسون رگرسیون مدل عملکرد مقایسه به (٢٠٠۴) همکاران و لرد هستند. میانگین از بزرگتر واریانسی با

پرداختهاند. موتوری نقلیه وسائل تصادفات مدل�سازی

یعنی: است، میانگین با متناسب واریانس که می�شود گرفته نظر در فرض این شمارا داده�های زمینه در

V ar(Y ) = ϕE(Y ) = ϕµ

کرد. خواهیم معرفی را آن�ها آتی بخش�های در که است آمیخته توزیع�های از استفاده پراکنش بیش مسئله با مقابله راه�حل�های از یکی

ساندرز بیرنبام توزیع با آشنایی ٢

ایجاد خستگی برای خستگی، عمر طول توزیع عنوان به (١٩۶٩) ساندرز و بیرنبام توسط بار نخستین برای ساندرز بیرنبام متغیره تک توزیع

برخوردار ویژه�ای اهمیت از صنعت، و علم در فراوان کاربرد علت به ساندرز بیرنبام توزیع است. شده معرفی دوره�ای بارگذاری فرایند تحت شده

همکاران و لیمونت و (٢٠٠۶) لی و فرام مانند بسیاری محققان می�رود. کار به خستگی زمان مدل�سازی برای گسترده�ای طور به و است

توزیع�های دارای که بعدی دو ساندرز بیرنبام توزیع (٢٠١٠) همکاران و کاندو هم�چنین پرداخته�اند. توزیع این تعمیم و بسط به (٢٠٠٧)

کرده�اند. معرفی را است بعدی تک ساندرز بیرنبام حاشیه�ای

به آن تجمعی توزیع تابع شود، فرض (W ∼ BS(α, β)) ، β و α پارامترهای با ساندرز بیرنبام توزیع دارای W تصادفی متغیر اگر

است: زیر فرم

FBS(w;α, β) = Φ[
١
α
{(w
β
)
١
٢ − (

β

w
)
١
٢ }], w > ٠ , α > ٠ , β > ٠.

توزیع میانه β هم�چنین هستند. مقیاس و شکل پارامترهای ترتیب به β و α پارامتر�های و استاندارد نرمال تجمعی توزیع تابع Φ(.) آن در که

می�شود: مشخص زیر صورت به متناظر احتمال چگالی تابع است. نیز ساندرز بیرنبام

fBS(w;α, β) =
١

٢
√
٢παβ

[(
β

w
)
١
٢ + (

β

w
)
٣
٢ ] exp[− ١

٢α٢ (
w

β
+
β

w
− ٢)] , w > ٠.

٢٠٢



می�شود. متقارن α −→∞ که زمانی و است راست به چوله و مدی تک توزیع این احتمال چگالی تابع

کشیدگی ضریب و چولگی ضریب واریانس، ریاضی، امید برای زیر روابط باشد، BS(α, β) توزیع Wدارای تصادفی متغیر اگر .١.٢ گزاره

هستند: برقرار

E(W ) = β(١+
١
٢α

٢) , V ar(W ) = (αβ)١)٢+
۵
۴α

٢)

β١(W ) =
١۶α١١)٢α٢ + ۶)

(۵α٢ + ۴)٣ , β٢(W ) = ٣+
۶α٩٣)٢α٢ + ۴١)

(۵α٢ + ۴)٣

آن�گاه باشد، BS(α, β) توزیع Wدارای تصادفی متغیر اگر .٢.٢ گزاره

W−١ ∼ BS(α, β−١)

تعمیم معکوس گوسین توزیع دو از آمیخته�ای صورت به میتوان را آن باشد، BS(α, β) توزیع دارای W تصادفی متغیر اگر .٣.٢ گزاره

یعنی: کرد. معرفی یافته

W =d

 X١ p١ = ١
٢

X٢ p٢ = ١
٢

نوشت: می�توان صورت این در که می�باشد X٢ ∼ GIG(١٢ ,
١
βα٢ ,

β
α٢ ) و X١ ∼ GIG(−١

٢ ,
١
βα٢ ,

β
α٢ ) آن در که

fBS(w;α, β) =
١
٢fGIG(w;

١
٢ ,

١
βα٢

,
β

α٢
) +

١
٢fGIG(w;−

١
٢ ,

١
βα٢

,
β

α٢
). (١)

است: زیر صورت به GIG(χ, ψ, ν) چگالی تابع است ذکر به الزم

fGIG(w;χ, ψ, ν) =
(ψχ )

ν
٢

٢Kν(
√
χψ)

wν−١ e
−١
٢ (χw−١+ψw).

می�باشد. یافته تعمیم سوم نوع بسل تابع Kν آن در که

آن تعمیم و پواسون رگرسیون ٣

پواسون رگرسیون مدل •

است: زیر صورت به پواسون رگرسیون مدل آن�گاه باشد، µ میانگین با پواسون توزیع دارای Y تصادفی متغیر کنید فرض .١.٣ تعریف

fY (y | x) =
e−µµy

y!
, y = ٠,١,٢,٣, ...

E(Y | x) = µ = exp(xtB), µ > ٠.

٢٠٣



می�شود. استفاده هستند برابر واریانس و میانگین آن در که شمارا داده�های مدل�سازی برای گسترده�ای طور به پواسون رگرسیون مدل

این راه�های از یکی داده�اند. تعمیم را توزیع این زیادی آماردانان پراکنش، بیش مشکل رفع و مدل این پذیری انعطاف بردن باال برای

توزیع�ها این همه�ی در که می�باشد آمیخته توزیع�های از استفاده تعمیم

E(Y ) = µ , V ar(Y ) = µ+ µ٢V ar(λ)

پرداخته آن�ها ویژگی�های از برخی و آمیخته پواسون رگرسیون مدل�های معرفی به خود مقاله در (١٩٨٢) هایند می�شوند. گرفته نظر در

است.

گاما پواسون- رگرسیون •

اثر یک کردن اضافه و پواسون رگرسیون مدل با شروع شمارا، داده�های در پراکنش بیش مسئله با مقابله برای جایگزین روش یک

منفی جمله�ای دو توزیع یا گاما پواسون- توزیع معموال شمارا داده�های در پراکنش بیش مسئله با مقابله برای است. ضربی تصادفی

است. گرفته قرار بررسی مورد بسیاری نویسندگان توسط گاما پواسون رگرسیون مدل می�شود. استفاده

باشد. µλواریانس و میانگین با پواسون λ نشده مشاهده تصادفی متغیر شرط به Y توزیع کنید فرض .٢.٣ تعریف

Y | λ ∼ PO(µλ)

متغیر حاشیه�ای چگالی تابع صورت این در )می�باشد، ١σ ,
١
σ ) پارامتر�های با گاما توزیع دارای λ و است µ = exp(xtB) آن در که

است: زیر صورت به می�باشد منفی جمله�ای دو توزیع همان که Y تصادفی

p(Y = y) =
Γ(y + ١

σ )

Γ(y + ١) Γ( ١σ )
(

σµ

١+ σµ
)y (

١
١+ σµ

)
١
σ .

و

E(Y ) = µ , V ar(Y ) = µ(١+ σµ)

معکوس گوسین پواسون- رگرسیون مدل •

داده�های مدل�سازی برای بالقوه طور به توزیع این است. معکوس گوسین و پواسون توزیع آمیخته معکوس، گوسین پواسون- توزیع

بیشتری پذیری انعطاف معکوس گوسین توزیع می�شود. استفاده معکوس گوسین توزیع پذیری انعطاف دلیل به باال، پراکندگی با شمارا

جمله�ای دو مدل یا گاما پواسون- مدل برای بالقوه جایگزین یک معکوس گوسین پواسون- توزیع بنابراین دارد. گاما توزیع به نسبت

پواسون- توزیع با خطی مدل�های بررسی به خود مقاله در (٢٠٠٧) همکاران و گیلیان است. شمارا داده�های تحلیل و تجزیه در منفی

پرداخته�اند. معکوس گوسین

٢٠۴



پواسون- مدل از استفاده هم�چنین است. بسته آن احتمال تابع فرم که است این معکوس پواسون-گوسین توزیع بارز ویژگی�های از یکی

چگالی تابع برای مشخصی و بسته شکل بعد تعریف در دارد. منفی جمله�ای دو مدل به نسبت کمتری محاسبات به نیاز معکوس گوسین

است. شده بیان یافته تعمیم سوم نوع بسل تابع اساس بر که کرد خواهیم ارائه Y احتمال

باشد. µλواریانس و میانگین با پواسون λ نشده مشاهده تصادفی متغیر شرط به Y توزیع کنید فرض .٣.٣ تعریف

Y | λ ∼ PO(µλ)

چگالی تابع صورت این در می�����باشد، (١, ١σ ) پارامتر�های با معکوس گوسین توزیع دارای λ و است µ = exp(xtB) آن در که

است: زیر صورت به Y احتمال

P (Y = y) = (
٢θ
π
)
١
٢
µy

y!
e

١
σ

Ky− ١
٢
(θ)

(θσ)
y .

و یافته تعمیم سوم نوع بسل تابع k آن در که

θ٢ =
١
σ٢

+
٢µ
σ
.

داریم: صورت این در

E(Y ) = µ , V ar(Y ) = µ(١+ σµ)

یافته تعمیم معکوس گوسین پواسون- رگرسیون مدل •

و پراکنده بیش شمارای داده�های برای مفید پارامتری ٣ مدل یک دهنده ارائه (Sichel) یافته تعمیم معکوس پواسون-گوسین توزیع

توزیع دارای λ که می�����آید دست به زمانی و است آمیخته پواسون توزیع یک Sichel توزیع است. باال و مثبت چولگی دهنده نشان

و شمارا داده�های مدل�سازی برای چارچوبی معرفی به خود مقاله در (٢٠٠٨) همکاران و رایگبی است. یافته تعمیم معکوس گوسین

پرداخته�اند. یافته تعمیم معکوس گوسین پواسون- توزیع

باشد. µλواریانس و میانگین با پواسون λ نشده مشاهده تصادفی متغیر شرط به Y توزیع کنید فرض .۴.٣ تعریف

Y | λ ∼ PO(µλ)

تابع صورت این در می�����باشد، ( ١
cσ ,

c
σ ) پارامترهای با یافته تعمیم معکوس گوسین توزیع دارای λ و است µ = exp(xtB) آن در که

است: زیر صورت به Y احتمال چگالی

p(Y = y) = (
µ

c
)y

١
(θσ)y+νy!

Kν+y(θ)

Kν(
١
σ )

.

آن در که

θ٢ =
١
σ٢

+
٢µ
cσ

, c = Rν(
١
σ
) =

kν+١(
١
σ )

kν( ١
σ )

.

٢٠۵



داد: نشان می�توان هم�چنین

E(Y ) = µ , V ar(Y ) = µ(١+ µ(
٢σ(ν + ١)

c
+

١
c٢
− ١)).

ساندرز پواسون-بیرنبام رگرسیون مدل ۴

توزیع دارای λ می�کنیم فرض آن در که می�پردازیم ساندرز پواسون-بیرنبام نام به پواسون رگرسیون از جدیدی مدل معرفی به مقاله این در ما

دست به شده داده نشان (٣.٢) گزاره در که ساندرز بیرنبام توزیع و یافته تعمیم معکوس گوسین توزیع ارتباط از ایده این است. ساندرز بیرنبام

این انتخاب می�رسد نظر به است، یافته تعمیم معکوس گوسین توزیع دو از خطی ترکیب ساندرز بیرنبام توزیع این�که به توجه با است. آمده

سایر به نسبت را بهتری برازش آمده، زیر قضیه در که بسته فرم داشتن هم�چنین و شمارا داده�های مدل�سازی در آمیزنده، توزیع عنوان به توزیع

به ساندرز بیرنبام پواسون- مدل یک (٢٠١٣) همکاران و هاشیموتوا اخیراً کند. فراهم پراکنش بیش مسئله با مقابله برای شده ارائه مدل�های

می�کنند، �پیروی ساندر بیرنبام توزیع از پیشامد زمان و پواسون توزیع از پیشامدها تعداد که فرض این با و بقا بهبودی میزان مدل�سازی منظور

میباشد. مقاله این پیشنهادی ایده با متفاوت که کرده�اند. معرفی

باشد. µλواریانس و میانگین با پواسون λ نشده مشاهده تصادفی متغیر شرط به Y توزیع کنید فرض .١.۴ قضیه

Y | λ ∼ PO(µλ)

صورت به Y احتمال چگالی تابع صورت این در می�باشد، (σ ١
٢ , ٢
σ+٢ ) ساندرز بیرنبام توزیع دارای λ و است µ = exp(xtB) آن در که

است: زیر

p(Y = y) = (
µβ

α٢θ
)y

e
١

α٢
√
٢π y! α

[α−١θ
−١
٢ ky+ ١

٢
(θ) + α θ

١
٢ ky− ١

٢
(θ)]

آن در که

θ٢ =
١
α۴

+
٢µβ
α٢

, α = σ
١
٢ , β =

٢
σ + ٢ .

می�شود. انجام سادگی به اثبات

هستند: برقرار توزیع این در واریانس و ریاضی امید برای زیر روابط

E(Y ) = µ , V ar(Y ) = µ+ µ٢(
σ(۴+ ۵σ)
(σ + ٢(٢ )

که داد نشان می�توان سادگی به همچنین دارد. وجود شده معرفی آمیخته مدل�های با مشابه مدل این در پراکنش بیش رابطه که است مشخص

f(λ | y) = c [β
١
٢ λy−

١
٢ e

−١
٢α٢ (

λ
β+ β

λ )
+ β

٣
٢ λy−

٣
٢ e

−١
٢α٢ (

λ
β+ β

λ )
].

آن در که

c =
١
٢ (

θα٢

β
)y [(θα٢)

−١
٢ ky+ ١

٢
(θ) + (θα٢)

١
٢ ky− ١

٢
(θ)]−١.

٢٠۶



داد: نشان میتوان سادگی به صورت این در که

E(λr|y) = (
β

α٢θ
)r [

α−١ θ
−١
٢ ky+r+ ١

٢
(θ) + α θ

١
٢ ky+r− ١

٢
(θ)

α−١ θ
−١
٢ ky+ ١

٢
(θ) + α θ

١
٢ ky− ١

٢
(θ)

].

می�گیرند. قرار استفاده مورد EM الگوریتم کمک به مدل این پارامترهای برآورد برای که

ساندرز -بیرنبام پواسون رگرسیون مدل کاربرد ۵

تصادفات به مربوط مثال این در اطالعات می�دهیم. قرار مطالعه مورد رگرسیون مدل�های توسط را کرمان استان جاده�ای تصادفات بخش این در

فرماندهی و انتظامی نیروی کاربردی تحقیقات دفتر همکاری با که می�باشند، کرمان استان نوروزی مسافرت�های در اخیر سال ٣ طی جاده�ای

پواسون-گوسین معکوس، پواسون-گوسین پواسون، مدل�های مدل، برازش بهترین تعیین برای شده�اند. آوری جمع کرمان استان راه پلیس

از استفاده با را آن�ها و کرده کاندید داده�ها به GAMLSS بسته و R افزار نرم از استفاده با را ساندرز -بیرنبام پواسون و یافته تعمیم معکوس

کائیک آ مقدار به توجه با می�دهد. نشان را برازشها این از حاصل کائیک آ مقادیر زیر جدول داده�ایم. قرار مقایسه مورد کائیک آ اطالع معیار

ها. مدل مقایسه برای کائیک آ مقادیر :١ جدول
کائیک آ اطالع معیار پارامتر تعداد مدل

٢٩١۶۵.٢۴۵ ٢ پواسون

۴۶٧۴.١٢۵ ٢ معکوس پواسون-گوسین

۴۵۴١.٠٧۴ ٣ یافته تعمیم معکوس گوسین پواسون-

۴۴٧٨.١۶۵ ٢ ساندرز پواسون-بیرنبام

می�کند. فراهم مدل�ها سایر به نسبت را بهتری برازش ساندرز بیربنام پواسون توزیع مدل�ها، سایر به نسبت ساندرز بیربنام پواسون- مدل کمتر

نتیجه�گیری و بحث

این در شده معرفی مدل است. شده پواسونی رگرسیونی مدل�های تعمیم باعث شمارشی داده�های مدل�سازی در پراکنشی بیش مسئله با مقابله

خود از بهتری برازش کمتر پارامتر یک داشتن به توجه با و بسته شکل دارای اصلی مدل برخالف است، رگرسیونی مدل از ترکیبی که مقاله

خودداری مدلها این توسط پیشبینی مباحث و EM الگوریتم آوردن از صفحات تعداد محدودیت دلیل به است ذکر به الزم است. داده نشان

کردهایم.

٢٠٧
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مجموع�های اساس بر مارکف مدل�های از استفاده با دایره�ای زمانی سری�های تحلیل و تجزیه
نامنفی مثلثاتی

زمان٣ روشنک ،٢ یارمحمدی مسعود ،١ پیرعدل سجاد

ارومیه مرکز غربی آذربایجان استان پیام�نور دانشگاه ١

شرق تهران مرکز تهران استان پیام�نور دانشگاه ٢

دزفول مرکز خوزستان استان پیام�نور دانشگاه ٣

این ، در شد. معرفی نامنفی، (فوریه مثلثاتی (سری) مجموع�های اساس بر متغیره تک دایره�ای توزیع�های از جدیدی خانواده ، در چکیده:

تصادفی متغیرهای از بردار یک توأم توزیع مدل�بندی برای چندگانه نامنفی مثلثاتی مجموع�های از استفاده با متغیره چند حالت برای خانواده

برای را نامنفی مثلثاتی مجموع�های بر�اساس دایره�ای توزیع�های از متغیره چند و متغیره تک خانواده ما مقاله، این در یافت. گسترش زاویه�ای

از عبارتند دایره�ای زمانی سری�های از عملی مثال�های می�بریم. کار به مارکف مدل�های از استفاده با دایره�ای داده�های زمانی سری�های مدل�بندی

جهت�های روز�، ساعت هر در حیوان یک حرکت�های از شده ثبت جهت�های مختلف�، نظارت ایستگاه�های در روز ساعت هر در باد وزش جهت

.. . . و روز ساعت هر در طوفان یک حرکت�های از شده ثبت

دایره�ای زمانی سری�های نامنفی�، فوریه سری فوریه�، سری دایره�ای�، توزیع�های کلیدی: واژه�های

متغیره چند و متغیره تک نامنفی مثلثاتی مجموع�های چگالی�های ١

صحیح عدد هر ازای به یعنی باشد؛ دوره�ای و نامنفی باید ،Θ ∈ (٠,٢π] مانند دایره�ای تصادفی متغیر یک f (θ; c) احتمال چگالی تابع

و ماردیا ،(٢٠٠١) سنگوپتا و جاماالمداک ،(١٩٩٣) (فیشر f (θ + ٢kπ; c) = f (θ; c) باشیم�: داشته پارامترها از c بردار و k دلخواه

ببینید). را (١٩٨٩) فینگلتون و یوپتن و (٢٠٠٠) جوپ

،(٢٠٠۴) فرناندز در مشخصشده�اند. باشند، دارا نامنفی مثلثاتی مجموع یک ضرایب باید که شرایطی بار، اولین برای ،(١٩١۵) فجر در

sajjadpiradl@yahoo.com پیرعدل: ١سجاد



است: شده تعریف زیر صورت به دایره�ای توزیع�های از خانواده�ای یر١، فه یافته�های از استفاده با

f (θ; c,M) =

∥∥∥∥∥
M∑
k=٠

cke
ikθ

∥∥∥∥∥
٢

=
M∑
k=٠

M∑
l=٠

ckcle
i(k−l)θ =

١
٢π +

١
π

M∑
k=١

[ak cos(kθ) + bk sin(kθ)] (١)

و k = ١,٢, . . . ,M ازای به cl=crl + iccl مختلط اعداد برای ak−ibk = ٢
∑n−k
v=٠ cv+kcv و

∑M
k=٠ ∥ck∥

٢
= ١

٢π که

دادن قرار با شود گرفته نظر در فوق خانواده از خاصی حالت عنوان به می�تواند یکنواخت، دایره�ای توزیع که کنید توجه .l = ٠,١, . . . ,M
،
∑M
k=٠ ∥ck∥

٢
= ١

٢π محدودیت به توجه با .M = ٠ دادن قرار با معادل طور به یا ،k = ١,٢, . . . ,M ازای به ak = bk = ٠
دارای ،c مختلط، پارامترهای بردار حالت، این در است. c٠ =

√
١
٢π −

∑M
k=٠ ∥ck∥

٢
= ١

٢π صورت به مثبت حقیقی عدد یک c٠
به است، نیز چگالی در نماها ماکزیمم تعداد با متناظر که ،M مثلثاتی، مجموع مرتبه همچنین، است. آزاد پارامتر تا ٢M با ٢M + ٢ بعد

با داده�های مجموعه به می�تواند که است مزیت این دارای دایره�ای، توزیع�های از خانواده این می�شود. گرفته نظر در اضافی پارامتر یک عنوان

نمایی چند دایره�ای توزیع�های از ترکیب یک عنوان به می�توان اش، چگالی تابع به چون شود. داده برازش چولگی یا نمایی چند خاصیت�های

ϕk ،c پارامترهای زاویه�های آن�گاه داد. نشان k = ٠,١, . . . ,M ازای به ck=ρke−iϕk صورت به می�توان را c پارامترهای کرد. نگاه

مقیاس پارامترهای ،k = ٠,١, . . . ,M ازای به ρk ،c پارامترهای نرم�های و هستند مکان پارامترهای ،k = ٠,١, . . . ,M ی ازا به

دایره�ای درچگالی شده تعریف مجموع در جمالت از کدام هر اهمیت کننده ؛منعکس
∑M
k=٠ ρ

٢
k = ١

٢π رابطه: برقراری علت به که می�باشند

می�باشد. (١) رابطه در

ازای به θi ∈ (٠,٢π] باشیم: داشته یعنی باشد، زاویه�ای تصادفی متغیرهای از بردار یک θ=(θ١, θ٢, . . . , θR) کنید فرض

شناسه�هایش همه در ٢π از دوره�ای باید f (θ; c) که کنید توجه باشد. آن احتمال چگالی تابع f (θ; c) کنید فرض و ،i = ١,٢, . . . , R
باشد. داشته

تعمیم زاویه�ای تصادفی متغیرهای از متغیره چند تصادفی بردارهای به را (٢٠٠٧) فرناندز و (٢٠٠۴) فرناندز نتایج دهید اجازه حال

به را f (θ; c,M) چگالی تابع مجموعی، چنین مربع نرم کنید فرض می�گیریم. نظر در را چندگانه (فوریه) مثلثاتی (سری) مجموع�های دهیم.

کند: تعریف زیر صورت

f (θ; c,M) =

∥∥∥∥∥∥
M١∑
k٠=١

M٢∑
k٠=٢
· · ·

MR∑
kR

ck١k٢...kRe
i(k١θ١+k٢θ٢+···+kRθR)

∥∥∥∥∥∥
٢

=

M١∑
k٠=١

M١∑
m١

M٢∑
k٠=٢

M٢∑
m٢

· · ·
MR∑
kR=٠

MR∑
mR=٠

ck١k٢...kRcm١m٢...mR
ei
∑R

j=١ (kj−mj)θj (٢)

١Fejér
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و j = ١,٢, . . . , R ازای به kj = ٠,١, . . . ,Mj ازای به است ck١k٢...kR مختلط اعداد شامل ،(c,M) پارامترهای بردار که

که این از اطمینان برای .ck١k٢...kR مزدوج به دارد اشاره cm١m٢...mR
و است اضافی پارامترهای بردار M=(M١,M٢, . . . ,MR)

شود: اعمال c پارامترهای روی زیر محدودیت باید یک، با است برابر f (θ; c,M) انتگرال
M١∑
k٠=١

M٢∑
k٠=٢
· · ·

MR∑
kR=٠

∥∥ck١k٢...kR∥∥٢ =
١

(٢π)R
(٣)

M بردار مؤلفه�های بعدی. R حلقه روی یکنواخت توزیع یک با است متناظر ،M١=M٢ = · · · =MR = خاص٠ حالت که کنید توجه

.θ تصادفی بردار از متناظر مؤلفه�های حاشیه�ای یکنواخت توزیع�های با متناظرند هستند، صفر با مساوی که

است: زیر صورت به ،j = ١,٢, . . . , R ازای به nj صحیح اعداد ازای به (n١, n٢, . . . , nR) مرتبه از توأم مثلثاتی گشتاور

E
(
ei
∑R

j=١ njθj
)

= (٢π)R
M١∑

k١−m١=n١

M٢∑
k٢−m٢=n٢

· · ·
MR∑

kR−mR=nR

ck١k٢...kRcm١m٢...mR

= (٢π)R
M١−n١∑
m٠=١

M٢−n٢∑
m٠=٢

· · ·
MR−nR∑
mR=٠

cm١+n١,m٢+n٢,...,mk+nk,cm١m٢...mR (۴)

با: هستند برابر ،f
(
θn; c

(n),Mn

)
متغیره تک حاشیه�ای توزیع�های

f
(
θn; c

(n),Mn

)
= (٢π)R−١

Mn∑
kn=٠

Mn∑
mn=٠

c
(n)
knmn

ei(kn−mn)θn (۵)

با: است برابر c(n)knmn
که

M١∑
k٠=١

M٢∑
k٠=٢
· · ·

Mn−١∑
kn−٠=١

Mn+١∑
kn+٠=١

· · ·
MR∑
kR=٠

ck١k٢...kn−١kn+١...kR
cm١m٢...mn−١mn+١...mR

(۶)

همچنین یافته�ها، این می�باشند. متغیره چند نامنفی مثلثاتی مجموع�های خانواده اعضای متغیره، تک حاشیه�ای توزیع�های که باشید داشته توجه

چند نامنفی مثلثاتی مجموع�های توزیع دارای زاویه�ای تصادفی متغیرهای اصلی بردار مؤلفه�های از تعداد هر حاشیه�ای توزیع�های یافتن برای

مثلثاتی مجموع�های خانواده از اعضایی نیز آن�ها و می�آیند دست به توأم توزیع�های از شرطی چگالی�های این، بر عالوه می�روند. کار به متغیره

از توابعی صورت به شرطی، و حاشیه�ای توأم، مثلثاتی گشتاورهای محاسبه، صورت در که کنید توجه ضمناً می�باشند. متغیره چند نامنفی

می�آیند. دست به c پارامترهای

٢١١



مثلثاتی مجموع�های چگالی�های اساس بر دایره�ای زمانی سری�های مارکف مدل�های ٢

نامنفی

(٢٠٠۶) هولزمن به می�توان دایره�ای، داده�های زمانی سری�های آماری تحلیل و تجزیه مورد در گذشته در شده انجام پژوهش�های مطالعه برای

است؛ کروی ابر یک سطح با متناظر متغیره)، (چند نامنفی مثلثاتی مجموع�های c پارامتر فضای که آنجایی از حال کرد. مراجعه آن منابع و

ساخت: زیر صورت به متغیره چند یا متغیره تک داده�های زمانی سری�های برای مارکفی مدل�های تا دارد وجود امکان این لذا

توزیعی دارای θt که کنید فرض نیز باشد. متغیره) چند یا متغیره (تک دایره�ای داده�های از زمانی سری یک θ١, θ٢, . . . , θT کنید فرض

بسط تعریف معادله آن�گاه، .t = ١,٢, . . . , T ازای به (c,M) پارامترهای با متغیره) (چند نامنفی مثلثاتی مجموع�های چگالی با باشد

است: زیر صورت به ،c تصادفی پارامتر بردار مارکفی

ct = Ect−١ + vt (٧)

،ct از زیر نرم قید حفظ برای ،E ماتریس و می�باشند متناظر کره ابر سطح روی تصادفی خطای یک vt و مختلط یکانی ماتریس یک E که

باشد: مختلط یکانی ٢∥∥١−Ect∥∥باید = c′t−١E
′Ect−١ = c′t−١ct−١ (٨)

.E′E = I که

نتیجه�گیری ٣

هر در طوفان یک حرکت�های از شده ثبت جهت�های از دایره�ای زمانی سری�های مانند واقعی داده�های مجموعه برای می�توان را پیشنهادی روش

از همچنین، برد. کار به و... مختلف نظارت ایستگاه�های در روز ساعت هر در باد وزش وجهت خاص آالینده�های مختلف سطوح روز، ساعت

می�توان متغیره�) (�چند نامنفی مثلثاتی مجموع مارکفی زمانی سری�های مدل Mدر و E پارامترها، برآوردیابی برای درستنمایی ماکزیمم روش

نمود. استفاده
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Sp-RCINAR(1,1) تصادفی، ضرایب با فضایی اول مرتبه اتورگرسیو مدل

٢ قدسی علیرضا تابنده١، عاطفه

سبزواری حکیم دانشگاه کامپیوتر، علوم و ریاضی دانشکده ١,٢

مانند آن خواص از بعضی و معرفی ،Sp-RCINAR(1,1) تصادفی، ضرایب با فضایی اول مرتبه اتورگرسیو مدل مقاله این در چکیده:

شوند. می معرفی نیز مدل ضرایب یول-واکر های برآوردگر شود. می بررسی آن اتوکواریانس تابع و واریانس میانگین،

تصادفی. ضرایب با اتورگرسیو مدل ای، دوجمله نازک عملگر نامنفی، صحیح مقادیر با فضایی اتورگرسیو مدل کلیدی: واژه�های

.62M30 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

هم زمانی های سری است. مناسب گاوسی توزیع دارای و حقیقی مقادیر با زمانی های سری سازی مدل برای معمولی ی ARMA های مدل

خالی های اتاق تعداد ، سیستم یک ی خطاها تعداد ماهانه، بیکاری ارقام شده، ارسال های پیام تعداد جرائم، تعداد تصادفات، تعداد چون

زمانی های سری نوع این مناسب ARMA های مدل که باشند می نامنفی مقادیرصحیح با زمانی های سری از هایی نمونه غیره، و هتل یک

سری سازی مدل در معمولی ی ARMA های مدل در ضرب حاصل جای به ای جمله دو نازک عملگر نام به ” ◦ ” عملگر از استفاده نیست.

شد. پیشنهاد (١٩٨۵) مکنزی توسط بار اولین ، مقادیرصحیح با زمانی های

شود: می تعریف زیر بصورت ای جمله دو نازک عملگر ϕ ∈ [٠،١] هر برای باشد، نامنفی صحیح تصادفی متغیر یک X کنید فرض

ϕ ◦X =
X∑
k=١

Yi

می X از مستقل و P (Yi = ١) = ١−P (Yi = ٠) = ϕ که بطوری است برنولی توزیع با مستقل تصادفی های متغیر از دنباله {Yi} که

باشد.

زید ال و اوش ال قبیل از اند کرده کار ها مدل این روی زیادی محققین که گرفت نام INARMA عملگر این بر مبتنی های مدل

و ژنگ .· · · و (٢٠٠۶) سیلوا و سیلوا و (٢٠٠۵ ،٢٠٠۴) الیویرا و سیلوا ،(١٩٩١) لی و دو ،(١٩٩٠) اوش ال و زید ال ،(١٩٨٧)

نمودند. معرفی شد، گرفته نظر در تصادفی متغیر یک ϕ پارامتر آن در که را RCINAR مدل (b،٢٠٠۶a) همکاران
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(١٩٩٣)؛ کرسی ) شود می استفاده فضایی ARMAی های مدل از نیز حقیقی مقادیر با فضایی های داده کردن مدل برای که دانیم می

تعداد دارند. وجود نیز نامنفی صحیح مقادیر با فضایی های داده ((١٣٩١) محمدزاده (٢٠١٠)؛ گایون و گاتان (٢٠٠۵)؛ گاتوی و شابنبرگر

هايی مثال شهر يك مختلف نقط در جرايم تعداد و كشور مختلف نقاط در خاص بيماری يك به مبتاليان تعداد كشور، های جاده در تصادفات

توسط (SINAR(1,1)) نامنفی صحیح مقادیر با فضایی اول مرتبه اتورگرسیو مدل باشند. می نامنفی صحيح مقادير با فضايی فرايندهای از

شد معرفی زیر صورت به فضایی های داده نوع این کردن مدل برای (٢٠١٢) همکاران و قدسی

Xij = ϕ١ ◦Xi−١,j + ϕ٢ ◦Xi,j−١ + ϕ٣ ◦Xi−١,j−١ + εij ,

مکان به است ممکن مدل این ضرایب .ϕ١ + ϕ٢ + ϕ٣ < ١ که طوری به باشند می ثابت مقادیری و مدل های پارامتر ϕ٣ و ϕ٢ ،ϕ١ که

فضایی اول مرتبه اتورگرسیو مدل معرفی ما هدف مقاله این در باشند. تصادفی ضرایب این است ممکن چنین هم و باشد داشته بستگی (i, j)

است. تصادفی ضرایب با

Sp-RCINAR(1,1) تصادفی ضرایب با فضایی اول مرتبه اتورگرسیو مدل ٢

باشد. بعدی دو منظم شبکه یک روی نامنفی صحیح مقادیر با فرایند یک متناهی، واریانس و µX میانگین با {Xij : i, j ∈ Z} کنید فرض

شود می تعریف زیر صورت به شبکه این روی ، Sp-RCINAR(1,1) تصادفی، ضرایب با فضایی اول مرتبه اتورگرسیو مدل

Xij = ϕ
(ij)
١ ◦Xi−١,j + ϕ

(ij)
٢ ◦Xi,j−١ + ϕ

(ij)
٣ ◦Xi−١,j−١ + εij (١)

متغیر از ای دنباله {εij} باشند. می [٠,١) روی توزیع هم و مستقل تصادفی های متغیر از ای دنباله ،r = ١,٢,٣ هر برای {ϕ(ij)r } که

می l ≥ ١ یا k ≥ ١ هر برای {Xi−k,j−l} از مستقل و {ϕ(ij)r , r = ١,٢,٣} از مستقل نامنفی، صحیح مقادیر با i.i.d تصافی های

باشد.

شود می فرض

µϕr = E(ϕ(ij)r ), σ٢ϕr
= V ar(ϕ(ij)r ), µε = E(εij), σ

٢
ε = V ar(εij),

شود می فرض چنین هم باشد. صفر تواند می µϕrها
از یکی حداکثر و باشند متناهی همه

µϕ١ + µϕ٢ + µϕ٣ < ١.

شوند. می معرفی فرآیند این واریانس و خودهمبستگی تابع میانگین، بعد بخش در

٢١۵



Sp-RCINAR(1,1) فرآیند واریانس و خودهمبستگی تابع میانگین، ٣

نمود: ثابت را ها آن توان می سادگی به که داریم زیر نتایج به نیاز فرآیند واریانس و خودهمبستگی تابع میانگین، کردن پیدا برای

E(ϕ ◦X) = µϕEX (٢)

V ar(ϕ ◦X) = µ٢ϕV ar(X) + µϕ(١− µϕ)E(X) + σ٢ϕ(E(X(X − ١)) (٣)

Cov(X,ϕ ◦ Y ) = µϕCov(X,Y ) (۴)

Cov(ϕ ◦X,β ◦ Y ) = µϕµβCov(X,Y ) (۵)

است. σ٢ϕ متناهی واریانس و µϕ میانگین با تصادفی متغیر یک ϕ ها آن در که

است زیر صورت به Sp-RCINAR(1,1) ایستای فرآیند میانگین .١.٣ قضیه

µX =
µε

١− µϕ١ − µϕ٢ − µϕ٣
� شود. می ثابت سادگی به (٢) از استفاده با و (١) تعریف به توجه با قضیه این اثبات.

صورت، به l ≤ ٠ و k ≥ ٠ برای Sp-RCINAR(1,1) ایستای فرآیند خودهمبستگی تابع .٢.٣ قضیه

ρ(k, l) = λkη−l (۶)

که

λ =
(١+ µ٢ϕ١ − µ

٢
ϕ٢
− µ٢ϕ٣)−

√
(١+ µ٢ϕ١ − µ

٢
ϕ٢
− µ٢ϕ٣)

٢ − ۴(µϕ١ + µϕ٢µϕ٣)
٢

٢(µϕ١ + µϕ٢µϕ٣)

و

η =
µϕ٢ + µϕ٣λ

١− µϕ١λ
. ٠ < η < ١ و ٠ < λ < ١ و

بنویسیم، توانیم می (k, l) ̸= (٠,٠) برای .γ(k, l) = Cov(Xi−k,j−l, Xij) کنید فرض اثبات.

γ(k, l) = Cov(Xi−k,j−l, Xij)

= Cov(Xi−k,j−l, ϕ
(ij)
١ ◦Xi−١,j + ϕ

(ij)
٢ ◦Xi,j−١ + ϕ

(ij)
٣ ◦Xi−١,j−١ + εij)

= Cov(Xi−k,j−l, ϕ
(ij)
١ ◦Xi−١,j) + Cov(Xi−k,j−l, ϕ

(ij)
٢ ◦Xi,j−١)

+Cov(Xi−k,j−l, ϕ
(ij)
٣ ◦Xi−١,j−١) + Cov(Xi−k,j−l, εij)

٢١۶



آوریم می دست به ،l ≥ ١ یا k ≥ ١ برای Cov(Xi−k,j−l, εij) = ٠ که این به توجه با و (۴) از استفاده با

γ(k, l) = µϕ١γ(k − ١, l) + µϕ٢γ(k, l − ١) + µϕ٣γ(k − ١, l − ١). (٧)

می ،l ≤ −١ یا k ≤ −١ برای γ(k, l) = Cov(Xi+k,j+l, Xij) ایستا فضایی فرایند یک برای که این به توجه با و مشابه طور به

که داد نشان توان

γ(k, l) = µϕ١γ(k + ١, l) + µϕ٢γ(k, l + ١) + µϕ٣γ(k + ١, l + ١). (٨)

به µϕ٣ و ،µϕ٢ ،µϕ١ که باشند می (٢٠١٢) همکاران و قدسی مقاله در (١٣) و (١٠) معادالت مشابه ترتیب به (٨) و (٧) های معادله

می حذف (٢٠١٢) همکاران و قدسی در شده ارائه اثبات با مشابهت دلیل به اثبات ادامه بنابراین اند. شده ϕ٣ و ϕ٢ ،ϕ١ جایگزین ترتیب

� گردد.

رابطه از بازگشتی صورت به توان می را l ≥ ٠ و k > ٠ برای ها خودهمبستگی

ρ(k, l) = µϕ١ρ(k − ١, l) + µϕ٢ρ(k, l − ١) + µϕ٣ρ(k − ١, l − ١) (٩)

آورد. دست به ρ(−k,−l) = ρ(k, l) و ρ(−k, l) = ρ(k,−l) روابط از l و k مقادیر سایر برای و

است زیر صورت به Sp-RCINAR(1,1) ایستای فرآیند واریانس .٣.٣ قضیه

γ(٠,٠) =
µX
∑٣
i=١ µϕi(١− µϕi)− µX(١− µX)

∑٣
i=١ σ

٢
ϕi

+ σ٢ε

١− (µϕ١ − µϕ٢µϕ٣)λ− (µϕ٢ + µϕ١µϕ٣)η − µ٢ϕ٣ −
∑٣
i=١ σ

٢
ϕi

(١٠)

نوشت توان می ١ از استفاده و γ(٠,٠) تعریف به توجه با اثبات.

γ(٠,٠) = Cov(Xij , Xij)

= Cov(ϕ
(ij)
١ ◦Xi−١,j + ϕ

(ij)
٢ ◦Xi,j−١ + ϕ

(ij)
٣ ◦Xi−١,j−١ + εij ,

ϕ
(ij)
١ ◦Xi−١,j + ϕ

(ij)
٢ ◦Xi,j−١ + ϕ

(ij)
٣ ◦Xi−١,j−١ + εij).

آوریم، می دست به (۵) و (٣) استفاده با

γ(٠,٠) = (µ٢ϕ١γ(٠,٠) + µϕ١)١− µϕ١)µX + σ٢ϕ١E(X(X − ١)) + µϕ١µϕ٢γ(١−,١)

+ µϕ١µϕ٣γ(١−,٠)) + µϕ١µϕ٢γ(−١,١) + µ٢ϕ٢γ(٠,٠) + µϕ١)٢− µϕ٢)µX

+ σ٢ϕ٢E(X(X − ١)) + µϕ٢µϕ٣γ(−١,٠) + µϕ٣µϕ١γ(٠,١) + µϕ٣µϕ٢γ(١,٠)

+ µ٢ϕ٣γ(٠,٠) + µϕ١)٣− µϕ٣)µX + σ٢ϕ٣E(X(X − ١)) + σ٢ε .

٢١٧



شود می نتیجه (٧) از استفاده با

γ(٠,٠) = µϕ١γ(١,٠) + µϕ٢γ(٠,١) + µϕ٣γ(١,١) + µX

٣∑
i=١

µϕi(١− µϕi)

+ E(X(X − ١))
٣∑
i=١

σ٢ϕi
+ σ٢ε

دهد می نتیجه باال رابطه در (٧) از γ(١,١) = µϕ١γ(٠,١) + µϕ٢γ(١,٠) + µϕ٣γ(٠,٠) جایگذاری

γ(٠,٠) = µϕ١γ(١,٠) + µϕ٢γ(٠,١) + µϕ١µϕ٣γ(٠,١) + µϕ٢µϕ٣γ(١,٠) + µ٢ϕ٣γ(٠,٠)

+ µX

٣∑
i=١

µϕi(١− µϕi) + E(X(X − ١))
٣∑
i=١

σ٢ϕi
+ σ٢ε

= (µϕ١ + µϕ٢µϕ٣)γ(١,٠) + (µϕ٢ + µϕ١µϕ٣)γ(٠,١) + µ٢ϕ٣γ(٠,٠)

+ µX

٣∑
i=١

µϕi(١− µϕi) + E(X(X − ١))
٣∑
i=١

σ٢ϕi
+ σ٢ε .

معادله در E(X(X − ١)) = γ(٠,٠) − µX(١ − µX) و (۶) از γ(٠,١) = ηγ(٠,٠) و γ(١,٠) = λγ(٠,٠) جایگزینی با

آوریم می بدست قبل

γ(٠,٠) = (µϕ١ + µϕ٢µϕ٣)λγ(٠,٠) + (µϕ٢ + µϕ١µϕ٣)ηγ(٠,٠) + µ٢ϕ٣γ(٠,٠)

+ µX

٣∑
i=١

µϕi(١− µϕi) + (γ(٠,٠)− µX(١− µX))
٣∑
i=١

σ٢ϕi
+ σ٢ε

داریم معادله طرف یک به باشند می γ(٠,٠) شامل که عباراتی انتقال با

γ(٠,٠)(١− (µϕ١ − µϕ٢µϕ٣)λ− (µϕ٢ + µϕ١µϕ٣)η − µ٢ϕ٣ −
٣∑
i=١

σ٢ϕi
) =

µX

٣∑
i=١

µϕi(١− µϕi)− µX(١− µX)
٣∑
i=١

σ٢ϕi
+ σ٢ε

� شود. می حاصل (١٠) جا این از

٢١٨



Sp-RCINAR(1,1) مدل ضرایب یول-واکر های برآوردگر ۴

آورد، بدست را یول-واکر معادالت به معروف زیر معادالت توان می (٩) از

ρ(١,٠) = µϕ١ + µϕ٢ρ(١−,١) + µϕ٣ρ(١−,٠)

ρ(٠,١) = µϕ١ρ(−١,١) + µϕ٢ + µϕ٣ρ(−١,٠)

ρ(١,١) = µϕ١ρ(٠,١) + µϕ٢ρ(١,٠) + µϕ٣ .

داریم فوق معادالت در ρ(−١,١) = ρ(١−,١) و ρ(−١,٠) = ρ(١,٠) ،ρ(١−,٠) = ρ(٠,١) جایگذاری با

ρ(١,٠) = µϕ١ + µϕ٢ρ(١−,١) + µϕ٣ρ(٠,١)

ρ(٠,١) = µϕ١ρ(١−,١) + µϕ٢ + µϕ٣ρ(١,٠)

ρ(١,١) = µϕ١ρ(٠,١) + µϕ٢ρ(١,٠) + µϕ٣ .

به ρ(k, l) جای به ρ̂(k, l) یعنی نمونه های خودهمبستگی جایگزینی با فوق معادالت از ϕ٣ و ϕ٢ ،ϕ١ های پارامتر یول-واکر های برآورگر

داریم و آیند می دست به زیر صورت

ϕ̂ = P̂
−١

ρ̂

و ρ̂
′
= (ρ̂(١,٠), ρ̂(٠,١), ρ̂(١,١)) ،ϕ̂

′

= (ϕ̂١, ϕ̂٢, ϕ̂٣) که

P̂ =


١ ρ̂(١−,١) ρ̂(٠,١)

ρ̂(١−,١) ١ ρ̂(١,٠)
ρ̂(٠,١) ρ̂(١,٠) ١


محاسبه زیر فرمول از {Xij ; i = ١, ..., n١ & j = ١, ..., n٢} تصادفی نمونه برای γ̂(k, l) که ρ̂(k, l) = γ̂(k, l)/γ̂(٠,٠) و

شوند، می

γ̂(k, l) =
١

n١n٢

∑
i

∑
j

(Xij − X̄)(Xi+k,j+l − X̄),

.k, l ∈ Z و max{١,١− l} < j < min{n٢, n٢ − l} ،max{١,١− k} < i < min{n١, n١ − k} که
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دم�سنگین توزیع�های از استفاده با آمیخته رگرسیونی مدل�های استوار برازش

٢ اردالن آرش تدین١، مژگان

یاسوج دانشگاه ارشد دانشجوی ١

یاسوج دانشگاه علمی هیئت ٢

فرضیه اساس بر و EM الگوریتم از استفاده با درستنمایی حداکثر روش به آمیخته رگرسیونی مدل یک پارامترهای کاربردها، بیشتر در چکیده:

مرتفع برای روش یک است. حساس دم�سنگین خطای توزیع و پرت نقاط به نسبت روش این اما می�شود. برآورد خطا جمالت برای نرمال،

دم توزیع اساس بر استوار روش یک بررسی با مقاله این در خطاست. جمالت برای سنگین دم های توزیع گرفتن نظر در مسئله این کردن

داده مجموعه یک از استفاده با همچنین پرداخت. خواهیم آمیخته رگرسیونی مدل�های پارامتر برآورد به EM الگوریتم از بهره�گیری و t سنگین

می�دهیم. قرار بررسی مورد را درستنمایی حداکثر روش� به نسبت روش این عملکرد واقعی

دم�سنگین توزیع�های توانمند، رگرسیون پرت، نقاط آمیخته، رگرسیونی مدل�های ،EM الگوریتم کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

زمینه�های در را مدل�های این کاربرد می�گیرد. بر در را تصادفی پدیده�های از وسیعی نسبتا بخش آماری مدل�سازی ١ متناهی آمیخته مدل�های

بین ارتباط بررسی منظور به گسترده طور به مدل�ها این یافت. می�توان ژنتیک و پزشکی اقتصاد، زیست�شناسی، کشاورزی، جمله از متفاوت

رگرسیونی مدل�های از آمیخته�ای آمیخته، مدل�های خانواده در می�گیرند. قرار استفاده مورد می�آیند، همگن و پنهان گروه چندین از که متغیرهایی

در می�شود، داده ارجاع رگرسیونی خط هر به که نقاطی با رابطه در اطالعی هیچ که زمانی بویژه است، گرفته قرار مطالعه مورد گسترده بطور

نباشد. دسترس

این در اما می�باشد. درستنمایی حداکثر برآورد روش از استفاده آمیخته، رگرسیونی مدل یک در نامعلوم پارامترهای برآورد برای معمول روش

توسط بار نخستین الگوریتم این می�شود. انجام ٢ EM الگوریتم بوسیله مدل�هایی چنین برای پارامتر برآورد معموال و ندارد وجود جواب حالت

کرده معرفی رگرسیونی خط دو برآزش برای را EM الگوریتم روش (١٩٨٩) وهمکاران دی�واس شد. معرفی (١٩٧٧) همکاران و دمپستر

برای EM الگوریتم از استفاده با داده�ها وتحلیل تجزیه در را رگرسیونی مدل�های از آمیخته�ای (٢٠٠٧) مکالچالن و جان همچنین است،

کرده�اند. اعمال مدل�هایی چنین برآزش

tadayon.mozhgan67@gmail.com : تدین ٢مژگان

١Finite Mixture Models
٢Expectation−Maximization Alghorithm



دم�سنگین خطای توزیع و پرت نقاط به نسبت درستنمایی حداکثر برآورد خطی، رگرسیونی مدل�های برای مربعات حداقل برآورد با مشابه

مارکاتو دارد. وجود استوار بصورت آمیخته رگرسیونی مدل یک برای پارامتر برآورد چگونگی زمینه در اندکی تحقیقات می�باشد. حساس

همکاران و نیکوو کرده�اند. ارائه آمیخته رگرسیونی مدل برآورد روش استواری منظور به داده هر برای وزنی فاکتور��های از استفاده (٢٠٠٠)

حداقل معیار بجای که (٢٠١٢) همکاران و بای کرده�اند. پیشنهاد را پیراسته درستنمایی برآورد از استفاده با استوار آمیخته برآزش (٢٠٠٧)

مدل�های استوار برآزش مقاله این در کرده�اند. معرفی پیشنهاد ۴ هیوبر و ٣ بای�اسکوئر توکی تابع مانند استوار معیارهای از استفاده مربعات،

برآورد این می�دهیم. قرار بررسی مورد رگرسیونی تنظیمات در t توزیع�های از ای آمیخته تعمیم بوسیله t توزیع از استفاده با را آمیخته رگرسیونی

مقایسه�ای قابل عملکرد هستند، نرمال توزیع دارای خطاها که زمانی بهینه، آزادی درجه انتخاب با که معنی این به است باالیی کارایی دارای

موجود روش چندین با را شده بررسی استوار روش شده سازی شبیه داده مجموعه یک از استفاده با دارد. درستنمایی حداکثر روش به نسبت

می�کنیم. مقایسه آمیخته، رگرسیونی مدل یک پارامترهای برآورد برای

الگوریتم از استفاده با مدل�ها این پارامتر برآورد روش و EM الگوریتم و متناهی آمیخته رگرسیونی مدل�های معرفی به دوم بخش در بنابراین

از استفاده با ادامه در می�دهیم. قرار بررسی و بحث مورد را آمیخته رگرسیونی مدل�های استوار برآورد روش سوم بخش در می�پردازیم. EM

مقایسه آمیخته، رگرسیونی مدل یک پارامترهای برآورد برای درستنمایی حداکثر روش با را شده بررسی استوار روش واقعی داده مجموعه یک

می�کنیم.

آمیخته رگرسیونی مدل�های برآزش ٢

برای می�شوند. ایجاد می�کند، تغییر همگن گروه�های بین در که رگرسیونی ضرائب ایجاد بوسیله نرمال خطاهای با آمیخته رگرسیونی مدل�های

بگیرید: نظر در را زیر مدل ساده، خطی رگرسیونی مدل یک

y = xTi β + ϵi , ϵi ∼ N(٠, σ٢) (١)

مشاهدات تمام روی رگرسیونی ضرائب که است این از حاکی قبلی اطالعات کنید فرض هستند. مدل نامعلوم پارامتر�های σ٢ و β آن در که

است. متناهی آمیخته رگرسیونی �های مدل از استفاده مدل، یک پارامتر�های در تغییری چنین کشیدن تصویر به برای روش یک نباشند. همگن

پارامتر�های بوسیله که رگرسیونی مدل m از ای مجموعه آمیخته رگرسیونی مدل�های در

(βTj , σ
٢
j ) , j = ١,٢, · · · ,m

m این از یکی آن اساس بر که دارد وجود Zi مانند پنهان تصادفی شاخص یک مشاهده هر برای و می�شود گرفته نظر در شده�اند، مشخص

می�شود. انتخاب y ایجاد برای مدل�

٣bisquare

۴Huber

٢٢٢



بطوری�که: است پنهان متغیر�های کالس Z کنید فرض کرد. بیان زیر بصورت می�توان را آمیخته خطی رگرسیونی مدل یک چارچوب

P (Zi = j|X) = πj , j = ١,٢, ...,m

می�شود: تعریف زیر بصورت خطی رگرسیونی مدل�های از آمیخته�ای است. jام مولفه در iام مشاهده گرفتن قرار احتمال برابر که

yi = xTi βj + ϵij , ϵij ∼ N(٠, σ٢j ) (٢)

بردار βj = (β٠j , β١j , ..., βpj)،X طرح ماتریس iام سطر xTi (i = ١,٢, · · · , n) و iام مشاهده برای پاسخ متغیر yi آن در که
دارای که است تصادفی خطای جمله ϵij و هستند مولفه�ها ترکیب احتماالت πjها jام، مولفه برای رگرسیونی پارامترهای بعدی (p + ١)

می�باشد. N(٠, σ٢j ) نرمال توزیع
می�شود فرض معموال اضافی اطالعات گونه هر غیاب در است. Zi متغیر عملکرد چگونگی تعیین آمیخته رگرسیونی مدل یک آماری کاربرد

می�کند.توزیع پیروی π = (π١, π٢, ..., πm) نامعلوم پارامتر�های با جمله�ای چند توزیع از Z بردار و مستقل�اند جفت یک Zi′ و Zi که

نوشت: زیر بصورت می�توان را X بودن معلوم شرط به y شرطی

f(y|X,θ) =
m∑
j=١

πjϕ(y;x
T
i βj , σ

٢
j ), (٣)

می�باشد. مدل نامعلوم پارامتر�های تمام از بعدی (p+ ١)m+ ٢m بردار θ = (π١,β
T
١ , σ

٢
١ , ..., πm,β

T
m, σ

٢
m) آن در که

بنابراین است. σ٢j واریانس و µj,i = xiβj میانگین با متغیره تک نرمال از متناهی آمیخته y حاشیه�ای Xتوزیع هرسطرماتریس برای پس

توزیع در میانگین که باشند متغیره تک نرمال توزیع�های از متناهی آمیخته از تعمیمی بعنوان است ممکن متناهی آمیخته رگرسیونی مدل�های

خاص حالت یک عنوان به است، ممکن متغیره تک نرمال توزیع�های از متناهی آمیخته دیگر، سوی از است. وابسته توضیحی متغیر به آمیخته

می�باشد. βj = µj آن در که، باشند متناهی آمیخته رگرسیونی مدل�های از

درستنمایی حداکثر برآورد بوسیله سنتی بطور {(x١, y١), ..., (xn, yn)} مشاهدات گرفتن نظر در با رابطه(٣) در θ نامعلوم پارامتر

بنابراین: می��شود. برآورد است، σ٢j واریانس و صفر میانگین با نرمال چگالی دارای خطاها که فرض این با ،(MLE)

θ̂ = arg max
θ

n∑
i=١

log[
m∑
j=١

πjϕ(y;x
T
i βj , σ

٢
j )] (۴)

بوسیله ومعموال ندارد صریحی حل فوق رابطه سازی ماکزیمم که کنید توجه می�باشد. N(µ, σ٢) چگالی تابع ϕ(.;µ, σ٢) رابطه این در که

می�شود. برآورد EM الگوریتم

EM الگوریتم ١.٢

با است. گرفته قرار استفاده ۵مورد گمشده مقادیر برآورد منظور به ابتدا که، است گسترده اجرای قابلیت با استاندارد ابزار یک EM الگوریتم

داده�های به مربوط مسائل انواع در و دارد. کاربرد درستنمایی حداکثر برآوردهای به مربوط محاسبات در الگوریتم، این ویژگی�های به توجه

۵Missing V alue

٢٢٣



می�شوند. Mنامیده گام یا سازی ماکزیمم گام و E گام یا تخمین گام�های که است گام دو شامل الگوریتم این است. مفید ناقص۶

واقعی مقدار به پارامتر�ها برآورد که می�کنیم تکرار آنقدر را الگوریتم اجرای داریم را آنها برآورد قصد که پارامتر�هایی برای اولیه مقادیر اساس بر

شود. همگرا

برآورد برای اینکه به توجه با شود. حاصل خاص همگرایی معیار یک که زمانی تا می�شود، تکرار M و E گام دو بین EM الگوریتم

می�پردازیم. حالت این در EM الگوریتم بررسی به کرد، استفاده الگوریتم این از می�توان آمیخته رگرسیونی مدل یک پارامتر�های

بر (Zi)j و است یک و صفر مقادیر از بعدی m بردار Zi آن در که می�گیریم، نظر در گمشده مقادیر عنوان به را (Z١, Z٢, · · · , Zn)T

می�گیریم: نظر در زیر صورت به را Zij مقادیر می�کند، اختیار را صفر یا ١ مقادیر نه، یا دارد تعلق مولفهjام به yi اینکه اساس

Zij =

 ١ دارد تعلق jام گروه به iام مشاهده اگر

٠ ندارد تعلق jام گروه به iام مشاهده اگر
(۵)

می�باشد: زیر صورت به کامل داده�های درستنمایی تابع بنابراین

Lc(θ,y,Z) =
n∏
i=١

m∏
j=١

[πjϕ(yi;x
T
i β, σ

٢
j )]

Zij (۶)

=

n∑
i=١

m∑
j=١

Zij log(πjϕ(yi;x
T
i β, σ

٢
j ))

می�شود: اجرا زیر بصورت EM الگوریتم {π(٠)
j ,β

(٠)
j , σ(٠), j = ١,٢, ...,m} اولیه مقادیر اساس بر

درستنمایی تابع لگاریتم انتظار مورد مقدار محاسبه : (E)تخمین گام

Q(θ,θ(k)) = E[ℓ(θ)|y,θ(k)]

= E[
n∑
j=١

k∑
i=١

Zij log(πifi(yj ; θi))|y,θ(k)]

=
n∑
j=١

k∑
i=١

E[Zij |y,θ(k)] log(πifi(yj , θi))

می�باشیم: زیر رابطه محاسبه نیازمند تنها است، zij از خطی تابعی Q(θ,θ(k)) چون

E[Zij |y,θ(k)] = p
(k+١)
ij =

π
(k)
j ϕ(yi;x

T
i β

(k)
j , σ٢(k))∑m

l=١ π
(k)
l ϕ(yi;xTi β

(k)
l , σ٢(k))

, i = ١, ..., n; j = ١, ...,m (٧)

می�باشد. jام مولفه به iام مشاهده گرفتن تعلق پسین احتمال مقدار این

۶incomplet data

٢٢۴



می�شوند. رسانی روز به (k + ١) مرحله در پارامتر�ها :M گام

β
(k+١)
j = arg min

βj

n∑
i=١

p
(k+١)
ij (yi − xTi βj)

٢ (٨)

نظر در با x١, ..., xn روی را y١, ..., yn که زمانی است وزنی مربعات حداقل برآورد یک محاسبه معادل β(k+١)
j برآورد اینجا در

داشت: خواهیم بنابراین می�دهیم. برازش pij وزن�های گرفتن

β
(k+١)
j = (XTW

(k+١)
j X)−١XTW

(k+١)
j y (٩)

می�شود: محاسبه زیر صورت به σ٢ و πj پارامتر�های برآورد

π
(k+١)
j =

١
n

n∑
i=١

p
(k+١)
ij (١٠)

σ٢(k+١) =
١
n

n∑
i=١

m∑
j=١

p
(k+١)
ij (yi − xTi β

(k+١)
j )٢ (١١)

تشکیل را آن اصلی قطر روی عناصر {p(k+١)
ij , i = ١,٢, ..., n} که است n× n قطری ماتریس یک (j = ١,٢, ...,m)W

(k+١)
j و

می�دهند.

وزنی مربعات حداقل برآورد Mبوسیله گام در ،β پارامتر برای الگوریتم�، این از حاصل درستنمایی حداکثر برآورد رابطه(۴)، اساس بر

می�شود. رسانی بروز شده

بررسی به ادامه در است. حساس سنگین دم خطای توزیع و پرت نقاط� به نسبت ،EM Mالگوریتم درگام مربعات حداقل معیار که می�دانیم

نمی�باشد. حساس پرت مشاهدات حضور نسبت که می�پردازیم استوار روش یک

t توزیع از استفاده با آمیخته رگرسیونی مدل�های استوار برآزش ٣

درجه νj با t توزیع یک (٢) مدل در خطا جمالت چگالی که می�گیریم نظر در ،(٣) آمیخته رگرسیونی مدل پارامترهای برآورد استواری منظور به

می�باشد: زیر بصورت t توزیع برای چگالی تابع فرم باشد. σ مقیاس پارامتر و آزادی

f(ϵ;σ, ν) =
Γ( ν+١

٢ )σ−١

(πν)
١
٢Γ(ν٢ ){١+ ϵ٢

σ٢ν
} ١

٢ (ν+١)
(١٢)

زیر درستنمایی لگاریتم سازی ماکزیمم بوسیله می�توان را (٣) رابطه در θ نامعلوم پارامتر است. معلوم پارامتر ν که می�گیریم نظر در ابتدا

کرد: محاسبه

ℓ(θ) =

n∑
i=١

log{
m∑
j=١

πjf(yi − xTi βj ;σ, ν)} (١٣)

٢٢۵



آنگاه می�گیریم. نظر در را (۵) رابطه دیگر بار است. شده پیشنهاد EM الگوریتم از استفاده اینجا در بنابراین ندارد، صریحی حل فوق رابطه

است: زیر بصورت X بودن معلوم بشرط (y,Z) مشاهدات برای کامل درستنمایی لگاریتم

ℓc(θ;y,Z) =
n∑
i=١
{
m∑
j=١

Zij log{πjf(yi − xTi βj ;σ, ν)} (١۴)

گام در EM الگوریتم نظریه بنابر می�باشد. Z = (Z١١, · · · , Znm) و y = (y١, y٢, · · · , yn) Xو = (x١,x٢, · · · ,xn) این در

ساده E(Zij |X,y,θ(k)) محاسبه به که می�کنیم، محاسبه را E(ℓc(θ;y,Z)|X,y,θ(k)) kام درتکرار θ(k) اخیر برآورد بشرط E

میآوریم: بدست را زیر رابطه مقدار Mماکزیمم گام در سپس می�شود.

E(ℓc(θ;y,Z)|X,y,θ(k)) =

n∑
i=١

m∑
j=١

E(Zij |X,y,θ(k)) log{pijf(yi − xTi βj ;σ, ν)} (١۵)

از مقیاسی آمیخته می�توان را t توزیع اینکه اساس بر می�توان را محاسبات نمی�کند. حاصل σ و βj برای صریحی عبارت نیز رابطه این حل

بطوریکه: باشد پنهان متغیر�های کالس u می�کنیم فرض کرد. ساده�تر گرفت، نظر در نرمال توزیع

ϵ ∼ N(٠, σ
٢

u
) , u ∼ gamma(١٢ν,

١
٢ν)

گام محاسبات می�توان u پنهان متغیر تعریف با می�باشد. σ مقیاس پارامتر با آزادی درجه ν با t توزیع یک ϵ حاشیه�ای توزیع بنابراین

است: زیر بصورت X بودن معلوم بشرط (y,u,Z) برای درستنمایی تابع لگاریتم بنابراین کرد. ساده�تر را Mالگوریتم

ℓc(θ;y,u,Z) =
n∑
i=١

m∑
j=١

Zij log{πjϕ(yi − xTi βj ,
σ٢

ui
)f(ui;

١
٢νj ,

١
٢νj)}

=
n∑
i=١

m∑
j=١

Zij log(πj) +
n∑
i=١

m∑
j=١

Zij log{f(ui;
١
٢νj ,

١
٢νj)}

+
n∑
i=١

m∑
j=١

Zij{−
١
٢ log(٢πσ٢) + ١

٢ log ui)−
ui
٢σ٢ (yi − xTi βj)

٢}

(١۶)

نادیده را می�توانآن ندارد، بر در نامعلومی پارامتر هیچ دوم عبارت چون است. Z از uمستقل = (u١, u٢, · · · , un) رابطه این در

و E(Zij |X,y,θ(k)) محاسبه به الگوریتم E گام در E(ℓc(θ;y,Z)|X,y,θ(k)) محاسبه بنابراین گرفت.

است: مطلوب زیر عبارت سازی Mماکزیمم گام در پس می�شود. ساده E(ui|X,y,θ(k), Zij = ١)

ℓc(θ;y,u,Z)

∝
n∑
i=١

m∑
j=١

E(Zij |X,y,θ(k))[log(πj)−
١
٢ log(٢πσ٢)− E(ui|X,y,θ(k), Zij = ١)

٢σ٢ (yi − xTi βj)
٢]

(١٧)

٢٢۶



است. θ برای صریحی حل دارای رابطه این

زیر گام دو دارای k)ام + ١) تکرار در θ(٠)اولیه مقادیر اساس بر (١٣) رابطه سازی ماکزیمم برای EM الگوریتم شد، گفته آنچه اساس بر

زیر: روابط اساس بر u(k+١)
ij و p(k+١)

ij مقادیر محاسبه : (E)تخمین گام است:

E(Zij |X,y,θ(k)) = p
(k+١)
ij =

π
(k)
j fi(yi − xTi β

(k)
j ;σ(k), νj)∑m

l=١ π
(k)
l f(yi − xTi β

(k)
l ;σ(k), νl)

(١٨)

و

E(ui|X,y,θ(k), Zij = ١) = u
(k+١)
ij =

ν + ١
ν + {(yi − xTi β

(k)
j )/σ(k)}٢

(١٩)

زیر: روابط اساس بر پارامترها رسانی بروز : (M)تخمین گام

π
(k+١)
j =

١
n

n∑
i=١

p
(k+١)
ij (٢٠)

و

β
(k+١)
j =

( n∑
i=١

xix
T
j p

(k+١)
ij u

(k+١)
ij

)−١ n∑
i=١

xiyip
(k+١)
ij u

(k+١)
ij (٢١)

و

σ(k+١) =
{∑n

i=١
∑m
j=١ p

(k+١)
ij u

(k+١)
ij (yi − xTi β

(k+١)
j )٢

n

}١/٢ (٢٢)

واقعی مثال یک تحلیل و تجزیه ۴

آمیخته رگرسیونی مدل�های برای درستنمایی حداکثر برآورد روش با استوار روش مقایسه برای واقعی داده�های وتحلیل تجزیه از بخش این در

به مربوط متغیر�های از که مشاهده ٨٨ شامل داده�ها از مجموعه این می�بریم. بهره ؟ اتانول داده�های مجموعه از منظور این به می�کنیم. استفاده

می�شود. تشکیل می�باشد، سیلندر تک اتومبیل موتور در مصرفی اتانول میزان

(E) اتانول به هوا مخلوط اشباع نسبت و (NOx) می�شود خارج اتومبیل اگزوز از که NO٢ و NO غلظت شامل مجموعه این مولفه�های

نیازمند ساختاری چنین با داده�هایی مجوعه است. شده داده نمایش (١) شکل در E متغیر مقابل در NOx متغیر پراکندگی نمودار می�باشد.

نمی�کند. حاصل مناسبی برآزش رگرسیونی خط یک تنها گرفتن نظر در زیرا آمیخته�اند، رگرسیونی مدل�های از استفاده

شکل می�افزاییم. داده�ها اصلی مجموعه به (۴,٢) نافذ پرت داده پنج پرت، مشاهدات حضور در شده بررسی روش استواری نمایش بمنظور

حداکثر برآورد با معادل که خطاها برای نرمال توزیع گرفتن نظر در با شده برازش رگرسیونی خطوط و اتانول داده�های پراکندگی نمودار ١

روش از حاصل خطوط که است واضح می�کشد. تصویر به را آزادی درجه یک با t توزیع گرفتن نظر در از حاصل خطوط و است درستنمایی

تحت خطوط که است شده سبب خطا جمالت برای t توزیع گرفتن نظر در مقابل در و می�گیرند قرار پرت مشاهدات تاثیر تحت MLEبشدت

می�باشد. برآورد روش استواری از حاکی این و نگیرند قرار پرت مشاهدات حضور تاثیر

٢٢٧
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نتیجه�گیری و بحث

توزیع نرمال، توزیع بجای آن در که است شده پرداخته آمیخته رگرسیونی مدل�های برآورد برای استوار برآورد روش یک بررسی به پژوهش این در

در و دارد مناسبی عملکرد شده بررسی روش که، است این از حاکی پژوهش این از حاصل نتایج است. شده گرفته نظر در خطا جمالت برای t

این بر همچنین MLEمی�باشد. روش به نسبت بیشتری کارایی دارای و است استوار پرت، مشاهدات حضور MLEدر روش با مقایسه

برد. بهره می�توان آمیخته رگرسیونی مدل�های در پارامتر برآورد برای توزیع�ها ازدیگر که باوریم
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مارکوف وضعیتی چند مدل پارامترهای برآورد بر مشاهده زمان�های بین فاصله تأثیر بررسی

زائری٣ فرید باغبان٢، اکبرزاده علیرضا جام�برسنگ١، سارا

تهران بهشتی، شهید پزشكی علوم دانشگاه پیراپزشكی، زیستی،دانشكده آمار دكتری دانشجوی زیستی، آمار ١گروه

فیزیوتراپی، تحقیقات نبخشی،مركز توا علوم ،دانشكده پروتئومیکس تحقیقات مرکز دانشیار، زیستی، آمار پایه،دکتری علوم ٢گروه

تهران بهشتی، شهید پزشكی علوم دانشگاه

شهید پزشكی علوم دانشگاه پیراپزشكی، دانشكده ، پروتئومیکس تحقیقات مرکز ، دانشیار زیستی، آمار دکتری زیستی، آمار گروه ٣

تهران بهشتی،

این تغییر کرد. ثبت زمان طول در گسسته وضعیت�هایی به�صورت می�توان را افراد سالمتی شاخص پزشکی مطالعات از بسیاری در چکیده:

در که آنجایی از داد. قرار بررسی مورد مارکوف فرآیند مثل تصادفی فرآیند یک از استفاده با می�توان را پیگیری زمان طول در وضعیت�ها

افراد معاینات برنامه برای مناسب زمانی فواصل گرفتن نظر در است، وقوع حال در زمان طول در پیوسته حالتی در فرآیندی چنین واقعیت

نتیجه گرفت. قرار بررسی مورد مدل برآوردهای بر زمانی فواصل تأثیر شبیه�سازی مطالعه یک از استفاده با مطالعه این در است. اهمیت حائز

واحد از بیشتر وضعیت هر در ماندگاری زمان میانگین که شرایطی در مشاهدات بین زمان�هایی در شده سانسور مقادیر گرفتن نظر در اینکه

شود. برآوردها اریبی کاهش باعث می�تواند باشد زمان

شبیه�سازی. شده، سانسور وضعیت مشاهدات، برنامه طرح مارکوف، چندوضعیتی مدل کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

از بسیاری در است. افزایش به رو پزشکی و مهندسی اقتصاد، نظیر علوم مختلف زمینه�های در طولی مطالعات از استفاده اخیر سال�های در

وضعیت�ها این بین تغییر روند بررسی اغلب گرفت. نظر در زمان طول در وضعیت�هایی به�صورت را مطالعه تحت فرآیند می�توان مطالعات این

بیماری�های و سرطان ایدز، نظیر بیماری�ها از بسیاری تغییرات روند پزشکی در می�دهد. قرار محقق اختیار در فرآیند رفتار از مناسبی اطالعات

در عفونت سطح تعیین مارکرهای از که ایدز بیماری در CD4 سلول�های تعداد تغییرات مثال به�عنوان می�گیرند. قرار تعریف این در قلبی مزمن

می�گیرد قرار بررسی مورد پیگیری یا درمان مدت طول در مارکر این تغییرات و می�گیرند نظر در وضعیت چهار در معمول طور به را است بدن

داده�اند. قرار بررسی تحت تصادفی فرآیندهای پایه بر متفاوتی مدل�های با را فرآیند این زیادی مطالعات .(Gentelman et al. 1994)

آوری جمع اطالعات و می�شوند مشاهده متوالی طور به بیماران معموال هستند. ناکامل اغلب بیماری روند ثبت از حاصل طولی داده�های

رخ نامعلومی زمان�های در معموال وضعیت�ها تغییر بنابراین نمی�شوند. مشاهده اندازه�گیری�ها بین فواصل در موجود اطالعات اما می�شوند،



ابتدای در معمول به�طور اینکه با آن عالوه�بر .( Commenges 2003) باشد معلوم افراد بیماری پیشینه از بخشی فقط است ممکن و می�دهد

به برنامه این مطالعه طول در می�شود، تدوین نظر مورد اطالعات ثبت و بیماران معاینه زمان�های تعیین جهت برنامه�ای پزشکی مطالعات

(مارکوف) انتقال مدل�های نظیر هستند زمان گسسته فرآیند�های پایه بر که مدل�هایی می�شود. توازن عدم و تغییر دستخوش می�تواند دالیلی

مدل�های استفاده شرایط این در .(Andersen 1988) ندارند را فوق شرایط با داده�های به برازش توانایی کلی حالت در طولی مطالعات در

در مارکوف در چندوضعیتی مدل�های عنوان با مدل�هایی چنین می�دهد. را شده ثبت اطالعات از بهینه استفاده امکان زمان پیوسته مارکوف

می�شوند. ذکر پزشکی مطالعات

Cox and Miller) کردند بیان را زمان پیوسته مارکوف فرآیندهای در انتقال احتمال و انتقال شدت بین رابطه ١٩۶۵ در میلر و کاکس

داده�های در انتقال شدت�های و انتقال های احتمال بین رابطه مثل آن پارامترهای بین روابط و مارکوف مدل جزییات کای ١٩٨۶ در . (1965

برآورد و مارکوف وضعیتی چند مدل برازش نحوه .(Kay 1986) داد شرح زمان طول در کلینیکی داده�های به برازش برای را شده مشاهده

ارائه ١٩٨٨ در باشند شده مشاهده مشابه دفعات تعداد به و یکسان زمان�های در افراد همه که حالتی در درستنمایی تابع از آن پارامترهای

خود به مخصوص زمان�های در افراد که حالتی برای را مدل این درستنمایی تابع همکارانش و جنتلمن ١٩٩۴ در .(Andersen 1988) شد

١٩٩۵ در .(Gentelman et al. 1994 ) دادند بسط است شده ثبت آنها اطالعات و شده�اند مشاهده خود، به مخصوص دفعات تعداد به و

کردند فراهم را مارکوف چندوضعیتی مدل�های به را تبیینی متغیرهای ورود امکان کاکس متناسب بخت�های مدل از استفاده با جونس و مارشال

Marshall, Guo, and)دادند شرح را فورترن برنامه توسط مدل برازش نحوه همکاران و مارشال همچنین .(Marshall and Jones 1995)

با وضعیت ۵ حداکثر تا را مدل�ها این برازش امکان و دادند ارائه R نرم�افزار در جامعی پکیج شارپلس و جکسن ٢٠٠٣ در . (Jones 1995

.(Jackson et al. 2003) کردند فراهم متفاوت انتقال ماتریس�های گرفتن نظر در امکان

از ناشی می�تواند ثبت عدم این نشود، ثبت شده معین زمان�های در افراد اطالعات است ممکن طولی مطالعات در شد ذکر که همان�طور

رخ که دلیلی هر به روند این باشد. شده تعیین زمان�های از غیر به دیگری زمان�های آن در مراجعه برای پزشک تشخیص یا بیمار مراجعه عدم

بیان به .(Grüger, Kay, and Schumacher 1991) نباشند پاسخ مقدار از ناشی که معنی این به باشند، بخش گاهی غیر�آ می�بایست دهد

مشاهدات آمدن بدست دلیل که داشت دقت باید تصادفی مشاهده زمان�های با طولی داده�های به مارکوف وضعیتی چند مدل برازش برای دیگر

گم صورت در خاص داده یک شود مشخص باید که است، گمشده داده�های مسأله مشابه مطلب این است. بوده چه خاص زمان�های این در

همچنان نیستند، بخش گاهی آ مشاهده زمان�های که فرض این پذیرش با خیر. یا می�دهد بدست مشاهده آن مقدار مورد در اطالعاتی شدن

ممکن مدل این درستنمایی تابع باشد. تأثیرگذار برآوردها این دقت میزان و مدل پارامترهای برآورد بر می�تواند مشاهدات بین زمانی فواصل

درستنمایی تابع نوشتن از استفاده با است شده سعی مقاله این در .(Lawless ٢٠١٣) باشد نداشته مناسبی عملکرد طوالنی فواصل در است

پارامترها برآورد و وضعیت آن برای ممکن وضعیت�های تمام روی شده، سانسور مشاهده زمان�های برخی در وضعیت�ها مقادیر که شرایطی در

کنیم. بررسی آن�ها واریانس و پارامترها شده برآورد مقادیر بر را مشاهده فواصل تأثیر آن، تحت

امکان و مشاهده زمان�های برنامه از مختلفی حالت�های است. شده ارائه استفاده مورد چندوضعیتی مدل نمادهای ابتدا متن این ادامه در

بر زمانی فواصل تأثیر مختلفی سناریوهای تحت شبیه�سازی مطالعه یک از استفاده با انتها در و است شده بیان زمان�ها این بودن بخش گاهی آ
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است. شده مطالعه برآوردها این واریانس میزان و پارامترها برآورد

کار روش ٢

مارکوف وضعیتی چند مدل�های ١.٢

آن�ها با مرتبط وضعیت�های و (ti١, . . . , tini
) شکل به زمان�ها از سری یک شامل iام فرد برای داده�ها باشد. فرد m نشانگر i کنیم فرض

و tj زمان�های در ،s(tj+١) و s(tj) شده مشاهده وضعیت جفت یک با چندوضعیتی کلی مدل در باشد. (s(ti١, . . . , s(tini)) شکل به

بود: خواهد زیر صورت به وضعیت جفت این با مرتبط درستنمایی تابع فرم tj+١

Li,j = ps(tj)s(tj+١)(tj+١ − tj) (١)

تابع می�باشد. است، شده ارزیابی t = tj+١ − tj زمان در که (١+tj)sام ستون و s(tj)ام سطر در p(t) ماتریس درایه شامل عبارت این

بستگی نامعلومی انتقال شدت ماتریس به عبارت این است. انتقال�ها تمام و افراد تمام روی عبارات این حاصلضرب L(Q) کامل درستنمایی

.(Cox and Miller 1965) می�رود به�کار p(t) تعیین برای که دارد

نداده رخ انتقالی شده مشاهده زمان�های بین که نحوی به باشد، وضعیت�ها بین انتقال دقیق زمان�های ،(ti١, . . . , tini) زمان�های اگر

بود: خواهد صورت این به درستنمایی تابع باشد،

Lij = exp
(
−qs(tj)s(tj)(tj+١ − tj)

)
qs(tj)s(tj+١) (٢)

یا

Lij = ps(tj)s(tj)(tj+١ − tj)qs(tj)s(tj+١) (٣)

به انتقال یک با tj+١ زمان در دقیقاً و بوده s(tj) وضعیت در فرآیند tj+١ و tj زمان�های بین فاصله در فرآیند می�شود فرض این�که دلیل به

.(Kay 1986) است رفته s(tj+١) وضعیت

که می�آید وجود به وقتی شده سانسور کمیت یک می�شود. سانسور مطالعه طول در فرآیند وضعیت مواقع برخی در شد ذکر که همان�طور

بود خواهد راست سانسور مرگ زمان بقا، مطالعات در مثال برای است. معلومی فاصله در مقدار آن بدانیم اما نباشد معلوم آزمودنی دقیق مقدار

فرآیندهای برای چندوضعیتی مدل�های در است. مطالعه زمان از بیشتر مرگ زمان می�دانیم چون باشد. زنده هنوز مطالعه اتمام از بعد فرد اگر،

درستنمایی می�شود سبب مطلب این است. همراه فاصله�ای سانسور با معمول طور به وضعیت�ها تغییر زمان متوالی، صورت به شده مشاهده

در مثال برای می�شوند. سانسور وضعیت) تغییر (زمان�های وقوع زمان�های مانند نیز وضعیت�ها اوقات گاهی شود. نوشته (١) رابطه شکل به

سانسور داده�های چنین برای نیست. معلوم آن�ها بیماری دقیق وضعیت اما هستند زنده افراد است معلوم مزمن بیماری�های مطالعات انتهای

بود: خواهد شکل این به درستنمایی و است c مجموعه از مقداری s(tj+١) وضعیت است معلوم فقط شده�ای،

Li,j =
∑
m=c

ps(tj),m(tj+١ − tj) (۴)
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شرایطی چنین در نیست. ضروری مطالعه، آخر وضعیت بودن معلوم صورت در خاص حالت این به درستنمایی تابع نوشتن است ذکر به الزم

کلی، بسیار صورت به است. معلوم مطالعه انتهای در وضعیت است، شده سانسور بقا زمان چه اگر زیرا می�رود، به�کار (١) رابطه همان

مجموعه�های در ترتیب به ١,٢, · · · , ni مشاهدات که است مشخص تنها و شده سانسور خاص فرد یک از مشاهده هر شود فرض اگر

مشاهده وضعیت�های میان از ممکن مسیرهای تمام روی مجموع صورت به خاص فرد این برای درستنمایی دارند، قرار c١, c٢, · · · , cni

است: زیر شکل به نشده

Li =
∑

sni
∈cni

· · ·
∑
s٢∈c٢

∑
s١∈c١

ps١s٢(t٢ − t١)ps٢s٣(t٣ − t٢) · · · psni−١sni
(tni − tni−١)

می�شود ماکزیمم نیوتن-رافسن شبه روش از استفاده با شد نوشته مطالعه تحت افراد تمام برای حاصلضرب به�صورت اینکه از بعد تابع این

.(Jackson ٢٠١١)

مشاهده زمان�های طرح ٣

برای یکسان غیر اندازه�گیری�های تعداد و ها زمان با طولی داده�های برای مدل�سازی استاندارد روش�های در شد بیان مقدمه در که هما�ن�طور

اگر اند. شده انتخاب بیماری فرآیند از مستقل حداقل یا شده�اند مشخص مطالعه آغاز از قبل معاینه و مشاهده زمان�های می�شود فرض افراد،

باشد، مطالعه ابتدای در شده تعیین زمان�های براساس درستنمایی تابع l٠ و نمونه در شده مشاهده زمان�های تحت افراد برای درستنمایی تابع l

باشد: برقرار زیر رابطه هرگاه گویند بخش گاهی ناآ را زمان�ها این تعریف طبق

l = const · l٠ (۵)

Grüger, Kay,) است مستقل زمان�ها در وضعیت مقادیر از ولی باشد وابسته زمان�ها به باال رابطه ثابت مقدار که دارد وجود امکان این

کامل درستنمایی می�توان دادند، ارائه مدل این درستنمایی کامل تابع از پرنتیس و کلبفلیش که تعریفی طبق .(and Schumacher ١٩٩١
نوشت نمونه در شده مشاهده زمان�های احتمال در نمونه در شده مشاهده زمان�های شرط به وضعیت مقادیر احتمال حاصلضرب صورت به را

یک حاصلضرب صورت به عبارت مشاهده زمان�های از وضعیت مقادیر بودن مستقل صورت در که .(Kalbfleisch and Prentice ١٩٨٠)
می�کند. تأیید را (۵) عبارت و بود خواهد شده مشاهده زمان�های در درستنمایی در ثابت مقدار

ثابت زمانی فواصل در بیمار هر آن در که ثابت، ثبت زمان�های برد؛ نام شرح این به می�توان را مشاهدات ثبت طرح حالت�های از برخی

صورت به چیست، بیمار کنونی وضعیت اینکه از فارغ نمونه�گیری دفعات تعداد تصادفی؛ ثبت زمان�های می�شود. مشاهده شده، تعیین پیش از

شدت به توجه با پزشک مراقبت تحت و است شدید آن�ها بیماری که بیمارانی برای پزشک؛ کنترل تحت ثبت زمان�های می�کند. تغییر تصادفی

به نیست مناسبی شرایط در شود متوجه که زمان هر بیمار بیمار؛ انتخاب به ثبت زمان�های می�شود. تعیین آن��ها بعدی ویزیت زمان بیماریشان

برآورد مشاهده زمان�های در موجود اطالعات گرفتن نادیده صورت در .(Grüger, Kay, and Schumacher ١٩٩١) کند مراجعه پزشک

.(Williamson, Hung-Mo, and Kim ٢٠٠٩) بود خواهد اریب پارامترها
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اختیار به ثبت زمان�های و بخش گاهی ناآ پزشک کنترل تحت و تصادفی ثابت، ثبت زمان�های یعنی، اول ثبت روش سه کلی طور به

نوع این اگرچه که است این دارد وجود میان این در که مهمی نکته .(Grüger, Kay, and Schumacher ١٩٩١) است بخش گاهی آ بیمار

زمان�ها بعصی در اطالعات ثبت عدم آن عالوه�بر می�شوند. شده ثبت داد�ه�های در تعادل عدم باعث اما هستند بخش گاهی ناآ ثبت زمان�های

بود. خواهد شده جمع�آوری داده�های تعادل عدم باعث نیز

شبیه�سازی ۴

این (با افراد برای ماهه یک برنامه�ریزی اساس بر داده�ها است، وقوع حال در زمان طول در پیوسته به�طور بررسی مورد فرآیند اینکه دلیل به

دو با مارکوفی مدل از داده شدند. تولید msm نرم�افزاری بسته از استفاده با نمی�شود) انجام ماه یک از پیش بررسی مورد مارکر تغییر که فرض

(مرگ) جاذب وضعیت و دو وضعیت به اول وضعیت از انتقال امکان آن در که شدند تولید (مرگ) جاذب وضعیت یک و انتقال وضعیت

زیراست: شکل به نظر مورد مدل انتقال شدت ماتریس دارد. وجود (بهبود) اول وضعیت به دو وضعیت از انتقال امکان همچنین دارد وجود

Q =


q١١ q١٢ q١٣

q٢١ q٢٢ q٢٣

٠ ٠ ٠


سانسور که تغییر این با داده�ها مارکوف وضعیتی چند مدل از شده برآورد پارامترهای ویژگی�های و مقادیر بر زمانی فواصل تأثیر بررسی برای

در با و شده سانسور مقادیر گرفتن نظر در بدون داده مجموعه دو به ادامه در شدند. تولید باشد، داده رخ ماه شش هر و ماه چهار هر وضعیت

شد. داده برازش مارکوف مدل آن، گرفتن نظر

در کم ماندگاری زمان میانگین نشانه به که اول مجموعه شد. گرفته نظر در انتقال شدت ماتریس درایه�های مجموعه برای متفاوت مقدار دو

دوم مجموعه .q٢٣ = ٠٫ ١ و q٢١ = ٠٫ ١ ،q١٣ = ٠٫ ٠٢ ،q١٢ = ٠٫ ۵ بود، ترتیب این به مقادیر شد گرفته نظر در دوم و اول وضعیت دو

q٢٣ = ٠٫ ١ و q٢١ = ٠٫ ٠٣ ،q١٣ = ٠٫ ٠٢ ،q١٢ = ٠٫ ١ صورت به باشد زیاد وضعیت دو در ماندگاری زمان میانگین که حالتی برای نیز

شبیه�سازی است. آمده ٢ و ١ جدول در شده سانسور مقادیر نگرفتن و گرفتن درنظر و سناریو دو تحت شده برآورد مقادیر شد. گرفته درنظر

است. شده گزارش آن�ها معیار انحراف و پارامترها برآورد برای میانگین مقادیر و شده تکرار بار ١٠٠٠ سناریو دو تحت داده�ها

نتیجه�گیری و بحث ۵

بر مشاهدات بین زمان مدت طول افزایش و مشاهده دفعات تعداد کاهش با رفته دست از اطالعات میزان بررسی مطالعه این از هدف

شدت�های برآور دقت روی بر را مشاهدات بین زمانی فواصل تأثیر بروکمایر و هوانگ بود. مارکوف وضعیتی چند مدل از حاصل برآوردهای

تعیین مشاهده زمان�های با وضعیتی سه پیشرو مدل در دادند نشان و کردند بررسی را چندوضعیتی پیشرو مدل�های در وضعیت�ها بین انتقال
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بین زمانی فواصل وقتی سه به دو وضعیت از انتقال و دو به یک وضعیت از انتقال برآورد در رفته دست از کارایی مطالعه ابتدای در شده

.(Hwang and Brookmeyer ٢٠٠٣) است کمی بسیار مقدار است، کمتر وضعیت هر در ماندگاری زمان میانگین از مشاهدات

حالتی در برآوردها است بیشتر وضعیت هر در ماندگاری زمان میانگین که دوم سناریو در شد، انجام کار این در که شبیه�سازی مطالعه در

میانگین که اول حالت در مقادیر این دارد. کمتری واریانس و کمتر اریبی است، شده گرفته نظر در درستنمایی تابع در شده سانسور مقادیر که

وضعیت�ها در ماندگاری زمان میانگین که حالتی در ترتیب این به دارند. کمی بسیار اختالف است کم دو و یک وضعیت دو در ماندگاری زمان

بدهد. به�دست بهتری نتایج تواند می مدل در سانسور گرفتن نظر در است بیشتر مقیاس مقدار از

معیار) انحراف (مقادیر ١ شبیه�سازی در مارکوف مدل برازش از حاصل پارامتر شده برآورد پارامتر میانگین مقادیر :١ جدول
q٢٣ = ٠٫ ١ q٢١ = ٠٫ ١ q١٣ = ٠٫ ٠٢ q١٢ = ٠٫ ۵ وضعیت�ها سانسور فواصل

٠٫ ١٠١۵ ٠٫ ١٠٠١ ٠٫ ٠١٨٩ ٠٫ ۵٠٣٧ ماه ۶ ٢*هر

(٠٫ ٠١٢٣) (٠٫ ٠١۵٠) (٠٫ ٠١٢٨) (٠٫ ٠۴۶۶) گرفتن درنظر بدون مدل برازش

٠٫ ١٠١۵ ٠٫ ١٠٠١ ٠٫ ٠١٨٩ ٠٫ ۵٠٣٧ ماه ۴ ٢*هر شده سانسور مقادیر

(٠٫ ٠١٢٣) (٠٫ ٠١۵٧) (٠٫ ٠١۴۶) (٠٫ ٠۴٩٨)

٠٫ ٠٩٩٧ ٠٫ ٠٩٩۵ ٠٫ ٠١٧٣ ٠٫ ۵٠۴٨ ماه ۶ ٢*هر

(٠٫ ٠١٣٠) (٠٫ ٠١۵٨) (٠٫ ٠١٢٢) (٠٫ ٠۵١٣) گرفتن درنظر با مدل برازش

٠٫ ١٠١۴ ٠٫ ١٠٠۵ ٠٫ ٠٢٠۵ ٠٫ ۴٨۴٣ ماه ۴ ٢*هر شده سانسور مقادیر

(٠٫ ٠١٢۴) (٠٫ ٠١۵٧) (٠٫ ٠١٣۶) (٠٫ ٠۴٧٩)

معیار) انحراف (مقادیر ٢ شبیه�سازی در مارکوف مدل برازش از حاصل پارامتر شده برآورد پارامتر میانگین مقادیر :٢ جدول
q٢٣ = ٠٫ ١ q٢١ = ٠٫ ٠٣ q١٣ = ٠٫ ٠٢ q١٢ = ٠٫ ١ وضعیت�ها سانسور فواصل

٠٫ ١١٨٢ ٠٫ ٠٣٢۵ ٠٫ ٠٢٠٩ ٠٫ ٠٩٩۴ ماه ۶ ٢*هر

(٠٫ ٠١۶۴) (٠٫ ٠٠٨٩) (٠٫ ٠٠۵٧) (٠٫ ٠١٣) گرفتن درنظر بدون مدل برازش

٠٫ ٠٩٨٩ ٠٫ ٠٢٩٨ ٠٫ ٠٢٠٨ ٠٫ ١٠٣۵ ماه ۴ ٢*هر شده سانسور مقادیر

(٠٫ ٠١۴٠) (٠٫ ٠٠٨١) (٠٫ ٠٠۵٨) (٠٫ ٠١١٨)

٠٫ ١١۵٢ ٠٫ ٠٣٢۴ ٠٫ ٠٢٠٠ ٠٫ ٠٩٩٨ ماه ۶ ٢*هر

(٠٫ ٠١۵٩) (٠٫ ٠٠٨٨) (٠٫ ٠٠۵۶) (٠٫ ٠١١۴) گرفتن درنظر با مدل برازش

٠٫ ٠٩٩٠ ٠٫ ٠٣٠٧ ٠٫ ٠١٩۴ ٠٫ ١٠١٩ ماه ۴ ٢*هر شده سانسور مقادیر

(٠٫ ٠١٣٩) (٠٫ ٠٠٨٣) (٠٫ ٠٠۵۶) (٠٫ ٠١١۶)

٢٣۵



مراجع

Andersen, P K. (1988). Multistate Models in Survival Analysis:a Study of Nephropathy and Mortality in Dia-

betes. Statistics in medicine, 7: 661–70.

Commenges, Daniel. (2003). Likelihood for Interval-Censored Observations from Multi-State Models. SORT,

27 (January): 1–11.

Cox, D R, and H D Miller. (1965). The Theory of Stochastic Processes. London.

Gentelman, R C, J F Lawless, J C Lindsey, and P Yan. (1994). Multi-State Markov Models for Analysing

Incomplete Disease History Data with Illustrations for Hiv Disease. Statistics in medicine 13 (June 1993):

805–21.

Grüger, J, R Kay, and M Schumacher. (1991). The Validity of Inferences Based on Incomplete Observations

in Disease State Models. Biometrics, 47(2): 595–605.

Hwang,Wei Ting, and Ron Brookmeyer. (2003). Design of Panel Studies for Disease Progression withMultiple

Stages. Lifetime Data Analysis, 9: 261–74.

Jackson, C H. (2011). Multi-State Models for Panel Data: The Msm Package for R. J Stat Softw, 38(8): 1–28.

Jackson, Christopher H, Linda D Sharples, Simon G Thompson, and Stephen W Duffy. (2003). Multistate

Markov Models for Disease Progression with Classification Error. the Statistician, 52: 193–209.

Kalbfleisch, J D, and R L Prentice. (1980). The Statistical Analysis of Failure Time Data. New York: Wiley.

Kay, R. (1986). A Markov Model for Analysing Cancer Markers and Disease States in Survival Studies. 42(4):

855–65.

Lawless, Jerald F. (2013). Armitage Lecture 2011: The Design and Analysis of Life History Studies. Statistics

in Medicine, 32 (November 2012): 2155–72.

Marshall, Guillermo, Wensheng Guo, and Richard H Jones. (1995). MARKOV: A Computer Progra . M for

Multi-State Markov Models with Covariables. Computer methods and programs in biomedicine, 47: 147–56.

٢٣۶



Marshall, Guillermo, and Richard H Jones. (1995). Multi-State Models a N D Diabetic Retinopathy. Statistics

in medicine, 14 (December 1993): 1975–83.

Williamson, J M, L Hung-Mo, and H Y Kim. 2009. Power and Sample Size Calculations for Current Status

Survival Analysis. Statistics in medicine, 28 (September 2005): 1999–2011.

٢٣٧



گسسته-پیوسته کناری�های با متغیره دو مفصل تابع پارامتر براورد

میریک١ عطایی زهرا نوقابی، جباری هادی

مشهد فردوسی دانشگاه آمار، گروه

یک می�گیرد. قرار استفاده مورد علوم سایر و اقتصادی پزشکی، مطالعات از بسیاری در که است مباحثی جمله از بقا داده�های تحلیل چکیده:

برای است. گسسته-پیوسته متغیرهای برای بقا رگرسیون مدل برازش دارد، فراوانی کاربرد بیمه و اقتصادی مباحث در خاص طور به که حالت

این در است. مفصل توابع بکارگیری توأم توزیع تابع براورد روش�های متداول�ترین جمله از است. نیاز مورد توأم بقای تابع براورد منظور این

توزیع تابع مفصل، توابع طریق از و پیوسته پنهان متغیر یک تعریف با و شده گرفته نظر در پیوسته گسسته- صورت به کناری توزیع توابع مقاله

است. شده داده برازش گاما-پواسن رگرسیون مدل جزء به جزء سازی ماکسیمم براورد روش و تابع این از استفاده با است. شده براورد توأم

پیوسته. پنهان متغیر گاما-پواسن، رگرسیون جزء، به جزء سازی ماکسیمم الگوریتم مفصل، تابع کلیدی: واژه�های

62Pxx ،62Jxx 62Exx :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

اگر است. نظر مد وابسته متغیرهای بین وابستگی وجود و گسسته-پیوسته کناری توابع با متغیره دو رگرسیون مدل یک برازش مقاله، این در

از استفاده با و C مفصل توسط FY١,Y٢ متغیره�ی دو توزیع تابع مفصل، تابع تعریف براساس باشند، پیوسته تصادفی متغیرهای Y٢ و Y١
رابطه�ی

FY١,Y٢ = C(u, v; ρ)

با که است V = FY٢(Y٢) ∼ U(٠,١) و U = FY١(Y١) ∼ U(٠,١) متغیرهای به مربوط مقادیر v و u رابطه این در می�شود. حاصل

قضیه�ی می�شود. گرفته نظر در FY٢ و FY١ بین وابستگی پارامتر عنوان به ρ همچنین می�شوند. حاصل احتمال انتگرال تبدیل قضیه�ی به توجه

متغیرهای از یکی حداقل چنانچه باشند. پیوسته Y٢ و Y١ اگر تنها و اگر است یکتا� شده معرفی مفصل تابع که می�دارد بیان (١٩۵٩) اسکالر

تابع یکتایی گسسته متغیر(های) حضور در چند هر بود. خواهد یکتا RanFY١ × RanFY٢ بر تنها C مفصل باشند، گسسته نظر مورد

یکنواخت فرضیه�ی احتمال، انتگرال تبدیل قضیه�ی به توجه با اما است، اثبات قابل RanFY١ × RanFY٢ بر آن کردن محدود با مفصل

داده�اند. قرار بررسی مورد را حالت این در موجود مشکالت و محدودیت�ها (٢٠٠٧) نسلهوا و جنست نمی�شود. حفظ کناری توزیع توابع بودن

آمیخته داده�های تحلیل در موجود مشکالت از بسیاری که می�شود ارایه مفصل توابع براساس رگرسیون مدل یک برازش برای روشی مقاله این در
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پیوسته پنهان متغیر یک از است، (٢٠٠٩) همکاران و سانگ توسط شده معرفی رگرسیون مدل از تعمیمی واقع در که مدل این در ندارد. را

می�شود. استفاده گسسته متغیر ساخت برای

آمیخته مفصل مدل برازش ٢

باشند. s٠, s١, . . . , sC مجزا مقدار C + ١ با گسسته تصادفی متغیر Y٢i ∼ FY٢i و پیوسته تصادفی متغیر Y١i ∼ FY١i می�کنیم فرض

می�گیریم: نظر در زیر صورت به Y٢i به نسبت پیوسته پنهان متغیر یک عنوان به را Y ∗i ∼ FY ∗
i
متغیر، دو این توأم توزیع مدل�سازی برای

Y٢i =



s٠ Y ∗i ∈ (−∞, γ١)
...

...

sk Y ∗i ∈ [γk, γk+١)

...
...

sC Y ∗i ∈ [γC ,∞)

است. γC+١ =∞ و γ٠ = −∞ و نامعلوم آستانه�ای مقادیر γ١ < . . . < γC آن در که

می�نماییم. استفاده آمیخته مفصل روش از آن�ها توأم توزیع تابع ساخت برای هستند، پیوسته Y ∗i و Y١i متغیرهای این�که به توجه با ادامه در

به Y ∗i و Y١i توأم توزیع تابع اسکالر، قضیه�ی براساس می�شود. گرفته نظر در C(., .|ρ) دومتغیره گاوسی مفصل توزیع تابع منظور این برای

می�شود: تعیین زیر صورت

FY١i,Y ∗
i
(y١, y

∗) = Φ٢{Φ−١(FY١i(y١)),Φ−١(FY ∗
i
(y∗))|Γ},

با است. Γ =

 ١ ρ

ρ ١

 وابستگی ماتریس با متغیره دو نرمال توزیع تابع Φ٢(., .|Γ) و استاندارد نرمال توزیع تابع Φ(.) آن در که

می�شود: محاسبه زیر صورت به Y٢i و Y١i توأم توزیع تابع ،Y ∗ و Y١ توأم توزیع تابع از استفاده

P (Y١ 6 y١, Y٢ = y٢) =



FY١i,Y ∗
i
(y١, γ١) ; y٢ = s٠

...
...

FY١i,Y ∗
i
(y١, γk+١)− FY١i,Y ∗

i
(y١, γk) ; y٢ = sk

...
...

FY١i(y١)− FY١i,Y ∗
i
(y١, γC) ; y٢ = sC

٢٣٩



می�شود. معرفی Y٢i و Y١i متغیرهای توأم چگالی زیرتابع لم در

که باشد پنهان و پیوسته تصادفی متغیر Y ∗i همچنین باشند. گسسته و پیوسته تصادفی متغیرهای ترتیب به Y٢i و Y١i کنید فرض .١.٢ لم

می�شود: محاسبه زیر صورت به Y٢i و Y١i متغیر دو توأم چگالی تابع است. شده تعریف Y٢i به نسبت

fY١,Y٢(y١, y٢) =



Φ(
q١٢−ρq١√
١−ρ٢

)fY١(y١) ; y٢ = s٠

...
...{

Φ(
qk+١
٢ −ρq١√

١−ρ٢
)− Φ(

qk٢−ρq١√
١−ρ٢

)

}
fY١(y١) ; y٢ = sk

...
...

Φ(
qC٢ −ρq١√
١−ρ٢)

fY١(y١) ; y٢ = sC

تعریف qk٢ := Φ−١(uk٢) = Φ−١{FY ∗
i
(γk)} ،k = ١,٢, ..., C هر برای و q١ := Φ−١(u١) = Φ−١{FYi(y١)} آن در که

می�شوند.

می�شوند: گرفته نظر در زیر صورت به Y ∗i و Y١i وابسته�ی متغیرهای کناری رگرسیون� مدل�های

E(Y١i) = µ١i(z١i,α)

E(Y ∗i ) = µ٢i(z٢i,β)

نامیده ربط توابع µ٢i و µ١i همچنین هستند. کمکی متغیرهای بردارهای z٢i و z١i و رگرسیون ضرایب بردارهای β و α آن�ها در که

متغیرهای می�کنیم فرض می�گذارند. اثر کناری میانگین�های بر صورت چه به کمکی متغیرهای بردار که می�کنند مشخص توابع این می�شوند.

می�کنند. پیروی تعمیم�یافته خطی رگرسیون مدل�های از کناری متغیرهای از یک هر باشند. پواسن و گاما توزیع�های دارای ترتیب به Y٢i و Y١i

بنابراین:

Y١i ∼ Gamma(µ١i , υ
٢) ; ln(µ١i) = z′١iα,

و

Y٢i ∼ Poisson(µ٢i) ; ln(µ٢i) = ln(ei) + z′٢iβ,

برای هستند. Y٢i وابسته�ی متغیر برای کمکی متغیرهای z٢i ∈ Rq و Y١i وابسته�ی متغیر برای کمکی متغیرهای z١i ∈ Rp آن�ها در که

متغیر دو توأم چگالی تابع بنابراین می�شود. استفاده شد، داده شرح که گونه�ای به و آمیخته مفصل روش از Y٢i و Y١i توأم توزیع تابع ساخت

٢۴٠



می�شود: حاصل زیر شکل به Y٢i و Y١i

f(y١i, y٢i|µ١i, υ, µ٢i, ρ) =



f١(y١i|µ١i, υ٢)Dρ

(
F١(y١i|µ١i, υ٢), F٢(γi|µ٢i)

)
; y٢i = ٠

f١(y١i|µi١, υ٢)

[
Dρ(F١(y١i|µ١i, υ٢), F٢(γk+١

i |µ٢i)) ; y٢i ≥ ١

−Dρ(F١(y١i|µi١, υ٢), F٢(γki |µ٢i))

] . (١)

آن در که

Dρ(u١, u
k
٢) := Φ(

qk٢ − ρq١√
١− ρ٢

) = Φ(
Φ−١(uk٢)− ρΦ−١(u١)√

١− ρ٢
).

y = (y′١, ...., y
′
n)
′ کنید فرض بود. خواهیم مدل پارامترهای براورد به قادر مختلف روش�های از استفاده با و چگالی تابع این به توجه با

قسمت این در که توأم مدل پارامترهای بردار .yi = (y١i, y٢i)
′ طوری�که باشد، Y٢ و Y١ وابسته�ی متغیرهای زوجی مشاهدات از برداری

توزیع�های به مربوط پارامترهای بردار ترتیب به θ٢ و θ١ می�شود. تعریف η = (θ١,θ٢,α,β, ρ) صورت به هستیم آن�ها براورد دنبال به

وجود دلیل به .ρ ∈ (−١,١) که است گاوسی مفصل پارامتر نیز ρ و کناری رگرسیون مدل�های ضرایب بردار β و α ،FY ∗
i
و FY١i کناری

صورت به را g(ρ) ∈ R آن، روی بر فیشر z تبدیل انجام با پارامتر، این مقادیر انتخاب در محدودیت

g(ρ) =
١
٢ ln (

١+ ρ

١− ρ )

می�پردازیم. آن براورد به و کرده تعریف

z٢i و z١i ماتریس�ها این در می�کنیم. تعریف را Z٢ = (z٢١, . . . ,z٢n)
′ و Z١ = (z١١, . . . , z١n)

′ طرح ماتریس�های این بر عالوه

هستند. y٢i و y١i به مربوط کمکی متغیرهای از بردارهایی

می�شود. تعریف زیر شکل به η پارامترهای بردار درستنمایی لگاریتم تابع ،(١) در شده معرفی چگالی تابع به توجه با

ℓ(η) =
n∑
i=١

log fY ١i(y١i; z١i,α,θ١) +
∑

k=٠,...,C
∀y٢i=sk

log
{
Φ
(qk+١

٢i (z٢i,β,θ٢)− ρq١i(z١i,α,θ١)√
١− ρ٢

)

− Φ
(qk٢i(z٢i,β,θ٢)− ρq١i(z١i,α,θ١)√

١− ρ٢
)}

آن در که

q١i(z١i,α,θ١) = Φ−١{FY١i(yi;z١i,α,θ١)} for i = ١, . . . , N,

qk٢i(z٢i,β,θ٢) = Φ−١{FY ∗
i
(γk; z٢i,β,θ٢)} for k = ١, . . . , C

٢۴١



. qC+١
٢i (z٢i,β,θ٢) =∞ ،q٠٢i(z٢i,β,θ٢) = −∞ و

موارد برخی در اما می�شود. استفاده ℓ′(η) = ٠ معادله�ی حل از ماکسیمم، درستنمایی روش از استفاده با η̂ محاسبه�ی برای کلی حالت در

روش فیشر، اطالع رافسون، نیوتن- روش مانند عددی روش�های از حالت این در ندارد. وجود درستنمایی لگاریتم تابع برای بسته�ای فرم

درستنمایی لگاریتم تابع دوم مشتق محاسبه�ی به نام�برده روش�های در می�شود. استفاده معادله این حل برای EM الگوریتم یا و گاوسی نیوتن

وجود ℓ(η) دوم مشتق محاسبه�ی امکان بنابراین و بوده پیچیده بسیار درستنمایی تابع موارد از بسیاری در که است حالی در این و داریم نیاز

آن�ها جمله�ی از می�پردازیم، آن شرح به بخش این در که MBP الگوریتم است. شده پیشنهاد متعددی روش�های مشکل این حل برای ندارد.

استفاده مورد است، شده معرفی (٢٠٠۵) همکاران و سانگ توسط که (MBP) ١ جزء به جزء الگوریتم طریق از سازی ماکسیمم روش است.

می�شود: تجزیه رابطه�ی(٢) صورت به درستنمایی تابع لگاریتم روش این در می�گیرد. قرار

ℓ(θ) = ℓw(θ١) + ℓe(θ١,θ٢). (٢)

شبیه�سازی نتایج ٣

رگرسیون مدل یک آمد، آمیخته مفصل رگرسیون در پارامترها براورد روش�های با ارتباط در سوم فصل در آن�چه به توجه با بخش این در

٢٠٠ شبیه�سازی با می�پردازیم. مدل پارمترهای براورد به (MBP) جزء به جزء الگوریتم روش� از استفاده با و گرفته نظر در را پواسن-گاما

رگرسیونی ضرایب بردار برای می�گیرند. قرار مقایسه مورد مفصل رگرسیون ضرایب براورد مختلف روش�های نتایج مستقل تکرار ١٠٠ و مشاهده

گرفته نظر در (−٠/۵,٣) و (−١,٣) مقادیر نیز β = (β١, β٢)
′ ضرایب بردار برای و (١,٣)′ و (١,١)′ مقدار دو α = (α١, α٢)

′

ترتیب به زیاد و متوسط کم، وابستگی ضریب مختلف مقادیر به�ازای شبیه�سازی می�کنیم. فرض را ١ و ٠/۵ مقدار دو ν پارامتر برای است. شده

می�آیند. بدست U(٠,١) توزیع از هریک نیز مستقل متغیرهای که است ذکر به الزم می�شود. انجام ٠/٩ و ٠/۵ ،٠/١ مقادیر با

kام، مرحله�ی از پس وابستگی پارامتر عنوان به ρk و رگرسیونی مدل پارامترهای بردار عنوان به θk١ = (αk١ , α
k
٢ , β

k
١ , β

k
٢ ) گرفتن نظر در با

پارامترها مقداردهی مختلف حالت�های ١ جدول .∥ρk−ρk−١∥ < ١٠−۴ و ∥θk١ − θ
k−١
١ ∥ < ٣−١٠ که می�یابد ادامه زمانی تا الگوریتم

می�شوند. تعریف نیز ٠/٩ و ٠/۵ همبستگی ضرایب برای حالت ١٢ مشابه طور به است. شده داده نشان ρ = ٠/١ ازای به

دقیق�تر بررسی برای هستند. نزدیک اولیه مقادیر به زیادی حد تا شده براورد رگرسیون ضرایب می�شود مشاهده ٢ جدول در که همان�طور

می�کنیم. محاسبه رگرسیون مدل پارامترهای برای را تجربی اریبی موضوع این

١Maximization by parts
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آمیخته رگرسیون مدل ارزیابی مختلف حالت�های :١ جدول

انتخابی حالت α١ α٢ β١ β٢ ρ ν

١ ١/٠ ١/٠ -١/٠ ٣/٠ ٠/١ ٠/۵

٢ ١/٠ ١/٠ -١/٠ ٣/٠ ٠/١ ١/٠

٣ ١/٠ ١/٠ -٠/۵ ٣/٠ ٠/١ ٠/۵

۴ ١/٠ ١/٠ -٠/۵ ٣/٠ ٠/١ ١/٠

۵ ١/٠ ٣/٠ -١/٠ ٣/٠ ٠/١ ٠/۵

۶ ١/٠ ٣/٠ -١/٠ ٣/٠ ٠/١ ١/٠

٧ ١/٠ ٣/٠ -٠/۵ ٣/٠ ٠/١ ٠/۵

٨ ١/٠ ٣/٠ -٠/۵ ٣/٠ ٠/١ ١/٠

پارامترهای براورد برای تجربی اریبی می�دهد. نشان را جزء به جزء الگوریتم روش به مفصل مدل پارامترهای براورد تجربی اریبی ٣ جدول

براورد در باالیی توانایی جزء به جزء الگوریتم براورد روش دیگر عبارت به است. اندک بسیار پارامترها مختلف حاالت تمام در آمیخته مدل

دارد. مدل پارامترهای

نتیجه�گیری و بحث

رگرسیونی مدل برازش و توأم توزیع تابع براورد جهت مناسب روش یک ارائه�ی مختلف، مباحث در آمیخته رگرسیون مدل�های کاربرد به توجه با

روش از استفاده می�شود، استنباط گاما-پواسن رگرسیون روی بر شده انجام شبیه�سازی نتایج از که همانطور است. اهمیت دارای نظر مورد

دهد. ارائه مدل پارامترهای برای اندک اریبی با براوردهایی می�تواند جزء به جزء ماکسیمم�سازی الگوریتم

مراجع

کارشناسی درجه دریافت برای پایان�نامه سانسور. حضور در گسسته-پیوسته حاشیه�ای توابع دارای مفصل�های .(١٣٩٣) زهرا میریک، عطایی

مشهد. فردوسی دانشگاه ارشد.
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جزء به جزء الگوریتم روش به آمیخته مفصل رگرسیون مدل پارامترهای براورد :٢ جدول

انتخابی حالت α١ α٢ β١ β٢

١ -٠/٧٣ ١/٠٢ -٠/٩٩ ٢/٩٩

٢ ۴/٣ ١/٧ -١/٠١ ٢/٩٣

٣ -١/۴۶ ٠/٩۶ -٠/۵ ٢/٩٩

۴ ٣/۴۵ ٠/٩٢ -٠/۴٩ ٢/٩۴

۵ ٠/٩٧ ٢/٩٩ -١/٠ ٢/٩٩

۶ ١/٠١ ٣/٠ -١/٠ ٢/٩٩

٧ -١/۴۶ ٠/٩۶ -٠/۵ ٢/٩٩

٨ ۴/٠١ ٠/٩٣ -٠/۴٩ ٢/٩۴

٩ ٠/۵٨ ١/١١ -٠/٩٩ ٢/٩٩

١٠ ٣/٣٨ ١/٠۶ -١/٠ ٢/٩۵

١١ -٠/۶١ ١/١۴ -٠/۴٩ ٢/٩٩

١٢ -٠/٨ ١/١۵ -٠/۴٩ ٢/٩۵

١٣ ٠/٩٨ ٢/٩٩ -٢/٠ ٢/٩٩

١۴ ١/٠١ ٣/٠ -١/٠ ٢/٩٩

١۵ ١/٠٢ ٢/٩٩ -٠/۴٩ ٢/٩٩

١۶ ٠/٩٨ ٣/٠ -٠/۵ ٢/٩٩

١٧ -٠/٩۵ ٠/٩٧ -١/٠ ٢/٩٩

١٨ ٣/٢٧ ١/٠٣ -١/٠ ٢/٩۶

١٩ -٠/٩۵ ٠/٩٧ -٠/۵٢ ٢/٩٨

٢٠ ۴/٣٩ ١/٢١ -٠/۵ ٢/٩۶

٢١ ١/٠١ ٣/٠١ -٠/٩٩ ٢/٩٩

٢٢ ١/٠١ ٣/٠ -١/٠ ٢/٩٩

٢٣ ٠/٩٨ ٣/٠ -٠/۵ ٢/٩٩

٢۴ ١/٠٢ ٣/٠ -٠/۵ ٢/٩٩

٢۴۴



جزء به جزء الگوریتم روش به آمیخته مفصل رگرسیون مدل پارامترهای (×١٠٣) اریبی :٣ جدول

انتخابی حالت α١ α٢ β١ β٢

١ ٩۴۶/٠ ۵۵/٠٠ ٠/٩۴٠ ١/٩۶٠

٢ ٣٧١/٠ ٧/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠

٣ -٢٢/٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

۴ ٢١/٠٠ ٣/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

۵ -١۵٩/٠ ۴/٣٠٠ ٠/٠٠٠ -١/١٧

۶ ١٠١/١ ٣/٠٠٠ ٠/٠٠١ ١/٣٠٠

٧ -١١۶/٠ ٣/٩۶٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

٨ ٢١/٠١ ۴/۴٠٠ ٠/٠١٢ ١/٠٠١

٩ -٢٧٨٧ ١٢٧/٠ -٠/٠٠٠ ٢/٠٠٠

١٠ ۴٩٧ ٢۴٠ ١/٠٠٠ -٢٣/٠٠

١١ -١۶/٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

١٢ ٧/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

١٢ -٧٣٣ ٣٧/٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

١٣ ۶١٢٩ ٢١۴/٠ ١/٠٠٠ ٠٠/ ۴٠

١۵ ٩/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

١۶ ٧/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

١٧ -٢٨۶/٠ ١/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

١٨ ٣١۶٠ ۴۵٠/٠ -۴/٠٠٠ -۵٣/٠٠

١٩ ١٣/٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

٢٠ -٩٨١/٠ ١٧/٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

٢١ ١٣۴٣ ٢٩/٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

٢٢ ١٢١/٠ ١٣/٠٠ -١/٠٠٠ ٠/٠٠١

٢٣ ١١۶/٠٨ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

٢۴ ١/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠

٢۴۵
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تعمیم�یافته نرمال چوله آلفا توزیع

پورچیت�ساز٣ عاطفه محمودی٢، عیسی جعفری١، حمیده

یزد دانشگاه ریاضی، دانشکده آمار، گروه

خانواده این می�باشد. انعطاف�پذیر کامال دومدی و یک�مدی شکل�های برای که توزیع�هاست از جدیدی خانواده ارائه مقاله این از هدف چکیده:

توزیع ویژگی�های مقاله این در می�کند. چوله را یافته، تعمیم نرمال توزیع مقاله این در بویژه متقارن، توزیع�های که می�شود نامیده چوله آلفا جدید،

می�گیرد. قرار بررسی مورد آن گشتاورهای و خطر نرخ تابع بقا، تابع توزیع، تابع شامل جدید

تعمیم�یافته. نرمال توزیع چگالی، تابع توزیع، تابع آلفاچوله، کلیدی: واژه�های

.62H12 ،62H10 ،60E05 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

استاندارد، نرمال چوله آلفا توزیع نمونه عنوان به است، گرفته قرار نویسندگان از بسیاری توجه مورد شده چوله متقارن توزیع�های خانواده اخیراً

چگالی تابع با متقارن دومدی نرمال جدید توزیع یک ابتدا در او گرفت. قرار مطالعه مورد (٢٠١٠) االل-الیورو توسط

f(y) = y٢ϕ(y),

کرد: تعریف صورت بدین را نرمال چوله آلفا توزیع سپس و معرفی را است، استاندارد نرمال چگالی تابع ϕ آن در که

f(y;α) =
(١− αy)٢ + ١

٢+ α٢
ϕ(y), y ∈ R, α ∈ R,

است. چولگی پارامتر α توزیع این در که داد نشان X ∼ ASN(α) نماد با و

چگالی تابع با الپالس چوله آلفا توزیع (٢٠١٢) ساز عالمت و هرندی شمس نیز او از بعد

f(y;α) =
(١− αy)٢ + ١
۴(١+ α٢)

e−|y|, y ∈ R, α ∈ R,

کردند. مشخص X ∼ ASL(α) نماد با را آن و دادند قرار بررسی مورد را آن ویژگی�های از برخی و معرفی را

چگالی تابع با تعمیم�یافته نرمال توزیع که می�گردد ارائه یافته تعمیم نرمال چوله آلفا عنوان تحت باال توزیع دو از کلی�تری حالت مقاله این در

f(y;ω) =
١

٢ω ١
ω Γ(

١
ω
)

e
−|y|ω

ω , y ∈ R, ω > ٠,

می�کند. چوله α از ضریبی با را است گردیده معرفی (٢٠١٣) همکاران و فاموی توسط بار اولین که

hamidejafari@stu.yazd.ac.ir جعفری: ١حمیده



تعمیم�یافته نرمال چوله آلفا توزیع ٢

چگالی تابع دارای Y تصادفی متغیر اگر .١.٢ تعریف

f(y;ω) =
y٢ω

ω−٣
ω e−

|y|ω
ω

٢Γ
( ٣
ω

) ,

می�دهیم. نمایش Y ∼ BGN(ω) نماد با و است مدی دو یافته تعمیم نرمال Y می�گوییم آن�گاه ،ω > ٠ آن در که باشد

چگالی تابع دارای X تصادفی متغیر اگر .٢.٢ تعریف

f(x;α, ω) =
ω١− ١

ω

[
(١− αx )٢ + ١

]
e−

|x|ω
ω

٢
(
α٢ω٢/ωΓ

( ٣
ω

)
+ ٢Γ

( ١
ω

)) , (١)

نماد با و می�باشد ω و α پارامترهای با تعمیم�یافته نرمال چوله آلفا تصادفی متغیر X می�گوییم آن�گاه ،ω > ٠ و α ∈ R آن در که

می�دهیم. نشان X ∼ ASGN(α, ω)

می�شود: نتیجه تعریف از سادگی به زیر ویژگی�های ،X ∼ ASGN(α, ω) اگر

.X ∼ Laplas(٠,١) آن�گاه ω = ١ و α = ٠ اگر •

.X ∼ N(٠,١) آن�گاه ω = ٢ و α = ٠ اگر •

.X ∼ ASL(α) آن�گاه ω = ١ اگر •

.X ∼ ASN(α) آن�گاه ω = ٢ اگر •

.X ∼ BGN(ω) آن�گاه α→ ±∞ اگر •

.−X ∼ ASGN(−α) •

است. مد دو حداکثر دارای تعمیم�یافته نرمال چوله آلفا توزیع .٣.٢ قضیه

داریم: ،(١) رابطه از مشتق�گیری با اثبات.

f ′ (x) =
ω

ω−١
ω e−

|x|ω
ω

(
٢α(αx− ١)−

(
α٢x٢ − ٢αx+ ٢

)
|x|ω−٢ x)

)
٢
(
α٢ω٢/ωΓ

( ٣
ω

)
+ ٢Γ

( ١
ω

))
=

ω+١− ١
ω e−

|x|ω
ω

٢
(
α٢ω٢/ωΓ

( ٣
ω

)
+ ٢Γ

( ١
ω

))
 (−١)ω+١ (α٢xω+١ + ٢xω−١ − ٢αxω

)
− ٢α+ ٢α٢x if x < ٠,

٢− α− α٢xω+١ − ٢xω−١ + ٢αxω + ٢α٢x if x ≥ ٠,

٢۴٨



معادله در ω = ١ دادن قرار با می�کنیم. اکتفا خاص حالت�های به بنابراین نیست. راحتی کار ،ω > ٠ که این به توجه با فوق معادله حل

داریم: باال

f ′(x) =
١

۴ (١+ α٢)


ex
[
α٢x٢ − ٢α (١− α)x− (٢α− ٢)

]
if x < ٠,

e−x
[
−α٢x٢ + ٢α (١+ α)x− (٢α+ ٢)

]
if x ≥ ٠.

(٢)

و x١ =
١+ α−

√
α٢ − ١

α
در دوم عبارت ریشه�های دارد. ریشه دو حداکثر باال معادله در عبارت هر که است واضح

.x∗٢ =
١− α+

√
α٢ − ١

α
و x∗١ =

١− α−
√
α٢ − ١

α
در اول عبارت ریشه�های و می�افتد اتفاق x٢ =

١+ α+
√
α٢ − ١

α
داریم: را زیر حالت�های α > ١ یا α 6 −١ برای ،α٢ − ١ > ٠ چون

٢∗x؛ > و٠ x∗١ < ٠، xو١x٢ > ٠ که می�بینیم آسانی به مورد این در :α > ١ الف)

.x٢ < ٠ و x١ > ٠ ، x∗١ xو
∗
٢ > ٠ که می�بینیم موقعیت این در :α 6 −١ ب)

،−١ < α < ١ برای باشد. داشته مد دو حداکثر می�تواند f(x) درنتیجه دارد. وجود قابل�قبول ریشه سه فقط موقعیتی هر در بنابراین

است. مدی تک f(x) مورد این در است. منفی x > ٠ برای و مثبت x < ٠ برای اما ندارد حقیقی ریشه f ′(x)

داریم: ω = ٢ دادن قرار با

f ′(x) =
ϕ(x)

٢+ α٢

[
−α٢x٣ + ٢αx٢ −

(
٢− ٢α٢

)
x− ٢α

]
,

ریاضی پیچیده محاسبات به نیاز ω > ٢ مقادیر برای دارد. مد دو حداکثر f(x) نیز حالت این در بنابراین و دارد ریشه سه حداکثر f ′(x) که

نرمال چوله آلفا توزیع چگالی تابع نمودارهای داد. نشان را ادعا این توان می مختلف های ω برای چگالی تابع نمودار چند رسم با اما است

� است. شده آورده ١ شکل در پارامتر مختلف مقادیر برای تعمیم�یافته

تعمیم�یافته نرمال چوله آلفا توزیع مخاطره تابع و بقا تابع توزیع، تابع ٣

است: زیر صورت به X تجمعی توزیع تابع آن�گاه ،X ∼ ASGN(α, ω) اگر

F (x;α, ω) =



α٢ω٢/ωΓ
(

٣
ω
, (−x)ω

ω

)
+ ٢αω١/ωΓ

(
٢
ω
, (−x)ω

ω

)
+ ٢Γ

(
١
ω
, (−x)ω

ω

)
٢
(
α٢ω٢/ωΓ

( ٣
ω

)
+ ٢Γ

( ١
ω

)) if x < ٠,

٢α٢ω٢/ωΓ
( ٣
ω

)
− α٢ω٢/ωΓ

(
٣
ω
, xω

ω

)
+ ٢αω١/ωΓ

(
٢
ω
, xω

ω

)
− ٢Γ

(
١
ω
, xω

ω

)
+ ۴Γ

( ١
ω

)
٢
(
α٢ω٢/ωΓ

( ٣
ω

)
+ ٢Γ

( ١
ω

)) if x ≥ ٠.

٢۴٩



می�شود: تعریف زیر صورت به ناقص گامای تابع که

Γ(a, x) =

∫ ∞
x

ta−١ exp(−t)dt.

می�باشد: زیر صورت به است تعمیم�یافته نرمال چوله آلفا توزیع دارای که X تصادفی متغیر مخاطره تابع و بقا تابع

داریم: آنگاه x < ٠ اگر

S(x) =
٢α٢ω٢/ωΓ( ٣

ω )+αω
١
ω

+١Γ(ω+٢
ω )−٢αω١/ωΓ( ٢

ω )−α
٢ω٢/ωΓ

(
٣
ω ,

(−x)ω

ω

)
٢(α٢ω٢/ωΓ( ٣

ω )+٢Γ( ١
ω ))

−
αω١/ωΓ

(
٢
ω ,

(−x)ω

ω

)
+Γ
(

١
ω ,

(−x)ω

ω

)
−ωΓ(١+ ١

ω )−Γ(
١
ω )

(α٢ω٢/ωΓ( ٣
ω )+٢Γ( ١

ω ))

x > ٠ چنانچه و

S(x) =
α٢ω٢/ωΓ

( ٣
ω ,

xω

ω

)
− ٢αω١/ωΓ

( ٢
ω ,

xω

ω

)
+ ٢Γ

( ١
ω ,

xω

ω

)
٢
(
α٢ω٢/ωΓ

( ٣
ω

)
+ ٢Γ

( ١
ω

)) .

داریم: نیز یافته تعمیم نرمال چوله آلفا توزیع با X تصادفی متغیر شکست نرخ تابع برای

x < برای٠

H(x) =

٢α٢ω٢/ωΓ
( ٣
ω

)
+ αω

١
ω+١Γ

(
ω+٢
ω

)
− ٢αω١/ωΓ

( ٢
ω

)
− α٢ω٢/ωΓ

(
٣
ω ,

(−x)ω
ω

)
αω١/ω

(
αω١/ωΓ

(
٣
ω ,

(−x)ω
ω

)
+ ٢Γ

(
٢
ω ,

(−x)ω
ω

))
+ ٢Γ

(
١
ω ,

(−x)ω
ω

)
+
−٢αω١/ωΓ

(
٢
ω ,

(−x)ω
ω

)
− ٢Γ

(
١
ω ,

(−x)ω
ω

)
+ ٢ωΓ

(
١+ ١

ω

)
+ ٢Γ

( ١
ω

)
αω١/ω

(
αω١/ωΓ

(
٣
ω ,

(−x)ω
ω

)
+ ٢Γ

(
٢
ω ,

(−x)ω
ω

))
+ ٢Γ

(
١
ω ,

(−x)ω
ω

)
−١,

x > ٠ برای و

H(x) =
٢α٢ω٢/ωΓ

( ٣
ω

)
− α٢ω٢/ωΓ

(
٣
ω
, xω

ω

)
+ ٢αω١/ωΓ

(
٢
ω
, xω

ω

)
− ٢Γ

(
١
ω
, xω

ω

)
+ ۴Γ

( ١
ω

)
αω١/ω

(
αω١/ωΓ

( ٣
ω
, xω

ω

)
− ٢Γ

( ٢
ω
, xω

ω

))
+ ٢Γ

( ١
ω
, xω

ω

) .

تعمیم�یافته نرمال چوله آلفا توزیع -مقیاس مکان خانواده ۴

کنید فرض بگیریم. �نظر در مقیاس و مکان پارامترهای کردن اضافه با را ASGN(α, ω) توزیع از کلی�تری حالت یک می�توانیم همچنین

است: صورت این به σ > ٠ و µ ∈ R برای X = µ+ σZ چگالی تابع آن�گاه باشد، Z ∼ ASGN(α, ω)

f(x;α, ω, µ, σ) =

ω+١− ١
ω

((
١− α(x−µ)

σ

)٢
+ ١
)
e−
| x−µ

σ |ω
ω

٢
(
α٢ω٢/ωΓ

( ٣
ω

)
+ ٢Γ

( ١
ω

)) ,

می�دهیم. نمایش X ∼ ASGN(α, ω, µ, σ) نماد با که

٢۵٠



یافته تعمیم نرمال چوله آلفا توزیع گشتاور مولد تابع و مرکزی گشتاور ۵

می�باشد: زیر صورت به X rام مرتبه مرکزی گشتاور آنگاه X ∼ ASGN(α, ω) اگر

E(Xr) =
ωr/ω

(
αω١/ω (α ((−١)r + ١)ω١/ωΓ

(
r+٣
ω

)
+ ٢ ((−١)r − ١) Γ

(
r+٢
ω

))
+ ٢ ((−١)r + ١) Γ

(
r+١
ω

))
٢α٢ω٢/ωΓ

( ٣
ω

)
+ ۴Γ

( ١
ω

) ,

می�گردد: محاسبه زیر صورت به آن گشتاور مولد تابع و

MX(t) = E(etX) =

∞∑
n=٠

tnE(Xn)

n!

=
∞∑
n=٠

tn

n!

ωr/ω
(
αω١/ω (α ((−١)r + ١)ω١/ωΓ

(
r+٣
ω

)
+ ٢ ((−١)r − ١) Γ

(
r+٢
ω

))
+ ٢ ((−١)r + ١) Γ

(
r+١
ω

))
٢α٢ω٢/ωΓ

( ٣
ω

)
+ ۴Γ

( ١
ω

) .

می�رسیم؛ زیر عبارت به انتها در فرد و زوج جمالت جداکردن و ریاضی محاسبات انجام با

MX(t) =

∞∑
n=٠

٢t٢nω ٢n
ω

(٢n− ١)!

[
ω١/ωΓ

(٢n+٣
ω

)
+ Γ

( ٢n+١
ω

)
n

−
٢Γ
(٢n+١

ω

)
t

]
٢α٢ω٢/ωΓ

( ٣
ω

)
+ ۴Γ

( ١
ω

) .

تعمیم�یافته نرمال چوله آلفا توزیع کشیدگی و چولگی ضریب ۶

و چولگی ضرایب ترتیب به که γ٢ و γ١ می�توان چهارم تا اول مرتبه مرکزی گشتاورهای از استفاده با .X ∼ ASGN(α, ω) کنید فرض

آورد. دست به را هستند تعمیم�یافته نرمال چوله آلفا توزیع کشیدگی

E(X) = µ١ = −
٢αω٢/ωΓ( ٣ω )

α٢ω٢/ωΓ( ٣ω ) + ٢Γ( ١ω )
,

E(X٢) = µ٢ =
ω٢/ω(α٢ω٢/ωΓ( ۵ω ) + ٢Γ( ٣ω ))

α٢ω٢/ωΓ( ٣ω ) + ٢Γ( ١ω )
,

E(X٣) = µ٣ = −
٢αω۴/ωΓ( ۵ω )

α٢ω٢/ωΓ( ٣ω ) + ٢Γ( ١ω )
,

E(X۴) = µ۴ =
ω۴/ω(α٢ω٢/ωΓ( ٧ω ) + ٢Γ( ۵ω ))

α٢ω٢/ωΓ( ٣ω ) + ٢Γ( ١ω )
.

٢۵١



شوند: می محاسبه زیر روابط از بترتیب تعمیم�یافته نرمال چوله آلفا توزیع گشتاوری و چولگی ضرایب فوق روابط از استفاده با

γ١ =
٢µ٢١ − ٣µ٢µ١ + µ٣(

µ٢ − µ٢١
)٣/٢

و

γ٢ =
−٣µ۴١ + ۶µ٢µ٢١ − ۴µ٣µ١ + µ۴(

µ٢ − µ٢١
)
٢ .

پارامترهای از مختلف مقادیر ازای به را تعمیم�یافته نرمال چوله آلفا توزیع کشیدگی و چولگی واریانس، ریاضی، امید مقادیر زیر جدول

دهد. می نشان توزیع

توزیع. پارامترهای از مختلف مقادیر ازای به تعمیم�یافته نرمال چوله آلفا توزیع کشیدگی و چولگی واریانس، ریاضی، امید مقادیر :١ جدول

γ٢ γ١ V ar(X) E(X) (α, ω)

٣ ٠ ٢ ٠ (٠،١)

٠ ٠ ١ ٠ (٠،٢)

-٠/٨١ ٠ ٠/۶٧ ٠ (٠،۴)

٢/٠٨ ٠/٧۵ ۶ -١ (١،١)

٠/۶٩ ١/۶۴ ١/٢٢ -٠/۶۶ (١،٢)

-٠/٠۵ ٢/٢٢ ٠/۶٢ -٠/۵١ (١،۴)

-٠/٢۵ ٠/٢٩ ١١/١٩ -٠/۴٧ (۴،١)

-٠/٨٣ ٠/۶٧ ٢/۵٨ -٠/۴۴ (۴،٢)

-٠/٨۴ ١/١٣ ١/١٨ -٠/۴٢ (۴،۴)

-٠/٢۵ -٠/٢٧ ١١/١٩ ٠/۴٧ (-۴،١)

-٠/٨٣ -٠/۴٨ ٢/۵٨ ٠/۴۴ (-۴،٢)

-٠/٨۴ -٠/۵٧ ١/١٨ ٠/۴٢ (-۴،۴)

نتیجه�گیری و بحث

می�شود. منطبق آن با خوبی به واقعی داده�های مجموعه از بسیاری که شد ارائه دومدی و یک�مدی چوله توزیع�های از جدیدی کالس مقاله این در

تابع از مختلف نمودارهای از استفاده با و آوردیم دست به را آن خطر نرخ تابع و بقا تابع توزیع، تابع شامل توزیع مهم ویژگی�های از بسیاری

٢۵٢



آوردن دست به چگونگی و گردید محاسبه توزیع این صفر حول rام مرتبه گشتاور همچنین دادیم. نشان را توزیع این بودن پذیر انعطاف چگالی

شد. داده شرح توزیع این برای کشیدگی و چولگی ضرایب
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. ω و α مختلف مقادیر برای تعمیم�یافته نرمال چوله آلفا چگالی تابع نمودار :١ شکل
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دومتغیره نرمال توزیع در P (X > Y ) برای اطمینان بازه�های مقایسه

ساالری٢ زهرا جعفری١، علی�اکبر

یزد دانشگاه آمار، گروه ١

یزد دانشگاه ریاضی، آمار �ارشد کارشناسی ٢دانش�آموخته

دومتغیره نرمال توزیع دارای تصادفی متغیرهای وقتی تنش-مقاومت، مدل در اعتماد قابلیت پارامتر استنباط مسأله به مقاله این در چکیده:

این می�شود. ارائه هستند، نامعلوم پارامترها همه وقتی پارامتر، این برای اطمینان بازه�ی آوردن به�دست روش�های از برخی می�پردازیم. هستند،

این تشریح به کاربردی مثال یک از استفاده با می�باشند. بوت�استرپ روش و واریانس تثبیت روش�های تقریبی، روش�های شامل روش�ها

می�کنیم. مقایسه یکدیگر با را روش�ها این مونت�کارلو شبیه�سازی از استفاده با پایان در می�شود. پرداخته روش�ها

تنش-مقاومت. مدل اعتماد، قابلیت شبیه�سازی، دومتغیره، نرمال توزیع بازه�ای، برآورد کلیدی: واژه�های

.62F25 ،62F40 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

زمان یک طول در مؤلفه یک قابلیت و می�شوند گرفته نظر در تصادفی متغیر به�صورت (X) مقاومت و (Y ) تنش تنش-مقاومت، مدل در

توجه مورد بسیار (R = P (X > Y )) پارامتر این درباره استنباط است. موجود تنش یک به مؤلفه آن مقاومت غلبه احتمال مشخص،

و وابسته یکدیگر به Y و X که می�کنیم فرض مقاله، این در می�باشند. مستقل یکدیگر از تصادفی متغیر دو که می�شود فرض معموال و است

واریانس-کوواریانس ماتریس و µ = (µ١, µ٢)
′ میانگین با دومتغیره نرمال توزیع دارای

Σ =

 σ٢١ ρσ١σ٢

ρσ١σ٢ σ٢٢

 ,
Φ(.) و σ٢d = σ٢١ +σ

٢
٢ −٢ρσ١σ٢ ،ψ =

µ١ − µ٢
σd

که می�آید در R = Φ(ψ)به�صورت اعتماد قابلیت پارامتر حالت، این در هستند.

است. استاندارد نرمال توزیع تابع

ساختن برای را نیاز مورد نمونه اندازه�های (١٩۶۴) همکاران و اون گرفته�اند: نظر در را پارامتر این درباره استنباط نویسندگان از برخی

کرد. بررسی را طرفه دو اطمینان بازه�ی ساخت مسأله (١٩۶٧) گوین�درازوال کردند. جدول�بندی مشخص اطمینان ضرایب با اطمینان بازه�ی

کردند. ارائه را درستنمایی ماکسیمم و وایانس کم�ترین با یکنواخت به�طور نااریب برآوردگرهای (١٩٩٣) روی و (١٩٨۵) شاران و موخرجی

salariz2012@gmail.com ساالری: ٢زهرا



بررسی همبستگی ضریب بودن معلوم و واریانس�ها برابری فرض با را R برای اطمینان بازه�های آوردن به�دست مسأله (١٩٩۴) آیچ و ناندی

کردند. ارائه پارامتر این برای را بازه�ای برآوردگرهای (٢٠١٢) باربیرو و (١٩٩۵) چانگ هم�چنین کردند.

می�پردازیم هستند، مجهول توزیع این پارامترهای تمام وقتی دو�متغیره، نرمال توزیع Rدر برای اطمینان بازه�ی ساختن مسأله به مقاله این در

می�دهیم. قرار مقایسه مورد را اطمینان بازه�های شبیه�سازی از استفاده با و

R برای اطمینان بازه�های ٢

برای اطمینان بازه�ی ساختن به بخش این در باشد. دو�متغیره نرمال توزیع از تصادفی نمونه یک i = ١, . . . , n ،(Xi, Yi) کنید فرض

ساختن بنابراین است. صعودی تابع یک Φ(.) که باشید داشته توجه می�دهیم. قرار بررسی مورد را روش�ها برخی و می�پردازیم R = Φ(ψ)

می�شود. R برای اطمینان بازه�ی یک به منجر ψ برای اطمینان بازه�ی یک

اون روش ١.٢

با نامرکزی t توزیع دارای
√
nψ̃ حالت، این در . S٢

d = (n − ١−(١
n∑
i=١

[(xi − yi)− (x̄− ȳ)]٢ که ψ̃ =
X̄ − Ȳ
Sd

کنید فرض

پایین کران است، یکنوا درستنمایی نسبت ویژگی دارای نامرکزی t توزیع که آنجایی از است.
√
nψ نامرکزیت پارامتر و آزادی درجه n− ١

است: زیر معادله حل جواب ψα,١ که بود خواهد ψα,١ ،ψ برای درصد ١)١٠٠− α) اطمینان
Ft(
√
nψ̃;n− ١,

√
nψα,١) = ١− α. (١)

است. (Φ(ψα,١),١) با برابر درصد ١)١٠٠− α) اطمینان ضریب با R برای طرفه یک اطمینان بازه�ی بنابراین

داریم: تقریب، از استفاده با است. عددی روش�های به نیاز (١) معادله�ی اساس بر اطمینان بازه�ی آوردن به�دست برای
√
n(ψ̃ − ψ)/

√
١+ nψ̃٢/٢(n− ١) ∼ N(٠,١).

است: زیر به�صورت ψ برای درصد ١)١٠٠− α) تقریبی اطمینان پایین کران یک بنابراین

ψα,٢ = ψ̃ −
√
١/n+ ψ̃٢/٢(n− ١)Zα.

گوین�درازوال روش ٢.٢

داد نشان √می�توان
n(X̄ − Ȳ )

Sd

d
=

Z

W
+

η

W
≃ Z

W
+ η, η =

√
nψ,

٢۵۶



بنابراین است. (n − ١) آزادی درجه بر دو خی تصادفی متغیر تقسیم دوم ریشه W و استاندارد نرمال توزیع تصادفی متغیر Z که

است: زیر به�صورت ψ برای تقریبی اطمینان بازه�ی نتیجه در است. آزادی درجه n− ١ با t توزیع دارای
√
n(
X̄ − Ȳ
Sd

− ψ)(
ψ̃ −

t(n−١),α/٢√
n

, ψ̃ +
t(n−١),α/٢√

n

)
.

شاران و موخرجی روش ٣.٢

به�صورت می�توان را R̂ مجانبی واریانس .σ̂٢d = (n − ١)S٢
d/n که است R̂ = Φ(

X̄ − Ȳ
σ̂d

) به�صورت R درستنمایی ماکسیمم برآورد

کرد: برآورد زیر
ˆV ar(R̂) =

١
٢πne

−(x̄−ȳ)٢/σ̂٢
d(١+

(x̄− ȳ)٢

٢σ̂٢d
).

است: زیر به�صورت R برای درصد ١)١٠٠− α) سطح در تقریبی اطمینان بازه�ی یک )بنابراین
R̂− Zα/٢

√
ˆV ar(R̂), R̂+ Zα/٢

√
ˆV ar(R̂)

)
. (٢)

نمونه�ای برآورد وقتی حالت این می�گیرد. قرار یک باالی باال، کران یا صفر زیر بازه این پایین کران گاهی که است این توجه قابل نکته یک البته

تعدیل زیر به�صورت می�توان را (٢) معادله در اطمینان بازه�ی می�افتد. اتفاق باشد، کوچک نمونه اندازه�ی و شود زیاد) خیلی (یا کم خیلی R

)کرد:
max(٠, R̂− Zα/٢

√
ˆV ar(R̂)),min(١, R̂+ Zα/٢

√
ˆV ar(R̂))

)
.

گوپتا روش ۴.٢

کرد: برآورد زیر به�صورت می�توان را ψ̂ مجانبی واریانس است. ψ̂ =
X̄ − Ȳ√

σ̂٢d

به�صورت ψ درستنمایی ماکسیمم برآورد

ˆV ar(ψ̂) =
١
n
(١+

(x̄− ȳ)٢

٢σ̂٢d
).

است: زیر به�صورت ψ برای درصد ١)١٠٠− α) مجانبی اطمینان بازه�ی یک )بنابراین
ψ̂ − Zα/٢

√
ˆV ar(ψ̂), ψ̂ + Zα/٢

√
ˆV ar(ψ̂)

)
.

لوجیت تبدیل روش ۵.٢

می�توان را R̂واریانس برآورد می�دهد، افزایش (−∞,∞) به (−١,١) از را R حدود که مناسب تبدیل طریق از کردن تثبیت از استفاده با

آورد: به�دست زیر به�صورت می�توان دلتا روش طبق را تقریبی واریانس g(R̂) عمومی تبدیل با برد. به�کار R برای اطمینان بازه�ی ساخت برای

V ar(g(R̂)) ≃ [g′(R̂)]٢V ar(R̂).

٢۵٧



g(R) = log(R/(١− لوجیت تبدیل از استفاده با را R برای درصد ١٠٠(١−α) سطح در تقریبی اطمینان بازه�ی (٢٠١٢) باربیرو

بازه�ی باالیی و پایینی کران�های U و L که آورد به�دست (eL(١+ eL)−١, eU (١+ eU به�صورت(١−( ،g′(R) =
١

R(١−R) که R))
است: زیر به�صورت تبدیل این برای اطمینان

(L,U) =

(
log(

R̂

١− R̂
)− Zα/٢

√
V ar(R̂)

R̂(١− R̂)
, log(

R̂

١− R̂
) + Zα/٢

√
V ar(R̂)

R̂(١− R̂)

)
.

آرک�سینوس تبدیل روش ۶.٢

برای درصد ١)١٠٠ − α) تقریبی اطمینان بازه�ی ،g′(R) = ١
٢
√
R(١−R)

که این به توجه با .g(R) = sin−١(
√
R) کنید فرض

است: زیر اطمینان بازه�ی باالیی و پایینی کران�های U و L که است (sin٢(L), sin٢(U)), به�صورت R(
sin−١(

√
R̂)± Zα/٢

√
V ar(R̂)

۴R̂(١− R̂)

)
. (٣)

در sin٢(.) تابع زیرا می�گیرد. قرار یک باالی آن باالی کران یا صفر زیر بازه پایینی کران که است وقتی توجه قابل نکته حالت این در هم�چنین

U و L حدود کردن تعدیل با می�توان را (٣) معادله در اطمینان بازه�ی بنابراین نیست. این�طور بازه از خارج در اما است، یکنوا (٠, π/٢)
نوشت: زیر )به�صورت

max(٠, sin−١
√
R̂− Zα/٢

√
V ar(R̂)

۴R̂(١− R̂)
), min(

π

٢ , sin
−١
√
R̂+ Zα/٢

√
V ar(R̂)

۴R̂(١− R̂)
)

)
.

بوت�استرپ روش ٧.٢

بر روش این اساس است. شده ارائه (١٩٩۴) افرون توسط که است پارامتری بوت�استرپ کاربرد این�جا در شده اشاره بوت�استرپ روش

است: زیر گام�های اساس

آورید. به�دست را θ = (µ١, µ٢, σ١, σ٢, ρ)
′ پارامتر بردار درستنمایی ماکسیمم برآورد .١

آوردید. به�دست را R̂ یعنی R پارامتر درستنمایی ماکسیمم برآورد .٢

بوت�استرپ). (نمونه کنید تولید Σ̂واریانس-کوواریانس ماتریس و µ̂ میانگین با دومتغیره نرمال توزیع از n اندازه به تصادفی نمونه یک .٣

بنامید. R̂# را آن و آورید به�دست بوت�استرپ نمونه اساس بر را R درستنمایی ماکسیمم برآوردگر .۴

.(٢٠٠٠ مثال بزرگ کافی اندازه به B ) کنید تکرار بار B را ۴ و ٣ مرحله�ی .۵

کنید. برآورد (R̂#
α/٢, R̂

#
١−α/٢) به�صورت بوت�استرپ توزیع با را R برای بوت�استرپ درصد ١)١٠٠− α) اطمینان بازه�ی .۶

٢۵٨



R̂# بوت�استرپ توزیع از R برای را اریبی تصحیح با بوت�استرپ درصد ١)١٠٠ − α) سطح در شده تسریع اطمینان بازه�ی .١.٢ توجه

که (R̂#
α١
, R̂#

α٢
) گرفتن با کنید، برآورد

α١ = Φ

(
Ẑ٠ +

Ẑ٠ + Zα/٢

١− â(Ẑ٠ + Zα/٢)

)
, α٢ = Φ

(
Ẑ٠ +

Ẑ٠ + Z١−α/٢

١− â(Ẑ٠ + Z١−α/٢)

)
,

Ẑ٠ = Φ−١

(
#{R̂# < R̂}

B

)
, â =

n∑
i=١

(R̂(.) − R̂(i))
٣

۶{
n∑
i=١

(R̂(.) − R̂(i))٣/٢{٢
,

شده. حذف مشاهدات از زوج i-امین با اصلی نمونه روی شده محاسبه R برآورد R̂(i) و R̂(.) =
n∑
i=١

R̂(i)/n با

چانگ روش

دومتغیره حالت به نظری به�طور می�توان را روش این است. کرده ارائه مستقل حالت در اطمینان بازه�ی برآورد برای را روشی (١٩٩۵) چانگ

برای درصد ١)١٠٠ − αi) اطمینان بازه�های تعیین با داد. تعمیم θ پارامترهای بردار از مؤلفه هر برای اطمینان بازه�ی گرفتن نظر در با

α = α١ + α٢ + · · ·+ α۵ که R برای درصد ١)١٠٠− α) اطمینان بازه�ی همبستگی، ضریب و حاشیه�ای واریانس�های و میانگین�ها

نوشت: زیر به�صورت می�توان را

(R,R)

Φ(
µ١ − µ٢√

σ٢١ + σ٢٢ − ٢ρσ١ σ٢
),Φ(

µ١ − µ٢√
σ٢١ + σ٢٢ − ٢ρσ١ σ٢

)

 .

مثال ٣

جذب مقادیر به مربوط داده�ها است. (١٩٧٣) آزن نمونه�ای داده�های از استفاده با قبل بخش در شده داده تعمیم روش�های کاربرد مثال این

است: زیر به�صورت مثال این آماره�های مقادیر است. آمینولئوسین پپتیداز برای شیمیایی آزمایش در جسم سه

x̄ = ٧٠٫ ۴٢, ȳ = ۶٩٫ ٧۴, σ̂١ = ٢٫ ۵٢, σ̂٢ = ٢٫ ۴٠, ρ̂ = ٠٫ ٧۵, R̂ = ٠٫ ۶۵٢.

است. شده آورده ١ جدول در و محاسبه شده، بررسی روش�های اساس بر R برای درصد ٩۵ اطمینان بازه�ی�

شبیه�سازی ۴

احتمال اساس بر اعتماد قابلیت پارامتر برای اطمینان بازه�ی ساختن برای شده ارائه روش�های مقایسه به شبیه�سازی از استفاده با بخش، این در

،σ٢١ = ۴ ،µ٢ = ٠ ،µ١ = ١ که حالتی در را R برای درصدی ٩۵ اطمینان بازه�ی شبیه�سازی نتایج ٢ جدول می�پردازیم. طول و پوشش

٢۵٩



طول باال کران پایین کران روش

٠٫ ٣٣۶٢ ٠٫ ٨٠٠٢ ٠٫ ۴۶۴٠ ١ اون

٠٫ ٣٣۵٨ ٠٫ ٨٠١۶ ٠٫ ۴۶۵٨ ٢ اون

٠٫ ٣۴۶٢ ٠٫ ٨٠۵٩ ٠٫ ۴۵٩٧ گوین�درازوال

٠٫ ٣۴۴٨ ٠٫ ٨٢۴۶ ٠٫ ۴٧٩٨ شاران و موخرجی

٠٫ ٣٣۴۵ ٠٫ ٨٠۴۵ ٠٫ ۴٧٠٠ گوپتا

٠٫ ٣٣٣٢ ٠٫ ٨٠٠۴ ٠٫ ۴۶٧٢ لوجیت تبدیل

٠٫ ٣٣٧٣ ٠٫ ٨١١٠ ٠٫ ۴٧٣٧ آرک�سینوس تبدیل

٠٫ ٣۵٨٣ ٠٫ ٨٢۴۴ ٠٫ ۴۶۶١ بوت�استرپ١

٠٫ ٣٨۴۴ ٠٫ ٧٩٣۵ ٠٫ ۴٠٩١ بوت�استرپ٢

٠٫ ۶٠٧٩ ٠٫ ٩٨٠۴ ٠٫ ٣٧٢۵ چانگ

آزن. داده�های در R برای درصدی ٩۵ اطمینان بازه� طول و باال و پایین کران :١ جدول

طول و پوشش احتمال دارای چانگ روش n مختلف مقادیر برای که می�کنیم مشاهده می�دهد. نشان R = ٠٫ ٧١٨١ و ρ = ٠٫ ۵ ،σ٢٢ = ١
درصد پوشش٩۵ احتمال دارای تقریباً ٢ بوت�استرپ و لوجیت تبدیل ،٢ اون ،١ اون روش�های n = ٢٠ و n = ١٠ برای است. بیش�ترین

و موخرجی روش جز به روش�ها سایر است. بیش�ترین طول و پوشش احتمال دارای چانگ روش نیز n = ۵٠ و n = ٣٠ برای هستند.

٣ جدول هم�چنین دارند. مشابه دقت بنابراین هستند. یکسان بازه طول و درصد ٩۵ پوشش احتمال دارای تقریباً گوین�درازوال روش و شاران

و ρ = ٠٫ ۵ ،σ٢٢ = ١ ،σ٢١ = ١ ،µ٢ = ٠ ،µ١ = ١ که حالتی برای را آزن داده�های در R درصدی ٩۵ اطمینان بازه�ی شبیه�سازی نتایج

پوشش احتمال و طول دارای روش�ها سایر به نسبت چانگ روش n مختلف مقادیر برای نیز این�جا در می�دهد. نشان است، R = ٠٫ ٨۴١٣
لوجیت تبدیل روش طول که هستند درصد پوشش٩۵ احتمال دارای لوجیت تبدیل و ٢ اون ،١ اون روش�های n = ١٠ برای است. بیش�تری

پوشش احتمال دارای تقریباً ٢ بوت�استرپ روش و لوجیت تبدیل گوپتا، ،٢ اون ،١ اون روش�های n = ٣٠ و n = ٢٠ برای است. بیش�تر

بنابراین دارند. درصد ٩۵ از کم�تر پوشش احتمال شاران و موخرجی و گوین�درازوال روش�های n = ۵٠ که حالتی در هستند. یکسان طول و

شود. استفاده ٢ بوت�استرپ و لوجیت تبدیل ، اون روش�های از که می�شود پیشنهاد شبیه�سازی نتایج طبق
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n روش باال خطای پایین خطای مرکزی پوشش طول

١٠ ١ اون ٠٫ ٠٢۶۵ ٠٫ ٠٢۵٢ ٠٫ ٩۴٨٣ ٠٫ ۴١٧٣

٢ اون ٠٫ ٠٢۶٩ ٠٫ ٠٢٧٣ ٠٫ ٩۴۵٨ ٠٫ ۴١۵۵

گوین�درازوال ٠٫ ٠١٣٢ ٠٫ ٠۵٨۴ ٠٫ ٩٢٨۴ ٠٫ ۴٢٩۴

شاران و موخرجی ٠٫ ٠٢٠٨ ٠٫ ١٠٧۴ ٠٫ ٨٧١٨ ٠٫ ۴١١٨

گوپتا ٠٫ ٠٢۴۶ ٠٫ ٠٣٩٩ ٠٫ ٩٣۵۵ ٠٫ ۴٠۶۵

لوجیت تبدیل ٠٫ ٠٢۶٧ ٠٫ ٠١٨۶ ٠٫ ٩۵۴٧ ٠٫ ۴١٣٧

آرک�سینوس تبدیل ٠٫ ٠٢٢٠ ٠٫ ٠٧٠۵ ٠٫ ٩٠٧۵ ٠٫ ۴٠٣٠

١ بوت�استرپ ٠٫ ٠١۴٢ ٠٫ ٠٨۴٢ ٠٫ ٩٠١۶ ٠٫ ۴٣۵۵

٢ بوت�استرپ ٠٫ ٠١٢٢ ٠٫ ٠۴٢٠ ٠٫ ٩۴۵٨ ٠٫ ۴۶۶٨

چانگ ٠٫ ٠٠٠٠ ٠٫ ٠٠٠٠ ٠٫ ٩٩٩٩ ٠٫ ۶٣٩٣

٢٠ ١ اون ٠٫ ٠٢٣٩ ٠٫ ٠٢۴٣ ٠٫ ٩۵١٨ ٠٫ ٣٠۶۴

٢ اون ٠٫ ٠٢۵٢ ٠٫ ٠٢٧١ ٠٫ ٩۴٧٧ ٠٫ ٣٠۵٧

گوین�درازوال ٠٫ ٠١۶۴ ٠٫ ٠۵١٢ ٠٫ ٩٣٢۴ ٠٫ ٢٩٩٣

شاران و موخرجی ٠٫ ٠١٨١ ٠٫ ٠٧١۵ ٠٫ ٩١٠۴ ٠٫ ٣٠٨٧

گوپتا ٠٫ ٠٢٣١ ٠٫ ٠٣۵٣ ٠٫ ٩۴١۶ ٠٫ ٣٠٢٨

لوجیت تبدیل ٠٫ ٠٢٣٣ ٠٫ ٠٢٢١ ٠٫ ٩۵۴۶ ٠٫ ٣٠۴۴

آرک�سینوس تبدیل ٠٫ ٠٢٢٠ ٠٫ ٠۵٠٣ ٠٫ ٩٢٧٧ ٠٫ ٣٠٢۶

١ بوت�استرپ ٠٫ ٠١۵۵ ٠٫ ٠۵٣٧ ٠٫ ٩٣٠٨ ٠٫ ٣١۶٩

٢ بوت�استرپ ٠٫ ٠٢۵۴ ٠٫ ٠٧٠٨ ٠٫ ٩۵۶٠ ٠٫ ٣٢۶٠

چانگ ٠٫ ٠٠٠٠ ٠٫ ٠٠٠٠ ١٫ ٠٠٠٠ ٠٫ ۵۶١٠

٣٠ ١ اون ٠٫ ٠٢۶۶ ٠٫ ٠٢٣۶ ٠٫ ٩۴٩٨ ٠٫ ٢۵۴٢

٢ اون ٠٫ ٠٢٣۶ ٠٫ ٠٢۵٧ ٠٫ ٩۵٠٧ ٠٫ ٢۵٣۵

گوین�درازوال ٠٫ ٠٢١٣ ٠٫ ٠۴٧٠ ٠٫ ٩٣١٧ ٠٫ ٢۴٣٣

شاران و موخرجی ٠٫ ٠١٨٣ ٠٫ ٠۵۴١ ٠٫ ٩٢٧۶ ٠٫ ٢۵۵٩

گوپتا ٠٫ ٠٢٣٠ ٠٫ ٠٢٩۶ ٠٫ ٩۴٧۴ ٠٫ ٢۵١٨

لوجیت تبدیل ٠٫ ٠٢۵۶ ٠٫ ٠٢٣٣ ٠٫ ٩۵١١ ٠٫ ٢۵٢۶

آرک�سینوس تبدیل ٠٫ ٠١٩۵ ٠٫ ٠۴١٠ ٠٫ ٩۵١٠ ٠٫ ٢۵٢٠

١ بوت�استرپ ٠٫ ٠١۴٠ ٠٫ ٠۴۵۶ ٠٫ ٩۴٠۴ ٠٫ ٢۵٩٩

٢ بوت�استرپ ٠٫ ٠١٧۴ ٠٫ ٠۴٣۵ ٠٫ ٩۶٩٠ ٠٫ ٢۶۶٠

چانگ ٠٫ ٠٠٠٠ ٠٫ ٠٠٠٠ ٠٫ ١٠٠٠ ٠٫ ۴٩٧۴

۵٠ ١ اون ٠٫ ٠٢۴۶ ٠٫ ٠٢٧۵ ٠٫ ٩۴٧٩ ٠٫ ١٩٨٩

٢ اون ٠٫ ٠٢۵٨ ٠٫ ٠٢۶٠ ٠٫ ٩۴٨٢ ٠٫ ١٩٨۶

درازوال گوین ٠٫ ٠٢٨٧ ٠٫ ٠۴١٩ ٠٫ ٩٢٩۴ ٠٫ ١٨٨١

شاران و موخرجی ٠٫ ٠١۶٧ ٠٫ ٠۴۶۴ ٠٫ ٩٣۶٩ ٠٫ ١٩٩٨

گوپتا ٠٫ ٠٢۴٢ ٠٫ ٠٢٩٧ ٠٫ ٩۴۶١ ٠٫ ١٩٧٩

لوجیت تبدیل ٠٫ ٠٢۵۵ ٠٫ ٠٢١٠ ٠٫ ٩۵٣۵ ٠٫ ١٩٨٣

آرک�سینوس تبدیل ٠٫ ٠٢١٧ ٠٫ ٠٣۵۴ ٠٫ ٩۴٢٩ ٠٫ ١٩٨١

١ بوت�استرپ ٠٫ ٠١۵٧ ٠٫ ٠۴١٧ ٠٫ ٩۴٢۶ ٠٫ ٢٠١٩

٢ بوت�استرپ ٠٫ ٠٢٠۶ ٠٫ ٠٢٨۴ ٠٫ ٩۵١٠ ٠٫ ٢٠۴٢

چانگ ٠٫ ٠٠٠٠ ٠٫ ٠٠٠٠ ١٫ ٠٠٠٠ ٠٫ ۴١١۵

.R = ٠٫ ٧١٨١ و ρ = ٠٫ ۵ ،σ٢٢ = ١ ،σ٢١ = ۴ ،µ٢ = ٠ ،µ١ = ١ که حالتی برای آزن داده�های Rدر برای درصدی ٩۵ اطمینان بازه�ی شبیه�سازی نتایج :٢ جدول
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n روش باال خطای پایین خطای مرکزی پوشش طول

١٠ ١ اون ٠٫ ٠٢٣٩ ٠٫ ٠٢۵۶ ٠٫ ٩۵٠۵ ٠٫ ٣۵٢۴

٢ اون ٠٫ ٠٢۴۴ ٠٫ ٠٢٨٠ ٠٫ ٩۴٧۶ ٠٫ ٣۴٩۴

گوین�درازوال ٠٫ ٠١٣۶ ٠٫ ٠٩١۴ ٠٫ ٨٩۵٠ ٠٫ ٣٢٢۵

شاران و موخرجی ٠٫ ٠٠٨۵ ٠٫ ١۵٢٠ ٠٫ ٨٣٩۵ ٠٫ ٢٩٨٨

گوپتا ٠٫ ٠٢٢٠ ٠٫ ٠۴١٩ ٠٫ ٩٣۶١ ٠٫ ٣٣٣۴

لوجیت تبدیل ٠٫ ٠٢٣١ ٠٫ ٠٠٨٩ ٠٫ ٩۶٨٠ ٠٫ ٣۵٧۴

آرک�سینوس تبدیل ٠٫ ٠١۴٩ ٠٫ ٠٩٧٧ ٠٫ ٨٨٧۴ ٠٫ ٣١٢٢

١ بوت�استرپ ٠٫ ٠٠۴٩ ٠٫ ٠٩٨٢ ٠٫ ٨٩۶٩ ٠٫ ٣٢١٢

٢ بوت�استرپ ٠٫ ٠٠٨٢ ٠٫ ٠۶٢١ ٠٫ ٩۴٣٧ ٠٫ ٣۶١٢

چانگ ٠٫ ٠٠٠٠ ٠٫ ٠٠٠٠ ١٫ ٠٠٠٠ ٠٫ ۵۴٣٨

٢٠ ١ اون ٠٫ ٠٢۴۵ ٠٫ ٠٢۴٧ ٠٫ ٩۵٠٨ ٠٫ ٢۵۴٧

٢ اون ٠٫ ٠٢۵٨ ٠٫ ٠٢۶۵ ٠٫ ٩۴٧٧ ٠٫ ٢۵٢۴

گوین�درازوال ٠٫ ٠٢۴۴ ٠٫ ٠٨۴٨ ٠٫ ٨٩٠٨ ٠٫ ٢١٧٧

شاران و موخرجی ٠٫ ٠٠٨۶ ٠٫ ٠٩٧۵ ٠٫ ٨٩٣٩ ٠٫ ٢۴٢٣

گوپتا ٠٫ ٠٢١٩ ٠٫ ٠٣٣٨ ٠٫ ٩۴۴٣ ٠٫ ٢۴٧١

لوجیت تبدیل ٠٫ ٠٢۵٨ ٠٫ ٠١٩٩ ٠٫ ٩۵۴٣ ٠٫ ٢۵۴٢

آرک�سینوس تبدیل ٠٫ ٠١۵١ ٠٫ ٠۶٧٢ ٠٫ ٩١٧۴ ٠٫ ٢٣٨۶

١ بوت�استرپ ٠٫ ٠٠٨٧ ٠٫ ٠۶۶۴ ٠٫ ٩٢٩۴ ٠٫ ٢۴١۶

٢ بوت�استرپ ٠٫ ٠٠۶٣ ٠٫ ٠٢۶۴ ٠٫ ٩۴۴٠ ٠٫ ٢۶١٠

چانگ ٠٫ ٠٠٠٠ ٠٫ ٠٠٠٠ ١٫ ٠٠٠٠ ٠٫ ۴۶٣٩

٣٠ ١ اون ٠٫ ٠٢٢٢ ٠٫ ٠٢٨٠ ٠٫ ٩۴٩٨ ٠٫ ٢٠٨۴

٢ اون ٠٫ ٠٢۴٣ ٠٫ ٠٢٧٠ ٠٫ ٩۴٨٧ ٠٫ ٢٠٨٠

گوین�درازوال ٠٫ ٠٢٩٧ ٠٫ ٠٧٣٨ ٠٫ ٨٩۶۵ ٠٫ ١٧۶٨

شاران و موخرجی ٠٫ ٠٠٩۶ ٠٫ ٠٨٢۴ ٠٫ ٩٠٨٠ ٠٫ ٢٠٣٢

گوپتا ٠٫ ٠٢١۶ ٠٫ ٠٣٣٧ ٠٫ ٩۴۴٧ ٠٫ ٢٠۴٢

لوجیت تبدیل ٠٫ ٠٢٧٠ ٠٫ ٠٢٠٧ ٠٫ ٩۵٢٣ ٠٫ ٢٠٨٨

آرک�سینوس تبدیل ٠٫ ٠١۴٢ ٠٫ ٠۵۴٣ ٠٫ ٩٣١۵ ٠٫ ٢٠٠۵

١ بوت�استرپ ٠٫ ٠٢٨٧ ٠٫ ٠۴١٩ ٠٫ ٩٢٨۴ ٠٫ ٢٠١٠

٢ بوت�استرپ ٠٫ ٠٢٣١ ٠٫ ٠٠٨٣ ٠٫ ٩۶۴٣ ٠٫ ٢٠٩١

چانگ ٠٫ ٠٠٠٠ ٠٫ ٠٠٠٠ ١٫ ٠٠٠٠ ٠٫ ۴٠٨٢

۵٠ ١ اون ٠٫ ٠٢۴۶ ٠٫ ٠٢٣٢ ٠٫ ٩۵٢٢ ٠٫ ١۶٢٧

٢ اون ٠٫ ٠٢٠۴ ٠٫ ٠٢۶١ ٠٫ ٩۵٣۵ ٠٫ ١۶٢٢

گوین�درازوال ٠٫ ٠٣٣٨ ٠٫ ٠۶٩۶ ٠٫ ٩١٧٠ ٠٫ ١٣۵٨

شاران و موخرجی ٠٫ ٠١٠٢ ٠٫ ٠۶۴٠ ٠٫ ٩٢۵٨ ٠٫ ١۶٠٣

گوپتا ٠٫ ٠١٩٣ ٠٫ ٠٣١۶ ٠٫ ٩۴٩١ ٠٫ ١۶٠٣

لوجیت تبدیل ٠٫ ٠٢۴۵ ٠٫ ٠٢٣۶ ٠٫ ٩۵١٩ ٠٫ ١۶٢۶

آرک�سینوس تبدیل ٠٫ ٠١۶١ ٠٫ ٠۴٣۵ ٠٫ ٩۵٣٠ ٠٫ ١۵٩٠

١ بوت�استرپ ٠٫ ٠۴٢١ ٠٫ ٠١۵١ ٠٫ ٩۴٨١ ٠٫ ١۶٢٠

٢ بوت�استرپ ٠٫ ٠١٧١ ٠٫ ٠۴٣٠ ٠٫ ٩۶۶٠ ٠١۶٧١

چانگ ٠٫ ٠٠٠٠ ٠٫ ٠٠٠٠ ١٫ ٠٠٠٠ ٠٫ ٣٣۶٣

.R = ٠٫ ٨۴١٣ و ρ = ٠٫ ۵ ،σ٢٢ = ١ ،σ٢١ = ١ ،µ٢ = ٠ ،µ١ = ١ که حالتی برای آزن داده�های Rدر برای درصدی ٩۵ اطمینان بازه�ی شبیه�سازی نتایج :٣ جدول
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رهیافت براساس بی�ساختار کوواریانس تابع با تصادفی فرایندهای برای بیزی استنباط
نامقید بازپارامتریدن

٢ خالدی جعفری مجید ،١ جهانگیری الهام

آمار گروه ریاضی، علوم دانشکده مدرس، تربیت دانشگاه

مشخص ساختاری نامانایی یا مانایی قیود تحت اغلب داده�ها، مدل�سازی در تصادفی فرایندهای بکارگیری به مربوط پژوهش�های در چکیده:

و می�کند ایجاد مسئله بر محدودیت�هایی روش این اما می�شود. فرض فرایند کوواریانس تابع برای است نامعلومی پارامترهای به وابسته که

کوواریانس تابع گرفتن نظر در بی�ساختار دیگر طرف از باشد. دردسرساز می�تواند شده اختیار تابعی فرم بودن مناسب بررسی عمل در بعالوه

باشند مقید گونه�ای به می�بایست پارامترها حالت این در اینکه به توجه با اما سازد، فراهم داده�ها تحلیل برای انعطاف�پذیری مدل می�تواند اگرچه

تجزیه از استفاده با مقاله این در می�شود. دشوار بسیار مدل بیزی استنباط کند، صدق بودن مثبت همیشه شرط در کوواریانس ماتریس که

بوده نامقید که می�شوند حاصل جدید پارامترهای ترتیب بدین می�شود. چاره�اندیشی مسئله این برای کوواریانس ماتریس شده اصالح چولسکی

رویکرد و مدل کاربست نحوه شبیه�سازی، مثال یک با انتها در کرد. برآورد و نموده لحاظ بیزی چارچوب در آسانی به را آن�ها می�توان اینرو از و

می�شود. بررسی آن عملکرد و بیان شده ارائه

باال. ابعاد با داده�های نامقید، بازپارامتریدن بیزی، استنباط شده، اصالح چولسکی تجزیه تصادفی، فرایندهای کلیدی: واژه�های

.62M30 ،62F15 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

بودن زمان يا وضعیت دارای و بودن تصادفی مولفه�ی دو آنها در كه می�پردازد پديده�هايی بررسی به كه است احتمال از شاخه�ای تصادفی فرايند

تصادفی فرايندهای می�كند. بررسی را می�شود استفاده آنها كردن مدل برای كه ابزارهايی و پديده�ها اين با برخورد روش�های و است مطرح

فرایند از تحقق يك مشاهده جای به موارد گاهی دارد. مخابرات برق مهندسی و رياضيات علوم، مختلف شاخه�های در زيادی بسيار كاربردهای

فرایندهای در كرد. اشاره فضايی-زمانی فرایندهای و طولی فرایندهای به می�توان خصوص این در است، اختیار در آن از تحقق� چندین تصادفی،

فرایند مثال، عنوان به است. موجود فضایی فرایند یک از تحقق چند فضايی-زمانی فرایندهای در و زمانی فرايندهای از تحقق چند طولی

گرفت. نظر در فضایی فرایند یک از تحقق�هایی می�توان را مختلف سال�های طی کشور در بارش میزان
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تصادفی فرایند آنرا است، نامعلومی پارامترهای به وابسته که باشد، مشخص تابعی فرم دارای کوواریانس تابع هرگاه تصادفی فرایند یک در

برای ترتیب بدین می�شود. ارائه فرایند نامانایی یا مانایی قیود تحت معتبر تابعی فرم حالت، این در می�نامند. ساختار دارای کوواریانس تابع با

مختلفی معتبر فرم�های آنکه ضمن نیست. ساده�ای چندان کار اغلب که شود بررسی نامانایی یا و مانایی قیود باید ابتدا توابع این از استفاده

مسائل از بسياری در كوواريانس ماتريس بعد بودن باال دليل به عالوه، به دارد. دنبال به مسائلی خود آنها میان از یکی انتخاب که دارد وجود

می�شود. ایجاد فراوانی محاسباتی مشكالت كاربردي،

فراهم داده�ها تحلیل برای انعطاف�پذیر مدلی می�تواند شیوه این اگرچه گرفت. نظر در بی�ساختار را کوواریانس تابع می�توان دیگر طرف از

می�شود ایجاد کوواریانس پارامترهای بر قیدهایی درنتیجه کند. صدق بودن مثبت همیشه شرط در کوواریانس ماتریس است الزم اما سازد،

مورد شده اصالح چولسکی تجزیه مبنای بر رهیافتی مسئله، این حل برای می�کند. روبرو فراوانی دشواری�های با را مدل تحلیل ادامه در که

بدون که جدید واریانس�های شامل قطری ماتریسی و مثلثی پایین ماتریس یک به کوواریانس ماتریس آن در که طوری به می�گیرد قرار استفاده

می�شود. نامیده نامقید بازپارامتریدن رهیافت این اینرو از می�یابیم، دست جدید پارامترهایی به تجزیه این کمک به می�شود. تجزیه هستند قید

بررسی منظور به طولی داده�های تحلیل در کوواریانس و میانگین توام مدل�بندی برای را رهیافت این (٢٠٠٠ و ١٩٩٩) پوراحمدی بار نخستین

رهیافت�های تحت دادند. توسعه آنرا (٢٠٠٢) پوراحمدی و دانیل ادامه در و نموده مطرح کوواریانس و میانگین بر کمکی متغیرهای تاثیرگذاری

فرایندهای برای را توام مدل�بندی این نیز (٢٠١١) سپدا گرفته�اند. قرار بررسی مورد بسیاری مولفان توسط مدل�ها این بیزی و بسامدی

است. کرده مطرح فضایی-زمانی

می�گیرد. قرار بررسی مورد است آن از خاص حالتی طولی فرایندهای که تصادفی فرایندهای زمینه در شده معرفی رهیافت مقاله این در اما

داده ارتباط کمکی متغیر با شده تجزیه کوواریانس ماتریس مولفه�های آن در که شده مطرح کوواریانس و میانگین توام مدل�بندی برخالف

مقاله اين در کرد. خواهیم برآورد بیزی روش به آنرا پارامترهای و گرفته نظر در ساختار بدون و کلی صورتی به را مولفه�ها این اینجا در می�شوند،

كوواريانس تابع ساختار بی مدل�سازی سوم بخش در سپس شد. خواهد معرفي ماتريس�ها شده اصالح چولسکی تجزيه ابتدا دوم بخش در

به شبیه�سازی یک نهایت در و شد خواهد مطرح مدل بيزی استنباط چهارم بخش در می�شود. بيان تجزيه این از استفاده با تصادفی فرايندهای

می�گردد. ارائه مدل ارزیابی منظور

ماتریس�ها شده اصالح چولسکی تجزیه ٢

تحليل�های و جواب به دستيابی و شده معادالت شدن ساده�تر موجب ماتريس�ها تجزيه از استفاده خطی معادالت دستگاه حل برای مواقع بيشتر در

تجزيه و چولسكی تجزيه آنها مهمترين از كه است شده معرفی ماتريس�ها تجزيه برای مختلفی روش�های تاكنون می�سازند. فراهم را موردنياز

است. شده اصالح چولسكی

ماتريسی L آن در كه نوشت A = LL′ صورت به می�توان را A مثبت هميشه و متقارن ماتريس هر چولسكی تجزيه در : چولسکی تجزیه

مثبت هميشه و متقارن ماتريس يك كه Aماتريس تجزيه می�نامند. ماتريس چولسكی عامل را آن كه است مثبت قطر اعضای با مثلثی پايين
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می�شود. ماتريس معادالت حل شدن ساده�تر موجب مثلثی ماتريس�های به است

ماتريس يك L آن در كه دارد A = LL′ فرد به منحصر تجزيه يك آنگاه باشد، مثبت هميشه و متقارن حقيقی، ماتريس يك A اگر .١.٢ قضیه

است. مثبت قطری اعضای با مثلثی پايين

معادالت حل چولسكی تجزيه در ماتريس�ها بودن متقارن علت به گفت می�توان چولسكی تجزيه به توجه با : شده اصالح چولسکی تجزیه

قطری اعضای با مثلثی پايين و باال ماتريس�های با چولسكی تجزيه در اينكه به توجه با برسيم. جواب به راحت�تر می�شود موجب و شده ساده�تر

چولسكی تجزيه از می�توان مواقع اين در كه شده روبه�رو مشكالتی با مواجه�ايم، باال بعد با ماتريسی با كه مواقعی در هستيم، روبه�رو يك غير

بيشتر چولسكی تجزيه�ی جبری عمليات از ، n٢ از كوچكی ضريب يك اندازه�ی به فقط تجزيه اين جبری عمليات البته كرد. استفاده شده اصالح

محاسبات شدن ساده�تر می�باشند، يك مثلثی پايين ماتريس�های اصلی قطر اعضای تجزيه اين در چون اما ،((٢٠٠٨) الیری و می�باشد(فانگ

در می�كند. ايفا الگوريتم�ها بهينه�سازی در مهمی نقش شد معرفی (١٩٧۴) موری و گیل توسط كه شده اصالح چولسكی تجزيه دارد. همراه به را

صورت به است مثبت هميشه و متقارن ماتريس يك كه A ماتريس تجزيه اين در می�پردازيم. تجزيه اين معرفی به ادامه

A = LDL′

مثال طور به است. قطری ماتريسی D و مثلثی پايين ماتريسی L آن در كه می�شود تجزيه
١ ١ ١
١ ٢ ۴
١ ۴ ٢٠

 =


١ ٠ ٠
١ ١ ٠
١ ٣ ١




١ ٠ ٠
٠ ١ ٠
٠ ٠ ١٠




١ ١ ١
٠ ١ ٣
٠ ٠ ١


تصادفی فرایندهای کوواریانس تابع ساختار بی مدل�سازی ٣

مقادير و باشد ثابتی مجموعه E ⊂ R كنيد فرض باشد. تصادفی متغيری Z(s) ، s ∈ D هر ازای به و دلخواه مجوعه�ای D كنيد فرض

مجموعه با تصادفی فرايند را Z(·) = {Z(s) : s ∈ D} مجموعه اینصورت در باشد. مجموعه اين داخل در Z(s) تصادفی متغيرهای

تابع و E(Z(s)) = µ(s) میانگین، تابع با Z(·) گاوسی فرايند از مستقل تحقق m كنيد فرض گوييم. E حالت فضای و D انديس�گذار

گيريد نظر در ويژه به باشد. اختيار در است شده ,s١مشاهده · · · , sn ∈ D وضعیت n در که c(s, s′) = cov(Z(s), Z(s′))کوواریانس

تابع برای ساختاری قید هیچ�گونه اگر دهد. نمايش را پاسخ بردار ، i = ١, · · · ,m ام، i تحقق براي Zi = (Zi(s١), · · · , Zi(sn))′ كه

اینصورت: در نشود، گرفته نظر در کوواریانس

Zi = (Zi(s١), · · · , Zi(sn))′
iid∼ N(µ,Σ), i = ١, · · · ,m
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آن در كه

µ = (µ(s١), . . . , µ(sn))
′ , Σ =


c١١ c١٢ · · · c١n

c٢٢ · · · c٢n
. . .

...

cnn

 .

a ∈ Rn بردار هر ازای به می�بایست باشد مثبت همیشه ماتریس این اینکه برای است. پارامتر n(n+١)
٢ دارای Σ ماتریس که کنید توجه

باشیم داشته

a′Σa > ٠

استنباط در اساسی مشکالت می�تواند قید این اما باشد. برقرار مثبت همیشه شرط که شوند انتخاب گونه�ای به cij عناصر باید واقع در یعنی

تجزيه، این براساس کند. کمک مشکل این رفع به می�تواند شده اصالح چولسکی تجزیه از استفاده باشد. داشته دنبال به تصادفی فرایند آماری

شكل به D قطری و T مثلثی پایین ماتريس�های�

T =



١ ٠ · · · ٠ ٠
−ϕ٢١ ١ · · · ٠ ٠
−ϕ٣١ −ϕ٣٢ · · · ٠ ٠
...

...
. . .

...
...

−ϕn١ −ϕn٢ · · · −ϕn(n−١) ١


, D =


σ٢١ ٠ · · · ٠
٠ σ٢٢ · · · ٠
...

...
. . .

...

٠ ٠ · · · σ٢n


كه گونه�ای به موجودند

TΣT ′ = D

صورت به می�توان را Σ ماتريس واقع در يا

Σ = LDL′

زیرا می�شود حل تجزیه این از استفاده با کوواریانس ماتریس بودن مثبت همیشه بررسی مسئله بنابراین .L = T−١ آن در كه كرد تجزيه

a′Σa = a′LDL′a = (a′L)D(a′L)′

عالوه، به می�باشد. برقرار Σ برای بودن مثبت همیشه شرط نتیجه در . (a′L)D(a′L)′ > پس٠ است، مثبت معین Dماتریس چون

زیرا: است راحت بسیار آن از گیری معکوس

Σ−١ = (L)−١(D)−١(L′)−١ = TD−١T ′

٢۶٧



چون شود توجه می�باشد. مفید بسیار باال بعد با مسائل در که کرد معکوس Dرا قطری ماتریس کافیست تنها Σ از معکوس�گیری برای واقع در

پارامترهای با کار جای به همچنین و نشده گرفته نظر در D قطری و T مثلثی پایین ماتریس عناصر برای محدودکننده�ای قید روش این در

گویند. نامقید بازپارامتریدن رهیافت آن به بنابراین می�شود، هاکار σ و ϕها با cها یعنی اولیه

باشد. µ(s) = ٠ می�کنیم فرض مسئله، کلیت دادن دست از بدون ابتدا نمود. ارائه مدل برای می�توان ديگری فرمولبندی تجزيه اين تحت

گفت می�توان Zi ∼ N(٠,Σ) اينكه به توجه با
εi = (εi١, . . . , εin)

′ = TZi
iid∼ N(٠, D), i = ١, . . . ,m

ديگر: عبارت به يا

١ ٠ · · · ٠ ٠
−ϕ٢١ ١ · · · ٠ ٠
−ϕ٣١ −ϕ٣٢ · · · ٠ ٠
...

...
. . .

...
...

−ϕn١ −ϕn٢ · · · −ϕn(n−١) ١





Zi١

Zi٢

Zi٣
...

Zin


=



εi١

εi٢

εi٣
...

εin


داشت: خواهيم ماتريسی ضرب ساده عمليات انجام با

Zi١ = εi١

Zi٢ = ϕ٢١Zi١ + εi٢

Zi٣ = ϕ٣١Zi١ + ϕ٣٢Zi٢ + εi٣
...

Zin =

n−١∑
j=١

ϕnjZij + εimi

می�باشند. خودشان روی رگرسيون پيداست اسمشان از كه بطوری اتورگرسيو فرايندهای می�شوند. ناميده اتورگرسيو فرايندهای معادالت قبيل اين

صورت به را درستنمایی تابع می�توان مفروضات، به توجه با

ℓ(η | Z) = −١٢

m∑
i=١

log(|Σ|)− ١
٢

m∑
i=١

(Zi − µ)′Σ−١(Zi − µ)

= −١٢

m∑
i=١

log(|LDL′|)− ١
٢

m∑
i=١

(Zi − µ)′T ′D−١T (Zi − µ)

= −١٢

m∑
i=١

log(|L||D||L′|)− ١
٢

m∑
i=١

ε′iT
′D−١Tεi

= −١٢

m∑
i=١

log(|D|)− ١
٢

m∑
i=١

έiD
−١εi

٢۶٨



شوند. برآورد می�بایست که هستند مدل پارامترهای η = (ϕ٢١, ϕ٣١, · · · , ϕn(n−١), σ٢١ , σ
٢
٢ , · · · , σ

٢
n) آن در که نوشت،

بیزی استنباط ۴

مستقل با كرد. اختيار پارامترها برای مناسبی پيشين توزيع�های می�بايست ابتدا مدل، پارامترهای برآورد برای بیزی روش کارگیری به منظور به

صورت به پیشین توزیع�هایی مدل، پارامترهای گرفتن نظر در

ϕtt′ ∼ N(att′ , btt′) , σ٢j ∼ IG(αj , βj) (١)

پيشين�ها نوع اين اختيار دليل همچنين شده�اند. فرض معلوم مقاديری att′ , btt′ , αj , βj پارامترهای ابر آن در كه گرفت خواهيم نظر در

گامای توزيع نشاندهنده IG(α, β) و b وارايانس و a ميانگين با نرمال توزيع نشاندهنده N(a, b) فوق روابط در آنهاست. بودن مزدوج

شده ذكر چارچوب در می�تواند نيز ديگری پيشين توزيعهای است ذكر به الزم هستند. β٢

(α−١)٢(α−٢) واريانس و β
α−١ ميانگين با معكوس

برای شده پيشنهاد الگوريتم می�شود. نمونه�گيری آن از گيبز الگوريتم بكارگيری با نيست، امكان�پذير پسين توزيع تحليلي تعيين چون رود. بكار

می�باشد: ذيل صورت به پارامترها پسين توزيع از نمونه توليد

می�شود. داده قرار r=١ و شده اختيار پارامترها تمام برای اوليه مقادير •

می�شود. توليد آنها متناظر شرطی تمام توزيع از σ٢j و ϕtt′ مقادير •

می�شود. بازگشت دو گام به و شده داده قرار r=r+١ •

توزيع ادامه در اكنون می�شود. حاصل پسين توزيع از الزم نمونه�های همگرايی، تحقق از بعد می�یابد. ادامه همگرايی به رسيدن تا فوق الگوريتم

می�شود. ارائه پارامترها اين از هريك شرطی تمام

: T مثلثی پايين ماتريس عناصر

صورت به ϕ٢١ شرطی تمام توزيع دهد، نشان را ϕtt′ جز به پارامترها كليه ϕ−tt′ آنكه فرض با

π(ϕ٢١|Z, ϕ−ij) ∝
m∏
i=١

f(Zi|η)π(ϕ٢١) ∝
m∏
i=١

f(Zi١|η)f(Zi٢|Zi١, η) · · · f(Zin|Zi١, · · · , Zi(n−١), η)π(ϕ٢١)

∝
m∏
i=١

f(Zi٢|Zi١, η)π(ϕ٢١)

∝ exp{−
b٢١
∑m
i=١ Z

٢
i١ + σ٢٢

٢σ٢٢b٢١
(ϕ٢٢١ − ٢ϕ٢١

b٢١
∑m
i=١ Zi٢Zi١ + a٢١σ

٢
٢

b٢١
∑m
i=١ Z

٢
i١ + σ٢٢

)}
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داريم: نتيجه در است.

ϕ٢١|Zi, η ∼ N(
b٢١
∑m
i=١ Zi٢Zi١ + a٢١σ

٢
٢

b٢١
∑m
i=١ Z

٢
i١ + σ٢٢

,
σ٢٢b٢١

b٢١
∑m
i=١ Z

٢
i١ + σ٢٢

)

صورت به ϕtt′ برای شرطی تمام توزیع ترتیب همین به

ϕtt′ |Z, ϕ−tt′ ∼ N(µϕtt′ , σ
٢
ϕtt′

)

آن در که است،

µϕtt′ =
att′σ

٢
t + btt′

∑m
i=١ Zit′(Zit − ϕt١Zi١ − · · · − ϕt(t′−١)Zi(t′−١) − ϕt(t′+١)Zi(t′+١) − · · · − ϕt(t−١)Zi(t−١))

btt′
∑m
i=١ Z

٢
it′ + σ٢t

σ٢ϕtt′
=

σ٢t btt′

btt′
∑m
i=١ Z

٢
it′ + σ٢t

: D اصلی قطر روی عناصر هستند.

صورت σ٢١به برای شرطی تمام توزیع دهد، نشان را σ٢j جز به پارامترها كليه σ٢−j آنكه فرض با

π(σ٢١ |Z, σ
٢
−١) ∝

m∏
i=١

f(Zi|η)π(σ٢١) ∝
m∏
i=١

f(Zi١|η)π(σ٢١)

∝
m∏
i=١

١√
٢πσ٢١

exp{− ١
٢σ٢١

Z٢
i١}

β
α١
١

Γ(α١)
(σ٢١)

−(α١+١)exp{−β١
σ٢١
}

∝ (σ٢١)
−(m+α١+

١
١+٢)exp{− ١

σ٢١
(

∑m
i=١ Z

٢
i١

٢ + β١)}

داریم: نتیجه است.در

σ٢١ |Z, σ
٢
−١ ∼ IG(m+ α١ +

١
٢ , (

∑m
i=١ Z

٢
i١

٢ + β١))

صورت به σ٢j برای شرطی تمام توزیع ترتیب همین به

σ٢j |Z, σ−j ∼ IG(m+ αj +
١
٢ , (

∑m
i=١(Z

٢
ij − ϕj١Zi١ − ϕj٢Zi٢ − · · · − ϕj(j−١)Zi(j−١))٢

٢ + βj))

است.

٢٧٠



سازی شبیه مثال ۵

c(si, sj) = نمایی، کوواریانس تابع و صفر مبانگین با D = [٠,١٠] × [٠,١٠] ناحیه در گاوسی تصادفی فرایند یک مثال این در

می�شود. تولید ١ شکل در شده مشخص نمونه�ای موقعیت�های در تحقق ٢٠ فرایند این از می�شود. گرفته نظر در ،σ٢ exp(− ||si−sj ||a )

صورت به σ٢j پارامترهای پیشین توزیع�های و N(٠,١٠−۵) صورت به ϕtt′ پارامترهای پیشین توزیع�های مدل، بیزی تحلیل منظور به

میانگین سپس شد. تولید آنها پسین توزیع از نمونه بار ۵٠٠٠ تعداد به پارامتر هر برای می�شوند. گرفته نظر در IG(٠٫ ٠٠١,٠٫ ٠٠٢)
جدول در و شده محاسبه پارامتر هر اریبی میزان مدل ارزیابی منظور به ادامه در می�شود. انتخاب پارامترها برآورد عنوان به شده تولید نمونه�های

برآوردهای از تعدادی فقط و کرده نظر صرف برآوردها تمام ارائه�ی از شده، برآورد پارامترهای باالی بعد دلیل به است بذکر الزم است. آمده ١

از فاصله یک با عناصر برآوردهای اریبی میزان که می�شود مشاهده جدول، به کلی نگاه یک با کرده�ایم. ارائه ذکر�شده جدول در را آمده بدست

پارامترها از کمی بسیار تعداد برای تنها موضوع این اگرچه هستند. بیشتری اریبی دارای کمتر، نمونه�ای اطالعات از استفاده دلیل به اصلی قطر

کوواریانس ساختار آنکه فرض با عالوه به است. داشته مناسبی عملکرد شده ارائه مدل که گرفت نتیجه می�توان کلی بطور می�شود. مشاهده

که شد محاسبه ١ فروبنیوس نرم معیار مدل دو مقایسه منظور به گرفت. انجام مدل بیزی استنباط باشند نامعلوم پارامترها تنها و باشد معلوم

هستند. مناسب نامقید بازپارامتریدن رهیافت بر مبتنی نتایج می�شود مشاهده که همانطور گردید. حاصل ۵٢٫ ١٨ و ۴٣٫ ٣١ آن مقدار

مشاهدات گرفتن قرار محل :١ شکل

Frobenius Norm١

٢٧١



نتیجه�گیری و بحث

برای انعطاف�پذیر و بی�ساختار فرم یک است، شده اصالح چولسکی تجزیه مبنای بر که نامقید بازپارامتریدن رهیافت از استفاده با مقاله این در

ویژگی نمی�شود، لحاظ کوواریانس تابع بر خاصی فرض رهیافت این در اینکه وجود با گردید. اختیار تصادفی فرایندهای کوواریانس ساختار

در که است، کوواریانس ماتریس معکوس�گیری هنگام به محاسبات سادگی رهیافت این مزایای دیگر از می�گردد. حفظ آن بودن مثبت همیشه

باشد. داشته محاسبات حجم کاهش در موثری نقش می�تواند مواجه�ایم، باال ابعاد با داده�هایی با که عملی مسائل

پارامترها. بیزی برآورد :١ جدول

واریانس اریبی برآورد پارامتر

٢٫ ۴× ٩−١٠ ٠٫ ٨١ ٢× ١٠−۴ ϕ٢١

١٫ ٩× ٩−١٠ ١٫ ٩× ١٠−۴ ١× ١٠−۴ ϕ٣١

۴٫ ۴× ٩−١٠ ٠٫ ٨١ ٣× ١٠−۴ ϕ٣٢

١٫ ۵× ٩−١٠ −۵× ٣−١٠ ١٫ ۴× ١٠−۴ ϕ٢۵,١٠

۵٫ ٣× ٩−١٠ ١× ١٠−۴ ٢٫ ۶× ١٠−۵ ϕ٩٩,١٠

٨٫ ۵× ١٠−١٠ −۴× ١٠−۵ ٢× ١٠−۵ ϕ١٠٠,١

۶٫ ۴× ٩−١٠ −۴× ١٠−۵ −٣× ١٠−۵ ϕ١٠٠,٢

٠٫ ٠٠٣۵ −٠٫ ٧۴ ٠٫ ٢۶ σ٢
١

٠٫ ٠١٢ ٠٫ ١۴ ٠٫ ۴٧ σ٢
٢

٠٫ ٠٠٨ ٠٫ ١٨ ٠٫ ۴ σ٢
٢۵

٠٫ ٠٠٨ ٠٫ ١٧ ٠٫ ٣٨ σ٢
٩٩

مراجع

Cepeda, E. (2011). Generalized spatio-temporal models, Statistics and Operations Research Transactions, 35,

165–178.

٢٧٢



Daniels, J.M. and Pourahmadi, M. (2002). Baysian analysis of covariance matrices and dynamic models for

longitudinal data,Biometrika, 89, 553–566.

Fang, H. and O’Leary, D. (2008). Modified cholesky algorithms: Acatalog with new approaches,Mathematical

Programming, 115, 319–349.

Gill, P. E. and Murray, W. (1974). Newton-type methods for unconstrained and linearly constrained optimiza-

tion,Mathematical Programming, 28, 311–350.

Pourahmadi, M. (1999). Joint mean covariance models with applications to longitudinal data: unconstrained

parametrisation, Biometrika, 86, 677–690.

Pourahmadi, M. (2000). Maximum likelihood estimation for generalised linear models for multivariate normal

covariance matrix, Biometrika, 87, 425–435.

٢٧٣



پرت های داده حضور در پارتو توزیع پارامترهای برآورد

نوقابی جباری مهدی جوادی١، سادات محدثه

آمار گروه مشهد فردوسی دانشگاه

پارامترهای توان می مدل این از استفاده با که کنیم می معرفی را مدلی وسپس کنیم می تعریف را پرت های داده ابتدا مقاله این در چکیده:

همچنین آوریم. می بدست را پرت های داده حضور در پارتو چگالی تابع و کرد برآورد دارد وجود مشاهدات سری در پرت داده وقتی را توزیع

می نشان و کنیم می پیدا هستند مجهول ها پارامتر همه وقتی پارتو توزیع پارامترهای برای را خطا مربعات کمترین و گشتاوری برآوردگرهای

مربعات کمترین و گشتاوری برآوردگرهای ی آمیخته مدل سپس ندارد، وجود توزیع این پارامترهای برای ماکسیمم درستنمایی برآوردگر که دهیم

است. دیگر نوع از کاراتر خطا مربعات کمترین و گشتاوری برآوردگرهای ی آمیخته مدل که دهیم می نشان و آوریم، می بدست نیز را خطا

پرت. های داده آمیخته، مدل خطا، مربعات کمترین برآوردگر گشتاوری، برآوردگر پارتو، توزیع کلیدی: واژه�های

.62F10 ،62Fxx :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

به پرت، های داده جامع تعریف از قبل جا این در که اند کرده ارائه را پرت های داده از تعاریفی مختلف، مسائل با مواجهه در زیادی دانشمندان

سازگار مشاهدات از یکی با واضحی طور به ها داده تمامی همیشه لزوماَ که است معتقد (١٩۵٠) پردازیم.گروبس می ها آن از تعدادی بررسی

تصادفی نمونه یک کلی صورت به مشاهدات از وگروهی شود دیده ناهمگنی وضوح به ها، داده مطالعه در است ممکن که معنی بدین نیستند.

می (١٩۶٠) انسکومب باشند. پرت داده است ممکن بیشتری تعداد یا داده یک مورد، این در باشند. نشده تولید نرمال، مثال توزیع یک از

اندازه با نمونه یک در که دارد اعتقاد (١٩۶١) فرگوسن کند. می تلقی را پرت مشاهده یک طبیعی، غیر و بزرگ باقیمانده با مشاهده یک گوید،

(نشریه�ی گوییم پرت داده ها آن به که دارند، فاصله اصلی گروه از آوری شگفت طور به مشاهده دو یا یک معموال جامعه، یک از شده اصالح

آن). کاربرد و مفهوم پرت، داده�های آمار(ندا)؛ دانشجویی

قاعده به نسبت و آزمایش تحت های داده عمومی وضعیت از اتفاقی یا عادی غیر طور به که است ای مشاهده پرت، داده یک .١.١ تعریف

باشد. داشته انحراف شود، می آنالیز آن اساس بر که ای

m_javadi4769@yahoo.com : جوادی سادات ١محدثه



آورد، بدست پرت داده k با مواجهه در را تصادفی متغیر یک چگالی و توزیع آن اساس بر تا کنیم، بیان مدلی کلی طور به بخواهیم اگر حال

نمود. استفاده باشد، می معروف دیکشیت مدل به که زیر مدل از توان می

دیکشیت مدل ١.١

صحیح مقادیر از (i١, i٢, ..., in−k) ترکیب هر برای که باشد نامنفی تصادفی متغیرهای از سری یک (i > ١) Xi کنید، فرض

باشد. برقرار زیر شرایط ،(١,٢, ..., n)
باشد. f١(x) احتمال (جرم) چگالی تابع دارای و مستقل Xi١ , Xi٢ , ..., Xin−k

تصادفی متغیرهای .١

باشد. f٢(x) احتمال (جرم) چگالی تابع دارای و مستقل نیز مانده باقی تصادفی متغیرهای .٢

باشند. مستقل تصادفی، متغیرهای مجموعه دو .٣

برابر های احتمال با و تصادفی طور به (١,٢, ..., n) صحیح اعداد از (i١, i٢, ..., in−k) های ترکیب که کنیم فرض عالوه به .۴

باشند. شده انتخاب ،C(n, k) = n!
k!(n−k)! که طوری به ترکیب، هر برای [C(n, k)]−١

است. زیر صورت به (X١, X٢, ..., Xn) تواَم چگالی تابع آنگاه

f(x١, x٢, ..., xn) =
n∏
i=١

f١(xi)
∑

(i١,i٢,...,ik)

k∏
j=١

f٢(xij )

f١(xij )
[C(n, k)]−١ (١)

آن در ∑که
(i١,i٢,...,ik)

=
n−k+١∑
i١=١

n−k+٢∑
i٢=i١+١

...
n∑

ik=ik−١+١

باشد. می زیر شکل به تصادفی متغیر توزیع و چگالی تابع ،X مشاهده تک یک برای همچنین،

h(x) = bf٢(x) + b̄f١(x), (٢)

و

H(x) = bF٢(x) + b̄F١(x).

از است عبارت (Xi, Xj) ،i ̸= j تصادفی متغیر دو تواَم چگالی تابع فوق مدل به توجه با .b̄ = ١− b و b = k

n
آن در که

h(xi, xj) =
١(
n
k

)[(n− ٢
k − ٢

)
[f٢(xi)f٢(xj)]+

(
n− ٢
k − ١

)
[f٢(xi)f١(xj)+f١(xi)f٢(xj)]+

(
n− ٢
k

)
[f١(xi)f١(xj)]

]
باشند. نمی مستقل ،(X١, X٢, ..., Xn) تصادفی متغیرهای باال، مدل در که است ذکر به الزم
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پارتو توزیع ٢

این شود. می استفاده شناسی کانی و هیدرولوژی اطمینان، قابلیت مهندسی، اقتصاد، کار، و کسب بیمه، برای مدل یک عنوان به پارتو توزیع

است. گرفته قرار مطالعه مورد ... (٢٠٠٠)و زیمر و حسین ،(١٩٩٠) عصرآبادی ،(١٩٩۶) کوانت توسط مدل

پرت های داده حضور در (X١, X٢, ..., Xn) توأم چگالی تابع ٣

به βθ و α پارامترهای با پارتو توزیع هم و مستقل آنها از تا k هر که باشند صورتی ,X١)به X٢, ..., Xn) تصادفی متغیرهای کنید فرض

باشد. زیر صورت

f٢(x;α, β, θ) =
α(βθ)α

xα+١ , ٠ < βθ ≤ x, α > ٠, β > ١, θ > ٠,

باشد. زیر چگالی تابع دارای و پارتو توزیع هم و مستقل نیز مانده باقی تای n-k و

f١(x;α, θ) =
αθα

xα+١ , ٠ < θ ≤ x, α > ٠.

است. زیر صورت به ،(١) معادله اساس بر پرت های داده حضور در (X١, X٢, ..., Xn) توأم چگالی تابع گاه آن

f(x١, x٢, ..., xn;α, β, θ) =
αnθnαβkα

C(n, k)

( n∏
i=١

xi

)−(α+١)
×
n−k+١∑
i١=١

n−k+٢∑
i٢=i١+١

...
n∑

ik=ik−١+١

k∏
j=١

I(xij−βθ)I(xij−θ),

(٣)

است. زیر صورت به ،(٢) معادله اساس بر xi ای حاشیه چگالی تابع و است نشانگر تابع I که

f(xi;α, β, θ) = b
α(βθα)

xα+١
i

I(xi − βθ) + b̄
αθα

xα+١
i

I(xi − θ), α > ٠, β > ١, θ > ٠, (۴)

.(٢٠١١ نوقابی، جباری و دیکشیت ٢٠٠١؛ نصیری، و دیکشیت ١٩٨٩؛ ،١٩٨٧ دیکشیت، )

گشتاوری روش ۴

کنیم تعریف اگر باشند. پرت داده�های حضور در پارتو چگالی تابع از n حجم با تصادفی متغیرهای X١, X٢, ..., Xn کنید فرض

m١ = E(X), m٢ = E(X)٢, m٣ = E(
١
X

), m۴ = E(
١
X

)٢
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داریم ،(۴) ی معادله در X چگالی از استفاده با

m١ =

(
α

α− ١

)
θ(bβ + b̄),

m٢ =

(
α

α− ٢

)
θ٢(bβ٢ + b̄),

m٣ =

(
α

α+ ١

)
θ−١(bβ−١ + b̄),

m۴ =

(
α

α+ ٢

)
θ−٢(bβ−٢ + b̄). (۵)

بنابراین

m١m٣ =
α٢

α٢ − ١ (bβ + b̄)(bβ−١ + b̄), (۶)

و

m٢m۴ =
α٢

α٢ − ۴ (bβ
٢ + b̄)(bβ−٢ + b̄). (٧)

آوریم می بدست را زیر عبارت جبری محاسبات از پس کنیم جایگذاری ،(٧) ی معادله در و آوریم بدست ، ی(۶) معادله از را α ما اگر

Aβ۴ +Bβ٣ + Cβ٢ +Dβ + E = ٠,

که

A = E = m١m٣bb̄, B = D = −۴m٢m۴bb̄, C = ٣m٢m۴m٣m١ + (m١m٣ − ۴m٢m۴)(b
٢ + b̄٢).

آوریم می بدست را چهارم درجه ی معادله های ریشه ،(١٩٨۴) پاچنر و (١٩٧٠) استگان و آبراموویتز اساس بر

β̂١mm =
z

١
٢
١ + z

١
٢
٢ + z

١
٢
٣

٢ − B

۴A,

β̂٢mm =
z

١
٢
١ − z

١
٢
٢ − z

١
٢
٣

٢ − B

۴A,

β̂٣mm =
−z

١
٢
١ + z

١
٢
٢ − z

١
٢
٣

٢ − B

۴A
و

β̂۴mm =
−z

١
٢
١ − z

١
٢
٢ + z

١
٢
٣

٢ − B

۴A,

است زیر سوم درجه ی معادله های ریشه z٣ و z٢ ،z١ که

z٣ + ٢pz٢ + (p٢ − ۴r)z − q٢ = ٠, p = C

A
− ۶( B۴A )٢, q =

D

A
+ ٢ B۴A

[
۴( B۴A )٢ − C

A

]
,
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و

r =
E

A
+

B

۴A

[
B

۴A [
C

A
− ٣( B۴A )٢]− D

A

]
.

دهید قرار چهار: درجه معادله های ریشه مقدار

F =
٣AB − ٣B٢ + C٢

١٢ , G =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
A B

۴
C
۶

B
۴

C
۶

B
۴

C
۶

B
۴ A

∣∣∣∣∣∣∣∣∣ , H =
AC

۶ − B٢

١۶ .

است زیر صورت به دهنده تشخیص سپس

△∗ = F ٣ − ٢٧G٢.

مزدوج صورت به باشد داشته وجود دیگری مختلط ی ریشه هر اگر حالت، این از غیر به .△∗ = ٠ آنگاه باشند مساوی ها ریشه از تا دو اگر

از: است عبارت ممکن حالتهای دهد، می رخ

هستند. مختلط ها ریشه از تا دو و حقیقی ها ریشه از تا دو >∗△آنگاه ٠ اگر -١

هستند. حقیقی ها ریشه ی همه آنگاه باشند منفی دو هر ٢HF-٣AG و H و اگر∗△>٠ -٢

هستند. مختلط ها ی ریشه ی همه آنگاه باشند، مثبت ٢HF-٣AG و H عبارت دو از یکی حداقل و ٠< اگر∗△ -٣

β̂٣mm، β̂٢mm ،β̂١mmریشه چهار هر آنگاه باشند، مثبت و حقیقی z٣ و z٢ ، z١ ریشه سه هر اگر پاچنر(١٩٨۴)، اساس بر نکته:

برآورد حالتی چنین در باشیم. داشته پذیر امکان حل راه یک از بیشتر ما است ممکن دیگر حالتهای در همچنین هستند. حقیقی ،β̂۴mmو

کند، ماکسیمم را درستنمایی تابع که حلی راه انتخاب و پذیر امکان حل راه هر برای درستنمایی تابع کردن ارزیابی اساس بر تواند می کردن

داریم بنابراین دهیم. می قرار ،(۶) ی معادله در را β گشتاوری برآوردگر ،α گشتاوری برآوردگر آوردن بدست برای شود. انتخاب

α̂mm =

[
m١m٣

m١m٣ − (bβ̂mm + b̄)(b(β̂mm)−١ + b̄)

]
آید می بدست زیر صورت به θ گشتاوری برآوردگر ،(۵) ی معادله در اول عبارت از استفاده با انتها در و

θ̂mm =
m١(α̂mm−١)

α̂mm(bβ̂mm + b̄)
.

٢٧٨



ماکزیمم درستنمایی برآوردگر ۵

،(٣) ی معادله از بنابراین باشند. پرت های داده حضور در پارتو چگالی تابع از n حجم با تصادفی متغیرهای X١, X٢, ..., Xn کنید فرض

θ̃داریم =MLE(θ) = X(١), θ < x(١) < βθ,

β̃θ =MLE(βθ) = X(١), βθ < x(١),

ماکزیمم درستنمایی برآوردگر ساده جبری عملیات از بعد و درستنمایی تابع در معادله این جایگذاری با سپس است. ترتیبی آماره (١)Xاولین که

آید می بدست زیر صورت به α

α̃ =


n

ln(t)−n ln(x(١))−k ln(β)
, θ < x(١) < βθ,

n
ln(t)−n ln(x(١))+(n−k) ln(β) , βθ < x(١).

جایگذاری β حسب بر درستنمایی تابع در را باال های معادله ، β ماکزیمم درستنمایی برآوردگر یافتن برای انتها در و . T =
∏n
i=١Xi که

است زیر صورت به β حسب بر درستنمایی تابع آنگاه ، θ̃ = x(١) اگر کنیم. می

ln(L(x, β)) ≃ n ln
(

n

ln(t)− n ln(x(١))− k ln(β)

)
− n.

است. صعودی β حسب بر ln(L(x, β)) بنابراین،

است زیر صورت به β حسب بر درستنمایی تابع آنگاه ، β̃θ = x(١) اگر

ln(L(x, β)) ≃ n ln
(

n

ln(t)− n ln(x(١)) + (n− k) ln(β)

)
− n,

است. نزولی β حسب بر ln(L(x, β)) و

کند. می میل نهایت بی منفی سمت به ln(L(x, β)) آنگاه کند، میل نهایت بی سمت به β اگر همچنین

ندارد. وجود نیز θ و α ماکزیمم درستنمایی برآوردگرهای نتیجه در ندارد، وجود β ماکزیمم درستنمایی برآوردگر بنابراین

خطا مربعات کمترین برآوردگر ۶

است زیر صورت به پرت های داده حضور در پارتو توزیع برای اعتماد قابلیت تابع

R(x;α, β, θ) = ١− F (x;α, β, θ) =
(
θ

x

)α
(bβα + b̄).

نویسیم می بنابراین

y = −ln(R(x)) = α ln(x)− α ln(θ)− ln(bβα + b̄).
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آید می بدست زیر صورت به ،α خطای مربعات کمترین برآوردگر ،R(x) برآورد از کردن استفاده با

α̂ls =

∑n
i=١ yiln(xi)− nȳln(x)∑n
i=١[ln(xi)− ln(x)]٢

, (٨)

.( ٢٠١١ نوقابی، جباری و دیکشیت ) ȳ =
∑n
i=١

yi
n و ln(x) =

∑n
i=١

ln(xi)
n که

خطا مربعات کمترین و گشتاوری برآوردگرهای ی آمیخته روش ٧

همه نه اما برخی، جایگزینی ،(١٩٨١) رید اساس بر کند. می جلوگیری پیچیده معادالت مشکل از که است کرده ارائه را روشی ،(١٩٨١) رید

بیابیم زیر صورت به را α برآوردگر توانیم می ،(٨) ی معادله از کند. کنترل بیشتر را آن است ممکن سیستم معادالت ی

α̂mix =

∑n
i=١ yiln(xi)− nȳln(x)∑n
i=١[ln(xi)− ln(x)]٢

. (٩)

داریم را زیر عبارت ،(۵) ی معادله عبارت سومین و اولین از و

β =
−(α٢(b٢ + b̄٢)−m١m٣(α

٢ − ١)) +
√
∆

٢bb̄α٢ , (١٠)

که

∆ = α۴(b۴ + b̄۴) +m٢
١m

٢
٣(α

٢ − ٢(١ − ٢α٢m١m٣(α
٢ − ١)(b٢ + b̄٢)− ٢b٢b̄٢α۴.

بیابیم زیر صورت به را β ی آمیخته برآوردگر توانیم می دهیم، قرار ،(١٠) ی معادله در را ،(٩) ی معادله اگر اکنون

β̂mix =
−(α̂mix)٢(b٢ + b̄٢) +m١m٣((α̂mix)

٢ − ١) +
√
∆١

٢bb̄(α̂mix)٢

آید. می بدست ∆ در ،α̂mix جایگذاری با ،∆١ که

آید می بدست زیر صورت به ،θ ی آمیخته برآوردگر ،(۵) ی معادله در اول عبارت از استفاده با انتها در و

θ̂mix =
m١(α̂mix − ١)
α̂mix(bβ̂mix + b̄)

مجانبی طور به برآوردگرها روش این در که شود می ثابت ،(١٩٩٨) کسال و لهمن مرکزی، حد ی قضیه بزرگ، اعداد قانون براساس همچنین

.(٢٠١١ نوقابی، جباری و (دیکشیت هستند نرمال توزیع دارای و سازگار

آمیخته روش و گشتاوری روش مقایسه ٨

کنیم. می مقایسه را آمیخته روش و گشتاوری روش R افزار نرم از استفاده با بخش این در ما

R افزار نرم از استفاده با θ = ٠٫ ۵,۵,١٠ و β = ١٫ ۵,٢,٣ ، α = ۵,١٠ ، k = ١,٢ و n = ۶,٧, ...,٣٠ حجم به ای نمونه برای

داریم
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گیری نتیجه

نمودار موارد همه�ی در و است θ و β ،α برآوردگرهای یافته تعمیم واریانس دهنده�ی نشان نمودار عمودی محور اینکه و ١ شکل به باتوجه

است. گشتاوری روش از کاراتر آمیخته روش که می�گیریم نتیجه است، گشتاوری روش نمودار از پایین�تر آمیخته روش
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آمیخته. روش و گشتاوری روش مقایسه :١ شکل
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ریس روش محدود: رشد خاصیت با هندسی کلمات در ماکزیما دوم گشتار

پور٢ طوفان ژاله جوانیان١، مهری

زنجان دانشگاه

مراتب گشتاورهای و ریاضی امید آوردن، در پواسنی از و نمودن پواسنی ملین، تبدیل اساس بر روشی به (٢٠١۵) جوانیان و فٌکس چکیده:

فاکتوریل گشتاور محاسبه به ریس روش به مقاله این در اند. آورده دست به را محدود رشد خاصیت با هندسی کلمه در حرف بزرگترین باالتر

شود. می گرفته نتیجه واریانس آن از و ایم پرداخته پارامتر آن دوم مرتبه

محدود رشد خاصیت با لغات تکینی، نقاط ها، مانده حساب ریس، روش کلیدی: واژه�های

.05A15 ،05A16 ،05A18 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

. p + q = ١ و است p موفقیت احتمال با هندسی توزیع دارای و هم از مستقل تصادفی متغیرهای از ای دنباله ω٠, ω١, . . . کنید فرض

گویند. ωiها حروف با حرفی n هندسی کلمه یک را ω = ω١ω٢ . . . ωn صورت این در

گویند. محدود رشد خاصیت با هندسی کلمه یک را ω ، ω٠ = ٠ و باشد ωk ≤ ١+max{ω٠, . . . , ωk−١} ویژگی دارای ωiها اگر

هر عضو کوچکترین و است، شده تشکیل مجموعه ٣ از که باشد {١,٢, . . . ,٧} مجموعه از افرازی {{۵,۶}, {١,٣,۴}, {٢,٧}} اگر
داریم مجموعه، هر نماینده حسب بر راست به چپ از افراز های مجموعه کردن مرتب با سپس باشد، مجموعه آن نماینده مجموعه

{{١,٣,۴︸ ︷︷ ︸
#١

}, {٢,٧︸︷︷︸
#٢

}, {۵,۶︸︷︷︸
#٣

}}

تعداد همان که است ω در حرف بزرگترین ٣ عدد و است مذکور افراز با متناظر کلمه ω = ω١ω٢ . . . ω٧ = ١٢١١٣٣٢ صورت این در

عضو، n از متشکل مجموعه یک افراز با متناظر حرفی n هندسی کلمه یک در باال) رکوردهای (تعداد ماکزیما تعداد بنابراین است. افرازها

دهیم. می Mnنشان با را آن و است افراز آن های مجموعه تعداد با برابر

از است عبارت که است آورده دست به Mnرا ریاضی امید ریس، روش به (٢٠١٢) پرودینگر

E(Mn) ∼ lognQ−αp −
١
L
ψ(b) + ω(lognQ) +O(n−١)

jale-toofanpour@znu.ac.ir : پور طوفان ٢ژاله



و χk =
٢πik
L

، αp =
∑
l≥٠

pql

١− pql ، ψ =
Γ′

Γ
، b =

log p

log q
، L = logQ ، Q =

١
q
آن در که

ω(x) = − ١
L

∑
k∈Z−{٠} Γ

′(b+ χk)e
−٢kπi.x∑

k∈Z−{٠} Γ(b+ χk)e−٢kπi.x
.

است. رسیده اثبات به ،(١٩٩۵) همکاران و فالژلت توسط که شود می استفاده زیر لم از ریس روش در

تحلیلی C درون نقاط در که باشد تابعی f(z) و است j, j+١, . . . , n نقاط شامل فقط که بسته ساده منحنی یک C کنید فرض .١.١ لم

پس است.
n∑
k=j

(−١)k
(
n

k

)
f(k) = − ١

٢πi

∮
C

β(n+ ١,−z)f(z)dz.

زیر صورت به که را باشد محدود رشد خاصیت دارای حرفی n هندسی کلمه یک که این احتمال یعنی P (n) ،(٢٠١١) همکاران و اولیور

اند. نموده ارائه است

P (n) = p
n−١∑
j=٠

(−١)j
(
n− ١
j

)
qj(p; q)j =

n∑
j=٠

(−١)j
(
n

j

)
(p; q)j ,

نهایت بی تا n که زمانی را گذاری نماد این ،(١٩٩٩) همکاران و اندریوز .(x; q)n = (١− x)(١− xq) . . . (١− xqn−١) آن در که
کردند. بررسی کند، پیدا گسترش

P (n) =
(p; q)∞
L(q; q)∞

Γ(b)n−b + n−b
(p; q)∞
L(q; q)∞

∑
k ̸=٠

Γ(b+ χk)e
−٢πik·logn

Q +O(n−b−١)

k از متشکل عضوی، n مجموعه یک افراز با متناظر حرفی n هندسی کلمه یک که این احتمال یعنی ،P (n, k) ،(٢٠١٢) همکاران و منصور

،P (n, k) مولد تابع از استفاده با (٢٠١٢) همکاران و پرودینگر اند. آورده دست به را باشد

F (z, u) =
∑
n,k

znukP (n, k)

،n ≥ ١ هر ازای به که است داده نشان ،G(z, u) := F (z, u)− ١ تعریف و

[zn]G(z, u) = pu
n−١∑
j=٠

(
n− ١
j

)
(−١)j(pu; q)jqj =

n∑
j=٠

(−١)j
(
n

j

)
(pu; q)j (١)

است. G(z, u) در zn ضریب با برابر [zn]G(z, u) آن در که

مجانبی فرمولی ریس روش به ،u = ١ دادن قرار و u به نسبت (١ · ١) رابطه از گیری مشتق بار یک با (٢٠١٢) همکاران و پرودینگر

است. آورده دست به E[Mn] برای

پردازیم. می ریس روش به E[Mn(Mn − ١)] دوم مرتبه فاکتوریل گشتاور برای مجانبی فرمولی محاسبه به بعدی بخش در

٢٨۵



ماکزیما دوم مرتبه فاکتوریل گشتاور ٢

داریم (١ · ١) رابطه از گیری مشتق دوبار با ابتدا ماکزیما، دوم مرتبه فاکتوریل گشتاور مجانبی فرمول محاسبه برای بخش این در

n∑
j=٠

(
n

j

)
(−١)j

[[
− p٢

(١− pu)٢ − · · · −
(pqj−١)٢

(١− puqj−٢(١
]
+
[
− p

١− pu − · · · −
pqj−١

١− puqj−١
]٢]

(pu; q)j

آید می دست به زیر صورت به h(n) := E[Mn(Mn − ١)] و u = ١ جایگذاری با حال

h(n) =
n∑
j=٠

(
n

j

)
(−١)j

[
−

∞∑
l=٠

( pql

١− pql
)٢

+
∑
l≥j

( pql

١− pql
)٢

+

[
−
∞∑
l=٠

pql

١− pql +
∑
l≥j

pql

١− pql
]٢]

(p; q)j

اختصار به ما که

αp =
∞∑
l=٠

pql

١− pql βp =
∞∑
l=٠

( pql

١− pql
)٢

پس کنیم. می تعریف

h(n) =
n∑
j=٠

(
n

j

)
(−١)j

[
− βp +

∑
l≥j

( pql

١− pql
)٢

+

[
− αp +

∑
l≥j

pql

١− pql
]٢]

(p; q)j

داریم کنیم، بازنویسی بخواهیم را فوق عبارت اگر و

h(n) =
n∑
j=٠

(
n

j

)
(−١)j (qb; q)∞

(qb+j ; q)∞

[( qb+j

١− qb+j
)٢ − βp +∑

l≥١

( qb+l+j

١− qb+l+j
)٢

+
( qb+j

١− qb+j
)٢

+
(
− αp +

∑
l≥١

qb+l+j

١− qb+l+j
)٢

+ ٢
( qb+l

١− qb+l
)(
− αp +

∑
l≥١

qb+l+j

١− qb+l+j
)]

=
n∑
j=٠

(
n

j

)
(−١)j (qb; q)∞

(qb+j ; q)∞

[
٢
( qb+l

١− qb+l
)٢

+
[
− βp +

∑
l≥١

( qb+l+j

١− qb+l+j
)٢

+
(
− αp +

∑
l≥١

qb+l+j

١− qb+l+j
)٢]

+ ٢
( qb+l

١− qb+l
)(
− αp +

∑
l≥١

qb+l+j

١− qb+l+j
)]
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داریم نتیجه در و

h(n) = ٢
n∑
j=٠

(
n

j

)
(−١)j (qb; q)∞

(qb+j ; q)∞

( qb+j

١− qb+j
)٢

+ ٢
n∑
j=٠

(
n

j

)
(−١)j (qb; q)∞

(qb+j ; q)∞

( qb+l

١− qb+l
)(
− αp +

∑
l≥١

qb+l+j

١− qb+l+j
)

+
n∑
j=٠

(
n

j

)
(−١)j (qb; q)∞

(qb+j ; q)∞

[
− βp +

∑
l≥١

( qb+l+j

١− qb+l+j
)٢

+
(
− αp +

∑
l≥١

qb+l+j

١− qb+l+j
)٢]

=: E١ + E٢ + E٣

،١.١ لم طبق نماییم. می گذاری نام E٣ E٢و ،E١ ترتیب به را باال فرمول جمله سه

E١ =
−٢
٢πi

∫
C

Γ(n+ ١)Γ(−z)
Γ(n+ ١− z)

(qb; q)∞ q٢(b+z)

(qb+z+١; q)∞ (١− qb+z)٣ dz

قطب دارای E١ نیست. تحلیلی انتگرالده تابع که دیگری نقاط شامل نه و است ٠,١,٢, . . . , n نقاط شامل بسته منحنی یک C آن در که

اند. شده داده نمایش ١ شکل در که است k ∈ Z ، z = −b− χk ازای به سوم مرتبه های

X ± iY و a± iYرئوس با را RXY مستطیل سپس .−b < e < ٠ که باشد n+ ١± i و e± iرئوس با مستطیل یک C کنید فرض

ضلع یعنی ،RXY مستطیل اضالع روی انتگرال کنیم می ثابت حال بگیرید. نظر در Y > ١ و X > n+ ١ ،−b− ١ < a < −b که

و است صفر تقریبا کند، می میل نهایت بی سمت به دو هر X,Y وقتی RXY مستطیل راست سمت ضلع روی همچنین و پایین و باال های

است. صفر غیر مقداری RXY چپ سمت ضلع روی تنها

⊗
با ٣ مرتبه های قطب و × با ساده های قطب نمایش : E١ تابع های قطب :١ شکل

آوریم. می دست به a− iY نقطه تا a+ iY نقطه از خط پاره یعنی ،RXY چپ ضلع روی E١ در انتگرال باالی کران ابتدا

A =

∣∣∣∣ ∫ a+iY

a−iY

Γ(n+ ١)Γ(−z)
Γ(n+ ١− z)

(qb; q)∞
(qb+١+z; q)∞

(qb+z)٢

(١− qb+z)٣ dz
∣∣∣∣

≤
∫ a+iY

a−iY
(qb; q)∞

∣∣nz∣∣∣∣Γ(−z)∣∣∣∣∣∣ (qb+z)٢

(qb+١+z; q)∞(١− qb+z)٣

∣∣∣∣dz
تغییر با همچنین ،Y −→ ±∞ و باشد ثابت x هرگاه ،Γ(x+ iY ) = O

(
|Y |

x−
١
٢ e

−π|Y |
٢ )

−→ ٠ که خاصیت این به توجه با

داریم ،z = a+ iy متغیر

A ≤M
∫ Y

−Y
(qb; q)∞ na

∣∣Γ(−a− iy)∣∣dy = O

(∫ Y

−Y
na
∣∣Γ(−a− iy)∣∣dy) = O(na),

٢٨٧



شود می تعریف زیر صورت Mبه آن در ∣∣∣∣که (qb+z)٢

(qb+١+z; q)∞(١− qb+z)٣

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣ (qb+z)٢

(١− qb+z)١)٣− qb+z+١)(١− qb+z+٢) · · ·

∣∣∣∣
=

∣∣∣∣ (qb+a+iy)٢

(١− qb+a+iy)١)٣− qb+١+a+iy)(١− qb+٢+a+iy) · · ·

∣∣∣∣
≤

∣∣∣∣ (qb+a
∣∣qiy∣∣)٢(

١− qb+a
∣∣qiy∣∣)١)٣− qb+a+١

∣∣qiy∣∣)(١− qb+a+٢
∣∣qiy∣∣) · · ·

∣∣∣∣
=

∣∣∣∣ (qb+a)٢(
١− qb+a

)٣(
qb+a+١; q)∞

∣∣∣∣ :=M.

سه هر که آیند می دست به RXY راست سمت و پایینی و باالیی اضالع روی بر E١ در انتگرال های کران شود می داده نشان مشابه طور به

برابر کوشی مانده قضیه طبق
∮
RXY

و
∮
C

بین اختالف اینکه به توجه با طرفی از .Y Xو −→∞ هرگاه کنند می میل صفر سمت به کران

با ∮است
C

φ(z)dz −
∮
RXY

φ(z)dz = ٢πi
(∑

Res
z=zk

φ(z)

)
نتیجه ∮در

C

= lim
X→∞

lim
Y→∞

[ ∮
RXY

−٢πi
∑

RXY و Cبین های قطب

Res
]

کوشی، ماندۀ قضیۀ اساس بر بنابراین

E١ =
∑
k∈Z

Res
z=zk

{
Γ(n+ ١)Γ(−z)
Γ(n+ ١− z)

(qb; q)∞
(qb+١+z; q)∞

(qb+z)٢

(١− qb+z)٣
}

داریم کنیم، می اعمال را ω = z + b+ χk متغیر تغییر ادامه در هستند. ٣ مرتبۀ های قطب z = −b− χk ،k ∈ Z برای که

∑
k∈Z

Γ(n+ ١)(qb; q)∞ Res
ω=ωk

{
Γ(−ω + b+ χk)

Γ(n+ ١− ω + b+ χk)

q٢ω

(qω+١; q)∞

( ω

١− qω
)٣}
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داشت خواهیم ω = ٠ جایگذاری و باال عبارت از گیری مشتق بار دو با بنابراین

E١ = −
∑
k∈Z

Γ(n+ ١)
Γ(n+ ١+ c)

· (p; q)∞
(q; q)∞

[
Γ′′(c)

L٣ − Γ′′(n+ ١+ c)Γ(c)

L٣Γ(n+ ١+ c)

− ٢Γ′(n+ ١+ c)Γ′(c)

L٣Γ(n+ ١+ c)
+
٢Γ(c)
L٣ ·

(
Γ′(n+ ١+ c)

Γ(n+ ١+ c)

)٢
+
٢Γ′(c)
L٢ · (٢+ α)

− ٢Γ′(n+ ١+ c)Γ(c)

L٢Γ(n+ ١+ c)
· (٢+ α)− ٣Γ′(c)

L٢ +
٣Γ′(n+ ١+ c)Γ(c)

L٢Γ(n+ ١+ c)
− ٣Γ(c)

L
· (٢+ α)

+
Γ(c)

L
· (٢+ α)٢ +

Γ(c)

L
· γ +

٣Γ(c)
٢L +

۶Γ(c)
L٢

]
اختصار به که

γ =
∑
l≥١

ql

(١− ql)٢

داریم بنویسیم تر ساده صورت به اگر و

E١ ∼
∑
k∈Z

n−ck · (p; q)∞
(q; q)∞

· Γ
′′(c)

L٣ +
∑
k∈Z

n−ck · (p; q)∞
(q; q)∞

· Γ(c)
L

(lognQ)
٢

−
∑
k∈Z

n−ck · (p; q)∞
(q; q)∞

·
(
Γ′(c)

L٢ + (١+ ٢α)Γ(c)
L

)
· lognQ+

∑
k∈Z

n−ck · (p; q)∞
(q; q)∞

· Γ
′(c)

L٢ · (١+ ٢α)

+
∑
k∈Z

n−ck · (p; q)∞
(q; q)∞

· Γ(c)
L

(α٢ + α− ١
٢ + γ +

۶
L
).

یعنی آوریم. می دست به ریس) (روش بردیم کار به E١ برای که روشی همانند مجانبیی های فرمول E٣ و E٢ برای صورت همین به

E٢ = − ١
٢πi

∫
c

٢Γ(n+ ١)Γ(−z)
Γ(n+ ١− z)

(qb; q)∞
(qb+z+١; q)∞

qb+z

(١− qb+z)٢
(
− αp +

∑
l≥١

qb+l+z

١− qb+l+z
)
dz

بنابراین هستند. E٢ برای ٢ مرتبه های قطب ،k ∈ Z و z = −b− χk ∑نقاط
k∈Z

٢Γ(n+ ١)(qb; q)∞ Res
ω=ωk

{
Γ(−ω + b+ χk)

Γ(n+ ١− ω + b+ χk)

qω

(qω+١; q)∞

( ω

١− qω
)٢
.
[
− αp +

∑
l≥١

ql+ω

١− ql+ω
]}

داریم ها مانده حساب طبق نتیجه در

E٢ ∼ −
∑
k∈Z

n−c
(p; q)∞
(q; q)∞

٢Γ′(c)
L٢ (−αp + α) +

∑
k∈Z

n−c
(p; q)∞
(q; q)∞

٢Γ(c)
L

lognQ ·(−αp + α)

+
∑
k∈Z

n−c
(p; q)∞
(q; q)∞

٢Γ(c)
L
· α · αp.
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،E٣ برای بنابراین

E٣ = − ١
٢πi

∫
c

Γ(n+ ١)Γ(−z)
Γ(n+ ١− z)

(qb; q)∞
(qb+z+١; q)∞

١
(١− qb+z)

[
− βp +

∑
l≥١

( qb+l+z

١− qb+l+z
)٢

+
(
− αp +

∑
l≥١

qb+l+z

١− qb+l+z
)٢]

dz

بنابراین هستند. یک مرتبۀ از E٣ در ها قطب کوشی، مانده قضیه به توجه ∑با
k∈Z

Γ(n+ ١)(qb; q)∞ Res
ω=ωk

{
Γ(−ω + b+ χk)

Γ(n+ ١− ω + b+ χk)

١
(qω+١; q)∞

ω

١− qω[
− βp +

∑
l≥١

( ql+ω

١− ql+ω
)٢

+
(
− αp +

∑
l≥١

ql+ω

١− ql+ω
)٢]}

نتیجه در و

E٣ ∼
∑
k∈Z

n−c
Γ(c)

L

(p; q)∞
(q; q)∞

[
− βp + α٢p − ٢α · αp

]
.

آید. دست زیر صورت Mnبه دوم مرتبه فاکتوریل گشتاور تا کنیم، می تقسیم P (n) بر را ها Ei از کدام هر حال

E[Mn[Mn − ١]] = E١
P (n)

+
E٢
P (n)

+
E٣
P (n)

.

داریم بنابراین

E١
P (n)

∼ (lognQ)
٢ −

(
٢
L

∑
k Γ
′(b+ χk)e

−٢kπi·logn
Q∑

k Γ(b+ χk)e
−٢kπi·logn

Q

+ ٢α+ ١
)
· lognQ

+
١
L٢ ·

∑
k Γ
′′(b+ χk)e

−٢kπi·logn
Q∑

k Γ(b+ χk)e
−٢kπi·logn

Q

+
(١+ ٢α)

L
·
∑
k Γ
′(b+ χk)e

−٢kπi·logn
Q∑

k Γ(b+ χk)e
−٢kπi·logn

Q

,

E٢
P (n)

∼ ٢(−αp + α) · lognQ−
٢
L
(−αp + α)

∑
k Γ
′(b+ χk)e

−٢kπi·logn
Q∑

k Γ(b+ χk)e
−٢kπi·logn

Q

+ ٢α · αp

و

E٣
P (n)

∼ −βp + α٢p − ٢α · αp.
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با بود خواهد برابر دوم مرتبه فاکتوریل گشتاور درنتیجه

E[Mn(Mn − ١)] ∼ (lognQ)
٢ −

(
٢
L

∑
k Γ
′(b+ χk)e

−٢kπi·logn
Q∑

k Γ(b+ χk)e
−٢kπi·logn

Q

+ ٢αp + ١
)
· lognQ

+
١
L٢ ·

∑
k Γ
′′(b+ χk)e

−٢kπi·logn
Q∑

k Γ(b+ χk)e
−٢kπi·logn

Q

+
(١+ ٢αp)

L
·
∑
k Γ
′(b+ χk)e

−٢kπi·logn
Q∑

k Γ(b+ χk)e
−٢kπi·logn

Q

از است Mnعبارت دوم مرتبه گشتاور .١.٢ قضیه

E(M٢
n) ∼ (lognQ)

٢ −
(
٢
L

∑
k Γ
′(b+ χk)e

−٢kπi·logn
Q∑

k Γ(b+ χk)e
−٢kπi·logn

Q

+ ٢αp
)
· lognQ

+
١
L٢ ·

∑
k Γ
′′(b+ χk)e

−٢kπi·logn
Q∑

k Γ(b+ χk)e
−٢kπi·logn

Q

+
٢αp
L
·
∑
k Γ
′(b+ χk)e

−٢kπi·logn
Q∑

k Γ(b+ χk)e
−٢kπi·logn

Q

است. (٢٠١۵) جوانیان و فُکس دوم گشتاور با منطبق که
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گاوسی تصادفی میدان با حیوانی مدل�های مدل�بندی

حسینی فاطمه ،١ جواهری نیلوفر

سمنان دانشگاه

می�تواند پاسخ متغیر مدل�ها این در چون می�شوند. گرفته کار به دارند ژنتیکی وابستگی که پاسخ�هایی مدل�بندی برای حیوانی مدل�های چکیده:

ژنتیکی وابستگی که طوری به می�گردد، منظور یافته تعمیم خطی آمیخته مدل�های خانواده به متعلق مدل�ها این بنابراین باشد، ناگاوسی یا گاوسی

به است. مدل پارامترهای برآورد مدل�ها، این مطالعه در اهداف از یکی می�شود. گرفته نظر در نرمال توزیع با پنهان متغیرهای طریق از داده�ها

نیاز معمولی بیز رهیافت از استفاده و می�باشند پیچیده مدل�ها این پاسخ، متغیرهای بودن ناگاوسی اوقات گاهی و پنهان متغیرهای وجود دلیل

بیزی رهیافت از مقاله این در می�باشند. زمان�بر بسیار که دارد، مارکوف زنجیر کارلویی مونت الگوریتم�های مثل شونده تکرار الگوریتم�های به

مدل می�کند. عمل معمولی بیز از سریع�تر بسیار تقریبی بیز روش که می�شود داده نشان و می�گردد استفاده مدل پارامترهای برآورد برای تقریبی

می�گردد. پیاده�سازی واقعی داده مجموعه یک برروی مطالعه مورد رهیافت و حیوانی

تقریبی. بیزی رهیافت وراثت، افزایشی، ژنتیک حیوانی، مدل کلیدی: واژه�های

.60G60 ،17D92:(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

و حیوانات نژاد اصالح در صفات ژنتیکی بخش شناسایی برای که می�باشند تعمیم�یافته خطی آمیخته مدل�های کالس به متعلق حیوانی مدل�های

پیوسته می�توانند که هستند ژنتیکی صفات پاسخ متغیرهای حیوانات، نژاد اصالح مطالعات اغلب در می�شوند. استفاده تکاملی زیست�شناسی

خطی آمیخته مدل�های توسط باید دلیل همین به هستند، محیطی و ژنتیکی وابستگی�های دارای و نیستند مستقل متغیرها این باشند، گسسته یا

بنابراین گرفته�می�شوند. نظر در مدل به تصادفی اثرات صورت به پنهان متغیرهای کردن اضافه با وابستگی�ها، این شوند. مدل�بندی تعمیم�یافته

می�باشد. حیوانات نژاد اصالح به مربوط ژنتیکی صفات برروی تصادفی اثرات و ثابت اثرات برخی تاثیر مطالعه حیوانی مدل�های از هدف

حیوانی مدل یک از استفاده بار اولین برای (١٩٩۴) اسچفر است. شده پیشنهاد مدل�ها این بررسی برای مختلف آماری استنباط روش�های

کردند. پیشنهاد شیری گاوهای ژنتیکی ارزیابی منظور به روزآزمون رکوردهای آنالیز برای خطی مدل یک در را تصادفی رگرسیون عنوان با خاص

استفاده روزآزمون رکوردهای همان یا شیری گاوهای به مربوط ماهیانه رکوردهای از شیری گاوهای ژنتیکی ارزیابی برای کشورها اکثر در معموال

هلشتاین گاوهای ژنتیکی پارامترهای برآورد برای می�گردد. استفاده ((٢٠١١) (کوبیوکی حیوانی تصادفی رگرسیون آماری روش از و می�شود

niloofar.javaheri@yahoo.com : ١جواهری
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همکاران و محمدی ،(١٣٩١) همکاران و (محمدی است، شده گرفته کار به حیوانی تصادفی رگرسیون و آزمون روز رکوردهای اغلب ایران در

خود مطالعه در (١٩٩٨) سیم .((٢٠١٢) بهلولی و (٢٠١۴) مقبلی ،(١٣٨٧) همکاران و رزم�کبیر ،(١٣٩٢) همکاران و محمدی ،(١٣٩٢)

(REML) مقید درستنمایی ماکسیمم رهیافت از تصادفی اثرات به مربوط واریانس مولفه�های برآورد برای گاو، گوشت و شیر افزایش پیرامون

برآورد و نمود بررسی مازندران جوجه�های یک�روزگی وزن بر را مادری عوامل اثر حیوانی مدل با (١٣٨٩) همکاران و سراج نمود. استفاده ١

برخی در و محیطی و ژنتیکی پنهان متغیرهای وجود دلیل به حیوانی مدل�های در آورد. دست به مقید درستنمایی حراکثر روش با را پارامترها

باید و نیست امکان�پذیر راحتی به درستنمایی ماکسیمم معمول روش�های از پارامترها برآورد آوردن دست به پاسخ، متغیر بودن ناگاوسی موارد

اوقات گاهی که گردد، استفاده کارلویی مونت الگوریتم�های یا ٢ (EM) امیدریاضی بیشینه�سازی الگوریتم�های مثل شونده تکرار الگوریتم�های از

مدل�های در مشکل این حل برای نمی�شود. حاصل راحتی به همگرایی�ها اوقات گاهی حیوانی داده�های بودن حجیم دلیل به و زمان�بر بسیار

بولکر و (٢٠٠١) جامروزیکا ،(١٩٩۴) گیانوال و تمپلمن دادند. پیشنهاد را بیزی رهیافت از استفاده (٢٠١٠) فونگ تعمیم�یافته، خطی آمیخته

تصادفی اثر صورت به تصادفی و ثابت اثرات تمام بیزی رهیافت در پرداختند. مشکل این بررسی به حیوانی مدل�های در (٢٠٠٩) همکاران و

سپس و می�شود گرفته نظر در پیشین توزیع�های مدل پارامترهای برای مدل، پارامترهای پیرامون گذشته اطالعات به توجه با و می�شوند فرض

میانگین از پارامترها بیزی برآورد نهایت در و می�شود گرفته نظر در پیشین توام توزیع در درستنمایی تابع حاصلضرب با متناسب پسین توزیع

برای و ندارد بسته�ای شکل پسین توزیع بیزی تعمیم�یافته خطی آمیخته مدل مثل بیزی سلسله�مراتبی مدل�های در می�شو. محاسبه پسین توزیع

گیبز نمونه�گیری و هستینگس متروپلیس الگوریتم مثل ٣ MCMC مارکوفی زنجیر کارلوی مونت الگوریتم�های از باید بیزی رهیافت از استفاده

مدل�های در معموال همگرایی، به رسیدن برای مناسب تکرار تعداد با کارلویی مونت نمونه�های تولید به نیاز دلیل به الگوریتم�ها این کرد، استفاده

مدل�ها این تحلیل برای زیادی نرم�افزاری بسته�های دارند. محاسبات انجام برای طوالنی زمان صرف به نیاز حیوانی مدل�های مثا پیچید�ه�ای

رهیافت محاسبات زمان مشکل حل برای کرد. اشاره R-MCMCglmm به می�توان آن�ها مهم�ترین از که است شده معرفی بیزی رهیافت با

برای نمونه�گیری بدون و الپالس تقریب براساس تقریبی بیزی رهیافت یک (٢٠٠٩ ، همکاران و (رو ،MCMC الگوریتم�های با معمولی بیزی

و نمودند معرفی کرد، مدل�بندی ۴ پنهان گاوسی مارکوفی تصادفی میدان یک به�صورت را آن�ها می�توان که بیزی ساختار با پیچیده مدل�های

از استفاده برای نامیدند. ۵ (INLA) جمع�بسته آشیانی الپالس تقریب را محاسبات در موجود انتگرال�های عددی حل برای شده استفاده تقریب

نحوه سپس و می�شود پرداخته حیوانی مدل�های معرفی به دو بخش در است. شده ارائه R-INLA نرم�افزاری بسته تقریبی بیزی رهیافت این

می�گردد. ارائه تقریبی بیزی رهیافت با �مدل�ها این تحلیل سپس و بیان پنهان گاوسی مارکوفی تصادفی میدان یک با حیوانی مدل�های تعریف

می�شود. پیاده�سازی واقعی داده مجموعه یک برروی روش و مدل سه بخش در

١Restricted maximum likelihood

٢Expectation Maximization

٣Markov Chain Monte Carlo

۴Gaussian Markov Random Field

۵Integrated Nested Laplace Approximation
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حیوانی مدل ٢

هستند. تعمیم�یافته خطی مدل�های از تعمیمی نیز تعمیم�یافته خطی آمیخته مدل�های است، تعمیم�یافته خطی آمیخته مدل نوعی حیوانی، مدل

مدل�بندی برای را مدل�ها این (١٩٨٩) نلدر و مک�کال و شدند بیان کامل طور به (١٩٧٢) ودربرن و نلدر توسط تعمیم�یافته خطی مدل�های

مشاهدات میانگین بین پیوند تابع ازیک استفاده با مشاهدات، استقالل فرض با مدل�ها دراین دادند. پیشنهاد گسسته پاسخ متغیرهای

استقالل به مشاهدات استقالل فرض مدل�ها این در دارد، وجود همبستگی مشاهدات بین که حالتی در می�شود. برقرار ارتباط کمکی ومتغیرهای

این�صورت در می�شود، گرفته نظر در مدل به پنهان متغیرهای طریق از تصادفی اثرات کردن اضافه با آن�ها بین همبستگی و تعدیل شرطی

مدل�های باشد، ژنتیکی و محیطی نوع از مذکور همبستگی که صورتی در و تعمیم�یافته خطی آمیخته مدل�های به تبدیل تعمیم�یافته خطی مدل�های

می�شوند. نامیده حیوانی مد�ل�های تعمیم�یافته، خطی آمیخته

و yi ∼ π(yi;µi, θ٢) شکل به yi توزیع که طوری به باشد، بررسی مورد ژنتیکی صفت مشاهدات بردار y = (y١, ..., ynd
)′ کنید فرض

یک توسط مشاهدات میانگین می�باشد. µi = E(yi) آن در که می�شود، گرفته نظر در نمايي خانواده به متعلق (١٩٨٩) نلدر و مک�کال طبق

اصالحی ارزش مقادیر و ۶ شخصی محیطی اثرات به مربوط تصادفی اثرات کمکی، متغیرهای به مربوط ثابت اثرات با g(·) معلوم پیوند تابع

صورت به ٨ هستند، افزایشی ژنتیکی اثرات بیان�گر که ٧

ηi = β٠ + zTi β + ui + εi (١)

ام، i فرد اصالحی ارزش i ثابت، اثرات β = (β١, · · · , βnj) مبداٌ، از عرض β٠ خطی، پیشگوی g(µi) = ηi آن در که می�گردد، مرتبط

شناخته افزایشی ژنتیکی اثرات با که ژنتیکی تصادفی اثرات هستند. ثابت اثرات به مربوط کمکی متغیرهای بردار zTi و تصادفی باقیمانده εi
است. شده مدل وارد گاوسی تصادفی باقیمانده جمله با محیطی تصادفی اثرات و اصالحی ارزش با می�شوند

بیزی حیوانی مدل ١.٢

مورد در اطالعات استخراج شوند. اختیار مدل پارامترهای برای پیشین�هایی تا است نیاز حیوانی، مدل�های برای بیزی تحلیل یک ارائه به�منظور

از اندکی اطالعات یا و است مشکل پیشین توزیع تعیین هنگامی�که است. مشکلی کار معموال توزیع یک غالب در آن فرمول�بندی و پیشین

چارچوب در می�گذارند. اختیار در پیشین از اندکی اطالعات که رساند انجام به پیشین�هایی انتخاب با را تحلیل می�توان است، دست در پیشین

صورت به معلوم بزرگ واریانس با نرمال β بردار برای پیشین توزیع میشوند. گرفته نظر در تصادفی اثرات عنوان به پارامترها تمام بیزی

در ε ∼ N(٠, σe٢I) شکل به نرمال توزیع با مانده باقی اثرات است. همانی ماتریس I آن در که می�شود، فرض β ∼ N(٠, σβ٢I)
u|A, σu٢ ∼ N(٠, σu٢A) شکل به گاوسی اصالحی ارزش تصادفی متغیر است. محیطی اثر واریانس σ٢e آن در که می�شوند، گرفته نظر

۶Individual environmental effects

٧Breeding value

٨Additive genetic effects

٢٩۵



ماتریس محاسبه برای .((٢٠٠٢) (سورنسن هستند، افزایشی ژنتیک واریانس σ٢u و ٩ خویشاوندی ماتریس یک A آن در که می�شود، فرض

آوردن دست به برای می�شوند. استفاده R-pedigreemm و R-pedigree R-AnimalINLA، بسته�های آن، معکوس و خویشاوندی

نیاز مورد شده مشاهده داده�های به نسبت بیشتری حیوان تعداد معموال و می�باشد مادر کد و پدر کد حیوان، کد به نیاز خویشاوندی ماتریس

ابر برای پیشین توزیع می�باشد. nd ≤ np که طوری به می�شود، فرض u = {u١, . . . , unp} صورت به اصالحی ارزش بردار یعنی است،

می�گردد. فرض گاما معموال (σ٢u, σ٢e) ها پارامتر

مارکوفی ساختار دارای ١٠ شجره�نامه چون و است شرطی مستقل ساختار یک با چندمتغیره گاوسی مدل یک گاوسی مارکوفی تصادفی میدان

وارون و می�باشد بیان قابل گاوسی تصادفی میدان یک توسط u اصالحی ارزش متغیر بردار دادند نشان (٢٠١٠) جنسن و اشتنلند است،

ضرایب و تصادفی اثرات است. صفر آن عناصر بیشتر دیگر عبارت به است، ١١ تنک ماتریس یک A−١ یعنی A خویشاوندی ماتریس

بردار تصادفی اثرات و رگرسیونی ضرایب توزیع بودن نرمال به توجه با می�شود. گرفته نظر در x = (β, u) صورت به بردار، یک در رگرسیونی

دقت ماتریس Q−١(θ) آن در که می�شود، مدل�بندی x|θ١ ∼ N(٠, Q−١(θ)) گاوسی مارکوفی تصادفی میدان یک با x پنهان متغیرهای

زمان کاهش راستای در گاوسی مارکوفی تصادفی میدان از استفاده دقت ماتریس این بودن تنک دلیل به است. گاوسی مارکوفی تصادفی میدان

می�رسد. نظر به مفید بسیار محاسبات

همانی تابع یک پیوند تابع این�صورت در است. yi ∼ n(µi, σ
٢
e) گاوسی پاسخ با حیوانی مدل�های حیوانی، مدل�های از ساده حالت یک

حیوانی مدل�های به مربوط مطالعات برخی در معموال می�شود. بیان ηi = β٠+z
T
i β+ui صورت به حیوانی مدل و می�شود فرض ηi = µi

چون می�گردد. استفاده روزآزمون مدل�های از شیری گاوهای ژنتیکی ارزیابی در مثال عنوان به می�شود. اندازه�گیری افراد برای بار چند یکصفت

استفاده مذکور واریانس�های نسبت�های در تفاوت از تغییرات، دادن نشان برای لذا می�باشند، متفاوت محیطی و افزایشی ژنتیک واریانس�های

وراثت�پذیری مقادیر در نسبت�ها این و می�دهد نشان مختلف تقسیم�بندی�های در را واریانس مولفه�های تفاوت�های و تغییرات که می�شود،

رابطه از وراثت�پذیری گاوسی حیوانی مدل در می�شود. مشخص محیط) چند در صفت (یک مختلف صفات بین تفاوت�ها و می�شوند منعکس

می�باشد. فنوتیپی واریانس با متناسب که می�آید، به�دست h٢ =
σ٢
u

σ٢
u+σ

٢
e

حیوانی مدل�های تقریبی بیزی تحلیل ٢.٢

می�باشند، مستقل x پنهان میدان به�شرط y = (y١, . . . , ynd
) می�شود فرض اکنون

π(y | xθ) =
nd∏
i=١

π(yi | x, θ)

٩Relationship matrix

١٠Pedigree

١١Sparse matrix
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پسین توزیع بنابراین

π(x, θ | y) ∝ π(θ)π(x | θ)Πnd

i=١π(yi | x, θ),

(θ٢) درستنمایی به مربوط پارامترها ابر بردار و (θ١) پنهان متغیرهای به مربوط پارامترهای ابر بردار ،θ = (θ١, θ٢) آن در که می�شود.

برای مارکوفی زنجیر کارلوی مونت الگوریتم مثل تکرارشونده روش�های از بنابراین ندارد، بسته�ای شکل معموال پسین توزیع این می�باشند.

نوع این بیزی تحلیل برای نمی�آید. به�دست راحتی به همگرایی اوقات گاهی و زمان�بر بسیار که می�شود استفاده پارامترها برآورد آوردن به�دست

ابر و پنهان متغیرهای حاشیه�ای پسین توزیع�های نموده�اند. معرفی را تقریبی بیزی رهیافت (٢٠٠٩) همکاران و رو پیچیده ساختار با مدل�ها

به�صورت پارامترها

π(xi | y) =
∫
π(xi | θ, y)π(θ | y)dθ, (٢)

π(θj | y) =
∫
π(θ | y)dθj , (٣)

به�دست π̃(θj | y) و π̃(xi | y) به�صورت تقریب�هایی π(xi | θ, y) و π(θ | y) توزیع�های برای الپالس تقریب بردن به�کار با می�باشند.

به�صورت (٢) انتگرال روش این در آوردند.

π(xi | y) ≈
Q∑
q=١

π̃(xi | θq, y)π̃(θq | y)△q

است نرمال تقریبی توزیع دارای π̃(xi | θq, y) دادند نشان و کردند استفاده الپالس تقریب از (٢٠٠٩) همکاران و رو که می�شود زده تقریب

می�شود. زده تقریب زیر الگوریتم از π̃(θq | y) و

وعکس محاسبه H =
d٢ log π̃(θ | y)

dθidθj
هسین ماتریس می�شود. تعیین θ∗ به�صورت سازی بهینه روش با log π̃(θ | y) تابع مد ابتدا

مختصات مبدأ است. آن ویژه مقادیر قطری ماتریس Λ و ویژه بردارهای ماتریس V آن در که می�شود، تجزیه H−١ = V ΛV́ به�صورت آن

تعریف هستند استاندارد ویژه مقادیر همان t که θ(t) = θ∗ + V Λ−١t به�صورت θ∗ مبدأ در مختصات فرمول داده، انتقال θ∗ مد به را

شرط که می�شوند اختیار گونه�ای به δπ صحیح مقادیر فاصله به نقاطی محورها از یک هر روی جدید مختصات مبدأ از شروع با می�شود.

این بردن به�کار با می�شوند. تعیین نیز صفحات درون نقاط مشابه به�طور سپس باشد، برقرار log π̃(θ(٠) | y)− log π̃(θ(t) | y) < δt

کرد. استفاده π(θ | Y ) توزیع تقریب برای آن�ها از می�توان که می�شوند تولید π(θ | Y ) توزیع از هایی θq الگوریتم

مثال ٣

الگوریتم بردن کار به با معمولی بیزی رهیافت دو با R-MCMCglmm بسته در موجود gryphon.txt داده مجموعه بررسی به بخش این در

بر عالوه و است حیوان nd = ١٠٨۴ برای تولد وزن بررسی مورد صفت می�شود. پرداخته INLA رهیافت با تقریبی بیزی و MCMC
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جنسیت ثابت اثر رگرسیونی پارامتر پسین حاشیه�ای توزیع و اثر نمودار :١ شکل

.

کد مادر، کد کدحیوان، از می�باشد. موجود داده�ها در جنسیت و np = ١٣٠٩ برای پدر کد مادر، کد کدحیوان، به مربوط اطالعات تولد وزن

حیوانی مدل بنابراین می�شود. مدل وارد ثابت اثر عنوان به جنسیت و می�شود استفاده خویشاوندی ماتریس تولید و شجره�نامه ایجاد برای پدر

به�صورت گاوسی

yi = β٠ + βsex + ui + ei

و پسین حاشیه�ای توزیع�های است. شده ارائه ٢ جدول در تقریبی بیز روش از و ١ جدول در معمولی بیزی روش از پارامترها برآورد است.

محاسبات زمان است. شده رسم ٢ شکل در واریانس مولفه�های اثر نمودار و پسین حاشیه�ای توزیع�های و ١ شکل در βsex پارامتر اثر نمودار

بسته بردن کار به با تقریبی بیز رهیافت با محاسبات زمان کل و ثانیه ١٢٠ حدود R-MCMCglmm بسته بردن کار به با معمولی بیز

عدم دلیل به و ندارد وجود رهیافت دو بین محسوسی تفاوت می�شود مالحظه که همان�طور انجامید. طول به ثانیه ١٠ از کمتر R-INLA

معموال حیوانی مدل�های در که داشت توجه باید می�کند. عمل معمولی بیزی رهیافت از سریع�تر رهیافت مونت�کارلویی نمونه�های از استفاده

گاوسی بررسی مورد صفت گاهی همچنین است. مدل�ها این در مهم اهداف از یکی محاسبات زمان کاهش لذا و است �بزرگ مشاهدات حجم

می�گردد. MCMC الگوریتم�های محاسبات زمان افزایش و مدل بیشتر پیچیدگی باعث که نمی�باشد

چندک�ها) و معیار انحراف پسین، (میانگین مارکوفی، زنجیر کارلوی مونت الگوریتم با مدل پارامترهای معمولی بیزی برآورد :١ جدول
چندک�ها معیار انحراف میانگین پارامتر

٠/٩٧۵ ٠/۵ ٠/٠٢۵

٢٫ ۴۶٨٢ ٢/٢٠۴٢ ٢/٠٩۴۵ ٠/١۶١١ ٢/٢١١١ βsex

٣/۶١۵٢ ٢/٩۶١٩ ٢/۶٩۶٩ ٠/٣٩٢١ ٣/٠٣٩٨ σ٢
e

٣/٩٠٧٢ ٣/٠٣٣۶ ٢/٧١١١ ٠/۴٩١١ ٢/٩٨٧۶ σ٢
u

چندک�ها) و معیار انحراف پسین، (میانگین جمع�بسته، آشیانی الپالس تقریب با مدل پارامترهای تقریبی بیز برآورد :٢ جدول
چندک�ها معیار انحراف میانگین پارامتر

٠/٩٧۵ ٠/۵ ٠/٠٢۵

٢/۵١١٢ ٢/٣٣٨٧ ٢/١٠٠٢ ٠/١٧٢۵ ٢/٢٠٠٢ βsex

٣/٣۵٧٢ ٢/٨۶۴٧ ٢/۵٨٢٢ ٠/٣٢٨١ ٢/٨٩٨۶ σ٢
e

۴/٠١٠٣ ٣/٣١٢١ ٣/٠٧٠٣ ٠/۵٠٩٣ ٣/١٧٢٣ σ٢
u
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واریانس مولفه�های پسین توزیع و اثر نمودار :٢ شکل

.

نتیجه�گیری و بحث

مدل�های جزو مدل�ها این پاسخ، متغیر بودن ناگاوسی موارد بعضی در و حیوانی مدل�های در محیطی و ژنتیکی پنهان متغیرهای وجود دلیل به

میدان یک صورت به حیوانی مدل�های ابتدا مقاله این در نمی�آید. به�دست معمول روش�های با پارامترها برآورد و می�باشند آماری پیچیده

گرفتند. قرار بررسی مورد می�کند، عمل معمولی بیزی رهیافت از سریع�تر بسیار که تقریبی بیزی رهیافت یک با سپس و بیان گاوسی تصادفی
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فاصله�های از استفاده با نابرابر طول با زمانی های سری مقایسه برای روش�هایی ارائه
فرکانس حوزه در ممیزی

٣ عزیزیان، علی منصوری٢، بهزاد پرداز١، چینی رحیم

اهواز چمران شهید دانشگاه علمی هیئت ١,٢عضو

اهواز چمران شهید دانشگاه ارشد کارشناسی ٣دانشجوی

مختلفی روش�های منظور بدین است. مهم مختلف زمانی های سری بندی وخوشه بندی طبقه مقایسه، اغلب آماری های داده تحلیل در چکیده:

زمانی سری�های مقایسه برای زیادی روش���های می�باشد. زمانی سری در مسایل مهمترین از زمانی های سری در ممیزی آنالیز است. شده ارائه

سری بررسی همان یا فوریه آنالیز روش از محققان همین برای نبودند. برخوردار خوبی کارایی از ها روش این اند. شده ارائه زمانی حوزه در را

در روش چند مشکل این رفع برای برای نباشند. برابر طول دارای سری�ها که است هنگامی اصلی مشکل نمودند. استفاده فرکانس حوزه در

با را آنها سازی شبیه از استفاده با انتها در سپس می�دهیم. توسعه را آنها چرنوف و کولبک-لیبر فاصله�های از استفاده با می�شود. معرفی اینجا

می�یابد. بهبود ها فاصله این از استفاده با روش�ها این کارایی که داد خواهیم نشان انتها در می�نماییم. مقایسه همدیگر

یافته. کاهش پریودگرام خوشه�ای، تحلیل طیفی، آنالیز کولبک-لیبر، فاصله زمانی، سری�های کلیدی: واژه�های

۶٢m١٠,۶٢H٣٠:(٢٠١۵) ریاضی �بندی موضوع كد

مقدمه ١

هدف است ممکن جمعیتی، مطالعات در دارد. بسیاری کاربردهای مختلف زمینه�های در زمانی سری�های مقایسه�ی و خوشه�بندی و طبقه�بندی

گرفتن نظر در با کشورها خوشه�بندی و مقایسه به نیاز بین�المللی اقتصادهای در یا باشد، میر و مرگ نرخ مختلف سری�های بین تشابه تشخیص

از استفاده با زمانی سری�های مقایسه روش�های باشد. اقتصاد یا و تورم نرخ همچون اقتصاد حوزه�ی در زمانی سری�های اصلی شاخص�های

،(١٩٩١) فیشر و دیگل گرفته�اند. قرار مطالعه مورد مدل برازش روش�های از استفاده با و نهایت بی مرتبه اتورگرسیو ضرایب و خودهمبستگی

این نمودند. معرفی زمان حوزه�ی در را روش�هایی (٢٠٠۶) کویین و (٢٠٠٢) ماهاراج ،(١٩٩٢) درگاهی-نوبری ، (١٩٨۶) دیگل و کوتس

از آنها پذیری تمییر میزان نمونه حجم افزایش با دیگر عبارتی به نبودند. برخوردار خوبی کارایی از اما بودند خوب نسبتا اینکه رغم علی روش�ها
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برابر همدیگر با زمانی سری�های نمونه حجم باید که است این داشت وجود فوریه آنالیز در که اصلی مشکل بخشیدند. بهبود را پذیری تمییز و

روش�هایی (٢٠١٢) هایلدبراندت و بوپ و (٢٠١٠) همکاران و دت و (٢٠٠۶) پنا و کراتو و کایادو نمی�یابد. تحقق عمل در این و باشند،

با را زمانی های سری که بود مدل چند شامل روش�ها این اند. نموده مطرح خوشه�بندی و ممیزی زمانی سری�های برای فرکانس حوزه�ی در را

سپس می�نماییم. معرفی را شده داده پیشنهاد تعدیل�یافته و zero paddingپریودگرام روش ابتدا، برای مقاله این در داد. می قرار برابر همدیگر

استفاده برای را معیار�ها این هستند ما توجه مورد که چرنوف و کولبک-لیبر همچون ممیزی �های فاصله از استفاده با می�نماییم سعی ادامه در

ببخشیم. بهبود بندی خوشه در آنها از

پریودگرام آوردن بدست ٢

این در .(nx > ny) باشند متفاوت نمونه اندازه با ایستا فرایند دو
{
yt, t = ١, . . . , ny

}
و
{
xt, t = ١, . . . , nx

}
کنید: فرض

می�شود: داده نشان زیر بصورت xt زمانی سری برای پریودگرام صورت

Px(ωj) =
١
nx
|Σnx

t=١xte
−itωj |٢ (١)

سری برای پریودگرام است. nx

٢ مساوی یا کوچکتر صحیح عدد بزرگترین mx = [nx

٢ ] و j = ١, . . . ,mx برای ωj = ٢πj
nx

١ رابطه در

که تفاوت این با می�دهیم. نشان Py(ωp) با را آن و می�آید دست به نمودیم تعریف xt زمانی سری برای که چه آن همانند نیز yt زمانی

با فرکانس�ها اگر فوریه آنالیز در نیستند. برابر ωp و ωj همچنین و mx ̸= my و my = [
ny

٢ ] و p = ١, . . . ,my برای ωp = ٢πp
ny

می�باشند. مستقل همدیگر از تابع�ها متفاوت فرکانس�های در چون نمود، مقایسه یکدیگر با را زمانی سری�های نمی�توان نباشند، برابر همدیگر

زمانی تا آن، به مشاهده عنوان به صفر نمودن اضافه وسیله به ، yt کوتاه�تر،یعنی سری به توانیم می مشکل این برای حل راه اولین عنوان به

برای پریودگرام سپس دارد. xt سری با برابر طولی که بسازیم ýt جدید سری و می�دهیم ادامه باشد برابر xt زمانی سری با آن نمونه حجم که

می�شود. گفته zeropadding آن به می�باشد تابع به صفر نمودن اضافه با که روش این می�دهیم. نشان ´Py(ωp) با را ،ýt جدید زمانی سری

می�شود: داده زیرنشان صورت به روش این از آمده بدست اقلیدسی فاصله

dZP (x, y) =

√
١
mx

Σmx

j=١[Px(ωj)− Py′ (ωj)]٢ (٢)

کوتاه�تر، زمانی سری از استفاده با که است این می�شود، داده پیشنهاد زمانی سری�های در طول�ها بودن نابرابر مشکل رفع برای که دومی حل راه

می�شود: استفاده زیر رابطه�ی از xt سری پریود�گرام محاسبه�ی برای بیاوریم. بدست xt زمانی سری برای را پریودگرام

PRP x(ωp) =
١
nx
|Σnx

t=١xte
−itωp |٢ (٣)
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به نیز روش این برای اقلیدسی فاصله می�شود. (RP)نامیده �یافته تعدیل پریودگرام روش، این p = ١, . . . ,my < mx ، ωp = ٢πp
ny

که

می�شود: داده نمایش زیر صورت

dRP (x, y) =

√√√√√ ١
mx

my∑
p=١

[PRPx (ωP )− Py(ωP )]
٢

(۴)

پریودگرام آماره

آماره آوردن بدست برای اما .(٢٠٠۶) پنا و کراتو و کایادو می�شود استفاده ناپارامتری آماره�های از نیست، مشخص توزیع که زمانی برای

بردار βy و βx ،و K = p+ q که: می�شود استفاده فرض این از باشند، آمده بدست ARMA(p, q) مدل�های از که سری�هایی معنی�داری

این در باشند. ترتیب به سری دو کواریانس واریانس ماتریس Vy و Vx نیز و E[β̂x]باشد = E[β̂y] = β که: طوری به باشند پارامترها

Vδ = Vx + Vy صورت به واریانس ماتریس و صفر میانگین با نرمال توزیع دارای بزرگ نمونه�های برای δ = β̂x − β̂y مقدار شرایط،

مشابه آماره یک همیلتن است. آزادی درجه K با دو کای توزیع دارای تقریبی بصورت βx = βy فرض با Dp = δ́V −١δ δ آماره�ی است.

شده انتخاب مدل�های انتخاب که هنگامی است. داده ارائه متفاوت های فرکانس تمام برای ARMA ایستای مدل�های ساختار آزمایش برای

می�گردد. استفاده متفاوت، مدل�های برازش برای BIC و AIC اطالع آماره�های از باشد، مشکل

ممیزی فاصله�های ٣

کولبک-لیبر فاصله ١.٣

توسط فاصله این می�باشد. کولبک-لیبر فاصله نرمال جامعه�های برای زمانی سری�های در ممیزی برای ها فاصله مهمترین از

: نمودند تعریف زیر صورت به نرمال جامعه دو برای را فاصله این شد. ارائه

I(f١, f٢, x) = Ef [ln
f١(x)

f١(x)
] =

∫
RT

f١(x) ln
f١(x)

f١(x)
dx (۵)

Hi برای Σi کواریانس�های ماتریس و µi میانگین�های با متغییره چند نرمال احتمال چگالی تابع دهنده نشان f٢ و f١ توابع ۵ رابطه در

می�باشد. i = ١,٢ جامعه به متعلق یعنی

حالت حالت�ها، این جمله دارند.از کاربرد خاص شرایطی در کدام هر که دارد وجود کولبک-لیبر واگرایی معیار برای خاصی حالت�های

می�آید: بدست زیر صورت به آن برای کولبک-لیبر فاصله که است جامعه دو میانگین�های برابری

I(f١, f٢ : x) =
١
٢{(tr(

∑
١

∑
٢

−١
)− ln

∣∣∑
٢
∣∣∣∣∑

١
∣∣ − ١) (۶)

می�باشد. م i جامعه کواریانس واریانس ماتریس Σi ۶ رابطه در که
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چرنوف فاصله ٢.٣

معرفی (١٩۵٢) چرنوف توسط فاصله این نمود. خواهیم اشاره آن به قسمت این در که است دیگری فاصله�های مهمترین از چرنوف فاصله

برای fi(x) چگالی توابع با نرمال جامعه دو بین ممیزی برای معیاری عنوان به را فاصله این از استفاده (١٩٩٠) پارازان ادامه در گردید.

می�شود: ارائه زیر صورت به چرنوف فاصله کرد. پیشنهاد i = ١,٢

Qs(f١, f٢) = − lnE١{(
f٢(x)

f١(x)
)s} = − ln

∫
RT

(f١(x)
١−s

)(f٢(x)
s
)dx (٧)

.s ∈ [٠,١] برای
کولبک-لیبر معیار به مانند رفتاری s پارامتر ١ و ٠ به نزدیک مقادیر ازای به که گفت می�توان چرنوف فاصله ویژگی�های از

دارد.������� (١٩٩٨) همکاران و کاکیزاوا

دو بین ممیزی برای متقارنی معیار این از می�توان پس می�باشد. متقارن معیار یک ، است s ̸= ١
٢ که زمانی برای چرنوف معیار همچنین

نمود استفاده می�شود نامیده J واگرایی معیار و می�گردد تعریف زیر رابطه�ی صورت به که جامعه

Js(f١, f٢) = Qs(f١, f٢) +Qs(f٢, f١) (٨)

آن متفاوت مقادیر برای و می�باشد وابسته s مقدار به معیار این دارند. کاربرد متفاوت شرایط در که دارد خاصی حالت�های چرنوف معیار

برای مثال عنوان به می�دهد. نشان خود از بهتری کارایی s از خاص مقادیر از بعضی ازای به معیار این می�دهد. نشان خود از بخصوصی رفتار

جامعه دو میانگین�های یا واریانس که زمانی برای می�توان گردید. ارائه قبل قسمت در که باتاچاریا فاصله با برابر این بود s = ١
٢ که زمانی

صورت به می�باشند برابر جامعه دو میانگین که زمانی برای چرنوف فاصله مثال عنوان به نوشت تر ساده را چرنوف فاصله نیز باشند برابر نیز

می�باشد: زیر

Qs(f١, f٢) =
١
٢ (ln

∣∣s∑١ + (١− s)
∑

٢
∣∣∣∣∑

٢
∣∣ − ٢s ln

∣∣∑
١
∣∣∣∣∑

٢
∣∣ ) (٩)

می�باشد: زیر رابطه صورت به نیز واگرایی معیار همچنین می�باشد. م i جامعه کواریانس واریانس ماتریس Σi رابطه در که

Js(f١, f٢) = Qs(f١, f٢) +Qs(f٢, f١)

Js(f١, f٢) =
١
٢ ln

∣∣∑
١
∣∣ ∣∣s∑١ + (١− s)

∑
٢
∣∣∣∣∑

٢
∣∣ ∣∣s∑٢ + (١− s)

∑
١
∣∣ − ٢s ln

∣∣∑
١
∣∣∣∣∑

٢
∣∣ ) (١٠)

سازی شبیه ۴

حجم با سازی شبیه بار دو زمانی سری�های این از کدام هر از که می�گیریم نظر در را زمانی سری دو سازی شبیه مرحله هر در قسمت این در ما

یک هر در شده داده نشان .اعداد می�دهیم انجام را تکرار ١٠٠٠بار شده سازی شبیه سری چهار این از می�دهیم. انجام n٢ و n١ متفاوت نمونه
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اول مدل برای متفاوت فاصله�های اساس بر ممیزی در موفقیت میزان :١ جدول

n١/n٢ ۵١٠٠-٠ ٢٠٠-١٠٠ ٢-٢٠٠۵٠

ch cl RP ch cl RP ch cl RP

۵١٠٠-٠ ۶٠.٣ ۵۵.٧ ١٢.۵ ٨٠.۴ ٧٧.۶ ۴۵.۶ ٩٢.٣ ٨۵.٧ ٨٨.۴

٢٠٠-١٠٠ ۶٠.۴ ٣۴.٢ ١١ ٧٢.١ ۵٨ ٣١.٢ ٨۶.۶ ٧٣.٩ ۶٧.۶

٢-٢٠٠۵٠ ٩١.۴ ۵٧.۴ ١١.٩ ٩۶.۵ ۵۴.٩ ٢۵.۴ ٩٩.٧ ٧٣.٢ ۶٨.٧

را بگیرند قرار خوشه یک در دارند متفاوت حجم و اند شده سازی شبیه مدل یک از که سری دو که این موفقیت میزان دهنده نشان جدول�ها از

اند: شده انتخاب فرایند این انجام جهت زیر سری�های می�دهد. نشان

١ : AR(١), ϕ = ٠٫ ٩ versus ARMA(٠,١,٠)

٢ : AR(٢), ϕ١ = ٠٫ ۶, ϕ٢ = −٠٫ ٣ versus MA(٢), θ١ = −٠٫ ۶, θ٢ = ٠٫ ٣

٣ : ARIMA(٠, ٫ ۴۵,٠) versus Whitenoise

سازی�های شبیه جا این در ما می�نماید. zeroعمل padding مدل از بهتر یافته کاهش مدل که می�داد نشان قبلی شبیه�سازی�های نتایج

مقدار با (ch) چرنوف کولبک-لیبر(cl)و اقلیدسی فاصله�های با را آن می�نماییم.همچنین مقایسه یافته کاهش نگار دوره مدل با را شده انجام

روش�ها از کدام هر از استفاده با که است کارایی میزان دهنده نشان جدول�ها از یک هر در شده داده نشان اعداد می�نماییم. مقایسه S=0.2

n٢ = ١٠٠ و n١ = ۵٠ نمونه�های با AR(٠٫ ٩) موفقیت میزان دهنده ۶٠٫نشان ٣ عدد اول جدول در مثال عنوان به است. آمده بدست

حالت�ها همه در که می�دهد نشان سازی شبیه نتایج می�باشد. n٢ = ١٠٠ و n١ = ۵٠ نمونه�های با ARMA(٠,١,٠) مدل مقابل در
می�کند. عمل کولبک-لیبر مدل از بهتر چرنوف فاصله موارد بیشتر در همچنین می�کنند. عمل آن ساده مدل از بهتر بسیار شده معرفی فاصله�های

نتیجه�گیری و بحث ۵

باعث زمانی سری�های بندی خوشه در و داده بهبود را آنها کارایی میزان پریودگرام�ها تابع در تغییر و ممیزی فاصله�های از باستفاده ما جا این در

کاربرد علوم سایر و بورس در استفاده جهت روش�ها این از ببخشند. بهبود را مختلف فرایند�های بین در ممیزی عمکرد روش�ها این که شد
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دوم مدل برای متفاوت فاصله�های اساس بر ممیزی در موفقیت میزان :٢ جدول

n١/n٢ ۵١٠٠-٠ ٢٠٠-١٠٠ ٢-٢٠٠۵٠

ch cl RP ch cl RP ch cl RP

۵١٠٠-٠ ٨٢.٣ ۶۶.٧ ٢۵.٧ ٩۵.١ ٨۶.٧ ٣١.٧ ٩۵.٣ ٩۴.١ ۴٢.۴

٢٠٠-١٠٠ ٨۴.١ ۴٣.٧ ٣٠.٨ ٩۴.١ ۶٩.٧ ٣٩.٩ ٩۵.١ ٧٧.٨ ۴٨.٩

٢-٢٠٠۵٠ ٩۶.١ ۶٢.٢ ٣٣.٣ ١٠٠ ۶۴.٨ ۴٧.۴ ١٠٠ ۶٧.٩ ۶٣.۶

سوم مدل برای متفاوت فاصله�های اساس بر ممیزی در موفقیت میزان :٣ جدول

n١/n٢ ۵١٠٠-٠ ٢٠٠-١٠٠ ٢-٢٠٠۵٠

ch cl RP ch cl RP ch cl RP

۵١٠٠-٠ ٨٢.١ ٨٩.۵ ٢٨.۵ ٩٧.٨ ٩١.٣ ٣١.٧ ٩٩.۵ ٩٩.۶ ٣٢.٨

٢٠٠-١٠٠ ۵۴.٩ ٧١.٣ ٣۴.٨ ٩٢.٧ ٩١.١ ۴١.٩ ١٠٠ ٩١.٩ ۵١.٣

٢-٢٠٠۵٠ ۶٢.٧ ۶۶.٩ ۴٣.٧ ٩۶.٧ ٨۶.۴ ۵٧.١ ١٠٠ ٩٠.٧ ٧٧
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بخشید. بهبود را آن دوباره چرنوف فاصله در s متفاوت مقادیر از استفاده با می�توان نمود. استفاده می�توان

منابع ۶
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پستان سرطان به مبتال بیماران بقای های داده تحلیل در ای مرحله چند های مدل کاربرد

۵ پاشاکی صدیقی ۴،عبدالعظیم فر صادقی مجید ،٣ فردمال ٢،جواد شهدوست امینی٢،مریم ،پیام ١ حسینی حاجی مرتضی

ایران همدان، دانشجویان، پژوهش مرکز اپیدمیولوژی، و زیستی آمار گروه بهداشت، دانشکده همدان، پزشکی علوم ١دانشگاه

ایران همدان، اپیدمیولوژی، و زیستی آمار گروه بهداشت، دانشکده همدان، پزشکی علوم ٢دانشگاه

بیماری�های مدلسازی تحقیقات مرکز اپیدمیولوژی، و زیستی آمار گروه بهداشت، دانشکده همدان، پزشکی علوم ٣دانشگاه

ایران همدان، غیرواگیر،

ایران همدان، آمار، گروه پایه، علوم دانشکده همدان، سینا بوعلی دانشگاه ۴

ایران همدان، آنکولوژی، و رادیولوژی متخصص همدان، مهدیه درمانی تشخیصی ۵مرکز

شده مشاهده چندمرحله�ای اتفاقات توانند می که شوند می تعریف تصادفی فرآیندهای از مدل�هایی عنوان به ای چندمرحله های مدل چکیده:

مدل ساده�ترین و رایج�ترین ناتوانی مدل دارد. وجود چندمرحله�ای مدلهای برای استاندارد ساختار شش کلی بطور دهند. توضیح را فرد هر برای

مدل در زمان همگنی و فرآیند مارکوفی خاصیت فرض�های پیش برقراری است. مزمن های بیماری پیشرفت روند بررسی برای مرحله�ای چند

مرحله�ای چند مدل بیان به مطالعه این در شوند. می گذار احتماالت برآورد به مربوط محاسبات انجام در سهولت باعث ناتوانی چندمرحله�ای

استفاده با همچنین پرداختیم. ناتوانی مدل به مربوط گذار احتماالت و گذار شدت�های مارکوف، مدل�های مورد در توضیحاتی همراه به ناتوانی

مارکوف فرض�های نهایت در است. شده داده نشان بقا مطالعات در مدل این کاربرد پستان سرطان به مبتال بیمار ۵٢٧ به مربوط اطالعات از

بررسی شونفلد خطاهای و کائیک آ شاخص مانند پارامتریک بقای مدل�های برازش نیکویی بررسی رایج روش�های اساس بر زمان همگنی و

شده�اند. مشخص ناتوانی مدل از گذر هر در مرگ و عود رخدادهای بر موثر عوامل و شده

زمان همگنی مارکوفی، خاصیت ناتوانی، مدل تصادفی، فرآیندهای چندمرحله�ای، مدل�های کلیدی: واژه�های

62N01 : موضوع�بندی كد

مقدمه ١

شود، می تعریف مشخص زمانی بازه یک طول در که فرآیندی در پیروزی یا شکست صورت به تواند می حادثه یک دادن رخ کلی طور به تحلیل

می�افتد. اتفاق فرآیند پایان تا که است اتفاقی تنها نظر مورد حادثه دادن رخ و کند می تغییر فرآیند طول در حادثه رخدادن مخاطره شود. بیان
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پزشکی، علوم دیدگاه از آنکه حال . (١٩٩٠) وجوانیز چانگ شود بیان بقا فرآیند یک قالب در که دهد می اجازه حادثه یک به مشخصات این

رخدادن تا زمان پژوهشگران نظر مورد مشاهده باشد. شخص یک برای بیماری دوره طول در اتفاقی رخدادن یا شدن بیمار تواند می حادثه

مرگ یا و عود درمان، به پاسخ بیماری، پیشرفت معنای به تواند می زمان این شود. می مطرح بقا زمان عنوان به که است نظر مورد حادثه

باشد، t احتمال چگالی تابع f(t) و است شخص یک عمر طول کننده بیان که باشد نامنفی متغیر یک T اگر . (١٩٨٩) چانگ و جوانیز باشد

: (٢٠٠۵) کلین بود خواهد زیر بصورت آن توزیع تابع آنگاه

F (t) = Pr(T < t) =

∫ t

٠
f(x)dx

:(١٩٩۶) وکلین بائوم کلین شود می محاسبه بقا تابع از استفاده با t زمان به رسیدن تا بقا فرآیند از آمده بدست احتمال

S(t) = Pr(T ≥ t) =
∫ ∞
t

f(x)dx

. S(∞) = limt→∞ S(t) = ٠ و S(0)=1 که است نزولی پیوسته یکنواخت تابع S(t)

: (٢٠١٣) وانگ و لی ،(١٩٩۶) وکلین بائوم (٢٠٠۵)،کلین کلین شود می تعریف زیر بصورت نیز h(t) مخاطره تابع همچنین

h(t) = lim
∆t→٠

Pr(t < T < t+∆t|T > t)

∆t
=
f(t)

s(t)

وجوانیز چانگ باشد نداده رخ حادثه�ای t لحظه تا که شرط این با باشد، می t زمان در حادثه دادن رخ احتمال چگالی تابع بیانگر مخاطره

نظر در مشخص زمانی بازه یک در را نظر مورد حادثه دادن رخ فرآیند اگر باشند. می ارز h(t)هم و f(t) ،S(t) تابع سه بقا آنالیز در .(١٩٩٠)

را c آنگاه باشد، نداده رخ آن در نظر مورد حادثه که بگیریم نظر در شده�ای مشاهده� زمان را c و نظر مورد حادثه رخدادن تا زمان را t بگیریم،

مانند نشانگر متغیر یک با را حادثه رخ�دادن و است فرد هر برای پیگیری زمان Y = min(c, t) همچنین نامیم. می راست سانسور زمان

. (١٩٩٠) وجوانیز چانگ کنیم می ∆مشخص = I(t, c)

ناتوانی مدل ٢

هر برای شده مشاهده چندمرحله�ای اتفاقات توانند می که شوند می تعریف تصادفی فرآیندهای از مدل�هایی عنوان به ای چندمرحله مدلهای

های ویزیت در بیمار بالینی وضعیت (مانند زمان-گسسته توانند می مرحله�ای چند مدل�های کلی بطور . (١٩٩٩) هوگارد دهند توضیح را فرد

از حرکت مرحله�ای چند مدل�های تعریف در . (٢٠١٠) همکاران و چن باشند بیمار) شدن بستری زمان (مانند زمان-پیوسته یا و دوره�ای)

کامل مدل یک . (١٩٩٩) هوگارد می�باشند نیز بیماری پیشرفت معنای به پیشرونده مدل�های در که نامند می گذار را دیگر مرحله به مرحله یک

چندمرحله�ای مدلهای برای استاندارد ساختار شش کلی بطور کند. می مشخص ممکن گذر هر برای را مخاطره تابع فرم و مراحل ساختار آماری،

است مزمن های بیماری پیشرفت روند بررسی برای مرحله�ای چند مدل ساده�ترین و ترین رایج ناتوانی مدل . (١٩٩٩) هوگارد دارد وجود

(٢٠٠٨) همکاران و آلن باشد: می زیر بصورت ناتوانی مدل کلی شکل . (٢٠٠٨) پرمی و اندرسن
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ناتوانی مدل کلی حالت شماتیک نمایش :١ شکل

انتقال احتمال و شدت مارکوف، مدل�های ٣

یک هر رخ�دادن بر توانند می که مختلفی عوامل اثر بررسی و بعد مرحله به مرحله هر از گذر مخاطره محاسبه برای �ای مرحله چند مدل�های در

ناتوانی مدل مراحل بین گذار مخاطره�های محاسبه برای مقاله این در شود. می استفاده مخاطره پایه بر مدل هر از باشند، موثر مدل مراحل از

محاسبه گرفت. خواهد قرار بحث مورد ادامه در مدل انتخاب نحوه که است شده استفاده بقا پارامتریک مدل از مختلف عوامل اثر بررسی و

در و شود می گرفته نظر در پیوسته زمان با فرآیند اول حالت در شود. می انجام صورت دو به مرحله�ای) (سه ناتوانی مدل در گذار احتماالت

نظر در اول حالت باشد، شده ثبت پیوسته بصورت نظر مورد رخداد مشاهده تا زمان اگر دیگر، بیان به است. زمان گسسته فرآیند دوم حالت

،(٢٠٠٨) پرمی و اندرسن شود می استفاده دوم حالت شوند، دیده دوره�ای بصورت و مشخص های زمان در مشاهدات اگر و شود می گرفته

مقاالت در شده ذکر حالت�های از یک هر برای ناتوانی مدل� از کاربردی مثال همراه به احتماالت محاسبه نحوه . (٢٠٠۶) همکاران و پاتر

هایی مدل به مارکف های مدل . (٢٠٠۶) همکاران و پاتر ،(٢٠٠٨) همکاران و (٢٠٠۵)،آلن کلین است شده داده توضیح تفصیل به دیگر

اهمیت از تکرار قابل های رخداد همراه به ها پاسخ زماندهی و بوده پیوسته نوع از زمان طول در بررسی مورد پاسخ آن در که شود می اطالق

که بطوری دارد قرار مارکوف زنجیره�ی از گام یک در تنها بیمار هر آن در که هستند پذیره�ای دارای مارکوف مدل�های هستند. برخوردار باالیی

تعیین مارکف، مدل در .(١٩٩٣) بک و سوننبرگ گیرند می قرار ارزیابی مورد دیگر گامی به گام یک از بیماران حرکت با رخدادها همه آن در

پیش در کننده کمک های گام تعداد بیانگر مارکف، درجه آن در که زد حدس پیشین های گام کمک به توان می را nام گام در بیماری وضعیت

نحوه است. وابسته پیش گام در بیماری وضعیت به تنها گام، هر در بیماری وضعیت آن در که است مدلی یک درجه مارکف مدل است. بینی

باشد: می زیر فرمول مانند حالتی چنین در احتمال محاسبه

Pr(Xn|Xn−١, Xn−٢, ..., X٠) = Pr(Xn|Xn−١)

پارامتریک انتقال شدت با ناتوانی مدل در درستنمایی تابع ۴

شده شناخته های توزیع کند. پیروی شده�ای شناخته توزیع از بقا) (زمان موردنظر پیامد که گوییم می پارامتریک بقای مدل را مدل هنگامی

.(١٩٩۶) وکلین بائوم کلین باشند می یافته تعمیم گاما و لجستیک لگ نرمال، لگ نمایی، وایبل، توزیع�های بقا پارامتریک مدل�های در معمول

.(٢٠٠٢) برگر و کسال شده�اند داده توضیح تفصیل به دیگر منابع در شده ذکر توزیع�های چگالی تابع

درستنمایی تابع دارد. وحود خاصی شرایط برقراری به نیاز ناتوانی، مدل در بقا پارامتریک توزیعهای از یک هر درستنمایی تابع محاسبه برای

باشد، برقرار بایستی که خاصی شرایط از یکی دارد. وجود خاصی شرایط برقراری به نیاز ناتوانی، مدل در بقا پارامتریک توزیع�های از یک هر

درستنمایی مقدار آوردن دست به منظور به همچنین است. ناتوانی چندمرحله�ای مدل گذرهای از یک هر در احتمال چگالی تابع بودن یکسان
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به را بالینی و فردی ویژگی�های از مجموعه�ای شخص هر شود. می فرض گذرها دیگر از مستقل گذر هر در شده داده برازش مدل ناتوانی، مدل

شود شامل گذارند، می اثر موردنظر پیامد روی بر که را عواملی تمام فرد هر ویژگی�های که شود فرض اگر حال کند، می مدل وارد خود همراه

درنظر با مراحل بین همبستگی� شوند، مدل وارد مناسبی متغیرهای ناتوانی مدل گذرهای از یک هر در شده گرفته بکار مدل سه هر در اگر و

برقرار که دیگر اساسی فرض پیش دو بود. خواهند هم از مستقل مرحله هر در شده داده برازش مدل�های و شد خواهد رفع باال موارد گرفتن

باشد. می زمان همگنی فرض و فرآیند مارکوفی خاصیت برقراری شود، می درستنمایی تابع به مربوط محاسبات شدن آسان باعث آنها بودن

است: زیر بصورت کلی حالت در ناتوانی چندمرحله�ای مدل برای درستنمایی مقدار محاسبه نحوه باال شرایط برقراری صورت در

L(X; Θ) =
∏

tansition,i→j

n∏
k=١

(f(xij,k,Θ))δ(١− F (xij,k,Θ))١−δ

که شود می تعریف X٣ و X٢ ،Xعنصر١ سه با بردار این باشد. می فرد هر بالینی و فردی ویژگی�های شامل X بردار باال، عبارت در

استفاده مورد عوامل که است این ناتوانی مدل ویژگی�های از یکی باشند. می ناتوانی مدل گذر سه از هریک در مدل متغیرهای به مربوط بترتیب

رخ نظر مورد حادثه� چنانچه است. نظر مورد حادثه رخداد نشانگر δ متغیر باشد. گذرها دیگر از متفاوت تواند می گذر هر به مربوط مدل در

بود. خواهد یک برابر فرد هر δبرای مقدار دهد،

کاربردی مثال ۵

استفاده ناتوانی چندمرحله�ای مدل کاربرد از مثالی عنوان به پستان سرطان اولیه تشخیص با زن بیمار ۵٢٧ به مربوط اطالعات مطالعه این در

نوع سانتی�متر)، ٢-۵ بین و ۵ از بزرگتر ،٢ از (کمتر تومور سایز سال)، ۵٠ برش نقطه (با تشخیص زمان در سن شامل اطالعاتی است. شده

است. شده آوری جمع شده تهیه لیست چک وسیله به و شده دریافت بیماران پزشکی پرونده از (٢٠١٠) اگنر مدوالر) و لبوالر (داکتال، تومور

.(٢٠١۴) همکاران و فردمال است شده منتشر دیگر جای در مطالعه این در استفاده مورد داده�های به مربوط کامل اطالعات

پستان سرطان بیماری فرآیند به مربوط ناتوانی مدل شماتیک نمایش :٢ شکل

کرده�اند تجربه را بیماری عود اولین جراحی عمل از پس که افرادی ،(١) مرحله ”سالم” مرحله در اند کرده تجربه را جراحی عمل که افرادی

منظور به گرفته�اند. قرار (٣) مرحله ”مرگ” جاذب مرحله در کرده�اند تجربه را مرگ که افرادی (٢)و مرحله تومور” اولین ”رخداد مرحله در

را نرمال لگ و لجستیک لگ وایبل، نمایی، پارامتریک مدل�های ابتدا تومور عود و مرگ رخدادهای از یک هر بر تاثیرگذار عوامل اثر بررسی

.(٢٠٠۵) کلین اند شده ارزیابی شده داده برازش مدل�های کائیک آ شاخص از استفاده با و داده برازش گذر هر به مربوط اطالعات به

کمترین با مدلی که بطوری کردیم. مشخص کائیک آ کمترین با پارامتریک مدل از استفاده با گذر هر در را بررسی مورد عوامل اثر سپس

مدل در زمان همگنی و فرآیند مارکوفی خاصیت فرض�های پیش برقراری . (٢٠١۴) اگرستی دارد اطالعات بر را برازش بهترین کائیک آ میزان
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مطالعه این در .(٢٠٠٨) پرمی و اندرسن شوند می گذار احتماالت برآورد به مربوط محاسبات انجام در سهولت باعث ناتوانی چندمرحله�ای

و ها توزیع دیگر با مقایسه در نمایی توزیع برای آمده بدست کائیک آ مقدار بررسی با ترتیب به زمان همگنی فرض و مارکوف شرط برقراری

برخی به اکثرا که دارد وجود هایی فرض پیش چنین ارزیابی برای مختلفی روش�های شدند. بررسی کاکس مدل از حاصل شونفلد خطاهای

شاخص مانند های روش مطالعه این در حالیکه در .(٢٠١۴) همکاران و زارع هستند وابسته راست سانسور وجود و داده�ها نوع مانند شرایط

عنوان به کائیک آ مقدار کمترین با نرمال لوگ- مدل نهایت، در ندارند. بستگی باال شرایط به که است شده استفاده شونفلد خطاهای و کائیک آ

(١ (جدول شد شناخته گذر سه هر در برازش بهترین با مدل

گذر هر در (AIC) کائیک آ معیار از استفاده با بقا پارامتریک مدل�های برازش نتایج :١ جدول

٣ ٢به مرحله ٣ ١به مرحله ٢ ١به مرحله مدل

٧١٠/٩۴ ١٩۵٨ ١۵۴۴/٩۴ وایبل

٧١١/۶٢ ١٩٧٢/٨ ١۵۴۴/٣٧ نمایی

٧٠٨/٩٣ ١٩۴٣/٠٢ ١۵٣٧/۵٩ نرمال لگ

٧١١/۴٨ ١٩۵٠/٨۶ ١۵۴٣/٠٨ لجستیک لگ

٣١۴



و ٣ به ١ مرحله از گذر در ترتیب به (p=٠.٠١) تومور سایز و (p=٠.٠١) تشخیص زمان در سن متغیرهای ٢ جدول اطالعات به توجه با

که بود متغیری تنها ٢ به ١ مرحله از گذر در تومور مدوالر نوع همچنین شدند. مشخص رخداد هر بر موثر عوامل عنوان به ٣ به ٢ مرحله از گذر

مرگ* مخاطره بر بالینی و دموگرافیک عوامل اثر :٢ جدول

٢به٣ مرحله ٣ ١به مرحله ٢ ١به مرحله گروه مدل

PPP βββ PPP βββ PPP βββ

٠/۵٣ -٠/٣١ *٠/٠١ -٠/٣٨ ٠/٩١ -٠/٠٣ ۵٠< تشخیص زمان در سن

(سال)

*٠/٠١ -١/٢١ ٠/٧١ -٠/٠۵ ٠/۶١ ٠/١۵ ۵-٢

متر) (سانتی تومور سایز

٠/١٢ -١/١۶ ٠/٨٣ -٠/٠٧ ٠/١۴ -٠/٨٨ ۵<

٠/٣۶ -١/٠۵ ٠/٩٣ ٠/٠٢ ٠/۴٧ ٠/۴۶ لبوالر

تومور نوع

٠/٩٩ ٩/٩٣ ٠/۵٣ -٠/١٩ ٠/٣٠ -٠/۵٩ مدوالر

کائیک آ کمترین با مدل اساس بر :†

٠/٠۵ سطح در معنادار :*

٠/١ سطح در معنادار :**

شونفلد خطاهای معیار استفاده با زمان همگنی فرض بررسی به مربوط نتایج .(p=٠.٠٠١) کرد رد را زمان در همگنی فرضیه آماری لحاظ به

شده�اند. داده قرار ٣ جدول در

نتیجه�گیری و بحث ۶

کمترین با مدل مطالعه، نتایج اساس بر شد. پرداخته زمان همگنی فرض برقراری و فرآیند بودن مارکوفی فرض پیش دو بررسی به مقاله این در

مدوالر نوع برای گذرها از یکی در زمان همگنی فرض و باشد نمی برقرار مارکوف فرض بنابراین است، بوده نرمال لگ توزیع دارای کائیک آ

بود. متفاوت گذر هر در پیامد بر مختلف عوامل ارتباط نحوه که داد نشان نرمال لگ مدل برازش نتایج همچنین است. نبوده برقرار تومور

٣١۵



گذر هر در شنفلد خطاهای از استفاده با زمان همگنی فرض بررسی نتایج :٣ جدول

٢به٣ مرحله ٣ ١به مرحله ٢ ١به مرحله گروه مدل

PPP آماره PPP آماره PPP آماره

٠/١١ ٢/۵۵ ٠/١۴ ٢/٠٨ ٠/٨٧ ٠/٠٢ ۵٠< تشخیص زمان در سن

(سال)

٠/٢٢ ١/۵٠ ٠/٠٨ -٠/٠٠٧ ٠/۶٨ ٠/١۶ ۵-٢

متر) (سانتی تومور سایز

٠/۵۴ -٠/٣۶ ٠/٣٣ -٠/٣۴ ٠/٠۵ ٣/۵۵ ۵<

٠/٠٩ ٢/٨۴ ٠/۴۴ ٠/٧٠ ٠/٣۶ ٠/٨١ لبوالر

تومور نوع

٠/٩٩ ٠/٠٠ ٠/۶١ ١/٢۴ ٠/٠٠١ ١٠/٧٩ مدوالر

٠/٠۵ سطح در معنادار :*

٣١۶
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آن�ها کاربردهای و عمر طول جدید توزیع دو معرفی

٢ ذبیحی سهیال ، ٢ بیورانی حسین ،١ گنجی مسعود ،١ گلزار حامی نسرین

اردبیلی محقق ١دانشگاه

تبریز دانشگاه ٢

خواص می�شوند. معرفی پارتو�-�نمایی و وایبل�-�رایلی نام�های به T-X توزیع خانواده�ی از عمر طول جدید توزیع دو مقاله، این در چکیده:

می�شود. داده نشان واقعی داده��ی مجموعه دو به آن�ها برازش نیکویی و بیان آنان از متنوعی

رایلی توزیع وایبل، توزیع پارتو، توزیع ، T-X توزیع خانواده�ی کلیدی: واژه�های

.60E05 ،62E15 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

بحث همکاران(١٩٩۴) و جانسون کتاب در روش�ها این از بسیاری دارد. وجود پیوسته توزیع�های تولید جهت متنوعی روش�های آمار علم در

T-X توزیع خانواده�ی به�نام متغیره �تک پیوسته�ی توزیع�های از بسیاری تولید برای را جدیدی روش (٢٠١٣،a) همکاران و آلزاتره است. شده

اعضایی عنوان به شده شناخته توزیع�های از مورد چندین و آمد به�دست T-X توزیع خانواده�ی کمک به بسیاری پیوسته�ی توزیع�های دادند. ارائه

شدند. معرفی خانواده این از

با پیوسته تصادفی متغیر یک T همچنین باشد. F (x) توزیع تابع و f(x) چگالی تابع با تصادفی متغیر یک X که کنید فرض .١.١ تعریف

از است عبارت توزیع�ها از خانواده یک تجمعی توزیع تابع باشد. [a, b] روی شده تعریف و R(t) توزیع تابع و r(t) چگالی تابع

G(x) =

∫ W (F (x))

a

r(t)dt (١)

می�کند: صدق زیر شرایط Wدر (F (x)) تابع آن در که

W (F (x)) ∈ [a, b] .١

است. پذیر مشتق و نزولی Wغیر (F (x)) .٢

lim
x→+∞

W (F (x)) = b و lim
x→−∞

W (F (x)) = a .٣

bevrani@tabrizu.ac.ir بیورانی: ٢حسین



نایت و آلزاتره توسط ترتیب به گاما-نرمال توزیع و نرمال گاما-�نیم توزیع شده�اند. بررسی و معرفی مختلفی توزیع�های روش این با کنون تا

(٢٠١٣b،٢٠١٢) همکاران و آلزاتره توسط -پارتو وایبل و گاما-�پارتو توزیع�های همچنین شدند. معرفی (٢٠١۴) همکاران و آلزاتره و (٢٠١٣)

و معرفی (٢٠١۴) و (٢٠١٢) سال�های در ترتیب به منتظری و ترابی توسط یکنواخت لجستیک- و گاما-یکنواخت توزیع�های شدند. بررسی

جدید توزیع دو مقاله�، این در دادند. ارائه Wرا (F (x)) تعریف برای چندک توابع از استفاده روش (٢٠١۴) همکاران و آلجاره شدند. مطالعه

شد. خواهند مطالعه و معرفی وایبل-رایلی و پارتو-نمایی نام�های به T-X خانواده�ی از

معرفی ٢

X-پارتو توزیع خانواده�ی به منجر (١) رابطه صورت این در باشد�، a و k پارامترهای با پارتو توزیع دارای T تصادفی متغیر که کنید فرض

t > a که این به توجه با شد. خواهد پارتو-نمایی توزیع به تبدیل شده ذکر رابطه�ی باشد، s پارامتر با نمایی توزیع دارای X اگر می�شود.

بنابراین: .W (F (x)) = F (x)
١−F (x) + a کنیم می تعریف

GPED(x) = ١− (
a

esx + a− ١ )
k, x ≥ ٠, k, a, s ≥ ٠,

gPED(x) =
skakesx

(esx + a− ١)k+١ , x ≥ ٠, k, a, s ≥ ٠.

توزیع از تعمیمی پارتو-نمایی توزیع بنابراین می�شود. s پارامتر با نمایی توزیع به تبدیل پارتو-�نمایی توزیع این�صورت در ، k = a = ١ اگر

است. نمایی

کنید فرض همچنین . γباشد مقیاسی پارامتر و c شکل پارامتر با وایبل تصادفی متغیر یک احتمال چگالی تابع r(t) که کنید فرض حال

یک معرف (١) رابطه�ی صورت این در باشد. W (F (x)) = −log(١ − F (X)) و b پارامتر با رایلی توزیع دارای تصادفی متغیر X

حاصل زیر صورت به ترتیب به وایبل-رایلی تصادفی متغیر یک احتمال چگالی تابع و توزیع تابع بود. خواهد وایبل-رایلی نام به جدید توزیع

می�شوند:

GWRD(x) = ١− exp{−( x٢

٢b٢γ )
c}, x ≥ ٠, b, c, γ > ٠,

gWRD(x) =
cx

γb٢
(
x٢

٢γb٢ )
c−١exp{−( x٢

٢γb٢ )
c}, x ≥ ٠, b, c, γ > ٠.

٣٢٠



پارتو-نمایی توزیع آماری و ریاضی خواص ٣

شکل�های پارتو-نمایی چگالی تابع است. شده رسم پارامترها مختلف مقادیر ازای به پارتو-نمایی چگالی تابع (١) شکل راست سمت در

تابع حد باشد. -معکوس J صورت به یا متقارن تقریبا راست، به چوله می�تواند آن می�گیرد. خود به مختلف پارامترهای براساس را مختلفی

برای خطر تابع می�کند. تایید را مطلب این نیز (١) شکل است. ٠ و skak

ak+١ برابر ترتیب به x → ∞ و x → ٠ وقتی پارتو-نمایی چگالی
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0
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g(
x)

(k = 4, a = 1, s = 2)
(k = 4, a = 0.5, s = 2)
(k = 9, a = 5, s = 0.25)
(k = 4, a = 8, s = 1)
(k = 2, a = 2, s = 2)
(k = 0.2, a = 10, s = 7)
(k = 0.25, a = 7, s = 5)
(k = 0.5, a = 7, s = 2)

مختلف پارامترهای برحسب پارتو-نمایی توزیع چپ) خطر(سمت تابع راست)و (سمت چگالی تابع :١ شکل

می�آید: به�دست زیر به�صورت پارتو-نمایی توزیع

hPED(x) =
g(x)

١−G(x) =
skesx

esx + a− ١ .

تابع می�شود، مشاهده شکل در که همان�گونه است. شده داده نمایش پارتو-نمایی توزیع برای خطر تابع (١) شکل چپ سمت در همچنین

است. نزولی خطر تابع a < ١ اگر و صعودی خطر تابع a > ١ اگر باشد. ثابت یا و نزولی صعودی، می�تواند پارتو-نمایی توزیع برای خطر

است. sk و ska برابر ترتیب به x→ +∞ و x→ ٠ وقتی خطر تابع حد است. sk برابر و ثابت خطر تابع ،a = ١ اگر

می�شود: بیان زیر صورت به پارتو-نمایی توزیع برای مرکزی گشتاور اولین

EPED(X) =
kak

s

∫ ∞
a

١
yk+١ + (١− a)yk dy.

با نمایی توزیع مرکزی گشتاور اولین EED(Y ) آن در که ، EPED(X) = EED(Y ) = ١
s صورت این در باشد k = a = ١ اگر

است. s پارامتر

٣٢١



اگر می�گیرد. صورت به�آسانی صدک�ها و میانه چارک�ها، محاسبه�ی لذا دارد. ساده�ای نسبتا فرم پارتو-نمایی توزیع دو برای چندک تابع

از: است عبارت X تصادفی متغیر چندک تابع این�صورت در باشد. s و a ،k پارامترهای با پارتو-نمایی توزیع دارای X تصادفی متغیر

QPED(λ) =
١
s
log(

a
k
√
١− λ

− a+ ٠,(١ < λ < ١

.

می�شود: حاصل زیر به�صورت پارتو-نمایی توزیع میانه�ی ،λ = ٠٫ فرض۵ با

MedianPED = QPED(
١
٢ ) =

١
s
log(

a

k

√
١
٢

+ a− ١),

E(− log(g(x)))به�صورت که است قطعیت تغییراتعدم از مقیاسی حقیقت در می�شود، شناخته هم شانون آنتروپی نام به که اطالعات آنتروپی

زیر صورت به باشد، s و a ،k پارامترهای با پارتو-نمایی توزیع تابع دارای که X تصادفی متغیر یک برای شانون آنتروپی شود. می تعریف

است:

ηxPED
= − log s− log k + log a+

١
k
+ ١− kak

∫ ∞
a

١
yk+١ + (١− a)yk dy.

برابر و گرفته مشتق پارامترها تک تک به نسبت نمایی درست چگالی تابع از نمایی درست ماکزیمم روش به پارامترها برآورد یافتن جهت

دهیم. می قرار صفر

∂ logL

∂k
=

n

k
+ n log a+

n∑
i=١

log(esxi + a− ١), (٢)

∂ logL

∂a
=

nk

a
+

n∑
i=١

k + ١
esxi + a− ١ (٣)

و

∂ logL

∂s
=

n

s
+

n∑
i=١

xi +

n∑
i=١

(k + ١)xiesxi

esxi + a− ١ . (۴)
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وایبل-رایلی توزیع آماری و ریاضی خواص ۴

به چوله راست، به چوله می�تواند وایبل-رایلی توزیع شکل، به توجه با می�دهد. نمایش را وایبل-رایلی توزیع از مختلفی نمودارهای (٢) شکل

می�شود: محاسبه زیر به�صورت وایبل-رایلی توزیع برای خطر تابع باشد. -معکوس J شکل به یا متقارن تقریبا چپ،

hWRD(x) =
g(x)

١−G(x) =
cx

γb٢
(
x٢

٢γb٢ )
c−١ =

cx٢c−١

٢c−١(γb٢)c
.
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مختلف پارامترهای برحسب وایبل-رایلی توزیع چپ) خطر(سمت تابع راست)و (سمت چگالی تابع :٢ شکل

وایبل-رایلی توزیع برای خطر تابع c > ١
٢ اگر �است. شده داده نمایش (٢) شکل چپ سمت در -رایلی وایبل توزیع خطر تابع همچنین

بود. خواهد (= c
(٢γb)c ) ثابت خطر تابع c = ١

٢ اگر و نزولی خطر تابع c < ١
٢ اگر صعودی،

به�صورت آن مرکزی گشتاور اولین این�صورت در باشد، b و γ ، c پارامترهای با وایبل-�رایلی توزیع دارای X تصادفی متغیر که کنید فرض

بود: خواهد زیر

EWRD(X) = Γ(١+
١
٢c )
√
٢γb٢.

از: است عبارت X تصادفی متغیر چندک تابع همچنین

QWRD(λ) =

√
٢b٢γ(log( ١

١− λ ))
١
c ,٠ < λ < ١

.
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می�شود: حاصل زیر به�صورت وایبل-رایلی توزیع میانه�ی ،λ = ٠٫ فرض۵ با

MedianWRD = QWRD(
١
٢ ) =

√
٢b٢γ(log(٢)) ١

c .

است: زیر صورت به باشد، b و γ ، c پارامترهای با وایبل-�رایلی توزیع دارای که X تصادفی متغیر یک برای شانون آنتروپی

ηxWRD
= −E(log

X

b٢
) + λ(١− ١

c
) + ln(

γ

c
) + ١,

است. λ =
∫∞
١ ( ١

[x] −
١
x )dx با برابر و بوده اویلر-ماسچرونی ثابت λ آن در که

است: زیر صورت به نمایی درست ماکزیمم براوردهای پارامترها به نسبت نمایی درست چگالی تابع مشتق

∂ logL

∂c
=

n

c
−

n∑
i=١

log(
x٢i
٢γb٢ ) +

n∑
i=١

(
x٢i
٢γb٢ )

c log(
x٢i
٢γb٢ ), (۵)

∂ logL

∂γ
=
−nc
γ

+
٢b٢c

(٢γb٢)c+١

n∑
i=١

(xi)
٢c (۶)

و

∂ logL

∂b
=
−٢nc
b

+
۴γbc

(٢γb٢)(c+ ١)

n∑
i=١

(xi)
٢c. (٧)

می�شود. حاصل وایبل-رایلی توزیع نمایی درست ماکزیمم برآوردهای فوق، معادالت های ریشه یافتن با

کاربرد ۵

وایبل-رایلی و پارتو-نمایی توزیع�های به ترتیب به واقعی داده�ی مجموعه دو شده، معرفی توزیع دو کارایی میزان بررسی جهت بخش، این در

استحکام میزان دهنده�ی نشان که است شده انتخاب (٢٠٠٨) همکاران و رغب (١)�،از جدول در داده مجموعه اولین می�شود. داده برازش

داده�ها این به را یافته تعمیم نرمال بتا-نیم و یافته تعمیم نرمال نیم نرمال، گاما-نیم توزیع�های ،(٢٠١٣) نایت و آلزاتره است. کربنی الیاف

توزیع عملکرد چگونگی ما دارد. را برازش مناسب��ترین گاما-نرمال توزیع شده، ذکر توزیع��های میان در که دادند نشان آن�ها داده�اند. برازش

برآوردهای می�کنیم. مقایسه داده�ها این به برازش در وایبل-رایلی و نرمال گاما-نیم یافته، تعمیم نمایی پارتو، توزیع�های با را پارتو-نمایی

�است. شده داده نمایش (٢) جدول در -مقدار p و کلموگروف-اسمیرنوف آماره�ی بیز، اطالع معیار کائیک، آ اطالع معیار درست�نمایی، ماکزیمم
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کربن الیاف داده�های :١ جدول
٠.٩۵٨ ٠.٩۴۴ ٠.٨۶۵ ٠.٨۶١ ٠.٨٠٣ ٠.٧٠٠ ٠.۵۵٢ ٠.۴٧٩ ٠.٣١۴ ٠.٣١٢

١.١٧٩ ١.١۴٠ ١.٠٩٨ ١.٠۶٣ ١.٠۵۵ ١.٠٢٧ ١.٠٢١ ١.٠٠۶ ٠.٩٩٧ ٠.٩۶۶

١.٣٨٢ ١.٣۵٩ ١.٣٠١ ١.٣٠١ ١.٢٧۴ ١.٢٧٢ ١.٢٧٠ ١.٢۵٣ ١.٢۴٠ ١.٢٢۴

١.۵۵۴ ١.۵٣۵ ١.۵١۴ ١.۵١١ ١.۴٩٠ ١.۴٧٨ ١.۴٣۵ ١.۴٣۴ ١.۴٢۶ ١.٣٨٢

١.٧٢۶ ١.۶٩٧ ١.۶٨۴ ١.۶۴٨ ١.۶۴٢ ١.۶٣٣ ١.۶٢٩ ١.۵٨۶ ١.۵٧٠ ١.۵۶۶

٢.٠١٢ ١.٩۵۴ ١.٨٨٠ ١.٨۴٨ ١.٨٢١ ١.٨١٨ ١.٨٠٩ ١.٨٠٠ ١.٧٧٣ ١.٧٧٠

٢.۵٨۵ ٢.۵٨۵ ٢.۴٣٣ ٢.٢٣٣ ٢.١٢٨ ٢.٠٩۶ ٢.٠٩٠ ٢.٠٨۴ ٢.٠۶٧

کربن الیاف داده�های برای پارامتر برآورد :٢ جدول
وایبل-رایلی پارتو-نمایی پارتو نرمال گاما-نیم یافته تعمیم نمایی توزیع
ĉ = ٣٫ ٧٩٢٩ k̂ = ١٫ ٣٧٧٣ k̂ = ١٣٣٫ ۴۵۴٢ α̂ = ٢٫ ٨٧٩۴ α̂ = ٨٫ ٨٢ پارامتر براورد
γ̂ = ١٫ ۶٢۴٣ â = ١۴٧٫ ٠٨٧ â = ١٩٣٫ ۵٧٨١ β̂ = ٣٫ ١٧٢۶ β̂ = ٠٫ ۵۵

b̂ = ٠٫ ۵٨٧١ ŝ = ٣٫ ١٣٣٠ θ̂ = ٠٫ ٣٩٣۴

١٠۴.۶٧ ١٠٣.۶٧ ١٩٣.٨١ ١٠۵.٣٢ ١١٧.٣٣ کائیک آ اطالع معیار
١١٠.٧٠٢۴ ١١٠.٣٧ ١٩٨.٣٢ ١١٢.٠٣ ١٢١.٨٠ بیز اطالع معیار
٠.٠۴٣٨ ٠.٠٣٩۵ ٠.۶٢٨۶ ٠.٠۴٢۵ ٠.٩٢۶۴ کلموگروف-اسمیرنوف
٠.٩٩٩۶ ٠.٩٩٩٩ ≤ ٠٫ ٠٠٠ ٠.٩٩٩۶ ≤ ٠٫ ٠٠٠ مقدار - p
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وئاتون رودخانهی سیل وقایع داده�های :٣ جدول

١.٧ ٢.٢ ١۴.۴ ١.١ ٠.۴ ٢٠.۶ ۵.٣ ٠.٧ ١.٩ ١٣.٠ ١٢.٠ ٩.٣

١.۴ ١٨.٧ ٨.۵ ٢۵.۵ ١١.۶ ١۴.١ ٢٢.١ ١.١ ٢.۵ ١۴.۴ ١.٧ ٣٧.۶

٠.۶ ٢.٢ ٣٩.٠ ٠.٣ ١۵.٠ ١١.٠ ٧.٣ ٢٢.٩ ١.٧ ٠.١ ١.١ ٠.۶

٩.٠ ١.٧ ٧.٠ ٢٠.١ ٠.۴ ٢.٨ ١۴.١ ٩.٩ ١٠.۴ ١٠.٧ ٣٠.٠ ٣.۶

۵.۶ ٣٠.٨ ١٣.٣ ۴.٢ ٢۵.۵ ٣.۴ ١١.٩ ٢١.۵ ٢٧.۶ ٣۶.۴ ٢.٧ ۶۴.٠

١.۵ ٢.۵ ٢٧.۴ ١.٠ ٢٧.١ ٢٠.٢ ١۶.٨ ۵.٣ ٩.٧ ٢٧.۵ ٢.۵ ٢٧.٠

توزیع ولی دارند داده�ها این به مناسبی برازش -رایلی وایبل و گاما-نرمال توزیع�های است،هرچند مشخص نیز (٢) جدول در که همان�گونه

دارد. را برازش بهترین شده، مشخص توزیع�های سایر به نسبت پارتو-نمایی

دهنده�ی نشان داده�ها می�شود. برده به�کار وایبل-رایلی توزیع برازش جهت همکاران(٢٠٠٨) و کینست آ از ،�(٣) جدول در داده مجموعه دومین

به را داده�ها این همکاران(٢٠٠٨) و کینست آ است. کانادا یوکان سرزمین در وئاتون رودخانه از ثانیه بر مترمکعب برحسب آب فوران میزان

را برازش بهترین بتا-پارتو شده بیان توزیع�های میان که داد نشان نتایج دادند. برازش پارتو توزیع و پارامتری سه وایبل بتا-پارتو، توزیع�های

-مقدار p و کلموگروف-اسمیرنوف آماره�ی می�نماییم. مقایسه شده ذکر توزیع�های با را یافته تعمیم نمایی توزیع و وایبل-رایلی توزیع ما دارد.

�است. شده آورده (۴) جدول در شده داده برازش توزیع�های برای

وئاتون رودخانه داده�های برای پارامتر براورد :۴ جدول
وایبل-رایلی پارتو یافته تعمیم نمایی پارامتری سه وایبل بتا-پارتو توزیع
ĉ = ٠٫ ۴۵٠۵ k̂ = ٠٫ ٢۴٣٨ α̂ = ١٫ ١۴٧۶ m̂ = ٠٫ ٨۴٧١ α̂ = ٧٫ ۶٩۵۴ پارامتر براورد
γ̂ = ۴٩٩٩٫ ٩٩٩ θ̂ = ٠٫ ١ λ̂ = ١٢٫ ٠٠٨٢ ĉ = ١١٫ ٢٠ β̂ = ٨۵٫ ٧۵

b̂ = ٠٫ ١١۶٣ θ̂ = ٠٫ ١ γ̂ = ٠٫ ٩٩ k̂ = ٠٫ ٠٢٠٨

θ̂ = ٠٫ ١

٠.١٠۵٢ ٢.٧٠٢٩ ٠.١٢٩٢ ١.۶٧٣۴ ١.٢۵٣۴ کلموگروف-اسمیرنوف
٠.۴٠٢٨ ≤ ٠٫ ٠٠٠ ٠.١٨٠٣ ٠.٠٠٧۴ ٠.٠٨۶۴ -مقدار p

داراست. شده ذکر توزیع�های میان را برازش بهترین وایبل-رایلی توزیع ،(۴) جدول طبق
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نتیجه�گیری و بحث

دست به توزیع دو این از متنوعی خواص و معرفی T-X توزیع خانواده�ی از پارتو-نمایی و وایبل-رایلی ، عمر طول جدید توزیع دو مقاله دراین

بهتر قبلی نتایج به نسبت داده�ها این در توزیع دو این که شد مشاهده و شد داده برازش واقعی داده�ها�ی مجموعه به توزیع دو این پایان در آمد.
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نرمال توزیع میانگین برای دوطرفه فرض�های آزمون در فراوانی�گرا و بیزی دیدگاه بررسی
مزاحم پارامتر حضور در چند�متغیره

٢ چینی�پرداز رحیم تبار١، الهی حبیب سعید

اهواز چمران شهید دانشگاه آمار، ارشد ١کارشناس

اهواز چمران شهید دانشگاه آمار، گروه ٢استاد

داشته حضور مدل در مزاحم پارامتر هرگاه چند�متغیره، نرمال توزیع میانگین برای بیزی و معنی�داری آزمون شیوه�ی دو مقاله این در چکیده:

با حتی بنابراین می�باشد. صفر فرض پسین احتمال از کوچکتر بسیار احتمال مقدار که می�دهد نشان نتایج می�شوند. مقایسه یکدیگر با باشد

می�ماند. باقی همچنان آزمون شیوه�ی دو بین اختالف مدل در مزاحم پارامتر حضور

مزاحم. پارامتر چند�متغیره، نرمال توزیع پسین، احتمال احتمال، مقدار کلیدی: واژه�های

.99X99 ،99X99 ،99X99 :(٢٠١۵) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

برای باشد. Np(µ,Σ) چگالی تابع با متغیره p نرمال توزیع از شده مشاهده تصادفی نمونه یک X = (X١,X٢, . . . ,Xn) کنید فرض

آزمون، این انجام برای بگیرید. نظر در را H١ : µ ̸= µ٠ مقابل در H٠ : µ = µ٠ آزمون ،µ = (µ١, µ٢, . . . , µp)
′ میانگین بردار

که حالی در می�کنند، استفاده صفر فرض علیه شواهدی عنوان به بیز عامل یا صفر فرض بودن درست پسین احتمال از معموال بیزی آماردانان

می�دهند. ارائه را شده مشاهده معنی�داری سطح یا احتمال مقدار معیار فراوانی�گرا آماردانان

دادند نشان آنها گرفت. نظر در صفر فرض رد بر دلیلی عنوان به نمی�توان، را احتمال مقدار بودن کوچک همواره که کرده�اند ادعا بیزی آماردانان

اغلب هستند. بزرگی صفر فرض پسین احتمال ولی کوچک احتمال مقدار دارای معین، مشاهده یک ازای به که دارند وجود آزمون�هایی که

قرار بررسی مورد مزاحم پارامتر حضور بدون و متغیره تک حالت در آزمون�ها در را مقایسه این است، گرفته صورت زمینه این در که تحقیقاتی

چینی�پرداز و (١٩٨٧) سلک و برگر ،(١٩٨٧) دالمپادی و برگر ،(١٩۶٣) همکاران و ادوارد ،(١٩۶١) جفریز ، (١٩۵٧) لیندلی داده�اند.

بار اولین اینکه به توجه با داده�اند. انجام مزاحم پارامتر حضور بدون و متغیره تک حالت در را مقایسه این که بودند کسانی جمله از (٢٠٠٣)

با آزمون�ها این مقایسه است. معروف لیندلی پارادکس به تعارض این است گرفته صورت لیندلی وسیله�ی به آزمون شیوه�ی دو بین اختالف این

است. گرفته صورت پارتو توزیع برای (٢٠١۵) مهری و پرداز چینی و پارامتره دو نمایی توزیع برای (٢٠١١) ین توسط مزاحم، پارامتر حضور

s-habibollahi@mscstu.scu.ac.ir : تبار الهی حبیب ٢سعید



آزمون (١٩٨٧) دالمپادی و برگر باشد. متفاوت کامال می�تواند پارامتر بعد افزایش با صفر فرض پسین احتمال و احتمال مقدار بین مقایسه

آزمون (١٩٩٨) اوه داد. نشان آزمون شیوه�ی دو بین تعارض و داد انجام Np(µ, I) توزیع میانگین برای را دوطرفه مقابل در ساده فرض

توافق آزمون شیوه�ی دو بین که متغیره تک حالت خالف بر و داد انجام متغیره چند نرمال توزیع میانگین برای را یکطرفه مقابل در ساده فرض

ساده فرض آزمون (٢٠٠٩) ابطحی و پرداز چینی دارد. وجود تعارض آزمون شیوه�ی دو بین پارامتر بعد افزایش با که داد نشان بود، برقرار

رسید. دالمپادی نتیجه مشابه نتیجه به و داد انجام مزاحم پارامتر حضور بدون متغیره چند نرمال توزیع میانگین برای را دو�طرفه مقابل در

ایجاد بیزی و کالسیک استنباط مقایسه در تأثیری مزاحم پارامتر متغیره، چند نرمال توزیع در شود معلوم که است این مقاله این اصلی هدف

مقابل در H٠ : µ = µ٠ فرض آزمون برای را بیزی آزمون سوم بخش است. مسئله فرمول�بندی شامل مقاله این دوم بخش خیر. یا می�کند

قرار بررسی مورد را آزمون شیوه�ی دو بین مقایسه چهارم بخش در دهیم. می قرار بررسی مورد مزاحم پارامتر حضور در را H١ : µ ̸= µ٠

می�شود. یافته اختصاص قبلی بخش�های از نتیجه�گیری و بحث به پنجم بخش می�دهیم.

مسأله فرمول�بندی ٢

چگالی تابع با Np(µ,Σ) توزیع از nتایی تصادفی نمونه یک X١,X٢, . . . ,Xn کنید فرض

f(x) = (٢π)
−p
٢ |Σ|

−١
٢ exp

{
−١
٢ (x− µ)

′
Σ−١ (x− µ)

}
فرض آزمون می�باشد. مثبت معین ماتریس Σ و نامعلوم Σ و µ آن در که باشد، H٠ : µ = µ٠

H١ : µ ̸= µ٠
(١)

صورت به آزمون آماره�ی معنی�داری، روش با است. مزاحم پارامتر Σ آن در که بگیرید، نظر در را

T (X) =
n(n− p)

p

(
X̄− µ٠

)′
S−١

(
X̄− µ٠

)
است. n− p و p درجه�آزادی با F توزیع دارای H٠ فرض تحت آماره این می�باشد. S =

n∑
i=١

(
Xi − X̄

) (
Xi − X̄

)′ آن در که است،

می�شود: تعریف زیر صورت به معنی�داری آزمون در احتمال مقدار صورت این در

P − value = PH٠ (T (X) ≥ t(x)) = PH٠ (Fp,n−p ≥ t(x)) (٢)

است. آزمون آماره�ی شده�ی مشاهده مقدار t(x) وقتی

حضور به توجه با باشند. π١ و π٠ اولیه احتمال�های دارای ترتیب به H١ و H٠ می�شود فرض بیزی، شیوه�ی به (١.٢) آزمون انجام برای

انتخاب π مانند مناسبی پیشین توزیع است الزم آن حذف برای و بود خواهد مزاحم پارامتر از تابعی H٠ پسین احتمال ،Σ مزاحم پارامتر
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برای پیشین توزیع بنابراین می�دهیم. قرار بررسی مورد باشند وابسته Σ و µ که حالتی در را مسأله Σ و µ بودن نامعلوم به توجه با شود.

می�باشد: زیر صورت به (١.٢) آزمون

π (µ,Σ) = π٠π٠(Σ)I
(µ)
{µ=µ٠}

+ (١− π٠)π١(Σ)g١ (µ|Σ) I(µ){µ ̸=µ٠}
(٣)

از: عبارتست است، شده مشاهده x وقتی H٠ پسین احتمال

P (H٠|x) =
[
١+

١− π٠
π٠

١
B(x)

]−١
(۴)

می�شود: تعریف زیر صورت به و می�باشد H١ مقابل در H٠ از حمایت در بیز عامل B(x) وقتی

B(x) = B٠١ =
m (x|H٠)

m (x|H١)
(۵)

و

m (x|H٠) =

∫
Σ

L (µ = µ٠,Σ|x)π٠(Σ)dΣ (۶)

و

m (x|H١) =

∫
µ̸=µ٠

∫
Σ

L (µ,Σ|x)π١(Σ) g١ (µ|Σ) dΣdµ (٧)

روابط است. درستنمایی تابع L(µ,Σ|x) و ،H١ H٠و برای ترتیب Xبه از حاشیه�ای درستنمایی (x|H١)mچگالی (x|H٠)mو وقتی

مورد پارامتر روی پیشین چگالی و (π٠, π١) فرض�ها از یک هر تحت پیشین احتمال به صفر فرض پسین احتمال که می�دهند نشان فوق

اوقات اغلب که است مناسب مقدار یک π٠ = π١ = ١
٢ انتخاب شوند. انتخاب مناسبی صورت به باید که دارد مستقیمی بستگی آزمون

مهمترین دارد، وجود آن به نسبت که حتمیتی عدم دلیل به ،g١(µ|Σ) برای قبول قابل چگالی یک انتخاب اما می�شود. گرفته نظر در قبل از

به متعلق یا و شود انتخاب معین پیشین توزیع یک صورت به می�تواند g١ چگالی تابع .((١٩٩٨) اوه ) است بیزی استنباط در مشکل

است. گرفته قرار بررسی مورد اول حالت مقاله این در باشد. پیشین توزیع�های از خانواده�ای

مزاحم پارامتر حضور در µ = µ٠ فرض برای بیزی آزمون ٣

به درستنمایی تابع می�باشند. نامعلوم دو هر Σ و µ که ،Np(µ,Σ) توزیع از nتایی تصادفی نمونه یک X١,X٢, . . . ,Xn کنید فرض

می�شود: نوشته زیر صورت

L (µ,Σ|x) = (٢π)
−np
٢ |Σ|

−n
٢ exp

{
−n
٢

n∑
i=١

(Xi − µ)
′
Σ−١ (Xi − µ)

}
(٨)

٣٣١



Np(µ٠,Σ٠) توزیع دارای ،g١(µ|Σ) آن در که است (٣.٢) رابطه در شده گرفته نظر در صورت به پیشین توزیع بیزی، شیوه به (١.٢) آزمون در

بود. خواهد مزاحم پارامتر از تابعی پسین احتمال مدل، در مزاحم پارامتر حضور به توجه با می�باشد. معقول انتخاب یک Σ٠ = ١
kΣ که

استفاده زیر صورت به مبهم پیشین توزیع یک از اول حالت در می�گیریم. نظر در را خاص پیشین توزیع دو مدل از آن حذف برای بنابراین

می�کنیم.

π٠(Σ) = π١(Σ) = |Σ|−
(p+١)

٢

برابر: H١ و H٠ تحت X حاشیه�ای درستنمایی چگالی�های (٧.٢) و (۶.٢) رابطه به توجه با

m (x|H٠) = (٢π)−
np
٢ kp(n)|S|−

n
٢
(
١+ n(x̄− µ٠)

′
S−١ (x̄− µ٠)

)−n
٢

(٩)

و

m (x|H١) = (٢π)−
np
٢ kp(n)

(
k

n+ k

) p
٢
∣∣∣∣S +

nk

n+ k
x̄x̄′ +

nk

n+ k
µ٠µ٠

′ − ٢nk
n+ k

µ٠x̄
′
∣∣∣∣−n

٢

(١٠)

داریم: (۵.٢) و (۴.٢) رابطه در (٣.٣) و (٢.٣) رابطه جایگذاری با می�باشد. kp(n) = ٢
np
٢ π

p(p−١)
٢

p∏
j=١

Γ
(
n−j+١

٢

)
باال روابط در که

B(x) =

(
k

n+k

) p
٢
∣∣∣S + nk

n+k x̄x̄
′ + nk

n+kµ٠µ٠
′ − ٢nk

n+kµ٠x̄
′
∣∣∣−n

٢

|S|−
n
٢
(
١+ n(x̄− µ٠)

′
S−١ (x̄− µ٠)

)−n
٢

(١١)

و

P (H٠|x) =
[
١+

١− π٠
π٠

B (x)

]−١
(١٢)

�باشد: زیر صورت به معکوس ویشارت توزیع ،H١ و H٠ تحت مزاحم پارامتر روی پیشین توزیع که می�کنیم فرض دوم حالت در

π٠(Σ) = π١(Σ) = IW (A,m)

داریم: (٧.٢) و (۶.٢) رابطه به توجه با صورت این در

m (x|H٠) = (٢π)−
np
٢ k−١p (m)kp(n+m) |A|

m
٢ |A+ S|−

(n+m)
٢

×
(
١+ n (x̄− µ٠)

′
(A+ S)

−١
(x̄− µ٠)

− (n+m)
٢ (١٣)

و

m (x|H١) = (٢π)−
np
٢

(
k

n+ k

) p
٢

k−١p (m)kp(n+m)|A|
m
٢

×
∣∣∣∣A+ S +

nk

n+ k
x̄x̄′ +

nk

n+ k
µ٠µ٠

′ − ٢nk
n+ k

µ٠x̄
′
∣∣∣∣−

(n+m)
٢

(١۴)
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در (٧.٣) و (۶.٣) رابطه جایگذاری با نتیجه در باشد. می kp(t) = ٢
np
٢ π

p(p−١)
٢

p∏
j=١

Γ
(
t− ١

٢ (i− ١)
)
, t > ٠ باال روابط در

می�آید: بدست زیر صورت به بیز عامل ،(۵.٢) رابطه

B(x) =

(
k

n+k

) p
٢
∣∣∣A+ S + nk

n+k x̄x̄
′ + nk

n+kµ٠µ٠
′ − ٢nk

n+kµ٠x̄
′
∣∣∣− (n+m)

٢

|A+ S|−
(n+m)

٢
(
١+ n(x̄− µ٠)

′
(A+ S)

−١
(x̄− µ٠)

)− (n+m)
٢

(١۵)

می�پردازیم. لیندلی پارادکس بررسی به زیر بخش در می�آید. بدست پسین احتمال (۴.٢) رابطه در (٨.٣) رابطه جایگذاری با بنابراین

µ = 0 فرضیه برای صفر فرض پسین احتمال و احتمال مقدار مقایسه ۴

می�خواهیم کنید فرض مسأله کلیت دادن دست از بدون Np(µ,Σ)باشد. توزیع از nتایی تصادفی نمونه ,X٢,X١یک . . . ,Xn کنید فرض

دهیم: انجام را زیر آزمون H٠ : µ = 0

H١ : µ ̸= 0
(١۶)

می�شود: تعریف زیر صورت به احتمال مقدار (٢.٢) رابطه به توجه با

P − value = Pµ=0

(
n(n− p)

p
X̄′S−١X̄ ≥ t(x)

)

برای صفر فرض پسین احتمال است (|Σ|−
(p+١)

٢ ) مبهم توزیع مزاحم پارامتر روی پیشین توزیع که وقتی (۵.٣) و (۴.٣) رابطه اساس بر

می�باشد: زیر صورت به (١.۴) آزمون

P (H٠|x) =

١+
١− π٠
π٠

(
k

n+ k

) p
٢
(

١+ p
n−p t(x)

١+ kp
(n+k)(n−p) t(x)

)n
٢
−١ (١٧)

حسب بر و عددی صورت به صفر فرض پسین احتمال مختلف مقادیر یک جدول است. T (X) آماره�ی شده�ی مشاهده مقدار t(x) آن در که

احتمال شود می دیده ١ جدول در که طور همان دهد. می رانشان ٠/٠۵ با برابر احتمال مقدار و π٠ = ١
٢ ازای به و p و n مختلف مقادیر

مقادير تمام ازای به که طوری به یابد. می افزایش نیز صفر فرض پسین احتمال nافزایش با و است احتمال مقدار از بزرگتر صفر فرض پسین

اين در صفر فرض پسين احتمال افزايش است. بيشتر احتمال مقدار از مالحظه�ای قابل مقدار به صفر فرض پسين احتمال ،n ≥ ۵ و p

صفر فرض پسين احتمال pافزايش با واقع در دارد. بستگی مستقيم صورت به نيز (p) پارامتر بعد به بلكه (n) نمونه تعداد به تنها نه حالت،
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p = ١٠ اگر مثال، برای شود. می تر شديد داری معنی و بيزی روش دو بين تعارض بنابراين و كند می ميل يك سمت به بيشتری شتاب با

مقدار p = ٢٠ با پسين احتمال اين به رسيدن برای که حالی در شد، خواهد يك برابر صفر فرض پسين احتمال n = ۵٠٠ ازای به باشد،

ماند. می باقی همچنان آزمون ی شيوه دو بين اختالف پارامتر بعد افزايش با بنابراین بود. خواهد كافی n = ١٠٠
دهیم. می قرار بررسی مورد مزاحم پارامتر روی پیشین توزیع تغییر با را باال آزمون زیر در

برای صفر فرض پسین احتمال ،(٨.٣) رابطه به توجه با آنگاه mباشد و A پارامتر با معکوس ویشارت مزاحم پارامتر روی پیشین توزیع اگر

می�باشد: زیر صورت به (١.۴) آزمون

P (H٠|x) =

١+
١− π٠
π٠

(
k

n+ k

) p
٢
(
١+ kp

(n+k)(n−p) t(x)−
k

n+kz

١+ p
n−p t(x)− z

)−(n+m)
٢


−١

(١٨)

می نشان را صفر فرض پسین احتمال و احتمال مقدار بین ی مقایسه ١ شکل است. z = nx̄′
(
I + S−١A

)−١
S−١AS−١x̄ آن در که

و z مختلف مقادیر برای P (H٠|x, t) نمودار دارد، بستگی z به است احتمال مقدار از تابعی که t بر عالوه P (H٠|x, t) که آنجایی از دهد

با و است بزرگتر احتمال مقدار از صفر فرض پسین احتمال ،z از برخی و کوچک n ازای به شود می دیده که طور همان است. شده رسم t

رد به تمایل (١.۴) آزمون برای احتمال مقدار معیار که مواقعی در که است این بیانگر نتیجه این می�آید. افزایش نیز پسین احتمال nافزایش

دارد. H٠ پذیرش به تمایل P (H٠|x, t) حتی موارد بعضی در و دهد نمی ارائه H٠ رد بر کافی دلیل پسین احتمال معیار دارد، H٠ فرض

پارامتر بعد افزایش که شود می مشاهده همچنین و دارد. مستقیمی رابطه z با صفر فرض پسین احتمال که است واضح ١ شکل به توجه با

شود. می صفر فرض پسین احتمال افزایش باعث

می�دهیم. نشان را پارادکس این کاربردی مثالی ارائه با زیر در

در نتایج و شده اندازه�گیری پتاسیم مقدار و سدیم مقدار عرق، میزان مؤلفه سه است. گرفته قرار بررسی مورد سالم زن ٢٠ عرق .١.۴ مثال

H١ : µ′ ̸= (۴,۵٠,١٠) مقابل H٠در : µ′ = فرض(۴,۵٠,١٠) آزمون .((١٩٩٢) جانسن و ویچرن است.( شده آورده (٢) جدول

بگیرید. نظر در ٠/١٠ داری معنی سطح در را

انجام بیزی شیوه به را آزمون این حال می�باشد. P − value = ٠/٠۶۴٩ دارای (٢.٢) رابطه اساس بر معنی�داری روش به آزمون این

k = ١ و π٠ = ١
٢ به�ازای فرضصفر پسین احتمال باشد، (|Σ|−

(p+١)
٢ گاهی�بخش( ناآ توزیع مزاحم پارامتر روی پیشین توزیع اگر می�دهیم.

احتمال باشد، IW (I,٢٠) مزاحم پارامتر روی پیشین توزیع وقتی دیگر حالتی در می�باشد. ٠/٨١ با برابر (۵.٣) و (۴.٣) رابطه اساس بر

است. ٠/١٨٢ برابر (٨.٣) رابطه اساس بر صفر فرض پسین

پسین احتمال وسیله به می�شود رد ٠/١٠ سطح در معنی�داری آزمون در احتمال مقدار وسیله�ی به H٠ فرض که حالتی در می�شود مشاهده

می�شود. نیز حمایت بلکه نمی�شود رد نه�تنها بیزی آزمون در صفر فرض
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نتیجه�گیری و بحث

انجام باشد داشته حضور مدل در مزاحم پارامتر هرگاه چند�متغیره، نرمال توزیع میانگین برای معنی�داری و بیزی آزمون روش دو مقاله این در

احتمال مقدار از بزرگتر نمونه افزایش با صفر فرض پسین احتمال یعنی کند می تایید را (١٩۵٧) لیندلی کار آمده بدست نتایج است. شده

وجود اختالف آزمون شیوه�ی دو بین دو�طرفه آزمون در شد داده نشان شده ارائه مثال در که همان�طور کند. می حمایت صفر فرض از و است

قرار توجه مورد نیز بیزی روش جمله از ديگری روش�های است الزم معنی�داری ی شیوه به H٠ فرض کردن رد در طرفه، دو آزمون برای و دارد

گیرند.
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P − value = ٠/٠۵ و k = ١،π٠ = ١
٢ با صفر فرض پسین احتمال مقايسه :١ جدول

n p t P (H٠|x) n p t P (H٠|x)

۵ ١ ٧/٧٠٨ ٠/٢۴٣ ١٠٠ ١ ٣/٩٣٧ ٠/۵٩۴

٢ ٩/۵۵٢ ٠/١٩٨ ٣ ٢/۶٩٨ ٠/٩۵٢

٣ ١٩/١۶۴ ٠/١٩٧ ۵ ٢/٣١٠ ٠/٩٩٨

۴ ٢٢۴/۵٨٨ ٠/٢٩٢ ١٠ ١/٩٣٨ ٠/٩٩٩

٢٠ ١/٧٠٣ ١

١٠ ١ ۵/١١٧ ٠/٣١٠ ۵٠٠ ١ ٣/٨۶٠ ٠/٧٧۵

٢ ۴/۴۵٨ ٠/٢٩۶ ٣ ٢/۶٢٢ ٠/٩٩۶

٣ ۴/٣۴۶ ٠/٢٩٣ ۵ ٢/٢٣٢ ٠/٩٩٩

۴ ۴/۵٣٣ ٠/٢٧٨ ١٠ ١/٨۵٠ ١

۵ ۵/٠۵٠ ٠/٢۴۶ ٢٠ ١/۵٩٢ ١

۵٠ ١/٣٧٩ ١

٢۵ ١ ۴/٢۵٩ ٠/۴١٩ ١٠٠٠ ١ ٣/٨۵٠ ٠/٨۴١

٣ ٣/٠۴٩ ٠/۶٧٨ ٣ ٢/۶١٣ ٠/٩٩٨

۵ ٢/٧١٠ ٠/٨٨٣ ۵ ٢/٢٢٣ ٠/٩٩٩

١٠ ٢/۵۴٣ ٠/٩٩٠ ١٠ ١/٨۴٠ ١

٢٠ ۴/۵۵٨ ٠/٩٠۵ ٢٠ ١/۵٨١ ١

۵٠ ١ ۴/٠٣٨٣ ٠/۵٠٧ ٢٠٠٠ ١ ٣/٨۴۶ ٠/٨٨١

٣ ٢/٨٠٢ ٠/٨۶٧ ٣ ٢/۶٠٩ ٠/٩٩٩

۵ ٢/۴٢٢ ٠/٩٨۵ ۵ ٢/٢١٨ ٠/٩٩٩

١٠ ٢/٠٧٧ ٠/٩٩٩ ١٠ ١/٨٣۵ ١

٢٠ ١/٩٣١ ٠/٩٩٩ ٢٠ ١/۵٧۵ ١
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صفر. فرض پسین احتمال و احتمال مقدار بین مقایسه :١ شکل
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کردن عرق داده�های :٢ جدول

پتاسیم مقدار سدیم مقدار عرق میزان n پتاسیم مقدار سدیم مقدار عرق میزان n

١٢/٧ ٣۶/٩ ٣/٩ ١١ ٩.٣ ۴٨/۵ ٣/٧ ١

١٢/٣ ۵٨/٨ ۴/۵ ١٢ ٨/٠ ۶۵/١ ۵/٧ ٢

٩/٨ ٢٧/٨ ٣/۵ ١٣ ١٠/٩ ۴٧/٢ ٣/٨ ٣

٨/۴ ۴٠/٢ ۴/۵ ١۴ ١٢/٠ ۵٣/٢ ٣/٢ ۴

١٠/١ ١٣/۵ ١/۵ ١۵ ٩/٧ ۵۵/۵ ٣/١ ۵

٧/١ ۵۶/۴ ٨/۵ ١۶ ٧/٩ ٣۶/١ ۴/۶ ۶

٨/٢ ٧١/۶ ۴/۵ ١٧ ١۴/٠ ٢۴/٨ ٢/۴ ٧

١٠/٩ ۵٢/٨ ۶/۵ ١٨ ٧/۶ ٣٣/١ ٧/٢ ٨

١١/٢ ۴۴/١ ۴/١ ١٩ ٨/۵ ۴٧/۴ ۶/٧ ٩

٩/۴ ۴٠/٩ ۵/۵ ٢٠ ١١/٣ ۵۴/١ ۵/۴ ١٠

٣٣٩



رگرسیونی مدل�های در متغیر انتخاب
بیزی انقباضی روش اساس بر

اردالن آرش ، ١ بشیری خادم زهرا

یاسوج دانشگاه

پیش�بین متغیرهای تعیین روش�ها این از هدف می�باشد. رگرسیونی مدل�های ساختن در مهم مباحث از یکی زیرمدل بهترین انتخاب چکیده:

افزایش نیز آینده مشاهدات پیش�بینی نتیجه در و برآوردها دقت که طوری به است اغماض قابل پیش�بین متغیرهای از آن�ها تفکیک و مهم

هستند پرهزینه محاسباتی لحاظ از اغلب گام، به گام انتخاب و زیرمجموعه بهترین انتخاب قبیل از فراوانی�گرا متغیر انتخاب روش�های �یابد.

رگرسیون مبنای بر تنظیم روش�های از می�توان دارند، روش�ها این که محدودیت�هایی به توجه با بنابراین دارند. نیز ناپایداری نتایج گاهی و

از را السو اینجا در می�باشد. نیز متغیر انتخاب ویژگی دارای که است تنظیم روش�های از یکی السو رگرسیون میان این در کرد. استفاده تاوانیده

روش به نسبت را بیزی السو روش ارجحیت واقعی داده مجموعه یک از استفاده با مثال، یک ذکر با و می�دهیم قرار مطالعه مورد بیزی دیدگاه

می�نماییم. بیان رگرسیونی، ضرایب برای مناسب اعتبار فواصل و استاندارد خطاهای برآورد ایجاد در معمولی السو

بیزی. السو رگرسیون السو، رگرسیون تاوانیده، رگرسیون متغیر، انتخاب کلیدی: واژه�های

.62F15, 62J05, 62J07 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

خطی، رگرسیونی روش�های هستیم، �رو روبه متغیر k از معلوم مقادیر شرط به وابسته متغیر یک پیش�بینی با آماری استنباط در مواقعی�که اغلب

مدل براساس

y =

k∑
j=١

βjxj + ε

دارای معموال که است تصادفی خطای ε و jام رگرسیون ضریب βj پیش�بین، متغیر امین j ، xj وابسته، متغیر y مدل، این در می�باشند.

تاثیر که را پیش�بین متغیرهای برخی باشیم داشته قصد استنباط، مراحل طی در است ممکن می�باشد. ε ∼ N(٠, σ٢) فرم به نرمال توزیع
از مجموعه�ای یا ) زیرمدل بهترین برای جستجو بخشیم. بهبود را استنباط و کرده حذف مدل از ندارند، پاسخ متغیر با زیادی ارتباط یا زیاد

zahrakhadem.sta@gmail.com: بشیری خادم ١زهرا



اطالعات استخراج در مهمی نقش متغیر انتخاب رگرسیونی، تحلیل در می�نامند. ٢ زیرمجموعه یک انتخاب یا ١ متغیر انتخاب را ( زیرمدل�ها

معروفند، کالسیک روش�های به که فراوانی�گرا آمار در متغیر انتخاب متعدد روش�های دارد. پیچیده ساختارهای با بزرگ داده�های مجموعه از

بیشتر روش�ها این اما می�باشند، ساده�تر اجرا در دنباله�ای آزمون�های بر مبتنی روش�های چند هر شده�اند. بنا دنباله�ای آزمون�های براساس معموال

پرهزینه محاسباتی لحاظ از باشد، زیاد متغیرها تعداد که حالتی در و نمی�پردازند ضرایب برآورد به و شده متمرکز متغیر انتخاب مسئله�ی روی بر

یا و زیاد پیش�بین�ها تعداد که مواردی در روش� این اصوال است. ٣ تنظیم روش متغیر، انتخاب در بهینه و جایگزین روش یک بود. خواهند

عنوان به ۴ السو و ستیغی روش دو دارد. کاربرد می�شود، برازشی بیش به منجر نشده تنظیم روش�های و است مشاهدات تعداد از بیشتر حتی

روش عنوان به است مشهور نیز ۵ انقباض روش به که السو روش میان این در و است گرفته قرار آماردانان توجه مورد اخیرا تنظیم، روش دو

ارائه ( ١٩٩۶) تیبشیرانی توسط السو روش می�شوند. برآورد همزمان طور به نیز پارامترها آن در که می�گیرد قرار استفاده مورد متغیر انتخاب

پیش�بین�های با ضرایب السو، برآوردگرهای گرفت. قرار توجه مورد همزمان، به�طور پارامتر برآورد و مدل انتخاب برای روشی عنوان به و شد

پیش�بینی دقت افزایش باعث و شده متمرکز متغیرها، اثرگذارترین روی حاصل، مدل�های نتیجه، در که می�دهند کاهش صفر به دقیقا را ناچیز

تاوانیده رگرسیون عنوان با را موضوع� این دوم، بخش در بنابراین می�باشد، ۶ تاوانیده رگرسیون از حالتی و زیرمجموعه السو �رگرسیون می�گردد.

ضعف فراوانی�گرا روش�های است، زیاد نسبتا پارامترها تعداد و کم مشاهدات تعداد که مواردی در می�پردازیم. السو رگرسیون به و کرده مطرح

فرآیند در و آورده فراهم ضرایب برای را مناسب فاصله�ای برآوردهای روش�ها این شود. استفاده بیزی روش�های از است بهتر بنابراین و داشته

به را درستنمایی تابع لگاریتم می�توان موارد بیشتر در که آنجایی از می�کنند. عمل غیربیزی روش�های از بهتر نیز پارامتر برآورد و متغیر انتخاب

بر داد. ارایه بیزی تفسیر می�توان تنظیم روش�های برای اغلب کرد، تفسیر جریمه تابع عنوان به نیز را پیشین چگالی تابع و زیان تابع صورت

دیدگاه از السو برآوردهای مقاله، سوم بخش در بنابراین می�باشد. پسین توزیع مطلق ماکزیمم با مرتبط نیز تنظیم روش برآوردهای اساس این

می�شود. بیان فراوانی�گرا روش�های به نسبت متغیر انتخاب برای بیزی السو رگرسیون روش ارجحیت چهارم بخش در است. شده بررسی بیزی

از برخی فقط که است توضیحی متغیر چند شامل داده مجموعه این می�شود. استفاده کم نسبتا حجم با واقعی داده مجموعه یک از منظور این به

می�پردازیم. نتیجه�گیری و بحث به نیز مقاله پنجم بخش در هستیم. روبه�رو متغیر انتخاب مسئله�ی با بنابراین و هستند تاثیرگذار پاسخ روی آن�ها

Variable Selection١

Subset Selection٢

Regularization٣

Lasso Regression۴

Shrinkage۵

Penalized Regression۶
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تاوانیده رگرسیون ٢

خطی رگرسیون مدل

y = β٠ + β١X١ + ...+ βpXp + ε (١)

صورت به نیز باقیمانده�ها دوم توان مجموع می�باشد. σ٢I واریانس و صفر میانگین با نرمال مدل، این در خطاها توزیع بگیرید. نظر در را

RSS =

n∑
i=١

(yi − β٠ −
p∑
j=١

βjxij)
٢

استفاده RSS روی اضافی محدودیت�های و شرایط برخی با درستنمایی، یا مربعات حداقل برازش از می�توان تاوانیده رگرسیون در بود. خواهد

عبارت مدل، این در واقع در نمود.

RSS(β) + Pλ(β)

دهیم، قرار کمیتی چه را جریمه تابع اینکه به توجه با دارد. بستگی λ مقدار به و بوده جریمه تابع P باال عبارت در می�شود. مینیمم β به نسبت

می�نماییم. تشریح را می�باشد مدل این خاص حالت که السو رگرسیون ادامه در داشت. خواهیم را تاوانیده رگرسیون مختلف انواع

السو رگرسیون ١.٢

با کمکی) متغیرهای رگرسورها( از کوچک�تری زیرمجموعه� تعیین با مدل تفسیر بهبود و پیش�بینی دقت بهبود عمده�ی هدف دو با السو روش

کمیت ،β برآورد برای روش این در شد. ارائه اثر، قوی�ترین
n∑
i=١

(yi − β٠ −
p∑
j=١

βjxij)
٢ + λ

p∑
j=١
|βj | = RSS + λ

p∑
j=١
|βj | (٢)

پارامتر که می�افتد اتفاق حالتی در این و می�شود صفر با برابر دقیق طور به ضرایب برآورد از برخی السو، در می�شود. مینیمم β به نسبت

روش با که مدل�هایی بنابراین می�گیرد، صورت نیز متغیر انتخاب السو روش در که گفت می�توان واقع در باشد. بزرگ کافی اندازه به تنظیم�کننده

برای و نداشته بسته�ای فرم السو برآوردهای مدل، جریمه�ی قسمت در مطلق قدر وجود دلیل به می�باشند. تفسیر قابل می�آیند، دست به السو

�شود. محاسبه ، ( ٢٠٠۴) همکاران و افرون ،( ٧ LAR) زاویه کمترین رگرسیون الگوریتم توسط می�تواند ،λ مقادیر همه�ی

بیزی السو رگرسیون ٣

ناسازگاری نتایج دارند، باالیی همخطی پیش�بین�ها که مواردی در و داشته نیز محدودیت�هایی برآوردگر این دارد، السو روش که مزایایی بر عالوه

می�دانیم که همان�طور بود. نقطه�ای روش به پارامترها، برآورد روش�ها، این همه�ی در که شد ارائه روش�هایی مشکل این حل برای داشت. خواهد

Least Angle Regression( LAR) ٧

٣۴٢



نظر مد السو در که دیگری مسئله�ی می�شوند. مشخص اطمینان میزان یک با و داشته ارجحیت نقطه�ای برآورد به نسبت فاصله�ای برآوردهای

نقطه�ای برآوردهای فقط LAR الگوریتم قبیل از موجود الگوریتم�های زیرا می�باشد، پارامترها برآورد استاندارد خطاهای برآورد به مربوط است

با است. مشکل محاسباتی لحاظ از استاندارد خطاهای برآورد محاسبه�ی برای استرپ بوت از استفاده همچنین می�کنند. فراهم را پارامترها

بعدها و داشته اشاره بیزی مد�ل�های در متغیر انتخاب روش یک عنوان به بیزی السو رگرسیون به ( ١٩٩۶) تیبشیرانی شده، ذکر دالیل به توجه

بیزی متغیر انتخاب روش یک عنوان به و گرفت قرار مطالعه مورد (٢٠١۴) وی و مالیک و (٢٠٠٩) هانس ، ( ٢٠٠٨) کسال و پارک توسط

السو برآوردهای می�توان شوند، گرفته نظر در الپالس توزیع با همتوزیع و مستقل βi پارامترهای (٢.٢) و (١.٢) مدل�های در اگر شد. معرفی

و می�باشد نرمال توزیع از بیش الپالس پیشین چگالی صفر نزدیک نواحی وزن که آن�جایی از کرد. تفسیر پسین نمای برآوردهای صورت به را

انتخاب برای روشی عنوان به می�توان خاصیت این از شد. خواهد صفر تقریبا پسین توزیع نمای است، گوشه�دار صفر در توزیع این همچنین

پیشین توزیع گرفتن نظر در با باال مطالب به توجه با بنابراین کرد. استفاده متغیر

π(β) =

p∏
i=١

λ

٢e
−λ|βj | (٣)

: کرد بیان زیر صورت به می�توان را ỹ شرط به پسین توزیع ، σ٢ > ٠ برای π(σ٢) مستقل پیشین توزیع و

π(β, σ٢|ỹ) ∝ π(σ٢)(σ٢)−(n−١)/٢ exp
{ −١
٢σ٢ (ỹ − Xβ)T (ỹ − Xβ)− λ

p∑
j=١
|βj |
}
.

داد خواهد را السو برآوردی β کردن ماکزیمم پسین، نمای برآورد وجود صورت در ،σ٢ ثابت مقدار هر برای می�باشد. ỹ = (y− ȳ) اینجا در

خواهد پرداخته π(σ٢) پیشین توزیع انتخاب موضوع به مقاله بعدی بخش در که دارد بستگی σ٢ برای انتخابی پیشین توزیع و λ مقدار به که

(١.٣) الپالس شرطی غیر توزیع اگر که دادند نشان ( ٢٠٠۴) همکاران و افرون دیابت داده�های از استفاده با ( ٢٠٠٨) کسال و پارک شد.

است. شده داده نشان ١ شکل در آن کانتور نمودار که شد خواهد دونمایی آن پسین توزیع آنگاه نماییم، استفاده β پارامتر پیشین توزیع برای را

می�شوند. استفاده بیزی السو مدل پارامترهای برآورد برای که شد خواهد الگوریتم�هایی کند بسیار همگرایی به منجر پسین بودن نمایی دو

فرم به ،σ٢ به نسبت شرطی پیشین غیرشرطی، پیشین جای به آن�ها بنابراین

π(β|σ٢) =
p∏
j=١

λ

٢
√
σ٢
e−λ|βj |/

√
σ٢ (۴)

تک�نمایی پسین توزیع شود، گرفته نظر در π(σ٢) = ١/σ٢ فرم به ٨ مقیاس پایا پیشین توزیع ،σ٢ برای اگر حالت این در دادند. پیشنهاد را

توزیع نمایش از است بهتر گیبز، نمونه�گیر از استفاده با مدل پارامترهای برآورد مرحله�ی در محاسبات پیچیدگی از جلوگیری برای می�شود.

از مقیاسی آمیخته�ای صورت به را الپالس توزیع می�توان ( ١٩٧۴) اندرو نتایج به توجه با شود. استفاده نرمال توزیع صورت به الپالس

فرم به نمایی) آمیخته�ی چگالی یک (با نرمال توزیع�های
λ

٢e
−λ|βj | =

∫ ∞
٠

١√
٢πτ٢j

e−β
٢
j/(٢τ٢j )λ

٢

٢ e
−λ٢/٢dτ٢j , λ > ٠

Scale invariant٨
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غیرشرطی پیشین توزیع تحت پسین توریع کانتور نمایش :١ شکل

می�شود: ارائه زیر فرم به بیزی، السو برای گیبز نمونه�گیر در کامل مدل ٩ مراتبی سلسله نمایش بنابراین داد. نمایش

y|µ,X,β, σ٢ ∼ Nn(µ١n +Xβ, σ٢In),

β|τ٢١ , ..., τ
٢
p , σ

٢ ∼ Np(٠p, σ٢Dτ ),

Dτ = diag(τ٢١ , ..., τ
٢
p ),

σ٢, τ٢١ , ..., τ
٢
p ∼ π(σ٢)dσ٢

p∏
j=١

λ٢

٢ e
−λ٢τ٢j /٢dτ٢j ,

σ٢, τ٢١ , ..., τ
٢
p > ٠.

استنباط�های آن از استفاده با و کرده اجرا بیزی السو رگرسیونی مدل پارامترهای برآورد برای را گیبز نمونه�گیر مراتبی، سلسله مدل این از استفاده با

گیبز الگوریتم اجرای نحوه�ی ادامه در گرفت. تصمیم متغیرها انتخاب مورد در و آورد دست به را اعتبار فواصل قبیل از نظر مورد بیزی آماری

شد. خواهد داده توضیح

Hierarchical٩
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گیبز نمونه�گیر اجرای ١.٣

در توزیع�ها این از استفاده با سپس کنیم. تعیین پارامترها دیگر شرط به را پارامتر هر پسین توزیع که داریم نیاز گیبز، نمونه�گیری اجرای برای

توزیع تعیین برای می�کنیم. استفاده قبل مراحل از به�روز�شده برآوردهای از بعدی مراحل در و آورده دست به را پارامترها از برآمدی مرحله هر

استنتاج را پارامتر توزیع عبارات، این به توجه با و کرده جدا است، پارامتر این شامل که را توام پسین توزیع از عباراتی پارامتر، هر پسین

فرم به که است معکوس گامای توزیع گرفت نظر در σ٢ برای می�توان که پیشینی توزیع� می�کنیم.

π(σ٢) =
γa

Γ(a)
(σ٢)−a−١e

−γ

σ٢ , σ٢ > ٠, (a > ٠, γ > ٠).

عبارت پسین چگالی مراتبی، سلسله فرمول�بندی از استفاده با است. شده گرفته نظر در µ برای مستقل مسطح پیشین توزیع هم�چنین می�باشد.

از: بود خواهد

f(y|µ,β, σ٢)π(σ٢)π(µ)
p∏
j=١

π(βj |τ٢j , σ٢)π(τ٢j ) =

١
(٢πσ٢)n

٢
exp(− ١

٢σ٢ (y − µ١n −Xβ)T (y − µ١n −Xβ))

× γa

Γ(a)
(σ٢)−a−١e−γ/σ

٢
p∏
j=١

١
(٢πσ٢τ٢j )

١
٢
e

−١
٢σ٢τ٢

j

β٢
j λ٢

٢ e
−λ٢τ٢j/٢.

داریم: ،y عناصر متوسط به�عنوان ȳ گرفتن نظر در با حال

(y − µ١n −Xβ)T (y − µ١n −Xβ) = (ȳ١n − µ١n)T (ȳ١n − µ١n) +

(ỹ −Xβ)T (ỹ −Xβ) = n(ȳ − µ)٢ + (ỹ −Xβ)T (ỹ −Xβ).

انتگرال µ به نسبت پسین توزیع از گیبز، نمونه�گیر سرعت افزایش و سادگی برای است، مدنظر کمتر ثابت) (پارامتر µ معموال که آنجایی از

پسین توزیع از انتگرال�گیری با حال می�باشد. σ٢/n واریانس و ȳ میانگین با نرمال ،µ کامل شرطی پسین توزیع واقع در می�شود. گرفته

با: شد خواهد متناسب β و σ٢ توام پسین توزیع و شده حذف پارامتر این ،µ به نسبت

١
(σ٢)(n−١)/٢

exp(− ١
٢σ٢ (ỹ −Xβ)T (ỹ −Xβ))(σ٢)−a−١e−γ/σ

٢
p∏
j=١

١
(σ٢τ٢j )

١/٢ e
١

٢σ٢τ٢
j

β٢
j

e−λ
٢τ٢j /٢, (۵)

پارامترها دیگر آمیختگی درهم بنابراین است. ارتباط در y با ỹ طریق از فقط عبارت این که کنید توجه نیست. وابسته نیز µ پارامتر به که

توزیع از قسمتی گرفتن نظر در با می�شود. ساده�تر چگالی این اساس بر (τ٢١ , ..., τ
٢
p ) و σ٢ ، β برای گیبز نمونه�گیر اجرای و بوده تاثیر بی

خواهد σ٢A−١ واریانس و A−١XT ỹ میانگین با چندمتغیره نرمال توزیع ،β برای کامل شرطی توزیع است، β شامل که (١.٣) پسین

با برابر ترتیب به مقیاس پارامتر و شکل پارامتر با معکوس گامای نیز σ٢ برای کامل شرطی توزیع می�باشد. A = XTX +D−١τ که شد
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توزیع از بخشی گرفتن نظر در با همچنین می�باشد. (ỹ − Xβ)T (ỹ − Xβ)/٢ + βTD−١τ β/٢ + γ و (n − ٢/(١ + p/٢ + a

پارامتر و µ
′
=
√
λ٢σ٢/β٢j میانگین پارامتر با معکوس گوسین ١/τ٢j توزیع j = ١, ..., p هر برای باشد، τ٢j شامل که (١.٣) پسین

نمونه�گیر روش بکارگیری با و کرده استفاده پارامترها برای آمده دست به شرطی توزیع�های این از بعد بخش�های در است. λ
′
= λ٢ مقیاس

استاندارد خطاهای نیز شده شبیه�سازی نمونه�های این از استفاده با می�کنیم. شبیه�سازی (τ٢١ , ..., τ
٢
p ) و σ٢ ، β پارامترهای از نمونه�هایی گیبز،

می�شود. محاسبه مناسب اعتبار فواصل و آورده دست به را پارامترها

بیزی السو رگرسیون در �کننده تنظیم پارامتر انتخاب ٢.٣

با می�توان را السو رگرسیون برای تنظیم پارامتر فراوانی�گرا، روش�های در که دارد خاصی اهمیت تاوانیده رگرسیون در تنظیم�کننده پارامتر تعیین

و حاشیه�ای درستنمایی ماکزیمم طریق از تجربی بیز روش دو کرد. برآورد تعمیم�یافته متقابل اعتبارسنجی یا و متقابل اعتبارسنجی از استفاده

تحت دوم روش چون می�شوند. استفاده بیزی روش�های در معموال بیزی السو تنظیم پارامتر تعیین برای نیز السو پارامتر برای پیشین ابر تعیین

دلیل به شود. استفاده حاشیه�ای درستنمایی ماکزیمم توسط تجربی بیز روش از است بهتر می�شود، گرفته نظر در λ برای که است پیشینی تاثیر

می�شود. خودداری روش این جزییات بیان از مطلب باالی حجم

کنید. مراجعه (٢٠٠٩) هانس و ( ٢٠٠٨) کسال و پارک به می�توانید روش این جزییات مطالعه�ی برای

داده�ها تحلیل ۴

روش از استفاده با و داده برازش ،(١٩٨٨) چمبرز و بکر ،(state.x77) ایالت داده�های مجموعه� به را بیزی السو رگرسیون مدل بخش این در

این از استفاده با و شده محاسبه نیز برآوردها این به مربوط اعتبار فواصل همچنین می�کنیم. برآورد را مدل این پارامترهای گیبز، نمونه��گیری

می�کنیم. تصمیم�گیری مدل در متغیرها حضور عدم یا حضور مورد در اعتبار فواصل

جمعیت (برآورد Population توضیحی متغیرهای شامل که می�باشد آمریکا ایالت�های از ایالت ۵٠ به مربوط ،state.x77 داده�های مجموعه

قتل نرخ ) Murder ، ( ١٩٧٠ جمعیت درصد بیسوادی، ) Illiteracy ، ( ١٩٧۴ سال در نفر هر (درآمد Incom ، ( ١٩٧۵ جوالی اول از

با روزها تعداد میانگین ) Frost ، ( ١٩٧٠ دبیرستان، فارغ�التحصیالن درصد ) Hs Grad ، ( جامعه نفر ١٠٠٠٠٠ هر در غیرعمد و عمد

Life Exp پاسخ و ( مایل مجذور در خشکی نواحی ) Area ، ( ١٩۶٠ تا ١٩٣١ از بزرگ، شهرهای یا پایتخت در انجماد زیر دمای کمترین

این در است. شده جمع�آوری متحده ایاالت در سرشماری و آمار اداره از داده�ها مجموعه است. ( ١٩٧١ تا ١٩۶٩ سال�های در زندگی به امید )

به توضیحی، متغیرهای این میان از واقع در می�باشیم. ایالت�ها این در زندگی به امید روی توضیحی متغیرهای اثر بررسی به عالقه�مند مطالعه

داشت. خواهد ویژه�ای اهمیت اثرگذار متغیرهای انتخاب مسئله�ی دلیل همین به هستیم. زندگی) به امید پاسخ( روی متغیرها اثرگذارترین دنبال

و نیست زیاد نسبتا مجموعه این در داده�ها تعداد که می�دهیم برازش ایالت داده�های مجموعه به را بیزی السو رگرسیون مدل منظور، این برای

برنامه در blasso نرم�افزاری بسته از می�توان مدل، این پارامترهای برآورد آوردن دست به برای می�باشند. مناسب بیزی روش�های بنابراین
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مراجعه http://www.stat.osu.edu/~hans سایت به نرم�افزاری بسته این مورد در بیشتر جزییات مطالعه�ی برای کرد. استفاده R

حاصل اعتبار فواصل به توجه با و کرده استفاده گیبز روش از مدل پارامترهای آوردن دست به برای بیزی، السو رگرسیون برازش در نمایید.

مربوط کد می�کنیم. استفاده ١.٣ بخش نتایج از نیز گیبز روش اجرای برای می�شود. اقدام مدل از آن�ها حذف و متغیرها تاثیر مورد در آن، از

شبیه�سازی پارامترها این اولیه مقادیر و کرده استفاده τ و σ٢ پارامترهای کامل شرطی توزیع از ابتدا نمایید. مطالعه ادامه در را برازش این به

می�کنید. مشاهده را برازش این نتایج نیز ٢ جدول در می�گردد. اجرا گیبز الگوریتم اولیه مقادیر این از استفاده با سپس می�شود.

> sig2.start = rinvgamma(1, 0.1, 0.1) sampling from sigma2 prior > tau.start = rgamma(1, shape = 0.1, scale =

0.01) sampling from tau prior perform gibbs sampler for baysian lasso model > b = blasso(y, X, iters = M, beta

= rep(0, dim(X)[2]), + sig2 = sig2.start, tau = tau.start, + beta.prior = ”scaled”, sig2prior = c(0, 0), + tauprior =

c(1, 1), sampler = ”orth”)

بیزی السو رگرسیون برازش به مربوط کد :١ جدول

بیزی السو رگرسیون برازش نتایج :٢ جدول

parameter Mode HPD lower HPD Upper SE Lasso est OLS

Population 0.1804 -0.0482 0.4179 0.5563 0 1.191e-04

Income 0.0209 -0.2299 0.2768 0.2090 0 3.539e-03

Illiteracy -0.0224 -0.3654 0.3287 0.6491 0 1.041e+01

Murder -1.0290 -1.3523 -0.7043 0.6038 -0.2 1.796e-01

HsGrad 0.3380 0.0140 0.6645 0.0885 0.03 6.984e-01

Frost -0.2567 -0.5365 0.0270 0.3289 0 6.392e-02

Area -0.0133 -0.2508 0.2209 0.5341 0 -4.041e-05

روش در آنچه برخالف می�باشند. صفر شامل β٧ و β۶ ، β٣ ، β٢ ، β١ پارامترهای با مرتبط فواصل آمده، دست به اعتبار فواصل به توجه با

کاندیدی متغیر درصدی، ٩۵ اعتماد با که گفت می�توان تنها بلکه نمی�شوند داده قرار صفر برابر پارامترها اینجا در می�دهد، رخ السو فراوانی�گرای

از حذف برای کاندیدهایی Area و Frost ، Illiteracy ، Income ، Population متغیر معیار، این براساس است. مدل از حذف برای

همچنین می�شود. ٢.۶ برابر تقریبی طور به نیز حاشیه�ای درستنمایی ماکزیمم توسط تجربی بیز روش از آمده دست به λ پارامتر هستند. مدل

٣۴٧
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شود. مراجعه نویسندگان به نیاز صورت در که است موجود نیز روش این به مربوط R کدهای

نتیجه�گیری ۵

داشته وجود هم�خطی رابطه�ی پیش�بین�ها بین که مواقعی در یا و هستند مشاهدات تعداد از بیشتر رگرسیونی مدل متغیرهای تعداد که زمانی

بیزی السو رگرسیون روش که می�شود چشمگیرتر بیزی روش اهمیت و هستند ناکارآمد فراوانی�گرا روش�های با متغیر انتخاب معموال باشد،

است، برخوردار استنباط نظریه در خاصی اهمیت از که را انتخابی مدل اطمینان عدم می�توان روش این از استفاده با زیرا است مناسبی انتخاب

نسبت آن و می�گیرد نظر در زیان تابع عنوان به را خطا دوم توان السو که آنجا از نیست. اینگونه استاندارد السو در که صورتی در نمود محاسبه

انتخاب در السو روش و کرد استفاده ١٠ توانمند زیان توابع از مشکل این رفع جهت می�توان پیشنهاد عنوان به می�باشد، حساس پرت مقادیر به

داد. توسیع آینده در بیزی توانمند متغیر انتخاب روش به را متغیر
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مفصل پارامتر براورد در پارامتری نیمه و پارامتری روشهای مقایسه

١ نوقابی جباری هادی خرمی، سمیه

مشهد فردوسی دانشگاه آمار، گروه

پردازیم. می مفصل پارامتر پارامتری نیمه و پارامتری براورد روشهای معرفی به مفصل پارامتر براورد اهمیت به توجه با مقاله، این در چکیده:

شود. می انتخاب روش بهترین و شده مقایسه مفصل پارامتر براورد روشهای از برخی سازی شبیه از استفاده با سپس

مفصل تاوانیده، ماکسیمم درستنمایی ماکسیمم، درستنمایی کناری، توابع استنباط کلیدی: واژه�های

.62G05 ،62F15 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

زیادی عالقه ها توزیع این پارامترهای براورد و چندمتغیره توزیع توابع سازی مدل به آماردانان ها، متغیر بین وابستگی رفتار مطالعه خاطر به

در را ها توزیع از محدودی دامنه تنها و باشد نمی انعطافپذیر کافی اندازه به چندمتغیره نرمال توزیع بر مبتنی متعارف روش چون دارند.

شود. می استفاده ها توزیع این پارامترهای براورد و چندمتغیره توزیع توابع سازی مدل برای مفصل تابع بر مبتنی روشهای از گیرد، برمی

درستنمایی براوردگر روش دو شامل پارامتری روشهای شود. می انجام پارامتری نیمه و پارامتری روش دو به مفصل پارامتر براورد کلی طور به

است. (IFM)٢ کناری توابع استنباط و (ML) ماکسیمم١

جو آورد. دست به براوردگر این مجانبی نرمال توزیع همراه به را ML براوردگر سازگاری خاصیت برقراری برای نظم شرایط (١٩٨٣) لهمن

براوردگر روش دو شامل پارامتری نیمه روشهای داد. قرار مطالعه مورد را روش این های ویژگی و کرد تعریف را IFM روش (١٩٩٧)

توسط مفصل پارامتر براورد پارامتری نیمه روش باشد. می (MD) فاصله۴ مینیمم براوردگر و (PML) تاوانیده٣ ماکسیمم درستنمایی

پرداخت. روش این های ویژگی MDو روش معرفی به (٢٠٠۵) تسوکارا شد. معرفی (١٩٩۵) همکاران و جنست
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مفصل پارامتر براورد پارامتری روشهای ٢

شوند. می معرفی كناری توابع استنباط و ماكسيمم درستنمايی پارامتری براوردگر دو بخش اين در

ماكسيمم درستنمايی براوردگر ١.٢

كنيد فرض باشد. fk(x;αk) و Fk(x;αk) ترتیب به چگالی و توزيع توابع با پيوسته دومتغيره تصادفی بردار يك (X١, X٢) كنيد فرض

پارامترها بردار ξ = (α′١, α
′
٢, θ
′)′ و دهد نشان را (X١, X٢) بردار با متناظر مفصل تابع C(u١, u٢; θ) و باشد Uk = Fk(Xk;αk)

برای h(x١, x٢; ξ) توأم چگالی تابع گاه آن باشند، (X١, X٢) چگالی و توزيع توابع ترتيب به h(x١, x٢; ξ) و H(x١, x٢; ξ) اگر باشد.

صورت به (X١, X٢)

h(x١, x٢; ξ) = c{F١(x١;α١), F٢(x٢;α٢); θ}f١(x١;α١)f٢(x٢;α٢).

صورت به درستنمايی تابع لگاريتم بنابراين است. C با متناظر مفصل چگالی تابع c آن در که شود می تعريف

L(ξ) =
n∏
i=١

h(x١i, x٢i, ξ) (١)

توزيع توابع اگر شود. ماکسیمم ξ̂ ازای به (١) در L(ξ) هرگاه است، ξ پارامتر (MLE) ماكسيمم درستنمايی براوردگر ξ̂ آيد. می دست به

MLاست. آمده دست به براوردگر باشيم، داده تشخيص درستی به را كناری

كناری توابع استنباط روش به پارامتر براورد ٢.٢

فرض كنيم. می مطالعه كناری توزيع توابع های درستنمايی براساس را مفصل-پايه متغيره چند مدل يك پارامترهای براورد بخش، اين در

است: زير صورت Yبه تصادفی بردار توزيع تابع باشند. توزيع هم و ,y١مستقل ..., ym مشاهدات كنيم می

F (y;α١, ..., αm, θ) = C(F١(y١;α١), ..., Fm(ym;αm); θ), (٢)

است. پارامتری های مفصل از خانواده يك C و هستند α١, ..., αm متناظر پارامترهای با متغيره يك توزيع توابع F١, ..., Fm آن در كه

توان می را f(.;α١, ..., αm, θ) توأم چگالی تابع باشد. گسسته يا پيوسته تواند می Y بردار باشد. C مفصل چگالی تابع c كنيم می فرض

دارای Fj و شوند داده ,f١نشان ..., fmوسيله به متغيره يك كناری چگالی توابع كنيم می فرض آورد. دست به (٢) رابطه از گرفتن مشتق با

شده مشاهده تصادفی بردارهای با n حجم به تصادفی نمونه يك برای Y چگالی تابع گاه آن jباشد. = ١, ...,m ازای به fj چگالی تابع

است: زير صورت به y١, ..., yn

f(y;α١, ..., αm, θ) = c(F١(y١;α١), ..., Fm(ym;αm); θ)

m∏
j=١

fj(yj ;αj).

٣۵٠



شود: فرض زير صورت به متغيره يك كناری تابع m برای درستنمايی تابع لگاريتم اگر

Lj(αj) =
n∑
i=١

ln fj(yij ;αj), j = ١, ...,m (٣)

صورت به توأم توزيع برای درستنمايی تابع لگاريتم و

L(θ, α١, ..., αm) =
n∑
i=١

ln f(yi, α١, ..., αm, θ) (۴)

پارامترهای اين كنيم. براورد (٣) رابطه از استفاده با را كناری توزيع توابع پارامترهای ابتدا توانيم می مفصل پارامتر براورد برای گاه آن باشد،

جايگزين (۴) رابطه در α̃١, ..., α̃m ،ML براوردگر پایایی خاصیت از استفاده با سپس دهيم. می نشان α̃١, ..., α̃m با را براوردشده

دهيم. می نشان θ̃ با را شده براورد پارامتر آيد. می دست به θ به نسبت L(θ, α̃١, ..., α̃m) تابع كردن ماكسيمم با θ پارامتر براورد و شوند می

است: زير معادله ,α̃١)جواب ..., α̃m, θ̃) ،B نظم شرايط تحت واقع در

(
∂L١
∂α١

, ...,
∂Lm
∂αm

,
∂L

∂θ
) = ٠. (۵)

ناميدند. (IFM)كناری توابع براساس توابع استنباط را روش اين (١٩٩۶) زو و (١٩٨٨) اسمال و ليش مك

است. (۴) معادله در L از استفاده با θ و α١, ..., αm پارامترهای همه براوردكردن از تر ساده محاسباتی نظر از روش اين

چون آيند. می دست به α̂١, ..., α̂m, θ̂ ماكسيمم درستنمايی براوردهای گاه آن شود، ماكسيمم پارامترها از يك هر به نسبت (۵) معادله اگر

با مقايسه در براوردگرها اين مجانبی نسبی كارايی محاسبه است، تر آسان (α̃١, ..., α̃m, θ̃) براوردگرهای آوردن دست به محاسباتی، نظر از

است. سودمند (α̂١, ..., α̂m, θ̂)

مفصل پارامتر براورد پارامتری نيمه روشهای ٣

از يكی تنها اگر حتی هستند ناسازگار کناری چگالی توابع نادرست تشخيص دليل به مفصل پارامتر براورد برای موجود پارامتری روشهای

چگالی توابع براورد به نیازی روشها این در کنیم. می معرفی را پارامتری نيمه روشهای دليل همين به باشد. نامعلوم کناری چگالی توابع

نیست. کناری

تاوانيده ماكسيمم درستنمايی براوردگر ١.٣

،Xk کناری چگالی و توزيع توابع ترتيب به fk(x;αk) و Fk(x;αk) و باشد پيوسته متغيره دو تصادفی بردار يك (X١, X٢) كنيد فرض

,C(u١باشد. u٢; θ) به مربوط چگالی تابع c(u١, u٢; θ) ,U١)و U٢) بردار با متناظر مفصل ,C(u١تابع u٢; θ) و Uk = Fk(Xk;αk)

(X١, X٢) چگالی و توزيع توابع ترتيب به h(x١, x٢; ξ) و H(x١, x٢; ξ) و پارامترها بردار ξ = (α′١, α
′
٢, θ
′)′ کنید فرض همچنین

ناپارامتری طور به کناری های توزيع كه تفاوت اين با شود می انجام مرحله دو IFMدر روش مانند تاوانيده ماكسيمم درستنمايی روش باشند.

٣۵١



،(k = ١,٢) باشد Xk١, ..., Xkn تجربی توزيع تابع F̃k كنيم فرض اگر شوند. می براورد متناظر ای نمونه تجربی های توزيع وسيله به

كند: می ماكسيمم را زير عبارت θ براوردگر
n∑
i=١

ln c(F̃١(X١i), F̃٢(X٢i); θ). (۶)

توابع با کناری توزيع توابع چون ناميم. می (PML)تاوانيده درستنمايی يا پارامتری نيمه براوردگر را آن و دهيم می نشان θ̃ با را براوردگر اين

شود. می ناميده تاوانيده درستنمايی روش اين شود، می جایگزین متناظر ای نمونه تجربی توزيع

فاصله ترین کم براوردگر ٢.٣

Cθ : θ ∈ Θ های مفصل از پارامتری خانواده يك ديگر، طرف از Dباشد. ،Xk = (Xk
١ , ..., X

k
n) توزيع تابع به مربوط مفصل كنيد فرض

صورت به مفصل فضای روی T از تابعی عنوان به فاصله ترین کم كنيد فرض شود. می داده برازش ها داده به

T (D) = argminθρ(D,Cθ)

که کنیم می استفاده ρ جای به را مايسز -وان كرامر فاصله جا این در است. (٠,١)n روی احتماالت بين فاصله يك ρ آن در که شود تعريف

است: زير صورت به

ρ(C,D) =

∫
(٠,١)n

{C(u)−D(u)}٢du.

Fاست. به مربوط مفصل D آن در كه باشد F = D(F١, ..., Fn) توزيع از مستقل نمونه يك X١, ..., Xn كنيد فرض .١.٣ تعریف

ناميم. می فاصله ترین کم براوردگر را آن و ,Xkاست k = ١, ..., n مبنای بر تجربی مفصل Cn آن در كه θ̂MD
n = T (Cn) كنيم می تعريف

گیری نتیجه و سازی شبیه ۴

كنيم. می مقايسه R افزار نرم از استفاده با را خاص ارشمیدسی مفصل سه پارامتر براورد پارامتری نيمه و پارامتری روشهای بخش اين در

هم با را آمده دست به مقادیر و کنیم می محاسبه IFM براوردگر به نسبت را مختلف براوردگرهای کارایی درصد روشها، اين مقايسه برای

است: زير شرح به ايم، كرده انتخاب روشها اين مقايسه برای كه مفصلی كنيم.سه می مقایسه

گامبل: مفصل .١

C(u, ν) = exp{−((− log u)
θ
+ (− log ν)

θ
)
١
θ } , θ ∈ [١,∞).

كاليتون: مفصل .٢

C(u, ν) = (u−θ + ν−θ − ١)
−١
θ , θ ∈ [−١,٠) ∪ (٠,∞).

٣۵٢



فرانک: مفصل .٣

C(u, ν) = −θ−١ log{١+
(exp{−θu} − ١)(exp{−θν} − ١)

(exp{−θ} − ١) } , θ ∈ [−∞,٠) ∪ (٠,∞).

(MSE) خطا مربعات میانگین اند. آمده دست به هستند، استاندارد نرمال کناری توزيع توابع كه فرض اين با IFM MLو براوردگرهای

شوند: می تعريف زير صورت به تجربی (B) اريبی و

MSE =
١
N

N∑
i=١
{θ(i) − θ٢{٠

و

B =
١
N

N∑
i=١
{θ(i) − θ٠}

تکرار دفعات تعداد گر بیان N و دهد می نشان را θ واقعی مقدار θ٠ است، سازی شبیه مرحله امين i براساس θ براوردگر θ(i) آن در كه

دست به زير صورت به IFM براوردگر به نسبت E مثل دلخواه براوردگر يك تجربی كارايی ترتيب اين به است. سازی شبیه مراحل مستقل

آيد: می

e(E, IFM) =
MSE(IFM)

MSE(E)
.

به IFM براوردگر به نسبت را MD و PML ،ML براوردگر سه نسبی کارایی و کنیم می تکرار مستقال بار ٢۵٠ را سازی شبیه فرایند

اند. شده ارایه ١ جدول در آمده دست به نتايج هستند. ٠٫ ٨ و ٠٫ ۵ ،٠٫ ٢ کندال تاو وابستگی های اندازه با متناظر θ مقادیر آوریم. می دست

IFM براوردگر به نسبت براوردگرها نسبی کارایی درصد :١ جدول

گامبل کالیتون فرانک

۵٫ ٠٠ ٢٫ ٠٠ ١٫ ٢۵ ٨٫ ٠٠ ٢٫ ٠٠ ٠٫ ۵٠ ١٨٫ ٢ ۵٫ ٧۴ ١٫ ٨۶ θ

٠٫ ٨ ٠٫ ۵ ٠٫ ٢ ٠٫ ٨ ٠٫ ۵ ٠٫ ٢ ٠٫ ٨ ٠٫ ۵ ٠٫ ٢ τ(θ)

١٠۴ ٩۶ ٩٩ ٩٢ ٩۴ ٩٧ ١٠٢ ٩٧ ١٠٢ ML

٩۴ ٨٣ ٨١ ٩٠ ٧٨ ٧٢ ٨٨ ٩١ ١٠١ PML

۵۵ ۵١ ٧١ ۵٩ ۵٧ ۶١ ٧۴ ٧٠ ٨٧ MD

آید: می دست به ١ جدول به توجه با زیر نتایج

است. تر مناسب براوردگرها سایر MLاز براوردگر گامبل، و کالیتون فرانک، های مفصل و θ مختلف مقادیر ازای به .١

کارایی درصد ،θافزایش با فرانک، مفصل در است. یافته MLکاهش براوردگر نسبی کارایی درصد ،θافزایش با کالیتون، مفصل در .٢

یابد. می کاهش PML براوردگر نسبی

٣۵٣



که صورتی در دلیل همین به است. بیشتر براوردگرها سایر از IFM براوردگر به نسبت ML براوردگر نسبی کارایی درصد کلی، طور به

به نسبت پارامتری براوردگرهای اما دارد. ارجحیت دیگر براوردگرهای بر براوردگر این باشند، شده داده تشخیص درستی به کناری های توزیع

براوردگرهای بر پارامتری نیمه براوردگرهای باشند، نامعلوم کناری های توزیع وقتی دلیل همین به نیستند. پایا کناری های توزیع تشخیصدرست

نیمه براوردگر عنوان به PML براوردگر MDاست، براوردگر از بیشتر PML براوردگر کارایی درصد چون بنابراین دارند. برتری پارامتری

شود. می انتخاب مناسب پارامتری
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اسپالین از استفاده با گی شکننده اثر با کاکس متناسب خطر مدل در هموار های برآورد
شده تاوانیده بیزی های

خیری٣ سلیمان ، آخوند٢ محمدرضا ،١ خزائی امید

اهواز چمران شهید دانشگاه اجتماعی اقتصادی آمار ارشد ١کارشناسی

اهواز چمران شهید دانشگاه آمار گروه علمی هیئت ٢عضو

شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه اپیدمیولوژی و آمار گروه علمی هیئت ٣عضو

بصورت بقاء های داده که زمانی و است، کاکس متناسب خطر مدل یافته تعمیم حالت یک گی شکننده اثر با کاکس متناسب خطر مدل چکیده:

تابع در که مشاهده قابل غیر تصادفی اثر یک قالب در را خوشه یک واحدهای میان همبستگی گیرد. می قرار استفاده مورد باشند بندی خوشه

همچنین و گی شکننده اثر چگالی تابع برای پذیر انعطاف و هموار برآورد یک ارائه ما هدف اینجا در دهند. می نشان شود می ضرب خطر

از استفاده با اسپالین پارامترهای همچنین و مدل های پارامتر برای است. شده تاوانیده بیزی های اسپالین از استفاده با پایه خطر عبارت برای

داده تحلیل برای را نظر مورد روش نهایتا می�کنیم. برآورد را مزبور پارامترهای و کرده تولید پسین نمونه گیبز گیری نمونه و (MCMC) روش

میبریم. بکار چشم قرنیه پیوند به مربوط های

MCMC تاوانید، های اسپالین گی، شکننده های مدل ، کاکس متناسب خطر مدل کلیدی: واژه�های

۶٢N٠٢-۶۵ِ٠٧ ریاضی٢٠١٠: بندی موضوع کد

مقدمه ١

دادن رخ زمان شامل که بقاء های داده ساختار پردازد. می مطالعه تحت واحدهای برای حادثه وقوع زمان و عمر طول بررسی به بقاء آنالیز

کمکی متغیرهای همچنین و است نداده رخ پیگیری بازه طول در آنها برای نظر مورد حادثه که واحدهایی از دسته آن برای سانسور زمان حادثه،

که هایی مدل از یکی بین این در است. تحلیل برای معمول آماری روشهای و ها مدل با متفاوت نسبتا روشهایی و ها مدل نیازمند باشد، می

متغیرهای اطالعات از استفاده با مدل این است. (١٩٧٢) کاکس متناسب٢ خطر مدل می�گیرد، قرار استفاده مورد بقاء های داده تحلیل در

خوشه بصورتی بقاء های داده که زمانی کند. می مشخص لحظه هر در را مطالعه تحت واحدهای برای نظر مورد حادثه دادن رخ خطر کمکی

khazai.omid@yahoo.com : خزائی ١امید

٢proportional cox model



شکننده های مدل اصطالحا یا گی شکننده اثر با کاکس متناسب خطر مدل از باشند، همبستگی دارای خوشه هر درون های واحد که شوند بندی

می نشان شود می ضرب خطر تابع در که مشاهده قابل غیر تصادفی اثر یک با را ها خوشه درون موجود همبستگی کنند، می استفاده گی٣

.((١٩٨۵) همکاران و (کالیتون دهد

کارهای به میتوان باب این در میگیرند، نظر در گی شکننده اثر برای را گاما یا نرمال لگ مانند هایی توزیع معموال پارامتری حالت در

(٢٠٠١) همکاران و ابراهیم مطالعات به نیز بیزی چارچوب در و (١٩٩١) همکاران و اسالنیدو ،(١٩٨۵) همکاران و کالیتون

خطر عبارت جزئی درستنمائی تابع نوشتن با داد نشان مدل این معرفی از پس کاکس نمود. مراجعه (٢٠٠۴) کوینتانا و مولر همچنین و

را پایه خطر تابع اخیر مطالعات در شود. می مفید اطالعات از بخشی رفتن دست از باعث و است مدل در نقص یک که میشود، حذف پایه

پایه خطر برای پذیر انعطاف و هموار برآورد یک مقاله این در بنابراین ندارد. را کافی پذیری انعطاف که گیرند می نظر در ای تکه بصورت

روش ٣ بخش در دهیم. می ارائه را مدل ساختار و نیاز مورد تعاریف ٢ بخش در است. بخش ۴ بر مبتنی مقاله این ادامه آوریم. می بدست

قرنیه پیوند به مربوط های داده ۴ بخش در میکنیم، تشریح ها اسپالین از استفاده با را گی شکننده اثر چگالی تابع و پایه خطر تابع هموار برآورد

دهیم. می ارائه کلی گیری نتیجه ۵ بخش در و کنیم می بررسی و تحلیل روش این از استفاده با را چشم

مدل ساختار و تعاریف ٢

و Jiاست ≥ ١, j = ١, . . . , Ji خوشه هر های واحد تعداد که باشند، i = ١, . . . ,m جداگانه خوشه m در بقاء های داده کنید فرض

داشته وجود zi,j کمکی متغیرهای از بعدی p های بردار همچنین باشد، Di,j بصورت خوشه iمین در واحد jامین برای حادثه دادن رخ زمان

گی شکننده اثرهای این که شود می فرض و دهند می نشان U١, . . . , Um مثبت تصادفی اثرهای با را ها خوشه درون های همبستگی باشند.

توزیع فوق های فرض گرفتن نظر در با دهند. می fUنشان (.) با را گی شکننده اثرهای احتمال چگالی تابع و باشند توزیع هم و هم از مستقل

شود مشخص زیر بصورت متناسب خطر مدل با Di,j های زمان

λij (t|U,Z) = Uiλ٠(t)exp(β
T zij) (١)

آنگاه باشد صفر گی شکننده اثرهای چگالی تابع واریانس مادامیکه است. پایه خطر تابع λ٠(t) و گی شکننده اثرهای ها Ui آن در که

همچنین شود. می مبدل بندی خوشه بدون حالت به مدل و بود خواهد معنی بی بندی خوشه لذا است P{U١ = . . . = Um = ١} = ١
واحد (i, j) برای شده مشاهده پیگیری زمان ،Ci,j بصورت واحدها شکست های زمان سانسور برای سانسور فرایند یک گرفتن نظر در با

واحدهای بقاء های داده تحلیل در شد ذکر تر پیش چنانکه . (٢٠١٠) همکاران و باشد.شریف می Tij = min(Di,j , Ci,j) بصورت

نشانگر متغیر با را واحدها برای راست از شدن سانسور امکان بنابراین نکنند تجربه را شکست پیگیری بازه طول در است ممکن مطالعه تحت

٣Frailty models

٣۵۶



دهند می نشان زیر بفرم را درستنمائی تابع مدل این پارامترهای برآورد برای دهند. می نشان δij = I(Di,j ≤ Ci,j)

L(β, λ٠|T, δ, U, Z) =
m∏
i=١

(f(Ui)×
ji∏
j=١

(Uiλ٠(Ti,j)exp(Z
T
i,jβ))

δi,j

exp(UiΛ٠(Ti,j)exp(ZTi,jβ))
) (٢)

خطر تابع فرم باید درستنمائی تابع کردن حداکثر برای فوق رابطه در است. تجمعی۴ پایه خطر تابع Λ٠(t) =
t∫
٠
λ٠(k)dk آن در که

شود. مشخص گی شکننده اثر چگالی تابع و پایه

ها اسپالین از استفاده با برآورد ٣

fU (.) گی شکننده اثر چگالی تابع و λ٠(t) پایه خطر تابع درستنمائی، تابع کردن حداکثر برای کنید می مشاهده (٢.٢) رابطه در که همانطور

دارد را آنها عمل مکانیزم و ها اسپالین با مقدماتی آشنایی خواننده اینکه فرض با باشند. ناپارامتری) یا (پارامتری معلوم فرم یک دارای باید

(٢٠٠١) بور دی به توان می ها اسپالین زمینه در مطالعه برای اینصورت غیر در میکنیم. مطرح را نظر مورد مسئله

نمود. مراجعه (٢٠٠۴) برزگر و النگ و (١٩٩۶) مارکس و ایلر همچنین (٢٠٠۵) هندرسون و بارکر و

کنیم: می بازنویسی منفی غیر - ٣ درجه BK(.) پایه های بی-اسپالین از خطی ترکیب یک بصورت را پایه خطر تابع حال

λ٠(t|θλ) =
K∑
k=١

wλkBλk(t) Λ٠(t|θλ) =
K∑
k=١

wλk

∫ t

٠
Bλk(s)ds (٣)

برای اسپالین پارمترهای θλ که wλ = exp(θλ) و [٠, . . . , tup] پیگیری بازه روی فاصله هم های گره k = ١, . . . ,K آن در که

ترکیب یک بصورت فوق همانند را گی شکننده اثر نامعلوم چگالی تابع همچنین است. پیگیری زمان باالی کران tup و پایه خطر تابع برآورد

باید گی شکننده اثر چگالی تابع برآورد چون که است این گیرد قرار توجه مورد باید که نکته اما نویسیم می ٣ درجه های بی-اسپالین از خطی

شویم مطمئن تا نویسم می شده نرمال های بی-اسپالین از خطی ترکیب یک بصورت را گی شکننده اثر چگالی تابع بنابراین باشد [٠,١] بین
داریم: بنابراین است. [٠,١] بین حاصل برآورد

f(x|θu) =
K∑
k=١

wuk
∼
B(x) wuk =

exp(θuk)
K∑
l=١

exp(θlk)

(۴)

گاه تکیه است. اسپالین پارمترهای حسب بر شده نرمال های وزن wuk و پایه توابع
∼
B
uk
(x) = Buk(x).(

∫ +∞
−∞ Buk(s)ds)

−١ که

میانگین که، است این گیرد قرار توجه مورد باید گی شکننده اثر چگالی تابع برآورد برای که شرطی آخرین است. [٠,+∞) فوق رابطه در x

۴Andersen et al ١٩٩٣ Ch، IX

٣۵٧



کنند: صدق زیر شرط در باید θk پارامترهای بنابراین باشد ١ باید گی شکننده ∫اثرهای +∞

−∞
xf(x)dx =

∫ +∞

−∞
x[

K∑
k=١

(exp(θuk)
∼
Buk(x)/

∑K

l=١
exp(θlk))]dx = ١ (۵)

محاسبه قابل زیر بصورت پایه بقاء تابع (١ .٣) بصورت پایه خطر تابع کردن مشخص با خطر تابع و بقاء تابع بین رابطه به توجه با طرفی از

است

S٠(t) = exp(−
t∫

٠

λ٠(s)ds)

روش از توان می آن حل برای و ندارد وجود بسته فرم بصورت معموال شود می پیچیده پایه خطر تابع فرم که مواردی در فوق انتگرال جواب

شود. محاسبه و... مستطیلی روش مانند، عددی های

بیزی برآورد ١.٣

کنیم: می انتخاب صورت بدین پیشین توزیع یک مدل پارامترهای از هرکدام برای بیزی روش به مدل پارامترهای کردن برآورد برای اکنون

در گی شکننده چگالی اسپالین پارامترهای و پایه خطر اسپالین پارامترهای رگرسیونی، پارامترهای برای برای ترتیب به که پیشینی های توزیع

است: زیر بصورت شده گرفته نظر
π(β|σ٢β) = (٢πσ٢β)−

P
٢ exp(− ١

٢σ٢
β

βTβ)

π(θλ|σ٢λ) ∝ (٢πσ٢λ)−
Kλ
٢ exp(− ١

٢σ٢
λ

Pλ(θλ))

π(θu|σ٢u) ∝ (٢πσ٢u)−
Ku
٢ exp(− ١

٢σ٢
u
Pu(θu))

(۶)

به نیز Pu(.) و Pλ(.) و گی شکننده چگالی و پایه خطر تابع بندی مدل در شده استفاده های گره تعداد ترتیب به Ku و Kλ آن در که

بیشترین را ناهمواری جریمه اگر که هستند گی شکننده اثر چگالی تابع و پایه خطر تابع برای اسپالین پارامترهای روی بر ناهمواری جریمه ترتیب

های پارامتر تعداد برابر ستون و سطر تعداد با ماتریس یک کدام هر دهیم، قرار (٢٠٠۴) برزگر و النگ هم مجاور ضرایب متناهی تفاضالت

از جلوگیری برای و شود می گفته ناهمواری۵ جریمه اصطالحا شود می داده قرار اسپالین های پارامتر روی بر که ای جریمه هستند. اسپالین

(٢٠٠۴) برزگر و النگ به توان می زمینه این در بیشتر مطالعه رود.برای می کار به اثر کوتاه و جزئی نوسانات

آن برای گاما توزیع یک لذا است، آن بودن مثبت داریم γ سازی هموار پارامتر از که اطالعی تنها اینکه به توجه با همچنین نمود. مراجعه

بصورت

π(γ) ∝ Γ(α, β)

۵roughnees penalty

٣۵٨



دهیم نشان Ψ با را مدل های پارامتر مجموعه و X با را مطالعه تحت واحدهای همه برای مشاهده قابل مقادیر مجموعه اگر میگیریم، نظر در

است: زیر بصورت مدل های پارامتر توام پسین توزیع بیز، قضیه طبق آنگاه

π(Ψ|X) ∝ L(β, λ٠|T, δ, U, Z)× π(β|σ٢β)× π(θλ|σ
٢
λ)× π(θU |σ

٢
U )× π(γ) (٧)

پیشین توزیع یک قالب در توان می را پایه، خطر بودن یکنوا از اطالع مثال بطور مدل های پارامتر مورد در دیگری اطالعات هر این بر عالوه

کرد. ضرب درستنمائی تابع در

چشم قرنیه پیوند های داده تحلیل ۴

نژاد لبافی بیمارستان در ١٣٨٠ تا ١٣۶۵ های سال طی در که است بیمار ١١٩ به مربوط گیرد می قرار بررسی و تحلیل مورد که هایی داده

شود می بررسی داده مجموعه این در که اطالعاتی اند. گرفته قرار چشم قرنیه دوطرفه پیوند تحت تهران بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

جنسیت است، کشیده طول بدن توسط قرنیه شدن داده پس تا پیوند از که زمانی مدت واقع در یا چشم دو هر برای پیوندها بقاء زمان شامل

عروقی گی رفته پیش گونه (هر قرنیه واسکوالریزیشن ذخیره۶ محلول در پیوندی قرنیه نگهداری یا بودن تازه پیوند، هنگام بیماران سن بیماران،

کند. می مشخص را سانسور متغیر ساختار که چشم معاینه آخرین زمان و قرنیه) مرکز سمت به لیمبوس ناحیه از متر میلی ٢ از بیش میزان به

(٢٠٠۵) همکاران و خیری مطالعات به توان می ها داده این جزئیات پیرامون تر جامع اطالعات آوردن بدست برای

هر تحلیل این در لذا نیست انتظار از دور هم با بیمار هر راست و چپ های چشم بین همبستگی وجود فرض آنجائیکه از کرد. مراجعه

بنابراین است، بیماران دوم و اول های چشم خوشه هر درون های واحد و گیریم می نظر در خوشه یک عنوان به را مطالعه تحت بیماران از کدام

Ji = ٢, ∀i = ١, . . . ,١١٩ برابر خوشه هر درون های واحد تعداد همچنین mو = ١١٩ بیماران، تعداد با برابر ها داده های خوشه تعداد

حادثه وقوع زمان آخرین همچنین است، درصد ٧٨ برابر دوم چشم های داده در و درصد ٧۴ برابر اول چشم های داده در سانسور نرخ است.

پیوند) پیگیری(زمان زمان شروع از ماه -امین ۴٢ دوم چشم های داده در و ماه ٩۵-امین اول چشم های داده در بدن) توسط قرنیه دادن (پس

است. ماه ٢٢١ پیگیری زمان باالی کران بنابراین است شده انجام قرنیه پیوند از پس ماه امین -٢٢١ در چشم معاینه آخرین و

بیزی مدل ١.۴

مدت بروی یکسان فاصله با گره ۶ و ۴ ترتیب به گی شکننده چگالی تابع و پایه خطر تابع برآورد برای (٢ و(٣. (١ .٣) روابط گرفتن نظر در با

کمکی های متغیر به توجه با گیریم می نظر در Tij شده مشاهده بقاء های زمان بردار ای نمونه های چندک با متناظر [٠,٢٢١] پیگیری زمان
برای اسپالین پارامترهای بردار θλ

∼
است. β

∼
= (β١, β٢, β٣, β۴) بصورت مدل رگرسیونی های پارامتر بردار است شده تشریح باال در که

یک فوق پارامتری بردارهای از کدام هر برای است. گی شکننده چگالی بندی مدل برای اسپالین پارامترهای بردار θU
∼

و پایه خطر بندی مدل

۶corneal solution

٣۵٩



بزرگ استاندار انحراف و صفر میانگین دارای نظر مورد پارامتر برای پیشین توزیع که اینصورت (به بخش گاهی ناآ متغیره چند نرمال توزیع

(٢٠٠٧) جولیون و المبرت (σ = ١٠٠ مثال طور به باشد،

β
∼
∼M.V.norm(٠

∼
,Σ۴×۴) (٨)

پارمترهای بردار برای می�باشد. دو توان به ١٠٠ آن اصلی قطر های درایه و صفر آن اصلی قطر غیر های درایه که است قطری ماتریس Σیک که

بخش گاهی ناآ پیشین توزیع یک نیز هموارسازی پارمتر برای نهایت در و شود. می مشخص صورت همین به پیشین توزیع نیز θu
∼

و θλ
∼

بدست مدل پارامترهای توام پسین توزیع (۵ .٣) رابطه در بیز قضیه از استفاده با میگیریم. نظر در γ ∼ Gamma(١,١٠−۴) بصورت

برای بنابراین نیست شده شناخته های توزیع از خاص ای خانواده به متعلق مدل پارامترهای ای حاشیه پسین توزیع آنکه دلیل به اما آید، می

به زنجیره یک ها پارامتر از کدام هر برآورد برای و کنیم می استفاده ٧(MCMC) مارکوفی زنجیره کارلوی مونت روش از پسین نمونه تولید

افزار نرم از استفاده با (محاسبات گذاریم. می کنار سوخته مقادیر عنوان به را اول مشاهده ۵٠٠٠٠ و میکنیم تولید مشاهده ٢۵٠٠٠٠ طول

توزیع میانگین L(θ,
⌢

θ ) = (
⌢

θ − θ)٢ بصورت زیان٨ تابع گرفتن نظر در با نهایت در است) شده انجام splinsurv افزاری نرم بسته و R

اثر واریانس همچنین و رگرسیونی پارامترهای برآورد ١ جدول در میگیریم. نظر در پارامتر آن برآورد بعنوان را پارامتر هر ای حاشیه پسین

است شده داده نشان آنها درصد ٩۵ باورمند٩ فواصل و گی شکننده

گی شکننده اثر با متناسب خطر مدل در پارمترها برآورد :١ جدول

درصد ٩۵ باورمند فاصله برآورد پارامتر

(٠/۴۶۵و٠/٠١٨۶) ٠/٠٣١ سن

و۵٩٢/٠-) -٠/٣٨۶) -٠/۵٢٧ جنسیت

و۵٢۴/٠-) -٠/۵١٩) -٠/۵٢١ پیوندی قرنیه گی تازه

و١/٧٢) ٢/٠١) ١/٨١ واسکوالریزیشن

و۴٧٣/٠) ١/۶١١) ١/٠۵ گی شکننده اثر واریانس

قرنیه دادن (پس حادثه دادن رخ خطر افزایش باعث باالتر سنین در پیوند یعنی سن افزایش شود می مشاهده ١ جدول در که همانطور

دارد. حادثه دادن رخ خطر افزایش در را تاثیر بیشترین واسکوالریزیشن مدل، کمکی های متغیر بین در همچنین شود، می بدن) توسط پیوندی

٧Markov Chain Monte Carlo

٨Loss function

٩HPD intervals
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چین خط است. شده رسم ٣ ١تا های نمودار در ترتیب به گی شکننده اثر چگالی تابع و پایه بقاء تابع پایه، خطر تابع برای هموار های برآورد

هستند. درصد ٩۵ باورمند فواصل برازشی های منحنی حول قرمز های

بصورت پس آن از و افزایش به رو پیوند از پس ابتدایی های هفته در قرنیه پیوند برای پایه خطر تابع شود می مشاهده ١ شکل در چنانچه

بدن توسط پیوندی قرنیه پیوند، از پس بالفاصله هفته چند در اگر گیرند قرار صفر سطح در کمکی متغیرهای تمام زمانیکه یعنی است. نزولی

شویم متذکر ٣ شکل مورد در باید که ای نکته همچنین بود. خواهد زمان حسب بر نزولی تابعی حادثه وقوع خطر پس آن از نشود داده پس

تاوانیده های اسپالین از استفاده برازشی منحنی با درصد ٩۵ باورمند اطمینان فاصله پائین و باال های کران بین فواصل نبودن برابر علت اینکه

کند. می جلوگیری اثر کوتاه و جزئی نوسانات از برازشی های منحنی روی بر جریمه اعمال شد اشاره پیشتر چنانچه است،
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شده. تاوانیده بیزی های اسپالین از استفاده با قرنیه پیوند های داده برای گی شکننده اثر با متناسب خطر مدل در پایه خطر تابع برآورد :١ شکل

نتیجه�گیری و بحث ۵

می باشند، شده بندی خوشه بصورت ها داده و کنیم محاسبه را مطالعه تحت های واحد از کدام هر برای حادثه دادن رخ خطر بخواهیم که زمانی

اسپالین از استفاده با نامعلوم پایه خطر و گی شکننده اثر چگالی توابع برای کرد. استفاده گی شکننده اثر با کاکس متناسب خطر مدل از توان

قرنیه پیوند به مربوط های داده روی بر را شده تشریح روش همچنین آوردیم، بدست پذیر انعطاف و هموار برآورد یک شده تاوانیده بیزی های

انعطاف و هموار های منحنی گی شکننده اثر چگالی تابع و پایه بقاء تابع پایه، خطر تابع برای و گرفتیم بکار بیمار ١١٩ راست و چپ های چشم

کردیم. رسم و آورده بدست پذیر
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شده. تاوانیده بیزی های اسپالین از استفاده با قرنیه پیوند های داده برای گی شکننده اثر با متناسب خطر مدل در پایه بقاء تابع برآورد :٢ شکل
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متغیره چند پرت �����������������نقاط شناسایی در ماسک اثر

١ خردمندنیا منوچهر ، ٢ خلجی اباذر

اصفهان دانشگاه

مشخص نقطه چند بودن پرت فرض آزمون برای که می�کنیم معرفی ماهاالنوبیس فاصله نوع یک بر مبتنی جدیدی روش مقاله این در چکیده:

نادرست استفاده درصورت می�شود، نامیده ماسک اثر آنچه دلیل به ماهاالنوبیس فاصله بر مبتنی مشابه ازمون�های و آزمون این دارد. کاربرد

آزمون�های از نادرست و درست استفاده�های می�شود، نامیده ماسک اثر که آنچه نمودن آشکار با حاضر مقاله در باشد. کننده گمراه می�تواند

می�دهیم. شرح را ماهاالنوبیس فاصله بر مبتنی

تکین. مقدار تجزيه كوواريانس، دترمينان كمینه حجم، كمينه بيضی�گون ، ماهاالنوبیس فاصله ، پرنفوذ ويژه مقدار کلیدی: واژه�های

.62F03 ،62H10 ،62H15 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی کد

مقدمه ١

مشاهده�هایی پرت نقاط دارد؟ وجود دورافتاده نقاط داده�ها مجموعه در آیا که می�شود پرسشمطرح این اغلب داده�ها تحلیل و آماری سازی مدل در

از اعم برآوردگرها تخریب باعث متغیره چند یا یک نمونه�های در دورافتاده نقاط وجود نمی�کنند. پیروی مشاهدات اکثر الگوی از که هستند

از تعمیمی پراگندگی ماتریس مفهوم و میانگین بردار مفهوم از تعمیمی مکانی بردار مفهوم می�شوند. پراکندگی ماتریس و مکانی بردار برآوردگر

می�باشند. کوواریانس ماتریس مفهوم

٣ یا ٢ داده�ها بعد اگر ولی کرد. شناسایی را دورافتاده نقاط پراکنش نمودار رسم با می�توان سادگی به متغیره) (تک بعدی یک حالت در

نیست. کارساز دیگر ٣ از بزرگتر بعد با داد�ه�ها برای عمل این و نیست پذیر امکان پراکنش نمودار رسم با لزوماً دورافتاده نقاط شناسایی باشد

(١٩٨۵) روسو را دیگر بنیادی کار است. داده انجام (١٩۶٣) ویلکس را پرت نقاط شناسایی زمینه در مهم کار اولین می�رسد نظر به

نمود. معرفی را (MCD) کوواریانس ماتریس دترمینان کمینه روش نیز و (MVE) حجم کمینه بیضی�گون روش بار اولین برای که داده انجام

نمودند. معرفی پرت نقطه یک شناسایی برای را است ماهاالنوبیسی فاصله نوع یک بر مبتنی که F آماره یک (١٩٩٨) روسن و سریواستاوا

داد، بهبود را MCD روش که است (٢٠١٠) سریولی شامل پرت نقاط شناسایی زمینه در کارها ترین جدید

ماتریس ویژه ساختار بر مبتنی که را پرنفوذ ویژه مقدار و تکین مقدار تجزیه روش�هایی نیز (٢٠١٢) نازرینا و (٢٠١٢) ناصر و کومار

کرده�اند. ارائه را است کوواریانس

khalaji@yahoo.com : خلجی ٢اباذر



مشخص نقطه چند بودن پرت فرض آزمون برای که می�کنیم معرفی ماهاالنوبیس فاصله نوع یک بر مبتنی جدیدی روش مقاله این در

نادرست استفاده درصورت می�شود، نامیده ماسک اثر آنچه دلیل به ماهاالنوبیس فاصله بر مبتنی مشابه ازمون�های و آزمون این دارد. کاربرد

باشند. کننده گمراه می�تواند

ماسک اثر مفهوم ٣ بخش است.در گردیده ارائه آن کاربرد از مثال یک و شده معرفی نامیده�ایم حذفی روش را آن که جدید روش ٢ بخش در

است. شده داده شرح آن از نادرست و درست استفاده و شده روشن

پرت نقاط آزمون در حذفی روش ٢

که می�دانیم قبلی اطالعات یا دورافتاده نقاط کشف روش�های از استفاده با باشد. Np (µ,Σ) از تصادفی نمونه یک x١, ..., xn کنید فرض

می�گیریم: نظر در را زیر فرض�های لذا هستیم ادعا این درستی بررسی به عالقمند می�باشند؛ پرت (k<n) نمونه این از مشاهده k H٠تعداد : شده مشخص مشاهدات بودن پرت

H١ : شده مشخص مشاهدات نبودن پرت

مورد n-kکوواریانس ماتریس و میانگین بردار ترتیب به Sin و X̄in کنید فرض می�دهیم. نشان X̄out با را مورد k این میانگین بردار حذف

دادکه نشان می�توان سهولت به F توزیع با آن رابطه و هتلینگ - T ٢ آماره کمک به باشد. باقیمانده

T ٢ =
k(n− k)

n
(X̄in − X̄out)

′S−١in (X̄in − X̄out) ∼
(n− k − ١)p
(n− k − p)

Fp,n−k−p

توزیع داری فوق متغیر متغیره، چند قضایای و فوق مفروضات به توجه با باشد؛ برقرار n>k+p نامساوی��� باید باشد مثبت n-k-p که این برای

است. F توزیع دارای زیر آماره فوق آماره اساس بر و است آزادی درجه n-k-p و p با F

F =
(n− k − p)k(n− k)
np(n− k − ١) (X̄in − X̄out)

′S−١in (X̄in − X̄out) ∼ Fp,n−k−p

نتیجه می�توان شود زرگتر Fα,p,n−k−p از F مقدار اگر بخصوص می�شود. بزرگتر F آماره مقدار شود بیشتر X̄in از X̄out فاصله هرچه

این ادامه در می�باشند. پرت شده مشخص مشاهده k نتیجه در و است زیاد داری معنی بطور X̄in و X̄out (ماهاالنوبیس) فاصله که گرفت

می�دهیم. ارائه را فوق آماره نظری بناهای زیر بخش

آنگاه باشد w ∼ wp(
∑
, k) از مستقل و y ∼ Np ∼ N(٠,

∑
) اگر می�دانیم

T ٢ = ky ′w−١ỹ
kp

k − p+ ١Fp,n−k−p

نوشت می�توان

X̄in − X̄out ∼ Np
(
٠, ١
k
Σ+

١
n− k

Σ

)
→
√
k (n− k)

n

(
X̄in − X̄out

)
∼ Np (٠,Σ)

(n− k − ١)S−١in ∼W p (Σ, k)

٣۶۶



نوشت: می�توان F و هتلینگ - T ٢ رابطه به توجه با Sin و X̄in ، X̄out استقالل به توجه با حال

T ٢ =
k(n− k)

n
(X̄in − X̄out)

′S−١in (X̄in − X̄out) ∼
(n− k − ١)p
(n− k − p)

Fp,n−k−p

می�شود. حاصل F آماره نتیجه در و

١ جدول در داده�ها این است. نموده ارائه است متغیره p = ۵ داده n = ٣٨ از متشکل که داده�ها ماتریس یک (١٩٨٩) کمپل .١.٢ مثال

در هستند. پرت نقطه (٣٨و٣١) و (١٣و٧) شماره�های به مشاهدات این از مورد ١٣ که شده داده نشان آماری متن�های در است. شده ارائه

داده�ها درصد سی فرمایید.تقریبا مالحظه را (١٩٩٩) كوسينسكس و (١٩٩۶) دروف و روک ، (١٩٩۵) يوها و مارونا مرجع�های مورد این

بحرانی عدد و F = ۵٣٫ ٧۵۵ آزمون آماره مقدار داده�ها این اساس بر می�کنیم. استفاده عملی مثال ارائه برای داده�ها این از ما هستند پرت

بطور X̄in و X̄out فاصله که کرد استنتاج می�توان آزمون آماره شده مشاهده مقدار بودن بزرگتر به توجه با می�باشد. F٠٫٠۵,۵,٢٠ = ٢٫ ٧١١

پرت کرده�اند مشخص (١٩٩٩) كوسينسكس و (١٩٩۶) دروف و روک ، (١٩٩۵) يوها و مارونا که مشاهده�ای ١۵ و است زیاد داری معنی

می�باشند.

ماسک اثر ٣

دسترس در شده مشخص پرت مشاهده k مورد در دقیقی اطالعات یا هستیم مواجه نمونه در پرت مشاهده یک با فقط که مادامی فوق آزمون

یا هستیم روبرو داده�ها مجموعه در پرت داده چندین با که زمانی اما می�کند. رهنمود صحیح جواب سمت به را ما و بوده استفاده قابل است،

می�دهد. ارائه کننده�ای گمراه نتایج و نبوده کارآمد دیگر نداریم دست در مشاهده k مورد در اطالعاتی

X̄out مورد دو هر در پرت نقاط اگر می�باشد. پرت نقاط شدن پنهان واقع در ماسک اثر از مقصود است. ماسک اثر کننده گمراه نتایج دلیل

اصطالحا حالت این در می�شود. کوچک F آماره مقدار و کنند خنثی است ممکن را یکدیگر اثر طریقی به نقاط این باشند داشته وجود X̄in و

اساسمشاهدات١٣،١٢،١١،٢۴،٢۵،٣٣،٣٠،٢٩،٢٨،٢٧،٢۶،٣۴،٣۵ بر X̄out اگر ١.٢ مثال شرایط در مثال عنوان به دارد. ماسکوجود اثر می�گویند

١٣ نبودن پرت از حاکی که می�آید بدست F = ٠٫ ٩٣٧٩٩۵ برابر آزمون آماره مقدار شوند محاسبه مشاهدات بقیه اساس بر Sin و X̄in و

دربین و پرت مشاهده ۶ شده مشخص مشاهده ١٣ دربین که است حالی در این می�باشند. باقیمانده مشاهده ٢۵ با مقایسه در اول مشاهده

همین از دیگری قسمت�های بررسی در شده�اند. پنهان پرت مشاهدات ترتیب این به دارد. وجود پرت مشاهده ٩ تعداد باقیمانده مشاهده ٢۵

به توجه با ترتیب این به است. دیگر قسمت به نسبت قسمت یک بودن پرت از حاکی که می�شود بحرانی عدد از بزرگتر F مقدار اغلب داده�ها

نمی�شوند. آشکار پرت داده�های دارد. وجود پرت داده قسمت دو هر در که این

قادر کالسیک روش�های دارد وجود داده�ها مجموعه در پرت داده چندین که زمانی که نموده�اند بیان خود مقاله در (١٩٩٠) زومرن و روسو

به آلوده نمونه آن خود که می�شود استفاده نمونه�ای کوواریانس ماتریس و میانگین بردار از روش�ها این در زیرا نیستند. پرت نقاط شناسایی به

نموده�اند. توصیه را حجم کمینه بیضی�گون روش ماسک اثر مشکل رفع برای آنها است. پرت نقاط

٣۶٧



کمپل داده�های :١ جدول

واقع در ندارد. وجود ماسک اثر که است این مهم فرضیات از یکی شده معرفی حاضر مقاله در که آزمونی در فوق، بحث�های اساس بر

صورت این در شده�اند. شناسایی پرت نقاط موثری روش�های از استفاده با آن در که است وضعیتی به مربوط شده معرفی آزمون درست کاربرد

به کرد. استفاده شده معرفی آزمون از می�توان هستند پرت داری) معنی (بطور واقعا شده شناسایی نقاط که این از آماری اطمینان حصول برای

می�باشد. آنها بودن پرت آزمون بر مقدم احتمالی پرت نقاط شناسایی ترتیب این

٣۶٨
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تصادفی دیفرانسیلی بازی�های از استفاده با بیمه شرکت دو برای اتکایی بیمه� مطالعه�ی

٣ کفاش بهزاد سنایی٢، زهرا دالورخلفی١، علی

یزد دانشگاه ١دانشیار

یزد دانشگاه ارشد ٢کارشناسی

اردکان دانشگاه مهندسی فنی دانشکده ٣استادیار

است. گرفته قرار بررسی مورد بیمه شرکت دو بین ناصفر مجموع با گذاری سرمایه و اتکایی بیمه دیفرانسیلی بازی�های مقاله این در چکیده:

از کدام هر است. ریسک بدون دارایی و دار ریسک دارایی روی گذاری سرمایه و نگهدارنده بهینه اتکایی بیمه شامل شرکت هر مازاد فرآیند

ترکیب با بیمه شرکت هر مازاد فرآیند است. رقیبش پایانی مازاد و خود پایانی مازاد بین تفاضل از خود سود ساختن بیشینه صدد در شرکت�ها

بازار شاخص فرآیند یک و پیوسته زمان مارکوف زنجیر یک با انتشار خطر فرآیند ضرایب یعنی است. شده سازی مدل رژیم-سوییچینگ

مساله است. دار ریسک دارایی فرآیند از مستقل ارتباط این که شده گرفته نظر در هم با مرتبط مازاد فرآیند دو است. شده سازی مدل مستقل

را حاصل نتایج آخر در و آورده بدست بسته فرم در را بهینه های استراتژی است. شده حل پویا ریزی برنامه اصل با را ناصفر مجموع با بازی

می�شود. سازی شبیه

کرامر-الندبرگ. مدل ناصفر،تعادل�نش، مجموع تصادفی دیفرانسیلی بازی تصادفی، کنترل همیلتن-ژاکوبی-بلمن، معادله کلیدی: واژه�های

.91A80 ،93C95 ،49N90 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

بیشترین به رسیدن احتمال که رساند اثبات به را استراتژی او کرد، اشاره (١٩٩۵) براوون به می�توان گرفته صورت زمینه این در که مطالعاتی از

واریانس-متوسط پرتفوی انتخاب از زمان�گسسته نوع یک (٢٠٠٣) وین ژواو می�کند. ماکسیمم ورشکستگی از قبل را، سرمایه میزان

مارکوویتز متوسط واریانس ضابطه تحت بهینه، سرمایه�گذاری و بیمه�اتکایی مساله (٢٠١٣) ویام چن دادند. قرار مطالعه مورد را مارکوویتز١

دیفرانسیل معادالت ناصفر مجموع با دیفرانسیلی بازی�های (٢٠١٢) یو و وانگ داد. قرار بررسی مورد را رژیم-سوویچینگ٢، بازار یک در

است. سازگار اصلی براونی حرکت بوسیله شده تولید فیلتر فیلتر، ابر یک با کنترل آن که کرد اثبات او داد. قرار بحث مورد را بازگشتی تصادفی

zahra.sanaei69@yahoo.com : سنایی ٢زهرا

١Markowitz’s mean-variance portfolio

٢regime-switching



بیان را کافی شرط بررسی۴ قضیه از استفاده با سپس و اثبات را باز حلقه تعادال�نش نوع از پانتریاگین٣ ماکسیمم اصل الزم شرط ابتدا او

واژه) کلید ۵ (حداکثر .۵ واژه کلید ،۴ واژه کلید واژه٣، کلید ،٢ واژه کلید ،١ واژه کلید کلیدی: واژه�های داشت.

.99X99 ،99X99 ،99X99 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

ریاضی مدل ٢

افقی محور [٠, T ∗] ; ٠ < T ∗ <∞ و کامل احتمال فضای یک (Ω,F , P ) شده فرض ،(٢٠١۴) همکاران و بنسوسان به توجه با

می�شوند. تعریف ادامه در {B(t)}t≥٠ و {α(t)}t≥٠ فرآیندهای که F = (Ft)t≥٠ ; Ft = Fαt ∨FBt شده فرض همچنین است.

را زیر در شده معرفی نیمه�مارتینگل مقادیر (١٩٩۴) مور و گون آ الییوت، به توجه با که است پیوسته زمان مارکوف زنجیر {α(t)}t≥٠
می�پذیرد:

α(t) = α(٠) +
∫ t

٠
QTα(u)du+M(t), t > ٠.

بازار شاخص فرآیند ١.٢

از مستقل که شده گرفته نظر در بازار شاخص فرآیند مارکوف زنجیر بوسیله شده مدل�سازی اقتصادی روش�های در تغییرات بررسی برای

ـ اُرنستین فرآیند یک شامل که است بازار شاخص فرآیند از رایج مدل یک شده. داده نشان L = {L(t)}t≥٠ با و است {α(t)}t≥٠
شده: بیان زیر صورت به است، ۵ اولنبک

dL(t) = µL(t, L(t)) + σL(t, L(t))dBL(t)

(٢٠١۴) همکاران و بنسوسان است. ثابت یک σL و L(t) از آفین تابع µL(t, L(t)) و است. استاندارد براونی حرکت {BL(t)}t≥٠ که

بیمه شرکت�های ٢.٢

تقریب از استفاده با شرکت هر مازاد فرآیند است. شده گرفته نظر در اتکایی بیمه شرکت یک و هستند رقابت در هم با که بیمه شرکت دو

پخش تقریب نشان�دهنده {Rk(t)}t≥٠ اگر واقع در (٢٠٠٨) وهمکاران است.کلوگمن شده مدل�سازی استاندارد کرامر-الندبرگ۶ پخش

٣Maximum principle with Pontryagin’s

۴Verification theorem

۵Ornstein-Uhlenbeck

۶Cramer-Lundberg

٣٧١



می�شود مدل�سازی زیر صورت به {Rk(t)}t≥٠ آنگاه باشد، k ∈ ١,٢ بیمه شرکت مازاد فرآیند کرامر-الندبرگ

dRk(t) = pk(α(t), L(t))− λk(α(t), L(t))E [ξk] dt+
√
λk(α(t), L(t))E

[
ξ٢k
]
dBk(t),

متغییر یک ξk ̸= ٠ است، کراندار یکنواخت به�طور و مطالبات سررسید نرخ تابع λk است��، کراندار یکنواخت بطور که بیمه نرخ pk بطوریکه

برای شده�اند. گرفته نظر در مستقل {α(t)}t≥٠ و {Bk(t)}t≥٠ فرآیندهای .E
[
ξ٢k
]
<∞ که است. مطالبات اندازه نشان�دهنده� تصادفی

یعنی: هستند. وابسته {B٢(t)}t≥٠ و {B١(t)}t≥٠ که است شده فرض بیمه شرکت دو بین وابستگی مدل�سازی

(٢٠١۴) همکاران و d.بنسوسان ⟨B١(t), B٢(t)⟩ = ρdt ; ρ ∈ [−١,١]

مدل ساخت ٣.٢

k ∈ {١,٢} بیمه�گر توسط اتکایی بیمه شرکت به شده پرداخت بیمه نرخ θk است شده فرض (٢٠١۴) همکاران و بنسوسان به توجه با

بیمه�اتکایی نشان�دهنده� و باشد [٠,١] در مقادیری با اندازه�پذیر پیشرونده به�طور فرآیند یک {ak(t)}t≥٠ است شده فرض همچنین باشد.

به�صورت k بیمه�گر بهینه بیمه�اتکایی استراتژی�های از مجموعه�ای است. t ≥ ٠ زمان در k ∈ {١,٢} بیمه شرکت بوسیله شده خریداری بهینه

است: شده گرفته درنظر زیر

Ak = {ak(t) : ٠ ≤ ak(t) ≤ ١,٠ ≤ t ≤ T ∗}.

را باقی�مانده درصد ak(t) ،k بیمه شرکت و درصد (١− ak(t)) بیمه�اتکایی شرکت نگهدارنده بهینه بیمه�اتکایی خرید از بعد دیگر عبارت به

است: �شده حاصل زیر به�صورت {RaKk (t)}t≥٠ با که بیمه�گر هر مازاد فرآیند بیمه�اتکایی خرید از می�کند.بعد پرداخت

dRaKk (t) = [pk(α(t), L(t))− ak(t)λk(α(t), L(t))E [ξk]− (١− ak(t))θk(α(t), L(t))] dt

+ ak(t)
√
λ(α(t), L(t))E

[
ξ٢k
]
dBk(t),

شده بازنویسی زیر بصورت {RaKk (t)}t≥٠ سادگی برای است. شده فرض کراندار یکنواخت بطور و θk(α(t), L(t)) ≥ ٠ بیمه�اتکایی نرخ

است:

dRaKk (t) = (µk(α(t), L(t)) + θk(α(t), L(t))ak(t))dt+ ak(t)σk(α(t), L(t))dBk(t),

µk(α(t), L(t)) = µk(α(t), L(t))− θk(α(t), L(t)), بطوریکه:

θk(α(t), L(t)) = θk(α(t), L(t))− λk(α(t), L(t))E [ξk] ,

σk(α(t), L(t))dBk(t) =
√
λ(α(t), L(t))E

[
ξ٢k
]
,

که می�دهد نتیجه E
[
ξ٢k
]
بودن متناهی و ،λk و pk, θk یکنواخت کرانداری می�شویم متذکر می�باشد.

هستند. کراندار یکنواخت بطور R در θk, σk و µk ; k ∈ [١,٢]

٣٧٢



ریسک بدون دارایی و {S(t)}t≥٠ ریسک�دار دارایی روی سرمایه�گذاری به مجاز بیمه�گر هر که است فرضشده بهینه اتکایی بیمه خرید بر عالوه
dS٠(t)

S٠(t)
; r ≥ ٠ ریسک: بدون دارایی دینامیک است. {S٠(t)}t≥٠

dS(t)

S(t)
= ms(α(t), L(t))dt+ σs(α(t), L(t))dBs(t), ریسک�دار دارایی دینامیک و

{BS(t)}t≥٠ شده فرض هستند. کراندار یکنواخت بطور دو هر و بازده تابع σS و S ریسک�دار دارایی تغییرات تابع ms بطوریکه

و {Bk(t) : t ∈ [٠, T ∗] , k = ١,٢} شده فرض همچنین باشد. S ریسک�دار دارایی به مربوط استاندارد براونی حرکت نشان�دهنده�

k بیمه�گر سرمایه�گذاری میزان R از مقادیری اخذ با {bk(t)}t≥٠ است شده فرض هستند. هم از مستقل {BS(t) : t ∈ [٠, T ∗]}
است: شده فرض باشد. اندازه�پذیر پیشرونده بطور فرآیند یک همچنین و t ≥ ٠ زمان در S ریسک�دار دارای روی

Bk = {bk(t) : ٠ ≤ t ≤ T ∗}

k بیمه شرکت مازاد فرآیند نشان�دهنده� {Xπk

k (t)}t≥٠ که است شده فرض باشد. k بیمه�گر سرمایه�گذاری استراتژی�های مجموعه نشان�دهنده�

همکاران و بنسوسان به توجه با πk(t) = (ak(t), bk(t)) ∈ Ak × Bk به�طوری�که باشد. کرده اتخاذ را πk(t) استراتژی که وقتی باشد

است: شده نوشته زیر به�صورت k بیمه�گر مازاد فرآیند (٢٠١۴)

dXπk

k (t) =
[
rXπk

k (t) + µk(α(t), L(t)) + θk(α(t), L(t))ak(t) + bk(t)(ms(α(t), L(t))− r)
]
dt

+ ak(t)σk(α(t), L(t))dBk(t) + bk(t)σs(α(t), L(t))dBs(t),

Xπk

k (٠) = xk, اولیه: شرط با

بیمه شرکت�های اهداف ٣

(٢٠١٣) توزی و اسپینوسا به توجه با (٢٠١۴) همکاران و بنسوسان دارد. Uk : R −→ R فرم به مطلوبیتی تابع k = ١,٢ بیمه�گر هر

است: زیر هدف تابع ساختن ماکسیمم k بیمه�گر هر اصلی هدف که است شده فرض

E [Uk((١− κk)Xπk

k (T ) + κk(X
πk

k (T )−Xπm
m (T )))] = E [Uk(X

πk

k (T )− κkXπm
m (T ))]

عملکرد به نسبت k بیمه�گر حساسیت میزان شده، گرفته نظر در κk ∈ [٠,١] , k = ١,٢ حالی�که در κk و m ̸= k ∈ {١,٢} به�طوری�که
می�دهد. نشان را رقیبش

است: زیر فرم به آمده بدست آن جواب که مساله�ای واقع در

٣٧٣



که: بیابید طوری را (π∗١ , π
∗
٢) ∈ (Π١ ×Π٢) تعادل�نش .١.٣ سوال

E
[
U١(X

π١
١ (T )− κ١X

π∗
٢

٢ (T ))
]
≤ E

[
U١(X

π∗
١

١ (T )− κ١X
π∗
٢

٢ (T ))
]
,

E
[
U٢(X

π٢
٢ (T )− κ٢X

π∗
١

١ (T ))
]
≤ E

[
U٢(X

π∗
٢

٢ (T )− κ٢X
π∗
١

١ (T ))
]

هستند. (ak, bk) محدب استراتژی�های از مجموعه�هایی زیر Bk ⊂ Bk و Ak ⊂ Bk بطوریکه Πk = Ak × Bk آن در که

بنابراین کرد. خودداری آرگومان�ها نوشتن از می�توان راحتی برای است. شده استفاده پویا برنامه�ریزی اصل از مساله� تعادل�نش یافتن برای

می�شود بازنویسی زیر به�صورت مازاد فرآیند مدل k بیمه�گر هر برای

dXπm
m (t) =

[
rXπm

m (t) + µm + θmam(t) + bm(t)(ms − r)
]
dt

+ am(t)σmdBm(t) + bm(t)σSdBS(t),

Xπm
m (٠) = xm > ٠, اولیه: شرط با

آمده: بدست زیر دینامیک X̂πk

k (t) = Xπk

k (t)− κkXπm
m (t) تعریف با

dX̂πk

k (t) =
[
rX̂πm

m (t) + (µk − κkµm) + (θkak(t)− κkθmam(t)) + (bk(t)− κkbm(t))(mS − r)
]
dt

+ ak(t)σkdBk(t)− κkam(t)σmdBm(t) + (bk(t)− κkbm(t))σSdBS(t),

Xπm
m (٠) = xk − κkxm. اولیه�ی: شرط با

که می�شود تعریف V k(t, x̂k, l, i) = supπk∈Πk
E
[
U(Xπk

k (T )− κkX
π∗
m

m (T ))
]
صورت: به k = ١,٢ بیمه�گر ارزش تابع

.X̂πk

k (t) = x̂k = xk − κkxm ; ٠ ≤ t ≤ T ∗, k ̸= m = ١,٢ و ،L(t) = l ،α(t) = i

بررسی قضیه ١.٣

که است. ٧ همیلتن-ژاکوبی-بلمن معادله برای حدسی) (جواب جواب تعیین پویا برنامه�ریزی روش به جواب به رسیدن در مهم بسیار قدم یک

بهینه مارکوفی کنترل یک تا می�کند کمک ما به و می�شود گفته وارسی قضیه نتیجه این به است. ارزش تابع با شدن منطبق کاندید جواب این

است. شده بیان زیر قضیه قالب در ١.٣ جواب نهایت در (٢٠٠٩) فم است. تعادلی استراتژی برای الزم شرط بررسی قضیه دهیم. ارائه ٨

٧Hamilton-Jacobi-Bellman

٨optimal Markovian control

٣٧۴



دارد: زیر غیرخطی معادالت دستگاه صورت به جوابی مساله تعادل�نش استراتژی�های κ١κ٢ < ١ کنید فرض .٢.٣ قضیه

a∗١(t) = ((κ١ρ
σ٢(i, l)

σ١(i, l)
)a∗٢(t)−

θ١(i, l)W
١
x (t, x̂١, l, i)

σ٢١(i, l)W
١
xx(t, x̂١, l, i)

),

b∗١(t) = κ١b
∗
٢(t)−

(mS(i, l)− r)W ١
x (t, x̂١, l, i)

σ٢s(i, l)W
١
xx(t, x̂١, l, i)

,

a∗٢(t) = ((κ٢ρ
σ١(i, l)

σ٢(i, l)
)a∗٢(t)−

θ٢(i, l)W
٢
x (t, x̂٢, l, i)

σ٢٢(i, l)W
٢
xx(t, x̂٢, l, i)

,

b∗٢(t) = κ٢b
∗
١(t)−

(ms(i, l)− r)W ٢
x (t, x̂٢, l, i)

σ٢s(i, l)W
٢
xx(t, x̂٢, l, i)

,

است. زیر جزئی دیفرانسیل معادالت متشکل دستگاه Wجواب ٢ Wو ١ بطوریکه

٠ =W ١
t (t, x̂١, l, i) +

{
rx̂١ + (µ١(i, l)− κ١µ٢(i, l))− κ١

[
θ٢(i, l)− ρ

σ٢(i, l)

σ١(i, l)
θ١(i, l)

]
a∗٢(t)

}
×W ١

x (t, x̂١, l, i) +
١
٢
{[
κ٢١σ

٢
٢(i, l)− κ

٢
١ρ

٢σ٢٢(i, l)
]
a∗٢٢ (t)

}
W ١
xx(t, x̂١, l, i)−

١
٢{

θ
٢
١(i, l)

σ٢١(i, l)

+
(ms(i, l)− r)٢

σ٢S(i, l)
} (W

١
x (t, x̂١, l, i))

٢

W ١
xx(t, x̂١, l, i)

+ µL(t, l)W
١
l (t, x̂١, l, i) +

١
٢σ

٢
L(t, l)W

١
ll(t, x̂١, l, i)

+
∑
j∈E qijW

١(t, x̂١, l, i),

٠ =W ٢
t (t, x̂٢, l, i) +

{
rx̂٢ + (µ٢(i, l)− κ٢µ١(i, l))− κ٢

[
θ١(i, l)− ρ

σ١(i, l)

σ٢(i, l)
θ٢(i, l)

]
a∗١(t)

}
×W ٢

x (t, x̂٢, l, i) +
١
٢
{[
κ٢٢σ

٢
١(i, l)− κ

٢
٢ρ

٢σ٢١(i, l)
]
a∗٢١ (t)

}
W ٢
xx(t, x̂٢, l, i)−

١
٢{

θ
٢
٢(i, l)

σ٢٢(i, l)

+
(ms(i, l)− r)٢

σ٢s(i, l)
} (W

٢
x (t, x̂٢, l, i))

٢

W ٢
xx(t, x̂٢, l, i)

+ µL(t, l)W
٢
l (t, x̂٢, l, i) +

١
٢σ

٢
L(t, l)W

٢
ll(t, x̂٢, l, i)

+
∑
j∈E qijW

٢(t, x̂٢, l, i),

.W ٢(T, x̂٢, l, i) = U٢(x̂٢) Wو ١(T, x̂١, l, i) = U١(x̂١), پایانی: شرط با

� (٢٠١۴) همکاران و بنسوسان اثبات.

است. شده ذکر کارا٩ بیمه شرکت�های برای مثالی (٢٠١۴) همکاران و بهبنسوسان توجه با ادامه در

کنید. مشاهده (٢٠١۴) همکاران و بنسوسان در می�توانید را مثال کامل فرم .٣.٣ مثال

٩constant absolute risk aversion (CARA)

٣٧۵



دارد: زیر فرم به مطلوبیت تابع یک بیمه�گر هر و ،κ١κ٢ < ١ کنید فرض .۴.٣ قضیه

Uk(x̂k) = −
١
ηk

exp(−ηkx̂k). ; ηk > ٠, k = ١,٢.

است. همیلتن-ژاکوبی-بلمن معادله حدسی جواب زیر عبارت می�شود. حل زیر صورت به k بیمه�گر همیلتن-ژاکوبی-بلمن معادله

W k(t, x̂k, i) = −
١
ηk

exp(−ηker(T−t)x̂k)fk(t, i),

بطوریکه:

fk(t, i) = eki exp(
∫ T

t

(gk(s, i)diag +Q)ds)١d,

،gk(t, i), i ∈ ١, ..., d قطری عناصر با قطری d× dماتریس یک gk(t, i)diag که

gk(s, i) = η
r(T−t)
k [(µk(i)− κkµm(i)) + (θk(i)a

∗
k(t)− κkθm(i)a∗m(t))

+ (b∗k(t))− κkb∗m(t))(ms(i)− r)]−
١
٢η

٢
ke

٢r(T−t)[(a∗٢k (t)σ٢k(i)

− ٢a∗k(t)a∗m(t)κkσk(i)σm(i)ρ+ κ٢ka
∗٢
mσ

٢
m(i)) + (b∗٢k (t)− ٢κkb∗k(t)b∗m(t)

+ κ∗٢k b
∗٢
m )σ٢s(i, l)], m ̸= k ∈ ١,٢.

شده: داده آمده زیر در که صورتی به k = ١,٢ بطوریکه (a∗k, b∗k) ∈ Πk تعادل استراتژی این بر عالوه
â١(t) =

e−r(T−t)

١− κ١κ٢ρ٢
(

ρκ١θ٢(i)

σ١(i)σ٢(i)η٢
+

θ١(i)

σ٢١(i)η١
),

â٢(t) =
e−r(T−t)

١− κ١κ٢ρ٢
(

ρκ٢θ١(i)

σ١(i)σ٢(i)η١
+

θ٢(i)

σ٢٢(i)η٢
),

می�افتد: اتفاق است k = ١,٢ که وقتی a∗k(t) برای زیر حالت�های

آنگاه: â٢(t) ≥ ٠ و â١(t) ≥ اگر٠ .١

.(a∗١(t), a
∗
٢(t)) = (â١(t), â٢(t)) آنگاه: â٢(t) ≤ ١ و â١(t) ≤ ١ اگر (الف)

.(a∗١(t), a
∗
٢(t)) = (κ١ρ

σ٢(i)

σ١(i)
+
e−r(T−t)θ١(i)

σ٢١(i)η١
,١) آنگاه: â٢ > ١ و â١ ≤ ١ اگر (ب)

.(a∗١(t), a
∗
٢(t)) = (١, κ٢ρ

σ١(i)

σ٢(i)
+
e−r(T−t)θ٢(i)

σ٢٢(i)η٢
) آنگاه: â٢(t) ≤ ١ و â١(t) > ١ اگر (ج)

.(a∗١(t), a
∗
٢(t)) = (١,١) آنگاه: â٢(t) > ١ و â١(t) > ١ اگر (د)

٣٧۶



� (٢٠١۴) همکاران و بنسوسان اثبات.

شبیه�سازی ۴

خوبی به را ٢.٣ در آمده بدست نتایج که شده سازی شبیه عددی مثال یک تعادل استراتژی روی پارامترها اثر بهتر تفهیم برای بخش این در

شده�اند. گرفته نظر در اقتصاد رایج حالت طبق است.داده�ها داده نشان

،λ١ = ٠٫ ٨ ،θ١ = ٧ به�صورت: ٢ و ١ بیمه�گر پارامترهای و T = ۴ و ms = ٠٫ ٢ ،r = ٠٫ ٠۵ ،σs = ٠٫ ۴ اساسی پارامترهای با

و η٢ = ٠٫ ٣ ،E
[
ξ٢
]
= ۵٠ ،E [ξ٢] = ٢ ،λ٢ = ٠٫ ۵ ،θ٢ = ۴ ،κ١ = ٠٫ ٧ ،η١ = ٠٫ ١ ،E

[
ξ٢١
]
= ٨٠ ،E [ξ١] = ٢٫ ۵

.κ٢ = ٠٫ ۵

نتیجه�گیری و بحث

حل همیلتن-ژاکوبی-بلمن معادله کمک وبه انجام تصادفی دیفرانسیلی بازی�های وسیله�ی به شرکت دو اتکایی بیمه مدل�بندی مقاله این در

شده�اند. انتخاب اقتصادی رایج جریان�های مبنای بر مذکور شبیه�سازی پارامترهای است. گردیده تشریح شبیه�سازی با حاصل نتایج گردید.

٣٧٧
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ρ = −٠٫ ۵ برای چپ سمت شکل و ρ = ٠٫ ۵ برای راست سمت شکل a∗١ بر η١ تاثیر نمودار :١ شکل

ρ = −٠٫ ۵ برای چپ سمت شکل و ρ = ٠٫ ۵ برای راست سمت شکل a∗٢ بر η٢ تاثیر نمودار :٢ شکل

٣٧٩



متغیره دو توزیع�های از خانواده یک در وابستگی، پارامتر نیمه�پارامتری برآورد

قنبری٢ فاطمه دهقان١، حسین محمد

آمار گروه دانشکده�ریاضی، بلوچستان، و سیستان ١دانشگاه

متغیره دو توزیع�های از خانواده یک در وابستگی پارامتر برآورد منظور به نیمه�پارامتری روش یک ویژگیهای تحقیق به مقاله، این در چکیده:

دو� های داده برای کالیتون مفصل خانواده در دیگر، برآوردگر دو با را مذکور برآوردگر ناپارامتری، و پارامتری روشهای به سپس می�پردازیم،

می�کنیم. مقایسه متغیره

درستنمایی، شبه توءکندال، کالیتون، مفصل نیمه�پارامتری، برآورد کلیدی: واژه�های

.62P10 ،62H12 ،62G05 :(٢٠١٠) موضوع�بندی

مقدمه ١

ای حاشیه توزیع توابع با (X١،X٢،...،Xp) تصادفی بردار یک تؤام توزیع تابع تعریف به (١٩۵٩) اسکالر از کاری به استناد با ابتدا در

زیر صورت به ( u١،...،up) ϵ [٠,١]p همه برای که می�پردازیم ،C وابسته تابع یا مربوطه�اش، مفصل توسط ،Fi(xi) = P (Xi ≤ xi)

میشود: تعریف

C(u١, ..., up) = P (F١(X١) ≤ u١, ..., Fp(Xp) ≤ up)

،α پارامتر توسط عموما که شوند تولید مفصل از (Cα) پارامتری خانواده�های توسط میتوانند وابستگی برای متغیره چند مدل�های از بسیاری

به است مهم متغیرها بین ارتباط دانستن که مواقعی در مفصل، پایه بر مدل�های می�شود. داده نمایش است، بردارحقیقی یک یا مقدار یک که

آن، ناپارامتری گیری�های اندازه و وابستگی مفهوم دانستن بنابراین می�شود. بیان مفصل توسط متغیرها بین وابستگی واقع در می�روند؛ کار

شیوع موروثی انتقال در خانوادگی رابطه تأثیر میزان بررسی، در مفصل مدل است ممکن مثال عنوان به می�طلبد. را مفصل ویژگی�های مطالعه

کافی اندازه به حاشیه�ای، توزیع توابع از ناپارامتری برآوردهای آوردن بدست برای عمدتا مواقعی چنین در بگیرد، قرار استفاده مورد بیماری،

پارامتری فرم یک گرفتن نظر در نتیجه در نیست کافی داده�ها بین وابستگی ساختار ناپارامتری تخمین برای اطالعات این اما دارد، وجود داده

به بسته که استراتژی دو بیان به دوم، بخش در بود. خواهد مفید هستند، نامشخص حاشیه�ای توزیع توابع صورتیکه در Cα پیوسته تابع برای

ghanbari68.fateme@gmil.com ارشد: کارشناسی ٢دانشجوی



و کرده معرفی را مفصل از خانواده یک در α وابستگی پارامتر برآورد برای پارامتری نیمه� روشی و می�پردازیم شود گرفته به�کار می�تواند شرایط

می�دهیم نشان و کرده بیان را (α̂) نیمه�پارامتری برآوردگر این ویژگی�های سوم بخش در می�کنیم. محاسبه نیز را (n ١
٢ α̂) برآوردگر این واریانس

به را شبیه�سازی از حاصل نتایج و نیمه�پارامتری محاسبات از گزارشی چهارم بخش در نهایت در و است؛ کارا بسیار استقالل در برآوردگر این

می�کنید. مالحظه (١٩٨٧) کالیتون خانواده متغیره، دو مفصل خانواده�های از یکی در دیگر، روش دو با α̂ رفتار مقایسه منظور

باشند. می صادق نظم شرایط تحت مقاله این در اظهارات تمامی .١.١ گزاره

درستنمایی شبه روش به پارامتر برآورد ٢

است؛ شده گرفته نظر در استراتژی دو (α ) وابستگی پارامتر برآورد منظور به

با حالت این در که میباشد؛ حاشیه-وابسته، ،α برآورد برای نتایج باشند، دسترس در حاشیه�ای توزیع توابع برای پارامتری مدل�های ١-اگر

شد. خواهد حاصل مقصود داده�ها برای درستنمایی تابع نوشتن

بخش این در که بود خواهد حاشیه-آزاد، ،α پارامتر درباره�ی استنباط نباشند، دسترس در حاشیه�ای توزیع توابع برای پارامتری مدل�های ٢-اگر

است. شده بیان تفصیل به

توزیع از تصادفی نمونه یک (X١k،...،Xpk) ،k=١،...،n کنید فرض

Fα(x١, ..., xp) = Cα{F١(x١), ..., Fp(xp)}

�درستنمایی شبه تابع با

L(α) = Σnk=١log[cα{F١n(X١k), ..., Fpn(Xpk)}]

باشد.

تجربی توزیع تابع Fin و Cα چگالی تابع cα ضمن در کند) ماکزیمم را درستنمایی لگاریتم شبه تابع که می�شود انتخاب α̂ از مقداری (آن

می�باشد. متغیر i-امین

کنید، فرض

l(α١, u١, u٢) = log{cα(u١, u٢)}

می�آوریم، بدست زیر رابطه حل از را α̂ ابتدا

١
n

∂

∂α
L(α) =

١
n
Σnk=١lα{α, F١n(X١k), F٢n(X٢k)} = ٠ (١)

٣٨١



می�کنیم، استفاده زیر صورت به تیلور بسط از منظور بدین
١
n

∂

∂α
L(α)|α=α̂ = ٠ l An − (α̂− α)Bn, (٢)

باشند. می u٢ و u١ ،α به نسبت L از، جزیی مشتقات (١) ،(٢)

An =
١
n
Σnk=١lα{α, F١n(X١k), F٢n(X٢k)},

Bn = −١
n
Σnk=١lα,α{α, F١n(X١k), F٢n(X٢k)}

که شد خواهد نتیجه (٢) تساوی از می�باشد. α به نسبت l دوم مرتبه مشتق lαα همچنین

n
١
٢ (α̂− α) l n

١
٢An/Bn (٣)

داشت: خواهیم نظم شرایط تحت ،lα,α و lα با برابر J گرفتن نظر در با بنابراین

Bn −→ β = −E[lα,α{α, F١(X١), F٢(X٢)}] = E[l٢α{α, F١(X١), F٢(X٢)}] (۴)

(١٩٩۵) ریوست و جنت است. مطمئن تقریبا Bn −→ β همگرایی

آن، در که می�باشد ν٢ = σ٢/β٢ با، برابر واریانسی دارای n ١
٢ (α̂− α) .١.٢ قضیه

σ٢ = var[lα{α, F١(X١), F٢(X٢)}+W١(X١) +W٢(X٢)]

Wi(Xi) = −
∫
١{Fi(Xi) ≤ ui}lα(α, u١, u٢)li(α, u١, u٢)cα(u١, u٢)du١du٢

u(x١, x٢) = شرطی امید که گرفت نتیجه می�توان می�باشد، صفر میانگین دارای n ١
٢An که این و (٣) رابطه به توجه با اثبات.

wi(xi) از هریک به نسبت u(x١, x٢) که داشت خواهیم بنابراین می�باشد، صفر Xi از هریک به نسبت lα{α, F١(x١, F٢(x٢)}

اینکه به توجه با است ناهمبسته

var{u(x١, x٢)} = β

σ٢ = β + var{W١(x١) +W٢(x٢)}
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داشت: خواهیم (۴) رابطه گرفتن نظر در و (٣) رابطه طرفین از واریانس گرفتن با

ν٢ =
١
β
+
var{W١(x١) +W٢(x٢)}

β٢
≥ ١
β

(۵)

آن در شده محاسبه α که دارد (α̂∗) ماکزیمم درستنمایی برآوردگر به نسبت بزرگتری مجانبی واریانس α̂ که می�شود نتیجه (۵) نابرابری از

� است. آمده بدست اند، معلوم حاشیه�ای توزیع توابع که فرضیه این تحت

درستنمایی شبه برآوردگر های ویژگی ٣

نیمه�پارامتری، برآورد این که نیست انتظار از دور نظم، شرایط تحت ماکزیمم، درستنمایی برآورد روش با روش این نزدیک وابستگی به توجه با

می�باشد. کارا بسیار استقالل در برآوردگر این که می�دهیم نشان حال شود. مراجعه (١٩٨٣) لهمن به منظور این برای باشد، نرمال مجانبا و سازگار

δ > ٠ و M > ٠ کنید فرض همچنین و میکند میل صفر سمت به α که مادامی شوند نزدیک صفر به ها li که کنید فرض .١.٣ قضیه

داریم. صفر، همسایگی در α مقادیر از تعدادی برای که، قسمی به دارند وجود

|lα(α, u١, u٢)li(α, u١, u٢)cα(u١, u٢)| < Mr(ui)
−١٫۵+δr(u٣−i)

٠٫۵+δ (i = ١,٢)

.r(u) = u(١− u)

واریانس، با Wi(Xi)برابر واریانس اینکه به توجه با اثبات.

W ∗i (Xi) =

∫ ١

٠

∫ Fi(Xi)

١
٢

l١(α, u١, u٢)lα(α, u١, u٢)cα(u١, u٢)du٣−idui (i = ١,٢)

Fi(x)ϵ(٠,١) و α −→ ٠ وقتی، ،W ∗i (x) می�گیریم نتیجه تسلطی، همگرایی قضیه گیری کار به با و مسئله فرضیات به توجه با

خواهیم تسلطی همگرایی قضیه به استناد با دیگر بار یک مسئله، فرض به توجه با همچنین کند. می میل صفر سمت به وار نقطه

� .varWi(Xi) = varW ∗i (Xi)→ ٠ که گرفت نتیجه می�توان بنابراین α −→ ٠ وقتی E[W ∗i (Xi)
٢
]→ ٠ داشت:ٍ
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دیگر برآوردگر دو با درستنمایی شبه برآوردگر مقایسه ۴

خانواده در نیمه�پارامتری برآوردگر عملکرد ارزیابی، منظور به که می�کند توصیف را مجانبی محاسبات و کارلو مونت سازی شبیه نتایج بخش این

است. گرفته انجام ،(١٩٧٨) کالیتون متغیره دو

Cα(u١, u٢) = (u−α١ + u−α٢ − ١−(١/α (۶)

با تصادفی نمونه شبه اساس٢٠٠٠ بر دیگر، برآوردگر دو واریانس عالوه�ی به α̂واریانس از هایی نمونه مقادیر است حاکی (١) جدول نتایج

(١٩٨۶) اکس توءکندال اساس بر برآوردگری α̃ آن در که است گوناگون پارامترهای با (۶) توزیع از ١٠٠ سایز

ماکزیمم درستنمایی برآوردگر برای نتایجی نامعلومند، حاشیه�ای توزیع توابع حالتی�که در کارایی کاهش ارزیابی منظور به همچنین می�باشد.

ضرب ١٠٠ در همگی جدول، در شده آورده پارامترها�ی واریانس (مقادیر است. شده محاسبه شده�اند، داده حاشیه�ای توزیع توابع وقتی α̂∗

شده�اند)

برآوردگرها. خطای مربعات میانگین و واریانس*١٠٠ ، مذکور روش سه به پارامتر برآورد از نمونه�هایی :١ جدول

α α̂ var(α̂) MSE(α̂) α̃ var(α̃) MSE(α̃) α̂∗ var(α̂∗) MSE(α̂∗)

٠٫ ١ ٠٫ ١٣ ١٫ ٩٢ ٠٫ ٠٢ ٠٫ ١٢ ٢٫ ۴ ٠٫ ٠٢ ٠٫ ١١ ١٫ ۵٣ ٠٫ ٠٢

٠٫ ٢ ٠٫ ٢۶ ٢٫ ٣۵ ٠٫ ٠٣ ٠٫ ٢٣ ٢٫ ٩٣ ٠٫ ٠٣ ٠٫ ٢٣ ١٫ ٨۵ ٠٫ ٠٢

٠٫ ٣ ٠٫ ۴ ٢٫ ٨٨ ٠٫ ٠۴ ٠٫ ٣۶ ٣٫ ۶٢ ٠٫ ٠۴ ٠٫ ٣۴ ٢٫ ١٩ ٠٫ ٠٢

٠٫ ۵ ٠٫ ۵۶ ٣٫ ۶١ ٠٫ ٠۴ ٠٫ ۵٢ ۴٫ ۵۴ ٠٫ ٠۵ ٠٫ ۵ ٢٫ ۵۴ ٠٫ ٠٣

٠٫ ۶ ٠٫ ٧١ ۴٫ ۵٧ ٠٫ ٠۶ ٠٫ ۶٨ ۵٫ ۵٨ ٠٫ ٠۶ ٠٫ ۶۶ ٢٫ ٩۴ ٠٫ ٠٣

٠٫ ٨ ٠٫ ٩١ ۵٫ ۶٧ ٠٫ ٠٧ ٠٫ ٨۴ ۶٫ ٨٣ ٠٫ ٠٧ ٠٫ ٨۴ ٣٫ ۴٢ ٠٫ ٠۴

١٫ ٢ ١٫ ١ ٧٫ ١۶ ٠٫ ٠٨ ١٫ ٠۴ ٨٫ ۴۴ ٠٫ ١١ ١٫ ٠٢ ٣٫ ٩٧ ٠٫ ٠٧

١٫ ۵ ١٫ ٣ ٨٫ ٨٢ ٠٫ ١٣ ١٫ ٢٧ ١٠٫ ۴٨ ٠٫ ١۶ ١٫ ٢۵ ۴٫ ٧٢ ٠٫ ١١

١٫ ٧ ١٫ ۵٣ ١١٫ ٠۵ ٠٫ ١۴ ١٫ ۵ ١٢٫ ٧٩ ٠٫ ١٧ ١٫ ۴٩ ۵٫ ۵٧ ٠٫ ١٠

٢٫ ٣ ١٫ ٧٩ ١٣٫ ۴٧ ٠٫ ٣٩ ١٫ ٧۴ ١۵٫ ۵٧ ٠٫ ۴٧ ١٫ ٧۴ ۶٫ ۶٠ ٠٫ ٣٨
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نتیجه�گیری و بحث

و پارامتری فقط روش به نسبت فراگیرتر روشی نیمه�پارامتری، روش که گفت می�توان نتایج مقایسه و محاسباتی و تئوری بخشهای به توجه با

است. برخوردار ناپارامتری روش به نسبت بیشتری دقت از وابستگی پارامتر تخمین در می�رود انتظار که همان�طور و بوده ناپارامتری یا
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و شرطی دم امیدریاضی مخاطره�ی اندازه�گیری معیار با اتکایی بیمه�ی قرارداد بهینه�سازی
استاندارد انحراف و امیدریاضی بیمه�ی حق

موسوی٢ السادات سمانه ذکایی١، محمد

شهیدبهشتی دانشگاه

طراحی هستند، رو روبه آن با بیمه شرکت�های که تحملی قابل غیر خسارات جبران جهت در اتکایی بیمه�ی افزون روز نقش به توجه با چکیده:

قرارداد از مناسب استفاده�ی است. مطرح اتکایی بیمه�گران و بیمه شرکت�های میان در توجه قابل مسئله�ای عنوان به مناسب، �اتکایی بیمه�ی

زیادی �اتکایی بیمه�ی مدل�های تاکنون ببرد. باال را وی توانایی ترتیب این به و داده کاهش را بیمه�گر پیش�روی مخاطره�ی می�تواند �اتکایی بیمه�ی

معیار مینیمم�سازی را مدل هدف تابع �اتکایی، بیمه�ی قرارداد انتخاب برای بهینه�سازی مدل انتخاب از پس مقاله این در شده�اند. طراحی

با بهینه�سازی مدل اتکایی بیمه�ی قراردادهای در بیمه حق کلیدی نقش به توجه با می�گیریم. نظر در شرطی دم امیدریاضی مخاطره�ی اندازه�گیری

مخاطره�ها پراکندگی امیدریاضی بیمه�ی حق اصل می�کنیم. طراحی را استاندارد انحراف بیمه�ی حق قید با و بیان را امیدریاضی بیمه�ی حق قید

توجهی قابل برتری دارای مخاطره�ها پراکندگی و میانگین گرفتن نظر در با استاندارد انحراف بیمه�ی حق اصل ترتیب این به نمی�گیرد. بر در را

بررسی مورد و معرفی بار اولین برای استاندارد انحراف بیمه�ی حق قید تحت شرطی دم امیدریاضی مینیمم�سازی مدل می�باشد. آن به نسبت

برای کلی، و اساسی دستاوردی نهایت در و می�کنیم طراحی هیلبرت فضای روی را آن شده، طراحی مدل بودن کلی به توجه با است. گرفته قرار

می�آوریم. به�دست شده طراحی مدل پاسخ یافتن

الگرانژ. روش استاندارد، انحراف بیمه�ی حق اصل امیدریاضی، بیمه�ی حق اصل ، شرطی دم امیدریاضی ، بهینه اتکایی بیمه�ی کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

حوادث بروز و بحرانی مواقع در آن�ها ورشکستگی از تا می�شود توصیه بیمه شرکت�های به که است حلی راه حقیقت در اتکایی بیمه�ی از استفاده

پر و بزرگ قراردادهای بستن برای بیمه شرکت�های اتکای و قوت نقطه�ی اتکایی بیمه�ی شرکت�های حقیقت در شود. جلوگیری ناپذیر جبران

اتکایی بیمه�ی به بیمه شرکت از که است مخاطره شده، معامله عنصر و است مالی معامله�ی یک اتکایی بیمه�ی گفت، می�توان هستند. خطر

از مقاله این در می�شود. متقبل را است روبه�رو آن با اولیه بیمه�گر که زیانی از بخشی پرداخت اتکایی بیمه�گر قرارداد، نوع به بسته می�شود. منتقل

مخاطره�ای CTE مینیمم�سازی هدف با بیمه�ی�اتکایی مدل و می�شود استفاده مخاطره اندازه�گیری معیار عنوان به شرطی) دم (امیدریاضی CTE

روی را بهینه پاسخ بتوان تا شود طراحی کلی مدلی که است آن بر سعی می�شود. طراحی است روبه�رو آن با اتکایی بیمه�ی حضور در بیمه�گر که

mousavi.s.s.m@gmail.com : موسوی السادات ٢سمانه



بیمه شرکت مخاطره�ی از بخشی واگذاری طرفی از آورد. به�دست CTE مینیمم�سازی معیار از استفاده با ممکن اتکایی بیمه�ی قراردادهای تمام

با مقید مدلی به را بهینه�سازی مدل مطلب این است. اولیه بیمه�ی شرکت سوی از بیمه حق عنوان به مبلغی پرداخت مستلزم اتکایی، بیمه�ی به

به شده واگذار مخاطره�ی میزان با مستقیمی رابطه�ی اتکایی بیمه�ی به مربوط بیمه�ی حق می�کند. تبدیل اتکایی بیمه�ی به مربوط بیمه�ی حق قید

و همکارانتان و تان توسط شده طراحی مدل ابتدا مقاله این در دارد. بر در را بیش�تر بیمه�ی حق بزرگ�تر، مخاطره�ی واگذاری طبیعتاً دارد. آن

گرفتند. نظر در بیمه� حق محاسبه�ی اصل عنوان به را ریاضی امید اصل خود مدل در آن�ها می�کنیم. بیان خالصه طور به را (٢٠١١) همکاران

نمی�گیرد نظر در را مخاطره�ها پراکندگی اصل این است. مختلف پراکندگی�های با مخاطره�هایی با مواجه در بزرگی نقص دارای امیدریاضی اصل

بیمه�ای حق متمرکزتر، مخاطره�های با برابر میانگین اما زیاد پراکندگی با مخاطره�هایی ترتیب این به دارد. سروکار مخاطره�ها میانگین با تنها و

که می�شود کاسته زیادی حد تا اتکایی بیمه مدل دقت از اتکایی، بیمه�ی قراردادهای در بیمه حق زیاد نقش به توجه با نتیجه در دارند. برابر

بیمه�ی حق محاسبه�ی اصل گرفتن نظر در با دیگری مدل بار اولین برای بزرگ عیب این کردن برطرف جهت در گرفت. نادیده را آن نمی�توان

این امیدریاضی بیمه�ی حق اصل به نسبت استاندارد انحراف اصل بزرگ مزیت دادیم. قرار بررسی مورد را آن و کردیم طراحی استاندارد انحراف

پراکندگی اما یکسان میانگین با مخاطره�های ترتیب این به و می�گیرد بر در نیز را مخاطره�ها پراکندگی امیدریاضی، بر عالوه اصل این که است

CTE مخاطره�ی اندازه�گیری معیار گرفتن نظر در با را جدیدی اتکایی بیمه�ی مدل ترتیب این به داشت. خواهند متفاوت بیمه�ای حق متفاوت،

فضای روی محدب بهینه�سازی مسئله�ی حل روش از شده، طراحی مدل برای کلی بهینه�ی پاسخ آوردن به�دست برای سپس می�کنیم. طراحی

پیچیده نسبتاً ریاضیات با آن حل بهینه�سازی، مدل بودن کلی علت به است بدیهی می�کنیم. استفاده الگرانژ شیوه�ی از استفاده با هیلبرت،

است. روبه�رو

ادبیات بر مرور ٢

این در که بود افرادی اولین از ١٩۶٠ سال در (١٩۶٠) برچ برچ برمی�گردد. ١٩۶٠ سال به بهینه اتکایی بیمه�ی طراحی زمینه�ی در تحقیقات

مدیریت برای ابزاری عنوان به آن از می�تواند بیمه�گر که است جهت آن از بهینه اتکایی بیمه�ی طراحی باالی اهمیت داد. انجام تحقیقاتی زمینه

و (١٩٩٧) همکاران و باورز (١٩٩٧) همکاران و باورز ،(١٩٧٩) گربر (١٩٧٩) گربر کند. استفاده است رو روبه آن با که مخاطره�ای مؤثر

نتیجه�ی دادند. انجام تحقیقاتی واریانس مینیمم�سازی مدل روی که بودند کسانی جمله از (٢٠٠٨) همکاران و کاس (٢٠٠٨) همکاران و کاس

تان و کای دارد. اختصاص (٢٠٠۵) همکاران و پرامیسلو (٢٠٠۵) یانگ و پرامیسلو به بهینه اتکایی بیمه�ی طراحی زمینه�ی در دیگر مهم

بس زیان قرارداد برای بهینه نگه�داشت دو آن نمودند. معرفی را جامع�تری و جدید اتکایی بیمه�ی مدل دو (٢٠٠٨) همکاران و کای (٢٠٠٧)

برای باقی�مانده زیان کل (CTE) شرطی دم امیدریاضی و (VaR) مخاطره معرض در مقدار مخاطره�ی اندازه�گیری معیار مینیمم�سازی تحت را

دادند. تعمیم را تان و کای کار نتیجه�ی (٢٠٠٨) همکاران و (٢٠٠٨)کای همکاران و کای سپس کردند. تعیین اتکایی بیمه�ی حضور در بیمه��گر

نظر در با شرطی دم امیدریاضی مخاطره�ی معیار تحت را بهینه اتکایی بیمه�ی مدل (٢٠١١) همکاران و تان (٢٠١١) همکاران و تان اخیرا

و VaR معیارهای تحت بهینه اتکایی بیمه�ی مدل کردند سعی افرادی گذشته سال چند در کردند. طراحی امیدریاضی بیمه�ی حق اصل گرفتن
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اصل ١٧ ،(٢٠٠٩) همکاران و تان (٢٠٠٩) همکاران و تان مثال برای کنند. بررسی بیمه حق محاسبه�ی مختلف اصول پایه�ی بر را CTE

استفاده واریانس میانگین بیمه�ی حق اصل از که است افرادی جمله از (٢٠٠١) (٢٠٠١)کالوزکا کالوزکا گرفتند. نظر در را بیمه حق محاسبه�ی

معیار که مزایایی به توجه با داد. قرار مطالعه مورد رو پیش مخاطره�ی کل واریانس مینیمم�سازی با را اتکایی بیمه�ی بهینه�سازی وی کرد.

کردیم. انتخاب بهینه اتکایی بیمه�ی مدل طراحی برای را معیار این ما مقاله این در دارد، معیارها سایر به نسبت CTE مخاطره�ی اندازه�گیری

در کم�تر که موضوعی دارد. بهینه اتکایی بیمه�ی قرارداد انتخاب در کلیدی نقشی بیمه حق محاسبه�ی اصل آن تبع به و بیمه حق گفتیم طرفی از

بیمه�ی حق اصل اساس بر را مدلی امیدریاضی رایج بیمه�ی حق اصل بزرگ عیب به توجه با مقاله این در است. شده توجه آن به مدل طراحی

افزودیم. شده طراحی مدل دقت بر ترتیب این به نمودیم. طراحی استاندارد انحراف

مدل طراحی ٣

فضای روی Pr احتمال اندازه� با تصادفی متغیر این .(٠ ≤ X) می�گیریم نظر در بیمه�گر پیش�روی زیان کل را X غیرمنفی تصادفی متغیر

به t ≥ ٠ ازای به X زیان توزیع تابع است. Ω روی بورل میدان σ ،F و Ω = [٠,∞) فضا این در می�شود. تعریف (Ω,F) اندازه�پذیر

بیمه�گر به بیمه�گر از اتکایی بیمه�ی حضور در که زیانی عنوان به f(x) گرفتن نظر در با می�شود. تعریف FX(t) = Pr(X ≤ t) صورت

بدین است. برقرار آن برای ٠ ≤ f(x) ≤ x شرط که است شده واگذار زیان تابع f : [٠,∞) → [٠,∞) تابع می�شود، منتقل اتکایی

زیان است. روبه�رو آن با که است مخاطره�ای کل یعنی X با برابر کند منتقل اتکایی بیمه�ی به می�تواند بیمه�گر که مخاطره�ای حداکثر ترتیب

می�آید. به�دست If (X) := X − f(X) رابطه�ی از می�دهیم نشان If (X) با را آن که اتکایی بیمه�ی حضور در بیمه�گر برای باقیمانده

بردارد. در بیمه�گر برای را اتکایی بیمه�ی به مربوط بیمه�ی حق عنوان تحت مبلغی پرداخت اتکایی، بیمه�گر به بیمه�گر زیان از بخشی واگذاری

است. بیمه حق محاسبه�ی برای شده پذیرفته اصل حقیقت در که می�دهیم نشان Π(f(X)) با را بیمه حق این

باقیمانده زیان مجموع با برابر که می�شود داده نشان Tf (X) نماد با اتکایی بیمه�ی حضور در بیمه�گر برای مخاطره کل یا هزینه کل نهایت در

است. اتکایی بیمه�ی به مربوط بیمه�ی حق و اتکایی بیمه�ی حضور در بیمه�گر برای

Tf (X) = If (X) + Π(f(X)) = X − f(X) + Π(f(X)) (١)

بیمه�ی حق محاسبه�ی اصل دو از مقاله این در ما شد، داده توضیح مقدمه در که همان�طور دارد. وجود مختلفی اصول بیمه، حق محاسبه�ی برای

می�آوریم. به�دست را بهینه شده�ی واگذار زیان تابع آن از استفاده با و می�کنیم استفاده استاندارد انحراف و امیدریاضی

صورت؛ به θ > ٠ سربار عامل با امیدریاضی بیمه�ی حق اصل کلی طور به

Π(x) = (١+ θ)E[X]

صورت؛ به β > ٠ سربار گرفتن نظر در با استاندارد انحراف بیمه�ی حق اصل و

Π(X) = E[X] + β
√
V ar[X]

می�شوند. تعریف
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امیدریاضی) بیمه�ی حق اصل تحت مخاطره کل CTE (مینیمم�سازی اول مدل ۴

حق اصل تحت بیمه�گر روی پیش مخاطره�ی کل CTE مینیمم�سازی معیار با بهینه اتکایی بیمه�ی مدل معرفی به اجمالی طور به قسمت، این در

با f(X) شده�ی واگذار زیان برای اصل این امیدریاضی، بیمه�ی حق اصل برای شده تعریف فرمول به توجه با می�پردازیم. امیدریاضی بیمه�ی

صورت؛ به θ > ٠ سربار عامل

Π(x) = (١+ θ)E[f(X)]

است. زیر مقدار با برابر بیمه�گر مخاطره�ی (١)کل به توجه با شد. تعریف

Tf (X) = X − f(X) + (١+ θ)E[f(X)]

صورت به امیدریاضی بیمه�ی حق قید تحت بیمه�گر روی پیش مخاطره�ی کل CTE مینیمم�سازی هدف با کلی اتکایی بیمه�ی مدل ترتیب این به

شد؛ فرمول�بندی زیر

min
f

CTEα(Tf ) = min
f

CTEα(X − f(X) + (١+ θ)E[f(X)])

s.t. ٠ ≤ f(x) ≤ x ∀x ≥ ٠,

E[f(X)] ∈ [٠, π
(١+θ) ]

(٢)

برای است. آن برای بهینه حل راه آوردن به�دست مدل، این حل از هدف است. اتکایی بیمه�ی به مربوط بیمه�ی حق بودجه�ی π مدل این در

مجموعه�ی دو تعریف با می�شود. ساده�تر ℓ٢ := ℓ٢(Ω,F , P ) به فضا کردن محدود با فوق مدل بهینه، واگذارشده زیان تابع آوردن دست به

زیر؛ صورت به ترتیب به Qπ و Qf
Qf := {f ∈ ℓ٢ : ٠ ≤ f(x) ≤ x ∀ x ≥ ٠}

و؛

Qπ := {f ∈ ℓ٢ : ٠ ≤ (١+ θ) E[f ] ≤ π}

نوشت؛ زیر ساده�تر صورت به می�توان را (٢) مدل ،Q = Qf ∩Qπ با مدل قیدهای کردن جایگزین سپس و

min
f∈Q

CTEα(Tf ) = min
f∈Q

CTEα(X − f(X) + (١+ θ)E[f(X)]) (٣)

شد؛ گرفته کمک زیر کمکی مدل از مدل این حل برای
min

(ζ,f)∈R×Qf

Gα(ζ, f) ≡ min
(ζ,f)∈R×Qf

{ζ + ١
αE[(X − f + (١+ θ)E[f ]− ζ)+]}

s.t. E[f ] ∈ [٠, π
(١+θ) ]

(۴)
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مدل حل برای بهینگی شرایط عنوان تحت که آمد به�دست بهینه واگذارشده�ی زیان تابع یافتن برای کلیدی و مهم نتیجه�ی یک مدل این حل با

است؛ زیر صورت به نتیجه این شد. مطرح (٣) بهینه�سازی

وجود λ ∈ ℓ٢ تصادفی متغیر و r ∈ R ثابت مقدار اگر، تنها� و اگر می�کند حل را (۴) مسئله�ی (ζ∗, f∗) ∈ R ×Q عنصر .١.۴ قضیه

کنند: صدق زیر شرط سه در طوری�که به باشند داشته

١) A(ζ, f) ≡ α[ζ + r(١+ θ)E[f ] + E[λf ]] + E[V Ig∗>٠] + E[V+Ig∗=٠] ≥ ٠

∀(ζ, f) ∈ R× ℓ٢

٢) E[λ(f − f∗)] ≤ ٠, f ∈ Qf

٣) r(E[f ]− E[f∗]) ≤ ٠ ∀f ∈ Qπ

می�شوند؛ تعریف زیر صورت به V و g∗ توابع شرایط این در

g∗ = X − f∗ + (١+ θ)E[f∗]− ζ∗

و؛

V = (١+ θ)E[f ]− ζ − f

� .(٢٠١١) همکاران و تان اثبات.

استاندارد) انحراف بیمه�ی حق اصل تحت مخاطره کل CTE (مینیمم�سازی دوم مدل ۵

طور همان شد. بیان امیدریاضی بیمه�ی حق متداول اصل و CTE مخاطره�ی اندازه�گیری معیار تحت بهینه اتکایی بیمه�ی مدل قبل بخش در

رابطه�ی اتکایی بیمه�ی به وی توسط شده پرداخت بیمه حق میزان و اتکایی بیمه�ی به بیمه�گر از شده منتقل مخاطره�ی میزان بین شد ذکر قبال که

امیدریاضی اصل که شد ذکر مقدمه در است. اتکایی بیمه�ی قراردادهای در بیمه حق مهم بسیار نقش بیانگر مطلب این است. برقرار مستقیمی

ویژگی�های دارای هرکدام که شدند معرفی استاندارد انحراف و واریانس اصل بزرگ، عیب این کردن برطرف برای ا�ست بزرگی عیب دارای

مدل طراحی به ترتیب این به و کردیم انتخاب بیمه حق محاسبه�ی اصل عنوان به را استاندارد انحراف اصل بخش این در می�باشند. خود خاص

صورت؛ به β > ٠ سربار عامل با f(X) شده�ی واگذار زیان برای استاندارد انحراف بیمه�ی حق محاسبه�ی اصل پرداختیم. نظر مورد

Π(f(X)) = E[f(X)] + β
√
V ar[f(X)]
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با: است برابر می�دهیم نشان Tf (X) با را آن که اتکایی بیمه�ی حضور در بیمه�گر برای پیش�رو مخاطره�ی کل ترتیب این به می�شود. تعریف

Tf (X) = If (X) + Π(f(X)) = X − f(X) + E[f(X)] + β
√
V ar[f(X)]

می�کنیم؛ فرمول�بندی زیر صورت به CTE مخاطره�ی اندازه�گیری معیار گرفتن نظر در با را بهینه�سازی مسئله�ی نهایت در

min
f

CTEα(Tf ) = min
f

CTEα(X − f(X) + E[f(X)] + β
√
V ar[f(X)])

s.t. ٠ ≤ f(x) ≤ x ∀x ≥ ٠,

٠ ≤ E[f(X)] + β
√
V ar[f(X)] ≤ π

(۵)

اتکایی، بیمه�ی به پیش�رویش مخاطره�ی واگذاری برای بیمه�گر که معنی این به است. اتکایی بیمه�ی به مربوط بیمه�ی حق بودجه�ی π مدل این در

فرض با است. مدل این برای بهینه حل راه آوردن به�دست ما، هدف بپردازد. وی به بیمه حق عنوان به را واحد π مبلغ تا حداکثر دارد تمایل

ℓ٢ := ℓ٢(Ω,F , P ) به فضا کردن محدود با را شده طراحی مدل برای بهینه پاسخ یافتن مسئله هستند، متناهی X اول گشتاور دو این�که

زیر؛ صورت به ترتیب به Qπ و Qf مجموعه�های می�کنیم. ساده�تر

Qf := {f ∈ ℓ٢ : ٠ ≤ f(x) ≤ x ∀x ≥ ٠}

و؛

Qπ := {f ∈ ℓ٢ : ٠ ≤ E[f ] + β
√
V ar[f ] ≤ π}

نویسیم. می ساده�تر صورت به را (۵) مدل ترتیب این به و کنیم می تعریف

min
f∈Q

CTEα(Tf ) = min
f∈Q

CTEα(X − f(X) + E[f(X)] + β
√
V ar[f(X)]) (۶)

کمکی مدل معرفی ١.۵

هستیم. روبه�رو هدف تابع نرسیدن جواب به و مسئله بودن بعدی بینهایت اساسی مشکل دو با (۶) شده�ی طراحی مدل حل برای قسمت این در

برای را (Kα(ζ, f) : R× ℓ٢) Kα(ζ, f) کمکی تابع و می�کنیم طراحی را (۶) مدل به مربوط کمکی مدل مشکالت، این با مقابله برای

می�کنیم؛ تعریف زیر صورت به آن

Kα(ζ, f) = ζ +
١
α
E[(X − f(X) + E[f(X)] + β

√
V ar[f(X)])− ζ)+]

(ζ, f) ∈ R×Q مقادیر تمام روی Kα(ζ, f) سازی مینیمم با معادل ، f ∈ Q گرفتن نظر در با CTEα(Tf ) سازی مینیمم .١.۵ لم

یعنی؛ است.

min
f∈Q

CTEα(Tf ) = min
(ζ,f)∈R×Q

Kα(ζ, f)
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همچنین؛

(ζ∗, f∗) ∈ arg min
(ζ,f)∈R×Q

Kα(ζ, f)

اگر؛ فقط و اگر

ζ∗ ∈ arg min
ζ∈R

Kα(ζ, f
∗) , f∗ ∈ arg min

f∈Q
CTEα(Tf )

بیان خود مقاله�ی در ١۴ قضیه�ی عنوان تحت که است ٢٠٠٢ سال در (٢٠٠٢) همکاران و یوریاسوراکافلر و راکافلر کار نتیجه�ی لم این

مینیمم�سازی معادل Q روی CTEα(Tf ) مینیمم�سازی ترتیب این به می�شود. مینیمم نیز اصلی تابع کمکی، تابع حل با نتیجه در نمودند.

مدل حل ترتیب این به می�شود. مینیمم نیز اصلی تابع کمکی، تابع حل با نتیجه در است. R×Q دکارتی ضرب فضای ,Kα(ζروی f) تابع

می�کنیم. محدود زیر بهینه�سازی مسئله�ی حل به را (۶)

min
(ζ,f)∈R×Qf

Kα(ζ, f)

= min
(ζ,f)∈R×Qf

ζ +
١
α
E[(X − f(X) + E[f(X)] + β

√
V ar[f(X)])− ζ)+]

s.t. ٠ ≤ E[f(X)] + β
√
V ar[f(X)] ≤ π

(٧)

روی تعریف با شده، ارائه کمکی مدل وجود این با است. آن در هدف تابع بودن واضح�تر و ساده (۶) مدل به نسبت (٧) مدل مزیت یک

باشد، (٧) مدل برای بهینه جواب (ζ∗, f∗) اگر این�که به توجه با نمی�کند. مسئله بودن بعدی نامتناهی مشکل رفع برای کمکی ،ℓ٢ فضای

شده�ی واگذار زیان تابع که جایی آن از کنیم. حل را (٧) کمکی مدل است کافی تنها می�کند، حل را اتکایی(١٣) بیمه�ی مدل آمده به�دست f∗

است. هیلبرت فضای در محدب بهینه�سازی مسائل برخی حل مستلزم بهینه اتکایی بیمه�ی آوردن به�دست کردیم، تعریف ℓ٢ فضای روی را f

که (١٣٩١) استموسوی محدب مسئله�ی یک مسئله این می�کنیم ثابت ابتدا که، است صورت بدین (٧) مسئله�ی حل برای ما شیوه�ی

استفاده با را (٧) مسئله�ی بهینه، واگذارشده�ی زیان تابع آوردن به�دست برای سپس .(١٣٩١) استموسوی سویی مشتق دارای آن هدف تابع

مسئله�ی حل برای کلیدی�ای و مهم نتیجه�ی نهایت در .(١٣٩١) موسوی می�کنیم حل شده، پایه�ریزی سویی مشتق روی که الگرانژ شیوه�ی از

می�آوریم. به�دست (٧) بهینه�سازی

وجود λ ∈ ℓ٢ متغیرتصادفی و r ∈ R ثابت مقدار اگر، تنها و اگر است (٧) مسئله�ی برای بهینه جواب یک (ζ∗, f∗) عنصر .٢.۵ قضیه
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کنند. صدق زیر شرط سه در که باشد داشته

١) A(ζ, f) ≡ α{ζ + r(E[f ] + βρ
√
V ar[f ]) + E[λf ]}+ E[WIg∗>٠]

+E[W+Ig∗=٠] ≥ ٠ ∀(ζ, f) ∈ R× ℓ٢

٢) E[λ(f − f∗)] ≤ ٠ f ∈ Qf

٣) r[(E[f ] + β
√
V ar[f ])− (E[f∗] + β

√
V ar[f∗])] ≤ ٠ ∀f ∈ Qπ

� .١٣٩١ موسوی ر.ک: اثبات.

حل برای بنابراین باشد. برقرار آن ازای به شده ذکر شرط سه که است بهینه صورتی در انتخابی واگذارشده�ی زیان تابع فوق قضیه�ی به توجه با

روی را شده ذکر شرط سه سپس و می�کنیم انتخاب باشند، مسئله جواب دارد احتمال که را شده واگذار زیان توابع از بعضی ابتدا ،(٧) مسئله�ی

به می�شود. گرفته نظر در (٧) مسئله�ی برای بهینه واگذارشده�ی زیان تابع عنوان به کرد، صدق شرط سه این در که تابعی می�کنیم. بررسی آن�ها

می�رود. شمار به (٧) بهینه�سازی مدل حل برای کلیدی و مهم نتیجه�ای ، ،٢.۵ قضیه�ی ترتیب این

نتیجه�گیری و بحث

و شد معرفی آن کننده برطرف عنوان به استاندارد انحراف بیمه�ی حق امیدریاضی، رایج بیمه�ی حق از استفاده معایب ذکر از پس مقاله این در

مینیمم�سازی معیار با محور، بیمه�گر و فراموضعی ایستا، اتکایی بیمه�ی مدل شد. طراحی هیلبرت فضای روی اتکایی بیمه�ی بهینه�سازی مدل

طراحی مدل برای نهایت در شد. مطرح مقاله این در بار اولین برای استاندارد، انحراف بیمه�ی حق اصل تحت بیمه�گر، مخاطره�ی کل CTE

آمد. به�دست انتخابی شده�ی واگذار زیان تابع بودن بهینه برای کافی و الزم شرایط و آمد به�دست کلیدی ا�ی نتیجه شده
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تحلیل از استفاده با بیکاری نرخ زمانی سری اساس بر کشور استان�های بندی خوشه
مبنا - مفصل مستقل مولفه�های

٢ دولتی علی شمسی١، رحمانی جعفر

یزد دانشگاه ١

یزد ٢دانشگاه

خواص از استفاده با ابتدا می�گردد. استفاده زمانی سری�های خوشه�بندی جهت مبنا - مفصل مستقل مولفه�های تحلیل از مقاله این در چکیده:

در می�شود. پرداخته زمانی سری�های خوشه�بندی به آمده بدست مولفه�های اساس بر سپس می�یابد کاهش داده�ها بعد مستقل مولفه�های تحلیل

شکل نظر از را شباهت بیشترین که سری�هایی و می�شوند خوشه�بندی زمان طول در آن�ها تغییرات روند اساس بر زمانی سری�های روش این

مورد بیکاری نرخ تغییرات روند نظر از کشور استان�های خوشه�بندی برای روش این شد. خواهند دسته�بندی مشابه خوشه�های در دارند روند و

است. شده ارائه آن نتایج و گرفته قرار استفاده

بیکاری نرخ مبنا، - مفصل مستقل مولفه�های تحلیل خوشه�بندی، ، زمانی سری�های کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

گروه سه در را روش�ها این می�توان کلی طور به است. رفته بکار زمانی١ سری�های خوشهبندی برای متفاوتی روش�های اخیر سال�های در

: (٢٠١٢) همکاران و رانی کرد طبقه�بندی

انجام سری�ها این خام داده�های اساس بر زمانی سریهای بین شباهت عدم یا شباهت روش این در : خام٢ داده�های مبنای بر خوشه�بندی -

پردازد. می سری�ها این طبقه�بندی به خوشه�بندی مختلف روش�های از استفاده با و گیرد می

شود، مواجه مشکالتی با است ممکن مستقیم صورت به خام داده�های با کردن کار اینکه به توجه با : خصوصیات٣ مبنای بر خوشه�بندی -

مولفه�های از سپس و داد کاهش را داده�ها بعد ... و مستقل مولفه�های موجک، تبدیل اصلی، مولفه�های مانند روش�هایی از استفاده با می�توان

کرد. استفاده زمانی سری خوشه�بندی جهت آمده بدست

jrahmanishamsi@yahoo.com : شمسی رحمانی ٢جعفر

١ Clustering of time series

٢Raw data-based clustering

٣Representation-based clustering



مانند می�شود داده برازش ها آن به که مختلفی مدل�های اساس بر زمانی سری�های خوشه�بندی روش این در : مدل۴ مبنای بر خوشه�بندی -

می�گیرد. انجام ... و ARIMA ،AR، ARIMA

مبنا - مفصل مستقل های مولفه تحلیل ٢

در بار نخستین مساله این حل امکان گرفت. قرار توجه مورد میالدی ١٩٨٠ دهه اواسط از منابع۶ کور سازی جدا یا مستقل۵ مولفه�های تحلیل

هنگامی ١٩٨٢ سال در اولیه ایده شد. ارائه بیولوژیکی کاربرد یک در (١٩٨۵) همکاران و هرولت هرولت و جوترن انس، توسط ١٩٨۵ سال

مربوط اطالعات انتقال هنگام که کردند مشاهده ها آن می�کردند، کار انسان مفصل حرکتی سیگنال�های کردن مدل روی تیم این که آمد بوجود

می�شوند ارسال مغز به مختلف عصبی سیگنال دو توسط مکان و سرعت به مربوط اطالعات ، مغز به مفصل یک زاویه�ای مکان و سرعت به

اطالعات این کردن جدا برای روشی باید حتما مغز نتیجه در و هستند مخلوط هم با مکان و سرعت اطالعات سیگنال�ها این دوی هر در ولی

روشی نهایت در ها آن بزند. تخمین مشاهدات طریق از تنها را معکوس سیستم بتواند طریقی به باید مغز عبارتی به باشد. داشته ازهمدیگر

شد. معروف HJ الگوریتم به ها بعد که یافتند معکوس سیستم پارامترهای تخمین برای

ادعای بودن اشتباه آنکه برای ابتدا در الکوم مانند ها آن از برخی کرد. جلب آن به را دیگر محققان توجه تدریج به HJ الگوریتم سادگی و زیبایی

الگوریتم�های ارائه و BSS بودن حل قابل ریاضی اثبات به منجر نهایت در ها تالش این که پرداختند مساله این روی کار به دهند نشان را HJ

موضوعات زمان آن در زیرا نگرفت قرار می�کردند کار عصبی های شبکه زمینه در که افرادی توجه مورد ابتدا در موضوع این شد. آن برای بهتری

تحلیل به را بخش�هایی عصبی های شبکه و سیگنال پردازش کنفرانس�های از بسیاری اکنون هم ولی بود، مطرح شاخه این در متنوعی و جدید

گردید برگزار فرانسه در ١٩٩٩ سال در (ICA٩٩) مستقل های تحلیل�مولفه المللی بین کنفرانس اولین دهند. می اختصاص مستقل مولفه�های

کردند. شرکت آن در محقق ١٣٠ و

بایستی سازی جدا و شده�اند آمیخته یکدیگر با ناشناخته ترکیب سیستم یک توسط که می�شود گفته هم از مستقل منابع جداسازی به تحلیل این

نامعلومند. آن�ها ترکیب سیستم هم و اولیه مولفه�های هم واقع در گیرد. صورت ترکیبی متغیرهای مشاهده طریق از

شده ضبط سیگنال�های اگر می�گیرد. قرار اتاق مختلف نقطه سه در میکروفون سه و هستند کردن صحبت حال در نفر سه اتاقی در کنید فرض

از شده�ای وزن�دار مجموع صورت به را سیگنال�ها از یک هر می�توان ساده حالت در دهیم نشان x٣ و x٢ ، x١ با را میکروفون سه این توسط

گرفت: نظر در می�دهیم نشان s٣ و s٢ ، s١ با که افراد از یک هر صحبت�های سیگنال�های

x١ = a١١s١ + a١٢s٢ + a١٣s٣

۴Model-based clustering

۵Independent Components Analysis (ICA)

۶Blind Source Separation (BSS)
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x٢ = a٢١s١ + a٢٢s٢ + a٢٣s٣

x٣ = a٣١s١ + a٣٢s٢ + a٣٣s٣

فرض کلی حالت در است. x٣ و x٢ ، x١ شده ضبط سیگنال�های از استفاده با s١ و s٢ ، s١ اولیه سیگنال�های آوردن بدست هدف

ضرایب ماتریس A = (aij) و شده مشاهده سیگنال�های x = (x١, x٢, . . . , xp)
T و اولیه سیگنالهای s = (s١, s٢, . . . , sp)

T کنید

: صورت این در باشد. آمیزنده)٧ (ماتریس

x = As

کردن جدا مستقل، مولفه�های تحلیل مسئله هستند. مجهول A ماتریس همچنین و s اولیه سیگنال�های و معلوم x مشاهدات آن در که

مشاهدات داشتن دست در با تنها می�توان آیا که است سوال این به دادن پاسخ واقع در دیگر عبارت به است. ٨ شده آمیخته سیگنال�های

aij ضرایب ) آن�ها شدن مخلوط نحوه و s١, s٢, . . . , sp اولیه�ی منابع مورد در اطالعی هیچگونه داشتن دست در بدون و x١, x٢, . . . , xp
نمود. برآورد را s = (s١, s٢, . . . , sp)

T اولیه منابع (

مولفه�های واقع در باشند. مستقل y = Bx بردار مولفه�های که بطوری است B جداکننده٩ ماتریس کردن پیدا پرسش این به دادن پاسخ

ماتریس توسط که است اولیه منابع بردار s = (s١, · · · , sp)T آن در که است. s١, s٢, . . . , sp اولیه منابع برای برآوردی y١, y٢, . . . , yp
آوردن بدست ICA هدف واقع در اند. ساخته را x = (x١, · · · , xp)T آمیخته�های یا مشاهدات بردار و شده�اند مخلوط هم با A آمیزنده

هستند. اولیه منابع از خوبی تقریب y = (y١, · · · , yp)T که است نحوی به B جداکننده ماتریس

مینیمم درستنمایی، ماکزیمم روش از راه این در است. شده ارائه مستقل های مولفه برآورد برای مختلفی ی ها الگوریتم گذشته های سال در

اقتصاد، زمینه�های در مستقل مولفه�های است. شده استفاده ... و وابستگی معیارهای کردن مینیمم هندسی، های روش ، توام١٠ اطالع کردن

مولفه�های توام و حاشیه�ای توزیع مسائل این از برخی در دارد. کاربرد ... و مالی داده�های هواشناسی، شناسی، ستاره مخابرات، پزشکی،

برآورد برای الگوریتمی ارائه�ی جهت مناسب�تر راهبرد یک می�تواند مبنا١١ مفصل وابستگی معیارهای از استفاده که است نامشخص اولیه�ی

کافی دقت از موجود الگوریتم�های از حاصل برآوردهای که باشد گونه�ای به اولیه منابع توزیع است ممکن نیز مواردی در باشد. اولیه مولفه�های

از دقیق�تری برآورد به می�شود طراحی مبنا مفصل وابستگی معیارهای و مفصل توابع اساس بر که جدیدی الگوریتم�های و نباشند برخوردار

پوسزوس و کریشنر ولف شوایزر وابستگی معیار مانند مبنا مفصل وابستگی معیارهای اساس بر هایی الگوریتم اخیرا بینجامد. اولیه مولف�های

چن، همچنین و (٢٠٠٨) همکاران و آبایومی پنا و الت است. شده ارائه (٢٠١۵) دولتی و رحمانی هافدینگ وابستگی معیار و (٢٠٠٨)

٧Mixed Matrix

٨Mixed Signal

٩Separation Matrix

١٠ Mutual information

١١ Copula-ebased Measure of Dependenc
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فنیری، یزیو، کردند. مطرح را مفصل تابع اساس بر مستقل های مولفه تحلیل ٢٠٠٨ سال در (٢٠٠٨) همکاران و چن هانگ و هاردل گائو،

ارائه مفصل چگالی پایه بر کولبک-الیبر واگرایی معیار اساس بر جدید الگوریتم یک ٢٠١۴ سال در (٢٠١۴) همکاران و کزیو ماریو و قزدالی

الگوریتم این نمودند. ارائه هافدینگ همبستگی معیار مبنای بر الگوریتمی ٢٠١۵ سال در (٢٠١۵) دولتی و رحمانی دولتی و رحمانی کردند.

ها رتبه اساس بر معیارها این اینکه به توجه با دارد. اولیه مولفه�های برآورد در کمتری خطای می�گیرد فاصله نرمال از دادهها توزیع که زمانی

است. برخوردار گیرد می فاصله نرمال از ها داده توزیع که بخصوصهنگامی اولیه های مولفه برآورد در کمتری خطای از معموال گردند می محاسبه

بیکاری نرخ زمانی سری اساس بر کشور های استان بندی خوشه ٣

(٢٠١۴) سفدی سفدی است. خصوصیات مبنای بر خوشه�بندی زمانی، سری�های خوشه�بندی روش�های از یکی شد عنوان نیز قبال که همانگونه

خوشه�بندی برای (١٩٩٩) هیوارینن ، (١٩٩٧) اوجا و هیوارینن FastICA روش به مستقل مولفه�های تحلیل و اصلی مولفه�های تحلیل از

اساس بر که مبنا١٢ - مفصل مستقل مولفه�های از استفاده با خوشه�بندی پژوهش این در است. کرده استفاده دریاها آب سطح زمانی سری

مولفه�های تحلیل نوع این بودن رتبه�ای به توجه با گیرد. می انجام ،(٢٠١۵) دولتی و استرحمانی شده طراحی هافدینگ وابستگی معیار

دهد. افزایش را زمانی سری�های بندی خوشه دقت می�تواند روش این گیری بکار مستقل،

طرح نتایج اساس (بر فصلی صورت به ١٣٩٣ تابستان تا ١٣٨۴ بهار فاصله در کشور استان�های بیکاری نرخ داده�های از کاربرد این در

آن�ها بیکاری نرخ زمانی سری شکل و تغییرات روند اساس بر کشور استان�های بررسی این در است. شده استفاده ایران) آمار مرکز کار نیروی

در باشد. نمی بیکاری نرخ بودن پایین یا باالبودن تاثیر تحت بندی خوشه معمول های روش خالف بر خوشه�بندی این می�شوند. خوشه�بندی

در آن�ها بیکاری نرخ تغییرات روند بلکه نمی�باشند مشابه بیکاری نرخ میزان دارای لزوما گیرند می قرار خوشه یک در که هایی استان حقیقت

است. بوده مشابه زمانی دوره

مبنا - مفصل مستقل مولفه�های تحلیل الگوریتم از استفاده با سپس شوند می استاندارد استان�ها بیکاری نرخ داده�های ابتدا بررسی این در

خوشه تحلیل روش ورودی عنوان به ضرایب این ادامه در گردد. می محاسبه آمیزنده) ماتریس (مقادیر استان�ها از یک هر برای مولفه�ها ضرایب

می�شوند. داده نمایش گرام١٣ دندرو نمودار روی مشابه استان�های و گرفته قرار استفاده مورد وارد ای

است: بوده زیر صورت به کشور استان�های خوشه�بندی اول مرحله در می�دهد نشان ١ نمودار

شمالی، خراسان بختیاری، و چهارمحال جنوبی، خراسان تهران، بوشهر،ایالم، اردبیل، اصفهان، غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان : اول خوشه

لرستان و رضوی خراسان خوزستان،

بلوچستان و سیستان کرمان، قم، : دوم خوشه

١٢Cpula-based ICA

١٣ Dendrogram plot
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هرمزگان فارس، سمنان، زنجان، : سوم خوشه

مرکزی گیالن، : چهارم خوشه

یزد کردستان، : پنجم خوشه

گلستان بویراحمد، و کهکیلویه ششم: خوشه

هرمزگان : هفتم خوشه

همدان : هشتم خوشه

چند بیکاری نرخ روند ٢ نمودار اند. داشته بیکاری نرخ تغییرات روند نظر از را شباهت بیشترین گرفته�اند قرار خوشه یک در که استان�هایی

استان�هایی می�شود، مشاهده نمودارها در که همانگونه دهد. می نشان را شده�اند واقع خوشه یک در که استان�ها همه از نمونه�ای عنوان به استان

دارد. وجود آن�ها بیکاری نرخ تغییرات روند در زیادی شباهت گرفته�اند قرار خوشه یک در که

روند تفاوت می�توان شکل این در می�دهد. نشان را باشند می متفاوت خوشه دو از که استان�هایی روند نمودار�های از نمونه�هایی ٣ نمودار در

نمود. مشاهده را استان�ها این بیکاری نرخ

نتیجه�گیری و بحث

مفصل-مبنا مستقل مولفه�های تحلیل از استفاده است، آن�ها تغییرات روند نظر از زمانی سری�های بین تفاوت یافتن ما هدف که هنگامی

نرخ تغییرات روند نظر از کشور استان�های روش این از استفاده با رود. بکار هدف این برای مناسب پردازش پیش یک عنوان به می�تواند

می�باشد. کارا بسیار روش این داد نشان گرفته�اند قرار خوشه یک در که استان�هایی زمانی سری روند نمودار مقایسه شدند. خوشه�بندی بیکاری
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تصادفی انتگرال از نمایشی با کسری برآونی حرکت از متفاوت شکل�های معرفی

٢ صابری محمد رمضانی١، اله روح

آمار گروه کامپیوتر، علوم و ریاضی دانشکده دامغان، دانشگاه ١,٢

از متفاوت تعریف دو حاضر حال در می�پردازیم. کسری برآونی حرکت نام به برآونی، حرکت از خاصی نوع معرفی به مقاله این در چکیده:

اقتصادسنجی نوشته�های در دیگری و احتمالی نوشته�های در یکی به�طوری�که است یافته شهرت و بیان�شده صریح به�طور کسری برآونی حرکت

مربوط توابع حدی قضایای از که می�باشد مرتبط ایستا غیر کسری زمانی ازسری�های متفاوتی تعریف با تعریف�ها این از یک هر و است متداول

این ادامه در می�شود. پیچیدگی�هایی به منجر و گرفته�شده اشتباه اوقات برخی متفاوت تعریف�های این می�شوند. ناشی سری�هایی چنین به

می�کنیم. بیان واضح به�طور و داده قرار موردبحث را تعریف�ها

تصادفی انتگرال کسری، برآونی حرکت کلیدی: واژه�های

.65C30 ،60J65 ،60G22 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

کسری برآونی فرآیند به تصادفی متغیرهای همگرایی ١

متریک فضای یک در برآونی حرکت به را تصادفی متغیرهای همگرایی (١٨۴ ص (١٩۶٨) بیلینگزلی کنید (رجوع تابعی مرکزی حد قضایای

(١٩۶٨) بیلینگزلی توسط رفتار جزئیات به�خصوص و (١٩٨١) هید توسط موضوع این با مناسب مقدمه یک می�کند. مستلزم مناسب

کنید فرض بگیرید. نظر در را ut, t = ١,٢, . . . تصادفی متغیرهای از دنباله یک جزئی مجموع است. ارائه�شده

S٠ = ٠, Sn = u١ + . . .+ un, n ≥ ١

می�کنیم: تعریف را زیر پهلوی چند خطی تابع و

Sn(r) = S[nr] + (nr − [nr])u[nr]+١, ٠ ≤ r ≤ ١ (١)

نشان ( (١٩۵١) دانزکر دانزکر(ببینید قضیه بنابراین و می�باشند واحد واریانس و صفر میانگین با توزیع هم و مستقل باال عبارت در ها ut
که: می�دهد

n−
١
٢xn(r)⇒ B(r), n→∞, ٠ ≤ r ≤ ١ (٢)

saberim9025@yahoo.com : صابری ٢محمد



بر پیوسته توابع فضای روی بر باال رابطه اثبات ، xn(r) = Sn(r) یا xn(r) = S[nr] برای است.) توزیع در همگرایی معنای به ⇒)

می�باشد. (دم�سنگین) تنگی١ و بعد متناهی توزیع�های همگرایی برقراری [٠،١]مستلزم بازه روی

حدی توزیع�های به منجر ( (١٩۶٨) بیلینگزلی (ببینید پیوسته نگاشت قضیه و (٢) یا (١) شکل به تابعی حد قضایای کاربرد اوقات اکثر در

می�پردازیم. کسری برآونی حرکت بانام توابعی چنین مشخصات ذکر به ادامه در که می�باشند برآونی حرکت از غیراستاندارد توابعی که می�شود

به�صورت که می�شود نامیده (FBM) کسری برآونی حرکت ایستا، نموهای و H اندیس با همسان خود گوسی فرآیند یک .١.١ تعریف

، σ٠٢ = V ar(X١) = اگر١ می�باشد. معمولی برآونی حرکت از تصادفی انتگرال نمایش دارای و می�شود داده نشان {BH(t), t ∈ R}

می�شود. نامیده استاندارد کسری برآونی BH(t)حرکت

اول) (نوع کسری برآونی حرکت ٢

(١٩٩۴) همکاران و ساموردنیتزکی توسط اصالح کمی با که کرده�اند مطرح را BH(r) کسری برآونی حرکت (١٩۶٨) همکاران و مندلبروت

٠ < H < ١ برای می�دهیم، نمایش زیر شکل به تصادفی انتگرال به�صورت را آن

BH(r) =
١

A(H)

∫
R

[(r − s)H−١/٢+ − (−s)H−١/٢+ ]dB(s), r ∈ R (٣)

و (t)+ = max(t,٠) به�طوری�که

A(H) = { ١
٢H +D(H)}١/٢, D(H) =

∫ ∞
٠
{(١+ s)H−١/٢ − sH−٢{١/٢ds.

از واضح تصویری بعدش متناهی توزیع�های اساس بر فرآیند یک تعریف �که ازآنجایی می�نامیم. اول نوع کسری برآونی حرکت را BH(r)

به�صورت (٣) رابطه H = ١
٢ برای است. �شده استفاده کسری برآونی حرکت تعریف برای انتگرالی نمایش از لذا نمی�کند فراهم فرآیند ساختار

می�شود: داده نمایش زیر

BH(r) =

∫ r

٠
dB(s), r ≥ ٠, BH(r) = −

∫ ٠

r

dB(s), r < ٠ (۴)

می�باشد. معمولی برآونی حرکت فرآیند B(s) به�طوری�که

از مسائل این حل برای می�باشد. معمولی انتگرال�های از متفاوت آن حل طریقه و می�باشند تصادفی انتگرال از شکلی (٣) رابطه

این اساس بر تصادفی انتگرال تعدادی حل به به�عنوان�مثال اکنون می�گردد. استفاده هستند، معروف itoFormula نام به که فرمول�هایی

می�کنیم: اشاره کرده، بیان (١٩٩٨) همکاران و برنت که ∫فرمول�ها t

٠
B(s)dB(s) =

١
٢B

٢(t)− ١
٢ t,

∫ t

٠
sdB(s) = tB(t)−

∫ t

٠
B(s)ds

١tightness
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∫ t

٠
B٢(s)dB(s) =

١
٣B

٣(t)−
∫ t

٠
B(s)ds

می�کنیم: تعریف زیر به�صورت را به�جز جز انتگرال�گیری ∫به�طورکلی t

٠
f(s)dB(s) = f(t)B(t)−

∫ t

٠
B(s)df(s)

انتگرال به�وسیله تعریف�شده BH(r) لذا می�باشد. تصادفی فرآیند یک تصادفی، انتگرال هر جواب می�شود دیده که همان�طور بنابراین

EBH(r) = ٠, r ∈ که دریافت می�توان به�آسانی می�نامیم. اول نوع کسری برآونی حرکت را آن که می�باشد تصادفی فرآیند یک (٣) تصادفی

و R

EBH(r١)BH(r٢) =
١
٢ (|r١|

٢H + |r٢|٢H − |r٢ − r٢|١H), r١, r٢ ∈ R. (۵)

می�باشند: زیر واریانس دارای BH(r٢)−BH(r١), r٢ ≥ r١ نموهای که می�شود نتیجه لذا

E(BH(r٢)−BH(r١))
٢ = |r٢ − r٢|١H . (۶)

نموهای j =,±١, ... برای بنابراین
bH(j) = BH(j + ١)−BH(j)

می�باشند: زیر کوواریانس اتو و واحد واریانس و صفر میانگین دارای

Cov(bH(j), bH(k)) =
١
٢ (|j − k + ٢|١H − ٢|j − k|٢H + |j − k − ٢|١H (٧)

از متفاوت خودهمبستگی�ها H ̸= ١
٢ که زمانی اما می�باشند ایستا و بوده استاندارد گوسی حاشیه�ای توزیع دارای (٢) مشابه نموهای بنابراین

داریم: ρH(j − k) برای (٧) رابطه به توجه با می�باشند. (٢) رابطه

ρH(j) ∼ H(٢H − ١)j٢H−٢, j →∞ (٨)

می�باشد. H اندیس با همسان خود و بوده پیوسته گذار توابع دارای BH(r) که اند داده نشان (١٩۶٨) همکاران و مندلبروت

bH(j) ایستا دنباله (۵) رابطه با می�کند.مطابق توصیف را ut معین تصادفی متغیر حدی رفتار چگونه BH(r) می�کنیم مالحظه اکنون

می�باشد: زیر به�صورت h(λ),−π < λ ≤ π طیفی، چگالی دارای

h(λ) ∼ {HΓ(٢H) sinπH

π
}λ٢−١H , λ→ ٠+ (٩)

که می�رسد نظر به بنابراین

h(٠) =∞, ١٢ < H < ١, h(٠) = ٠,٠ < H <
١
٢

درازمدت وابستگی دارای bH(j), ١٢ < H < ١ که زمانی و کوتاه�مدت٢ وابستگی دارای bH(j),٠ < H < ١
٢ که زمانی بنابراین

یک باوجود حدی تا γ(j) کوواریانس اتو دارای به�نوعی است زده�شده تقریب BH(r) به�وسیله که ut جزئی مجموع متناظر به�طور می�باشد.

٢Short-range dependent
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می�کند: صدق زیر رابطه در f(λ) اینکه به نظر می�شود. زده تقریب (٩) رابطه راست طرف به�وسیله فزاینده ضریب

f(λ) ∼ Cλ٢−١H , λ→ ٠+, ٠ < C <∞ (١٠)

که (همچنان ٠ < H < ١
٢ که زمانی و درازمدت وابستگی دارای (f(٠) = ∞ که (همچنان ١

٢ < H < ١ تحت ut که می�گوییم

می�باشد. کوتاه�مدت وابستگی دارای (f(٠) = ٠
از: است عبارت ( (١٩٧۴) یانگ (ببینید (١٠) رابطه به وابسته و دقیق شرطی که کنید فرض

γ(j) ∼ cH(٢H − ١)j٢H−٢, j →∞ (١١)

n→∞ که زمانی V (Sn) ∼ cn٢H که شود می نتیجه با(٨)) مقایسه (در ٠ < c <∞ برای و ١
٢ < H < ١ یا ٠ < H < ١

٢ برای

که: داریم انتظار همگرایی شرایط و (١١) رابطه تحت بنابراین کند. می میل

c−١/٢n−Hxn(r)⇒ BH(r), ٠ < r ≤ ١, (١٢)

.S[nr] یا xn(r) = Sn(r) برای

دوم) (نوع کسری برآونی حرکت ٣

حرکت از متفاوت تعریف یک هالمگرین-ریمان-لیوویل٣ کسری انتگرال یک درنتیجه (١٩۶٨) همکاران و مندلبروت و (١٩۵٣) لوی

می�نویسم: زیر به�صورت که کرده�اند بیان کسری برآونی

WH(r) = (٢H)
١
٢

∫ r

٠
(r − s)H−١/٢dB(s), r ≥ ٠ (١٣)

WH(r) = −(٢H)
١
٢

∫ ٠

r

(s− r)H−١/٢dB(s), r < ٠ (١۴)

مطمئن به�طور تقریباً گذار توابع با گوسی فرآیند یک دوباره WH(r) که است واضح می�نامیم. دوم نوع کسری برآونی حرکت را WH(r)

: داریم همچنین می�کنند. پیدا تنزل (۴) رابطه به (١۴) و (١٣) روابط H = ١
٢ برای و می�باشد پیوسته

EWH(r) = ٠, EW ٢
H(r) = |r|٢H , r ∈ R,

داریم: ٠ < r١ < r٢ که زمانی به�هرحال می�باشد. BH(r) واریانس و میانگین WH(r)مشابه واریانس و میانگین بنابراین

EWH(r١)WH(r٢) =
١
٢ (r

٢H
٢ + r٢H١ − E(WH(r٢)−WH(r١))

٢),

زیرا نیست توافق در (۵) رابطه با که

E(WH(r٢)−WH(r١))
٢ = ٢H

∫ r١

٠
{(r٢ − s)H−١/٢ − (r١ − s)H−٢{١/٢ds+ ٢H

∫ r٢

r١

(r٢ − s)٢H−١ds

٣Holmgren-Riemann-Liouville fractional integral
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= ٢H(r٢ − r٢(١H(
١
٢H +

∫ r١/(r٢−r١)

٠
{(١+ s)H−١/٢ − sH−٢{١/٢ds),

نمی�باشند. ایستا BH(r) برخالف هم�اندازه بازه�های در WH(r)حتی نموهای بنابراین نیست. (۵) رابطه شبیه که

آوردن دست به برای (٢٩) صفحه (١٩٩٨) همکاران و برنت در TheItoisomertry قضیه طبق

E(WH(r٢)−WH(r١))
٢

می�کنیم: استفاده زیر کلی رابطه از باشد تصادفی انتگرال نمایش WH(r)دارای فرآیند درصورتی�که

E[(

∫ T

S

f(t, w)dB(t))] = E(

∫ T

S

f٢(t, w)dt)

داریم: طرفی از

E(WH(r٢)−WH(r١))
٢ ∼ ٢HA(H)٢(r٢ − r٢(١H ,

r١
r٢ − r١

→∞

E(WH(r٢)−WH(r١))
٢ ∼ (r٢ − r٢(١H ,

r١
r٢ − r١

→ ٠

بگیرید: نظر در را زیر نموهای دنباله همچنین دارد. مطابقت (۶) رابطه با اخیر عبارت

wH(j) =WH(j + ١)−WH(j), j = ٠,١, ...

داریم: لذا

EwH(j) = ٠, V ar(wH(j)) = q(j)

به�طوری�که

q(t) = ١+ ٢H
∫ r

٠
{(١+ s)H−١/٢ − sH−٢{١/٢ds

به مربوط و می�باشد کران�دار پایین از اول” ”نوع واریانس به�وسیله دوم” ”نوع نمو واریانس ١ ≤ q(t) ≤ ٢HA(H) جاییکه آن از

از: است عبارت کوواریانس اتو می�باشد. پیشین شکل برای (٢H)١/٢ ثابت ضریب در انتخابمان

Cov(wH(j), wH(k)) =
١
٢ (I + II + III + IV ), j > k,

به�طوری�که

I = −(j − k)٢Hq(k + ١
j − k

), II = (j − k + ٢(١Hq( k

j − k + ١ ),

III = (j − k − ٢(١H(
k + ١

j − k − ١ ), IV = −(j − k)٢H(
k

j − k
),

آنگاه k/(j − k)→ ٠ که زمانی می�رسد نظر به III.بنابراین = ٠ آنگاه j = k + ١ که زمانی و

Cov(wH(j), wH(k)) ∼ ١
٢ ((j − k + ٢(١H − ٢(j − k)٢H + (j − k − ٢(١H),

۴١٠



داریم: j, k ≥ ٠ برای به�خصوص دارد توافق (١۶.۴) رابطه با به�طوری�که

EwH(٠)wH(k) = EbH(j)bH(j + k),

زمینه یک داد ارائه هارمونی نمایش یک به�صورت اول نوع برآونی حرکت همانند را دوم نوع برآونی حرکت بتوان که امکان این کردن فراهم

BH(r) دامنه مشابه دامنه�ای روی WH(r)بر اینکه اول دهد. توسعه WH(r)را به عالقه�مندی می�تواند دلیل سه می�باشد. تحقیق برای باز

باشد، H ≥ ١ که زمانی D(H) انتگرال می�باشد( خوش�تعریف ٠ < H < ١ برای فقط BH(r) درحالی�که اینکه، دوم است. تعریف�شده

فرآیند یک حدی رفتار WH(r)چگونه که نکته این با است مرتبط دلیل سومین است. تعریف�شده H > ٠ همه WH(r)برای واگراست).

می�کند. توصیف را مشخص ایستای غیر کسری

پذیرفته�اند. کسری برآونی حرکت از شایسته تعریفی به�عنوان WH(r)را اقتصادی، زمانی سری�های در نوشته�ها اکثر که است جالب�توجه

می�شود. بحث BH(r) روی بر احتمالی نوشته�های در حال�آنکه و

کنیم: برقرار زیر به�صورت r ≥ ٠ WH(r)برای و BH(r) بین رابطه یک به می�توانیم (١٣) و (٣) روابط از

BH(r) =
١

A(H)
{ ١
(٢H)١/٢

WH(r) + IH(r)} =

{١+ ٢HD(H)}−١/٢WH(r) +A(H)−١IH(r)

به�طوری�که

IH(r) =

∫ ٠

−∞
(r − s)H−١/٢ − (−s)H−١/٢dB(s).

نوشته�ها مهم�ترین از یکی می�باشد. شده) بندی (مقیاس WH(r) آن�ها از یکی است، ساخته�شده مستقل مؤلفه دو از BH(r) بنابراین

رگرسیو اتو مدل یک ضرایب از مربعات کمترین برآورد حدی توزیع مؤلف این می�باشد. (١٩٩٠) سوئل نوشته�های نظری، اقتصادسنجی در

روابط شرایط تحت سوئل بودند. طوالنی�مدت وابستگی دارای نویزها و بوده یک واقعاً صحیح ضریب که گرفت نظر در صورتی در را اول مرتبه

که کرد اثبات xn(r) = x[nr] برابر به�طور یا xn(r) = S[nr] که زمانی (١١) و (١٠)

c−١/٢n−Hxn(r)⇒WH(r), ٠ < r ≤ ١, ٠ < H < ١,

داویدسون شود. WHتصحیح به�جای BH جایگذاری با ساده به�طور می�بایست سوئل سوم قضیه می�باشد.بنابراین (١٢) رابطه با تناقض در که

d = H − ١/٢ گرفتن نظر در با آن�ها اند. نموده ارائه دوم و اول نوع کسری برآونی حرکت شبیه�سازی برای روشی (٢٠٠٩) همکاران و

نمودند. مقایسه باهم را فرآیند دو این چگالی تابع و نموده شبیه�سازی فرآیند دو این از مشاهداتی

نتیجه�گیری و بحث

به�وسیله اولی است. نموده بحث می�شود، اشاره آن�ها به نوشته�ها در که ایستا غیر کسری فرآیندهای از متفاوت تعریف دو روی بر مقاله این

مختلفی الگوهای به توابع مرکزی حد قضایای که است بیان�شده کنایه�ای به�طور است. ارائه�شده (١۴) و (١٣) روابط به�وسیله دومی و (٣) رابطه

۴١١



باهم نیز فرآیند دو این خواص همچنین شده�اند. نام�گذاری دوم نوع و اول نوع کسری برآونی حرکت که می�شود منجر کسری انتگرال�های از

شده�اند. مقایسه

۴١٢
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کنترل نمودارهای بکارگیری با پارامتری سه وایبل توزیع یک برای اطمینان قابلیت پایش

٢ معادی منصوره ،١ رمضانی اله روح

آمار گروه کامپیوتر، علوم و ریاضی دانشکده دامغان، ١دانشگاه

صنایع مهندسی گروه مهندسی، و فنی دانشکده دامغان، ٢دانشگاه

در نمودارها این بالطبع گیرند. می قرار استفاده مورد صنعتی های کارخانه در تولید فرآیند پایش در گسترده طور به کنترل نمودارهای چکیده:

نمایی توزیع از ها خرابی بین زمان که حالی در اطمینان، قابلیت پایش برای روشی اخیراً هستند. مفید نیز محصوالت اطمینان قابلیت پایش

ثابت خرابی تعداد یک به رسیدن برای شده سپری زمان پایش برای روش این است. گردیده پیشنهاد کند، پیروی معلوم پارامترهای با وایبل یا

از کند می تبعیت پارامتری سه وایبل توزیع از ها خرابی بین زمان که این فرض با مقاله این در است. کرده پیدا توسعه نیز نمایی توزیع براساس

خرابی r به رسیدن تا شده سپری زمان پایش برای روشی همچنین است، شده استفاده نامعلوم پارامترهای برآورد برای تنومند برآورد روش یک

(بجز وایبل توزیع مستقل و تصادفی متغیرهای مجموع توزیع که این به توجه با است. گردیده پیشنهاد پارامتری سه وایبل توزیع از استفاده با

در است. شده استفاده گشتاوری تقریب روش دو از پیشنهادی روش سازی پیاده برای است، نامعلوم معلوم) پارامترهای با مشخص موارد در

است. گردیده بررسی نیز تولید فرآیند طی در ثباتی بی شناسایی در روش کارایی ادامه

آستانه. پارامتر پارامتری، سه وایبل توزیع گشتاوری، تقریب کنترل، نمودار کلیدی: واژه�های

.68M15 ،62N05 ،60K10 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

های توزیع برای کنترل نمودارهای باشد. می تولید فرآیند یک در شده مشخص هدف از انحراف شناسایی برای آماری شیوه یک کنترل نمودار

زمان کنترل جهت نمودارهایی (٢٠٠٧) همکاران و چن مثال عنوان به اند. شده مطالعه گسترده بطور وایبل) و نمایی (مخصوصاً نرمال غیر

ها خرابی بین زمان پایش جهت وزنی متحرک میانگین نمودار یک (٢٠٠٧) همکاران و لیو است. گرفته نظر در وایبل توزیع براساس خرابی

همکاران و باستون توسط وایبل و نمایی نرمال، الگ نرمال، های توزیع براساس کنترل نمودارهای است. نموده معرفی نمایی توزیع براساس

پیشنهاد نمایی توزیع براساس رخدادها بین زمان پایش برای نمودارهایی (٢٠٠۶) همکاران و لیو است. گرفته قرار بررسی مورد (٢٠٠۶)

اند. نموده

شکست فرآیندهای برای کنترل نمودارهای ساختن و ها شکست بین زمان بندی مدل جهت پارامتری سه وایبل توزیع روی بر مقاله این در

r_ramezani@du.ac.ir : رمضانی اله ١روح



کنترل حدود تقریب روی بر شود می متمرکز کار بخش ترین مهم شد. خواهد MMLبحث شده اصالح درستنمایی ماکزیمم برآورد براساس

پارامتری سه وایبل توزیع شکست r بین زمان توزیع که زمانی کنترل، حدود دقیق برآورد که چرا گردد، مشاهده شکست r بین زمان که وقتی

اول گشتاور سه دومی و نرمال توزیع اول گشتاور دو براساس اولی است. شده پیشنهاد تقریب دو منظور این برای است. ممکن غیر است،

باشد. می دو خی– توزیع

انحراف شناسایی جهت ابزاری ها شکست بین زمان ٢

با هایی سیستم مورد در دهد. نشان را سیستم پایداری مورد در اوضاع وخامت مورد در اطالعاتی تواند می سیستم در شکست یک رخداد

توان می را سیستم یک در ناپایداری باشد. می ضروری احتمالی ناپایداری شناسایی جهت اطالعات این بکارگیری باال، اطمینان قابلیت

پارامترهای یا و ها شکست بین زمان احتمالی توزیع نوع زمان، طی در است ممکن بعبارتی نمود. بررسی ها شکست بین زمان توزیع براساس

شکست بین زمان توزیع که است متداول تحقیقات برخی در نمود. پایش کنترل نمودار براساس توان می را ها وضعیت این کند. تغییر توزیع

سه وایبل های توزیع .((١٩٩۵) همکاران و جیانگ (ببینید نمایند فرض گاما) و وایبل های توزیع مورد در صورت همین (به نمایی را ها

همکاران و هوتو رامال هستند. مناسب ها شکست بین زمان توزیع بندی مدل برای آستانه، پارامتر گرفتن نظر در به توجه با نیز پارامتری

مقدار کمترین مورد در اطالعاتی آستانه پارامتر اند. نموده رسم پارامتری سه وایبل توزیع یک براساس را شوهارت کنترل نمودارهای (١٩٩٩)

گرفتن نظر در با لذا بیفتد، اتفاق است ممکن صفر زمان از بعد شکست نمود فرض همیشه توان نمی دهد. می ارائه زمان تصادفی متغیر ممکن

نحوه روی بر پارامتری، سه وایبل توزیع گرفتن نظر در با ادامه در نمود. ارائه بندی مدل برای مناسب-تر مدل یک می-توان آستانه مقدار یک

شد. خواهد بحث آن نامعلوم پارامترهای برآورد

پارامتری سه وایبل توزیع ١.٢

از: است عبارت پارامتری سه وایبل توزیع یک احتمال چگالی تابع

f(x; τ, σ, p) =
p

σ
(
x− τ
σ

)p−١ exp{−(x− τ
σ

)p}, x > τ, σ, p > ٠ (١)

این در باشد. معلوم p شکل پارامتر که کنیم می فرض ابتدا در شکل. و مقیاس آستانه، پارامترهای از عبارتند ترتیب به p و σ, τ بطوریکه

بعلت ، σ و τ پارامترهای برآورد نباشد، معلوم p شکل پارامتر اگر گیرد. می قرار بررسی مورد σ و τ برای MML برآوردگرهای صورت

MML برآوردگر یک (٢٠٠١) همکاران و ایسالم آیند. می بدست تکراری روش یک طریق از درستنمایی رابطه بودن غیرخطی و پیچیده

روابط آنها اند. آورده بدست هستند، (MLE) درستنمایی ماکزیمم برآوردگر معادل مجانبی بطور که ، σ و τ آستانه و مقیاس پارامترهای برای

اند: آورده بدست را ذیل برآوردگرهای و نموده خطی تیلور سری بسط اول عبارت دو از استفاده با را درستنمایی رابطه در پیچیده

σ̂ =
B +

√
B٢ + ۴nC

٢
√
n(n− ١)

, τ̂ = K + Lσ̂ (٢)

۴١۵



بطوریکه

z−١(i)
∼= α١i − β١iz(i), α١i = ٢t−١i , β١i = t−٢i , ti = E(z(i))

zp−١i
∼= α٢i + β٢iz(i), α٢i = (٢− p)tp−١i , β٢i = (p− ١)tp−٢i (١ 6 i 6 n)

m = (p− ١)
n∑
i=١

β١i + p
n∑
i=١

β٢i, K = {(p− ١)
n∑
i=١

β١ix(i) + p
n∑
i=١

β٢ix(i)}/m

L = {p
n∑
i=١

α٢i − (p− ١)
n∑
i=١

α١i}/m, B = p

n∑
i=١

α٢i(x(i) −K)− (p− ١)
n∑
i=١

α١i(x(i) −K)

C = (p− ١)
n∑
i=١

β١i(x(i) −K)٢ + p

n∑
i=١

β٢i(x(i) −K)٢ (٣)

شود: می زده تقریب ذیل رابطه توسط ti = E(z(i)) که باشید داشته توجه

ti ∼= F−١(i/(n+ ١)) (۴)

واریانس آوردن بدست برای که فیشر اطالعات ماتریس اگرچه پارامتری. سه وایبل توزیع معکوس توزیع تابع از عبارتست F−١(x) بطوریکه

کارایی آید. بدست تواند می ١ < p < ٢ برای MML برآوردگر مورد در اما دارد وجود p > ٢ برای گردد، می استفاده مجانبی کوواریانس و

تنومند پرت های داده به نسبت و بوده باال کم نمونه حجم برای باشند می MLE گرهای برآورد معادل مجانبی بطور که MML برآوردگرهای

اشتباه مقادیر به همگرایی باعث تکراری روش پارامتری، سه وایبل توزیع پارامترهای مورد در .((٢٠٠١) همکاران و ایسالم (ببینید باشند می

برآورد های روش که اند داده نشان (١٩٨۶) همکاران و پورا پاتن است. شده دیده نیز پرت داده با مواجه در مخصوصاً مورد این گردد. نمی

بنابراین باشد. می بهتر بسیار MML روش که حالی در نیستند، همگرا پرت داده وجود صورت در یافته تعمیم مربعات کمترین روش یا MLE

گردد. دقت تکراری یا و تنومند غیر های روش بکارگیری در بایست می پارامتر برآورد هنگام در

شکل پارامتر برآورد ٢.٢

روش از p پارامتر برآورد برای بخش این در است. شده پیشنهاد وایبل پارامتری سه توزیع در p شکل پارامتر برآورد برای روش چند کنون تا

مقدار ذیل درستنمایی رابطه در است. شده استفاده lnL درستنمایی تابع لگاریتم از برآورد درستی ارزیابی برای است. شده استفاده بندی درجه

آیند: می بدست مختلف مقادیر ازای به دارند) ای پیچیده جبری های شکل (که σ و τ برآوردهای و درستنمایی تابع

L(x) ∼=
n∏
i=١

p

σ̂
(
xi − τ̂
σ̂

)
p−١

exp{−(xi − τ̂
σ̂

)p}, x > τ̂ ; σ̂, p > ٠ (۵)

می ماکزیمم را درستنمایی تابع که p از مقداری گیرد. می قرار ارزیابی مورد p = i× d, i = ٠,١, ..., N ; d = ٠٫ ١ نقاط در ۵ رابطه

شود. می گرفته نظر در شکل پارامتر برآورد عنوان به کند

۴١۶



ها شکست بین زمان اساس بر Tr کنترل نمودارهای ٣

سه وایبل ها داده توزیع حالیکه در شکست، r بین زمان براساس اطمینان قابلیت پایش برای کنترل نمودارهای ساختن نحوه یخش، این در

کنترلی پائین و باال حدود بایست می آنها های مولفه یا ها سیستم اطمینان قابلیت پایش جهت گیرد. می قرار بررسی مورد است، پارامتری

زوال یا خرابی نرخ که است این بیانگر باشند L پائین اند شده ثبت نمودار روی بر که ها شکست بین زمان اگر گردند. محاسبه ( L و U)

است. بهبود حال در فرآیند که است این نشان باشند، U باالی ها خرابی زمان اگر است. افزایش حال در سیستم

T١ کنترل نمودار ١.٣

داریم: بنابراین آید. می بدست ذیل بصورت آسانی به وایبل پارامتری سه توزیع پائینی و باالیی درصدی α نقاط r = ١ برای

L̂ = σ̂[ln(١/١− α/١[((٢/p̂ + τ̂ , Û = σ̂[ln(٢/α)]١/p̂ + τ̂ (۶)

است. شده گرفته p = ٣٫ ٠, τ = ١٫ ٠, σ = ١٫ ٠ پارامترهای با پارامتری سه وایبل توزیع یک از ٣٠ اندازه با ایی نمونه .١.٣ مثال

دست به کنترل نمودار پائینی و باالیی حدود و پارامترها برآوردی مقادیر توزیع، پارامترهای بودن نامعلوم فرض با اولیه نمونه این براساس

تغییر ایجاد منظور به p = ٣٫ ٠, τ = ٠٫ ۵, σ = ١٫ ٠ پارامترهای با پارامتری سه وایبل توزیع از ٣٠ اندازه با نمونه یک سپس آمد. خواهد

٢ جدول و ١ جدول در شده سازی شبیه های های داده شود. شناسایی کنترل نمودار در تغییر این خواهیم می حال است. شده گرفته فرآیند در

اند. آمده

Weibull(p = ٣٫ ٠, τ = ١٫ ٠, σ = ١٫ ٠) توزیع براساس شکست زمان شده سازی شبیه های داده :١ جدول

i ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠

Xi ٢.٠٨۶ ١.۵۶۶ ١.۶۶۴ ١.٧٣۶ ٢.٠٣٩ ٢.١٢۵ ١.٩۵٢ ١.۵۵٩ ٢.٠۵٧ ١.٩١۶

i ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠

Xi ١.۶٨٢ ١.٣١١ ٢.٠٧۴ ١.٩٣٠ ١.۴۴٣ ١.٧٣٧ ١.٩۶١ ١.٧٧۴ ١.٧٨١ ٢.٢٧۴

i ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠

Xi ٢.٢٧ ١.۶٩٣ ١.۶٢٨ ١.٧۴۴ ١.۶۶۶ ٢.٠٩١ ٢.٣٧٨ ١.۶۴٠ ١.٨٩۶ ٢.١١۶

p̂ = ٣٫ ٣, τ̂ = ١٫ ١٠۶, σ̂ = ٠٫ ٨۴٢ بصورت توزیع پارامترهای ٢ بخش در شده بیان روابط و شده سازی شبیه های داده براساس

گردد. می ماکزیمم p = ٣٫ ٣ ازای به n lnL که است مشخص جدول این به توجه با است. آمده ٣ جدول در نتایج خالصه اند. شده برآورد
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Weibull(p = ٣٫ ٠, τ = ٠٫ ۵, σ = ١٫ ٠) توزیع براساس شکست زمان شده سازی شبیه های داده :٢ جدول

i ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠

Xi ١.۵۶۶ ١.٣٧١ ١.۵۶٧ ١.٣٣٢ ١.۴٢١ ١.٣٢۴ ١.۵٧٧ ١.۵٣١ ١.٣٢۵ ١.۴٢۴

i ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠

Xi ١.٣٩٠ ١.۴٧٠ ١.٣٧۴ ١.۴٧٣ ١.٣۵٩ ١.۵٧۴ ١.۵٣۵ ١.٣۵٩ ١.۵٠٢ ١.۴٨٢

i ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠

Xi ١.۵٠٩ ١.۴٨٠ ١.۴۶۶ ١.٣٢٨ ١.۵٠۵ ١.۵٣٩ ١.۴۵٧ ١.۴۴۴ ١.۴٩۵ ١.۵٠۴

١ مثال برای بندی درجه روش نتایج :٣ جدول

p ١.١ ١.٢ . . . ٣.٢ ٣.٣ ٣.۴ . . . ۴.٩ ۵.٠

µ̂ ١.٢۶٢ ١.٢۴١ . . . ١.١٢۶ ١.١٠۶ ١.٠٨۶ . . . ٠.٧۵٩ ٠.٧٣٧

σ̂ ٠.۵١١ ٠.۵٢٣ . . . ٠.٨٢٠ ٠.٨۴٢ ٠.٨۶٣ . . . ١.٢٠٠ ١.٢٢٣

n lnL -١٢.٨۶۶٩ -١٢.١٣٩۶ . . . -١.٠١٣٠ -١.٠٠٨۵ -١.٠١٠١ . . . -١.٢٧۵١ -١.٢٩٧٠

از: عبارتند کنترل حدود α = ٠٫ ٠٠٢٧ و ۶ روابط از استفاده با

L̂ = σ̂[ln(١)/١− α/١[((٢/p̂ + τ̂ = ١٫ ٢٢٠ Û = σ̂[ln(٢/α)]١/p̂ + τ̂ = ٢٫ ۵٩٨

۶ رابطه در p و σ, τ دقیق مقادیر از استفاده با که U = ٢٫ ٨٧٧ و L = ١٫ ١١١ از عبارتند آیند بدست رفت می انتظار که دقیق حدود

T١ نمودار که است واضح ١ شکل به توجه با دهد. می نشان را ١ مثال در شده سازی شبیه نقطه ۶٠ کنترل نمودار ١ شکل اند. آمده بدست

گیرد. می قرار بررسی مورد تجمعی زمان براساس کنترل نمودار کارایی بعد بخش در کند. شناسایی را فرآیند در جابجایی تواند نمی

٢ ≤ r, Tr کنترل نمودار ٢.٣

بگیرید: نظر در ذیل بصورت را شکست r بین شده سپری زمان پارامتری سه وایبل توزیع برای

Yi =
ir∑

j=r(i−١)+١
Xj (i = ١,٢, ...,m) (٧)
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باشد. جا این در شکل عنوان :١ شکل

است، نامعلوم Y توزیع چون هستند. پارامتری سه وایبل توزیع با توزیع هم و مستقل تصادفی متغیرهای Xj , (j = ١,٢, , N) بطوریکه

که کنید فرض گردد. می استفاده ذیل پیشنهادی روش از کنترل حدود ساختن برای آورد. بدست را توزیع درصدی نقاط توان نمی

µ١ ∼= Ê(Y ), µ٢ ∼= V̂ (Y ) (٨)

از: عبارتند برآوردگرها این هستند. Y متغیرتصادفی µ٢ واریانس و µ١ میانگین مقادیر برآوردگرهای V̂ (Y ) و Ê(Y ) بطوریکه

Ê(Y ) = r[σ̂Γ(١+
١
p̂
) + τ̂ ], V̂ (Y ) = rσ̂٢{Γ(١+

٢
p̂
)− [Γ(١+

١
p̂
)]٢} (٩)

زد. تقریب گشتاورهایش از استفاده با توان می را Y توزیع

گشتاوری دو نرمال تقریب ١.٢.٣

ذیل شرایط اگر باشد. Y تصادفی متغیر کشیدگی β∗٢ = µ۴/µ
٢
٢ و چولگی β

∗
١ = µ٢٣/µ

٣
٢ ، واریانس µ٢ ، میانگین µ١ که کنید فرض

|β∗١ | < ٠٫ ۵, ٢٫ ٨ < β∗٢ < ٣٫ ٢ (١٠)

W١ = (Y − c)/h که کنید فرض زند. می تقریب را Y درصدی نقاط خوب خیلی گشتاوری دو نرمال تقریب روش باشد، برقرار تقریباً

تصادفی متغیر α/٢ درصدی نقاط zα/٢ و −zα/٢ چون است. استاندارد نرمال تصادفی W١متغیر بنابراین باشند، ثابت h و c بطوریکه

از: عبارتند Y توزیع پائینی و باالیی درصدی نقاط W١هستند،

L̂r = c− hzα/٢, Ûr = c+ hzα/٢

از: عبارتند h و c بطوریکه

c = µ١ ∼= Ê(Y ), h =
√
µ٢ ∼=

√
V̂ (Y )
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گشتاوری سه خی–دو تقریب ٢.٢.٣

ذیل: شرایط اگر قبل، بخش در µ١, µ٢, β∗١ , β
∗
٢ تعریف به توجه √با

β∗١ = µ٣/µ
٣/٢
٢ > ٠ and |β∗٢ − (٣+ ١٫ ۵β∗١)| 6 ٠٫ ۵ (١١)

و ν = ٨/β١∗ , h =
√
µ٢/٢ν بطوریکه است. آزادی درجه ν با خی-دو تقریبی توزیع دارای W٢ = (Y − c)/h بنابراین کند، صدق

از: عبارتند Y توزیع پائین و باال حدود قبل بخش مشابه بنابراین آیند. می بدست خی-دو توزیع اول گشتاور سه از استفاده با c = µ١−hν

L̂r = c+ hχ٢α/٢,v, Ûr = c+ hχ٢١−α/٢,v

که دهد می نشان سازی شبیه نتایج ١١ و ١٠ های شرط براساس است. آزادی درجه ν با خی-دو توزیع پائین درصدی نقطه χ٢α,ν بطوریکه

زمانی نیز نرمال گشتاوری دو روش زند. می تقریب خوب باشد، p < ٢٫ ٢ که زمانی را Y متغیرتصادفی توزیع ، دو خی– گشتاوری سه روش

زند. می تقریب خوب را Y تصادفی متغیر توزیع باشد، p ≥ ٢ که

تجمعی مقادیر گردد. می استفاده T٣ نمودار رسم برای است، شده سازی شبیه داده ۶٠ شامل که ١ مثال های داده از مثال این در .٢.٣ مثال

است. آمده بدست ٧ رابطه از استفاده با شکست ٣ بین زمان

داریم: بنابراین گردد. می استفاده h و c های ثابت تقریب برای اول مشاهده ٣٠ از

c = Ê(Y ) = ۵٫ ۵٧۵, h =

√
V̂ (Y ) = ٠٫ ۴١۵

آیند: می بدست ذیل بصورت کنترل حدود r = ٣ برای بنابراین

L̂r = c− hzα/٢ = ۴٫ ٣٢٩, Ûr = c+ hzα/٢ = ۶٫ ٨٢٠

دهد می نشان ٢ شکل همچنین باشد. می تغییر شناسایی برای T١ نمودار به نسبت بهتری ابزار T٣ نمودار است واضح ٢ شکل به توجه با

تواند می T٣ و T١ توان توابع مقایسه از استفاده با موضوع این است. تر مناسب بسیار گشتاوری دو نرمال تقریب روش براساس T٣ نمودار

باشد. T١می از بیشتر بسیار کند، می تغییر τ که زمانی T٣ برای توان مقدار که دهد می نشان ٣ شکل بگیرد. قرار ارزیابی مورد

نتیجه�گیری و بحث

و آستانه پارامتر روی بر همچنین است. شده مطالعه کنترل نمودار اساس بر اطمینان قابلیت پایش جهت پارامتری سه وایبل توزیع مقاله دراین

شناسایی در خوبی کارایی ها شکست بین تجمعی زمان اساس بر کنترل نمودار که واقعیت این است. شده بحث نیز پارامتر برآورد های شیوه

است. شده داده نشان دارد فرایند انحراف
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.٢ مثال برای T٣ کنترل نمودار :٢ شکل
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τ٠ = ١٫ ٠ :Tr برای توان منحنی :٣ شکل
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خطی رگرسیون تصادفی محدودیت با ریج تفاضلی برآوردگر

٢ بغالنی ١،منا روزبه مهدی

کامپیوتر علوم آمارو ریاضی، دانشکده سمنان، دانشگاه ١استادیار

کامپیوتر علوم آمارو ریاضی، دانشکده سمنان، دانشگاه ارشد کارشناسی ٢دانشجوی

نمونه وحدت برآوردگر این معرفی برای کنیم. می معرفی را تصادفی ریج تفاضلی برآوردگر نام به جدید برآوردگر یک مقاله، این در چکیده:

می اضافه آن به نیز تصادفی خطی محدودیت که تفاوت این با شد خواهند گرفته نظر در خطی مدل مورد در قبلی اطالعات و شود می حفظ

برای یافته تعمیم شده محدود ریج تصادفی برآوردگر یک است. ریج تصادفی برآوردگر و تفاضلی برآوردگر از تعمیم یک حاضر برآوردگر شود.

های محدودیت از برخی که رسد می نظر به باشند. وابسته خطاها که شود می تعریف زمانی پارامتریک نیمه رگرسیون مدل یک در پارامتر، یک

است. آمده تئوری، صورت به نتایج دادن نشان برای عددی مثال یک پایان، در شوند. می داشته نگه پارامتر فضای کل در شده اضافه خطی

پارامتریک. نیمه رگرسیون مدل خطی، محدودیت ریج، تفاضلی برآوردگر (ORE)، معمولی ریج برآوردگر کلیدی: واژه�های

.62J07 ،62J05 ،62G08 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

کنند: می پیروی زیر پارامتریک نیمه رگرسیون مدل از که دهید قرار مشاهداتی ,y١)را x١, t١), · · · , (yn, xn, tn)

yi = xiβ + f(ti) + ϵi, i = ١, ..., n (١)

به وtها مجهول تابع یک f(·) است، نامعلوم پارامترهای از بردار یک β = (β١, ..., βp)
′ و معلوم بردار p ،xi i = ١, ..., n که زمانی

توزیع با تایی n بردار ϵیک که کنیم می فرض است. نمونه در مشاهدات تعداد n که ای گونه به اند شده مرتب t١ ≤ t٢ ≤ ... ≤ tn صورت

استاندارد خطی های مدل به نسبت پارامتریک نیمه رگرسیون های مدل باشد. می E(ϵϵ′) = σ٢V و E(ϵ) = ٠ دارای که نامشخص

که است مفید زمانی مدل این از استفاده واقع در هستند. ناپارامتریک وهم پارامتریک قسمت دارای هم آنها که دلیل این به پذیرترند، انعطاف

باشد. داشته رابطه t مستقل متغیر با غیرخطی طور وبه x مستقل متغیر با خطی طور به y وابسته متغیر

در ناپارامتریک مقدار حضور از ناشی اریبی بردن بین از برای تفاضل از و شد متمرکز خطی مقدار برآورد بر (٢٠٠٠) یاچیو (١.١) مدل در

برد. کار به را تفاضل توالی از باالتری مرتبه (٢٠٠٧) همکاران و وانگ نمود. استفاده مدل

کنیم: می بازنویسی زیر صورت به بردار و ماتریس صورت به را (١.١) مدل ابتدا تفاضلی برآوردگر از شکلی آوردن بدست برای

mona.baghlany@gmail.com: بغالنی ٢منا



y = Xβ + f(t) + ϵ, (٢)

n × p ماتریس یک X = (x١, ...,xn)
′ و y = (y١, ..., yn)

′,f(t) = (f(t١), ..., f(tn))
′, ϵ = (ϵ١, ..., ϵn) که طوری به

زیر شرایط با تفاضل های وزن d٠, ..., dm و تفاضل مرتبه m که ای گونه به دهید، قرار m + ١ بردار یک را d = (d٠, ..., dm) باشد.

باشند:
m∑
j=٠

dj = ٠,
m∑
j=٠

d٢j = ١ (٣)

کنیم: می تعریف زیر صورت به کنند می تبعیت (٣.١) از آن عناصر که (n−m)× n ابعاد با را D تفاضلی ماتریس اکنون

D =


d٠ d١ ... dm ٠ ٠ ... ٠
٠ d٠ d١ ... dm ٠ ... ٠
...

. . .
...

٠ ٠ ... ٠ d٠ d١ ... dm


داریم: مجموع در دهد. می را پارامتر اثر مستقیم برآورد اجازه ،(٢.١) مدل در تفاضلی ماتریس بردن کار به با

Dy = DXβ +Df(t) +Dϵ, (۴)

باید بنابراین کند. می حذف را Df(t) اقدام این کند. می حذف بزرگ های نمونه در را ناپارامتری اثر (۴.١) مدل در D تفاضلی ماتریس

کنیم: بازنویسی زیر صورت به را (۴.١)

Dy
.
= DXβ +Dϵ,

یا

ỹ
.
= X̃β + ϵ̃, (۵)

و E(ϵ̃) = ٠ با نامعلوم توزیع دارای تایی (n − m) بردار یک ϵ̃ بنابراین، .ϵ̃ = Dϵ ،X̃ = DX ،ỹ = Dy که ای گونه به

.VD = DVD′ ̸= In−m که ای گونه به است E(ϵ̃ϵ̃′) = σ٢VD

است: شده نوشته زیر ترتیب به حاضر مقاله

خصوصیات از برخی و شود. می معرفی جدید WDMRE ،٣ بخش در سپس، کنیم. می معرفی را ریج تفاضلی برآوردگر یک ،٢ بخش در

نتیجه و بحث به ،۶ بخش در و شود می ارائه شده سازی شبیه عددی مثال یک ۵ بخش در دهیم. می نشان ۴ بخش در را جدید WDMRE

پردازیم. می گیری
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ریج تفاضلی برآوردگر ٢

آید: می بدست زیر صورت به COV (ϵ) = σ٢VD مربعات حداقل تفاضلی برآوردگر

β̂D = C−١
D X′V −١D y (۶)

.CD = X′V −١D X که ای گونه به

است: زیر صورت به ریج تفاضلی برآوردگر

β̂DRE(k) =
(
CD + kI

)−١
X′V −١D y = CD(k)

−١X′V −١D y (٧)

داریم باشد. اسکالر مقدار یک k > ٠ ، CD(k) = CD + kI که طوری به

β̂DRE(k) توان می هستند، جابجایی قابل C−١D و Tk ومشاهده ،Tk =
(
I + kC−١D

)−١
= CD(k)

−١CD = CDCD(k)
−١

نوشت: زیر صورت رابه

β̂DRE(k) = Tkβ̂D = TkC
−١
D X′V −١D y = C−١D TkX

′V −١D y (٨)

شود. می گفته ریج عامل Tk که طوری به

j مستقل تصادفی خطی های محدودیت مجموعه یک غالب در را β درباره اطالعات برخی که دهید اجازه (۵.١) مدل به توجه با مجموع در

دهیم: ارائه زیر صورت به تایی

r = Rβ + e, e ∼ (٠, σ٢W ) (٩)

ماتریس و ٠ میانگین دارای توزیعی با j× ١ بردار یک e و p رتبه با j× p معلوم ماتریس یک R ،j× ١ تصادفی بردار یک r که طوری به

صورت به ϵ تصادفی بردار که شود می فرض این، بر عالوه باشد. مثبت معین و معلوم W که شود می فرض باشد، σ٢W کواریانس واریانس

است. مستقل e از تصادفی

تعریف زیر صورت به (۵.١) مدل به تصادفی خطی محدودیت کردن اضافه با رگرسیونی پارامتر بردار برای (DME) تفاضلی مخلوط برآوردگر

شود: می

β̂DME =
(
CD +R′W−١R

)−١(
X′V −١D y +R′W−١r

)
(١٠)

شود: می تعریف زیر صورت به که آورد خواهیم دست به تصادفی ریج تفاضلی مخلوط برآوردگر یک DRE و DME ترکیب با

β̂DMRE(k) = Tkβ̂DME = Tk
(
CD +R′W−١R

)−١(
X′V −١D y +R′W−١r

)
(١١)

۴٢۵



WDMRE وزنی ریج تفاضلی مخلوط برآوردگر ٣

DRE و WDME ترکیب با که کنیم می معرفی (WDMRE) وزنی ریج تفاضلی مخلوط برآوردگر نام به جدیدی برآوردگر بخش، این در

شود: می تعریف زیر صورت به WDME آید. می بدست

β̂WDME(w) =
(
CD + wR′W−١R

)−١(
X′V −١D y + wR′W−١r

)
(١٢)

است. نامنفی و تصادفی غیر وزنی اسکالر یک w(٠ ≤ w ≤ ١) که طوری به

که کنیم می )مشاهده
CD + wR′W−١R

)−١
= C−١D − wC

−١
D R′

(
W + wRC−١D R′

)−١
RC−١D (١٣)

توان می
(
C−١D − wC−١D R′(W + wRC−١D R′)−١RC−١D

)
wR′W−١r = wC−١D R′

(
W + wRC−١D R′

)−١
r وسپس

کرد: بازنویسی زیر صورت به را (١.٣) در آمده بدست WDME

β̂WDME(w) = β̂DLSE + wC−١D R′
(
W + wRC−١D R′

)−١(
r −Rβ̂DLSE

)
(١۴)

جایگزینی با شود. می معرفی آید، می بدست DRE و WDME ترکیب از که زیر، متفاوت روش با ریج، برآوردگر جدید نوع یک اکنون

آوریم: بدست زیر مانند جدید WDMRE یک توانیم می (٣.٣) در WDME در DRE با β̂DLSE

β̂WDMRE(w, k) = β̂DRE(k) + wC−١D R′
(
W + wRC−١D R′

)−١(
r −Rβ̂DRE(k)

)
= C−١D TkX

′V −١D Y + wC−١D R′
(
W + wRC−١D R′

)−١(
r −RC−١D TkX

′V −١D Y
)

=
(
C−١D − wC

−١
D R′(W + wRC−١D R′)−١RC−١D

)
TkX

′V −١D Y + wC−١D R′
(
W + wRC−١D R′

)−١
r

=
(
C−١D − wC

−١
D R′(W + wRC−١D R′)−١RC−١D

)(
TkX

′V −١D Y + wR′W−١r
)

=
(
CD + wR′W−١R

)−١(
TkX

′V −١D Y + wR′W−١r
)
. (١۵)

و DRE ، WDME شامل که است یافته تعمیم برآوردگر یک برآوردگر این که است بدیهی β̂WDMRE(w, k) تعریف از حقیقت، در

و R = ٠ اگر β̂WDMRE(w, k) = β̂DRE(k) (١,w)β̂WDMRE؛ = β̂WDME(w) خاص، حالت در است. DLSE

.β̂WDMRE(٠,١) = β̂DLSE

بود. خواهد آسان β̂WDMRE(w, k) جدید برآوردگر از پراکندگی ماتریس و ریاضی امید محاسبه این، بر عالوه

E(β̂WDMRE(w, k)) =
(
CD + wR′W−١R

)−١(
TkCD + wR′W−١R

)
βD = βD +A(Tk − I)CDβD (١۶)

و

V ar(β̂WDMRE(w, k)) = σ٢
(
CD + wR′W−١R

)−١(
TkCDTk + wR′W−١R

)(
CD +R′W−١R

)−١
= σ٢A(TkCDTk + w٢R′W−١R

)
A (١٧)

.A =
(
CD + wR′W−١R

)−١ که طوری به
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WDMREجدید برآوردگر برتری ۴

صورت به آن MSEM ، βD از آمده بدست β̂D برآوردگر هر برای

،MSEM(β̂D) = E(β̂D − βD)(β̂D − βD)
′ = V arβ̂D +Bias(β̂D)Bias(β̂D)

′

بین از هستند. اریبی بردار و پراکندگی ماتریس دهنده نشان ترتیب به V ar(β̂D), Bias(β̂D) = E(β̂D) − βD که طوری به

اگر تنها و اگر دارد برتری β̂١ برآوردگر به زمانی β̂٢ برآوردگر ، MSEM معیار نظر از β̂٢ و β̂١ برآوردگرهای

معیار به نسبت همیشه MSEM معیار که باشید داشته توجه باشد. برقرار ∆(β̂١, β̂٢) = MSEM(β̂١) −MSEM(β̂٢) > ٠
کنیم. می استفاده برآوردگرها میان مقایسه برای MSEM معیار از تنها بنابراین دارد، برتری (MSE) خطا میانگین مربع

WDMRE جدید برآوردگر و β̂DMRE(k) ،β̂ORE(k)،β̂WDME(w) برآوردگرهای برای را MSEM آسانی به توان می اکنون

آورد: بدست زیر مانند β̂WDMRE(w, k)

MSEM(β̂WDME(w)) = σ٢A(CD + w٢R′W−١R)A

MSEM(β̂ORE(k)) = σ٢TkC
−١
D Tk + b٢b

′
٢

MSEM(β̂DMRE(k)) = σ٢TkA١Tk + b٢b
′
٢

MSEM(β̂WDMRE(w, k)) = σ٢A(TkCDTk + w٢R′W−١R)A+ b١b
′
١

A١ = (CD +R′W−١R)−١.،b٢ = (Tk − I)βD ، b١ = Bias(β̂WDMRE(w, k)) = A(Tk − I)CDβD که طوری به

می بررسی را ها تفاضل آنها، MSEM نظر از β̂DMRE(k) و β̂ORE(k) ، β̂WDME(w) با β̂WDMRE(w, k) مقایسه منظور به

کنیم:

∆١ = MSEM(β̂WDME(w))−MSEM(β̂WDMRE(w, k))

= σ٢A(CD + w٢R′W−١R)A− (σ٢A(TKCDTK + w٢R′W−١R)A+ b١b
′
١)

= σ٢V ١ − b١b′١ (١٨)

∆٢ = MSEM(β̂ORE(k))−MSEM(β̂WDMRE(w, k))

= σ٢TkC
−١
D Tk + b٢b

′
٢ − (σ٢A(TKCDTK + w٢R′W−١R)A+ b١b

′
١)

= σ٢V ٢ + b٢b
′
٢ − b١b′١ (١٩)

∆٣ = MSEM(β̂DMRE(k))−MSEM(β̂WDMRE(w, k))

= σ٢TkA١Tk + b٢b
′
٢ − (σ٢A(TKCDTK + w٢R′W−١R)A+ b١b

′
١)
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= σ٢V ٣ + b٢b
′
٢ − b١b′١ (٢٠)

که طوری به

V١ = A(CD − TkCDTk)A

V٢ = TkC
−١
D Tk −A(TkCDTk + w٢R′W−١R)A

V٣ = TkA١Tk −A(TkCDTk + w٢R′W−١R)A

کنیم. می بیان را MSEM معیار در WDME به نسبت WDMRE برتری جهت کافی و الزم شرایط زیر، قضایای در

یعنی دارد، برتری β̂WDME(w) برآوردگر به نسبت MSEM معیار نظر از β̂WDMRE(w, k)(k > ٠) جدید برآوردگر .١.۴ قضیه

.b١V١−١b′١ ≤ σ٢ اگر تنها و اگر ∆١ ≥ ٠

.V١ = A(CD − TkCDTK)A > ٠ که کنیم می ثابت ابتدا اثبات.

که طوری به ، CD = Q′ΛQ که ای گونه به دارد، وجود Q متعامد ماتریس ، CD = X ′VD
−١X > ٠ برای

توانیم می آسانی به بنابراین، .Λ = diag(λ١(CD), ..., λP (CD)), λi(C) > ٠

که ای گونه به کنیم، محاسبه را CD − TkCDTK = QΓQ′ = Qdiag(τ١, ..., τp)Q
′

Γ = Λ− (I + kΛ−١−(١Λ(I + kΛ−١−(١,

،τi = λiCD − λiCD/(١+ k/λi(CD))
٢ = k(k + ٢λi(CD))λi(CD)/(λi(CD) + k)٢

مشاهده با CD − TkCDTk > ٠ که معنی این به τi > ٠ بنابراین ، k > ٠, λi(CD) > ٠ برای

V١ = A(CD − TkCDTk)A > ٠) داشت خواهیم ،A = (CD + wR′W−١R)−١) > ٠
� b′١V١

−١b١ ≤ σ٢ اگر تنها و اگر آورد بدست را ∆١ ≥ ٠ توان می (٢٠١٠) هو و ییلین در ٢ لم طبق

کنیم. می استفاده زیر قضیه از ORE و WDMRE مقایسه برای اکنون

در β̂WDMRE(w, k) تصادفی برآوردگر ،λ١(A(TkCDTk + w٢R′W−١R)A(TkCD
−١Tk)

−١) < ١ که زمانی .٢.۴ قضیه

.b′١(σ
٢V٢ + b٢b

′
٢)
−١b١ ≤ ١ اگر تنها و اگر ∆٢ ≥ ٠ یعنی است، برقرار β̂ORE(k) برآوردگر به نسبت ، MSEM معیار

A(TkCDTk +R′W−١R)A > ٠ ،TkCD−١Tk > ٠ داریم که آنجا از اثبات.

ییلین در ٣ لم از استفاده وبا (۶.۴) معادله از توان می ،λ١(A(TkCDTk +w٢R′W−١R)A(TkCD
−١Tk)

−١) < ١ که زمانی

تنها و اگر ∆٢ ≥ ٠ داریم ، (٢٠١٠) هو و ییلین در ٢ لم گیری کار به و (۶.۴) معادله از بنابراین .V٢ > ٠ که گرفت نتیجه (٢٠١٠) هو و
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.b′١(σ
٢V٢ + b٢b

′
٢)
−١b١ ≤ ١ اگر

�
آورد: بدست را زیر قضیه آسانی به توان می ،٢ قضیه اثبات مشابه

β̂WDMRE(w, k) جدید تصادفی برآوردگر ، ،λ١(A(TkCDTk + w٢R′W−١R)A(TkA١Tk)
−١) < ١ که زمانی .٣.۴ قضیه

.b′١(σ
٢V٣ + b٢b

′
٢)
−١b١ ≤ ١ اگر تنها و اگر ∆٣ ≥ ٠ یعنی دارد، برتری β̂DMRE(k) برآوردگر به نسبت MSEM معیار در

سازی شبیه و عددی مثال ۵

مدل از پاسخ متغیر مطالعه این در ایم. کرده استفاده سازی شبیه از عددی، مثال دادن نشان برای مقاله این در

ỹ
.
= X̃β + ϵ̃,

١×۴ بردار یک µ که ,N(µاست σ) توزیع دارای که است ماتریس۴×١٠٠ یک نیز X̃ توضیحی متغیر آید. می بدست n=١٠٠ حجم به

e و است ١٠٠× ماتریس١٠٠ یک V که است شده سازی شبیه N(٠,٠٫ ٠١V ) توزیع با نیز ϵ همچنین است. ۴× ماتریس۴ یک σ و

DMRE ، ORE برآوردگرهای برای را MSEM توان می اکنون است. شده سازی شبیه N(٠, σ٢eIn) توزیع با که است تصادفی خطای نیز

کرد. مقایسه هم با را نتایج و آورد بدست جدید WDMRE و WDME ،

مقادیر مقایسه با که است این هدف دهیم. می مختلف مقادیر k به و گرفتیم نظر در کوچک خیلی نه و ثابت مقدار یک را w ،١ جدول در

پذیر امکان مناسب w و k مقدار انتخاب با کار این که نماییم، انتخاب را برآوردگر بهترین برآوردگر، چهار هر برای آمده بدست MSEM

مقدار β̂DMRE و β̂ORE برآوردگرهای در وزن کردن وارد از قبل که کنیم می مشاهده جدول به توجه با است. آمده ١ جدول در است.نتایج

OREوDMRE،WDME،WDMRE برای MSEM برآورد :١ جدول
w=١ w=٠.۵ w=٠.٢ w

k=٠.٠٠۶ k=٠.٠٠٣ k=٠.٠٠١ k=٠.٠٠۶ k=٠.٠٠٣ k=٠.٠٠١ k=٠.٠٠۶ k=٠.٠٠٣ k=٠.٠٠١ k

١.٧٣٩۴٢١ ١.۴٢۶٢٣ ١.۵٣٠۶٧ ١.٧٣٩۴٢١ ١.۴٢۶٢٣ ١.۵٣٠۶٧ ١.٧٣٩۴٢١ ١.۴٢۶٢٣ ١.۵٣٠۶٧ ORE

١.۵٢١٠٩ ٠.٩٠۵۴٣۴ ٠.٢۴٧٩۵٢ ١.۵٢١٠٩ ٠.٩٠۵۴٣۴ ٠.٢۴٧٩۵٢ ١.۵٢١٠٩ ٠.٩٠۵۴٣۴ ٠.٢۴٧٩۵٢ DMRE

٠.٠٠١٠۵٨۴۵ ٠.٠٠١٠۵٨۴۵ ٠.٠٠١٠۵٨۴۵ ٠.٠٠١١٣۴۴٠ ٠.٠٠١١٣۴۴٠ ٠.٠٠١١٣۴۴٠ ٠.٠٠١۴٠٩١٨ ٠.٠٠١۴٠٩١٨ ٠.٠٠١۴٠٩١٨ WDME

٠.٠٠١٠۵٨١۶ ٠.٠٠١٠۵٧٩٨ ٠.٠٠١٠۵٨١٨ ٠.٠٠١١٣٣٨١ ٠.٠٠١١٣٣۵٧ ٠.٠٠١١٣٣٩٢ ٠.٠٠١۴٠٧٩۶ ٠.٠٠١۴٠٧۶٧ ٠.٠٠١۴٠٨٣٣ WDMRE

و β̂WDME برآوردگرهای در وزن کردن وارد از پس و ندارند بقیه به نسبت مناسبتری وضعیت پس برآوردگرهاست سایر از بیشتر MSEM

یکسان تقریبا MSEM مقدار نظر از β̂WDMRE و β̂WDME برآوردگر دو وضعیت تقریبا اینکه با است. شده بهتر وضعیت β̂WDMRE

بود. خواهد β̂WDME برآوردگر از بهتر نسبت به وضعیت است، وزنی هم و است ریج هم که β̂WDMRE برآوردگر در ولی است

۴٢٩



β̂WDME برآوردگرهای بین تفاوت ممکن، k مقدار بهترین انتخاب با همچنین آن گرفتن نظر در ثابت شرط به و w مقدار کردن کوچکتر با

شود. می دیده وضوح به آن MSEM معیار نظر از β̂WDMRE وضعیت بودن بهتر و است شده داده نشان بهتر β̂WDMRE و

نتیجه�گیری و بحث

خصوصیات برخی نمودیم. معرفی (β̂WDMRE) خطی رگرسیون تصادفی محدودیت با ریج تفاضلی برآوردگر نام به برآوردگری مقاله این در

ORE برآوردگرهای به نسبت شرایطی تحت MSEM معیار نظر از جدید برآوردگر که دادیم نشان سپس و گرفت قرار بحث مورد برآوردگر این

های داده که مثالی قالب در را خود های یافته پایان، در باشد. می MSEM مقدار کمترین دارای و است مناسب�تر DMRE و WDME ،

دادیم. نشان بودیم کرده سازی شبیه را آن
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مفصل تابع از استفاده با شفایافته متغیره دو ای خوشه بقای تحلیل

٢ آخوند محمدرضا روزبهانی١، مرضیه

اهواز چمران شهید دانشگاه آمار، ارشد کارشناسی ١دانشجوی

اهواز چمران شهید دانشگاه آمار، گروه علمی هیات ٢عضو

افرادی مطالعات این در است. یافته ای ویژه اهمیت پزشکی مطالعات در امروزه که است آمار علم های شاخه از یکی بقا تحلیل چکیده:

از بسیاری در همچنین شوند. می نامیده شفایافته افراد گونه این که کنند نمی تجربه مطالعه پایان تا را نظر مورد پیشامد هرگز که هستند

ها خوشته درون مشاهدات که آیند دست به هایی خوشه از بقا مشاهدات که است ممکن اما شوند. می فرض مستقل بقا های زمان کاربردها،

این در اند. نشده مشاهده معین های خوشه در که است ای نشده گیری اندازه کمکی متغیرهای دلیل به وابستگی این که باشند وابسته هم به

دو بقا های زمان میان وابستگی طرفی از دهیم. می برازش اهواز شهر تولد فاصله های داده به را شفایافته نسبت با متغیره دو بقا مدل مطالعه

آوری جمع (خوشه) مختلف بهداشتی مراکز از تولد فاصله مشاهدات اینکه به توجه با و کنیم می سازی مدل مفصل تابع استفاده با را متغیره

زنجیر کارلوی مونت الگوریتم و بیزی روش از پارامترها برآورد برای شد. استفاده وابستگی این گرفتن نظر در برای شکنندگی مدل از اند شده

کنیم. می استفاده مارکفی

مارکوفی. زنجیر کارلو مونت روش بیزی، روش شکنندگی، مدل مفصل، تابع شفایافته، مدل کلیدی: واژه�های

.62P25 ،62F15 ،62N01 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

بنابراین شوند. می بندی گروه هایی خوشه در مطالعه مورد جامعه ها داده نوع این در باشند. می ای خوشه بقای های داده بقا، های داده از نوعی

.. و ژنتیکی یا محیطی مشاهده قابل غیر عوامل از ناشی که باشند می مشترکی های ویژگی دارای هستند یکسان های خوشه درون که افرادی

یک شکنندگی عنوان به تصادفی اثر یک کردن وارد شوند. می نامیده شکنندگی یا ناهمگنی عنوان به نشده مشاهده خطر عوامل این است.

(١٩٧٩) همکاران و وایپل توسط بار اولین شکنندگی عبارت باشد. می نشده مشاهده ناهمگنی و وابستگی گرفتن نظر در برای مناسب روش

،(٢٠٠٨) جانسن و دئوچتی به توان می اند کرده کار شکنندگی روی بر که افرادی جمله از گرفت. قرار استفاده مورد متغیره تک بقا مدل در

باشد می خطر تابع روی بر ضربی اثر دارای نشده مشاهده تصادفی متغیر شکنندگی مدل در کرد. اشاره (١٩٨۶) هوگارد و (٢٠١١) هنگل

اخیر های سال در که های روش از دیگر یکی است. مثبت پایدار و توانی واریانس نرمال، لگ گاما، قبیل از پارامتری توزیع داری معموال و

m-ruzbahani@mscstu.scu.ac.ir : روزبهانی ٢مرضیه



تابع که هستند توابعی ها مفصل باشد. می مفصل تابع شود می استفاده متغیره چند بقا های داده میان وابستگی ساختار رفتن نظر در برای

بقا های داده سازی مدل برای مفصل تابع از که محققانی جمله از کنند. می متصل متغیره یک ای حاشیه توزیع تابع به را متغیره چند توزیع

کرد. اشاره (٢٠١١) وینکه و (٢٠٠۵) زامیر و تریوید ،(٢٠٠۶) نلسن به توان می کردند استفاده متغیره چند

این نکنند تجربه مطالعه پایان تا را نظر مورد پیشامد که است ممکن مطالعه تحت افراد که دارد وجود هایی موقعیت متغیره چند بقا تحلیل در

بوگ توسط که است آمیخته مدل شفایافته، های مدل از نوع ترین رایج شوند. می نامیده مصون یا شفایافته افراد عنوان تحت افراد گونه

بررسی مرگنسترن - گامبل - فارلی مفصل تابع اساس بر را متغیره طوالنی بقا های داده (٢٠١٣) همکاران و لئوزادا است. شده ارائه (١٩۴٩)

از پارامترها برآورد برای ها آن است. شده ارائه شفایافتگی نسبت در کمکی متغیرهای و شده سانسور های داده حضور در مدل این که کردند

بقا های داده تحلیل برای را بیزی های روش نیز (٢٠٠۶) همکاران و رومئو همچنین کردند. استفاده کارلو مونت سازی شبیه و بیزی روش

برای بپردازیم. اهواز شهر در تولد فاصله های داده سازی مدل به داریم قصد مطالعه این در کردند. ارائه را مفصل توابع از استفاده با متغیره دو

خوشه) ) بهداشتی مرکز سیزده از مشاهدات اینکه دلیل به همچنین کرد. خواهیم استفاده مفصل تابع از سوم و دوم تولد فاصله توام سازی مدل

بخش ۴ در مقاله این کنیم. برآورد را پارامترها و کرده مدل وارد تصادفی اثر عنوان به را بهداشت مراکز اثر اند شده آوری جمع اهواز شهر در

۴ بخش در و بیان را پارامترها برآورد روش ٣ بخش پردازیم. می شفایافته متغیره دو های داده سازی مدل به ٢ بخش در که است شده ارائه

است. شده ارائه گیری نتیجه و بحث ۵ بخش در و کرده سازی پیاده اهواز شهر تولد فواصل روی بر را شده ارائه مدل

شفایافته متغیره دو های داده سازی مدل ٢

که کنید فرض متغیره دو حالت در باشند. می یکنواخت صورت به ها آن ای حاشیه توزیع توابع که هستند ای متغیره چند توابع مفصل، توابع

Cϕ مفصل تابع از استفاده با توام بقا تابع بنابراین باشند. (S١, S٢) ترتیب به ای حاشیه بقا توابع با پیوسته تصادفی متغیرهای (T١, T٢)

نوشت: زیر صورت به توان می را

S (t١, t٢) = Cϕ (S١ (t١) , S٢ (t٢))

آید: می دست به زیر صورت به توام بقا تابع گامبل-مرگنسترن فارلی- مفصل تابع از استفاده با که

S (t١, t٢) = S١ (t١)S٢ (t٢) (١+Φ(١− S١ (t١)) (١− S٢ (t٢)))

زمان میان وابستگی پارامتر ϕ و T٢ و T١ برای ترتیب به متغیرهای برای آمیخته شفایافته ای حاشیه بقا توابع S٢ (t٢) و S١ (t١) آن در که

باشد. می متغیره دو بقا های

تقسیم خطر معرض در افراد دیگر و مصون افراد جامعه زیر دو به ناهمگن صورت به جامعه که شود می فرض آمیخته شفایافته های مدل در

آمیخته های مدل در است. خطر معرض در ١− p احتمال با و شفایافته p احتمال با فرد هر که است این بر فرض ها مدل این در است. شده

است: زیر صورت به جامعه افراد کل برای چگالی و بقا تابع

Sj (tj) = pj + (١− pj)S٠ (tj) (١)
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و

fj (tj) = (١− pj) f◦ (tj) (٢)

شود. می گرفته نظر در گامبرتز و نمایی وایبل، توزیع دارای معموال و است شفانیافته افراد برای بقا تابع S٠ (tj) آن در که

دارای که باشد j = ١, .., ni و i = ١, .., n ، i خوشه در مادر ام j از تولد فاصله امین k ی دهنده نشان تصادفی متغیر Tijk کنید فرض

اند، آمده دست به مختلف (خوشه) بهداشتی مراکز از تولد فاصله مشاهدات که این به توجه با است. (١) رابطه بقا تابع با آمیخته وایبل توزیع

در مقیاس پارامتر طریق از را کمکی متغیرهای همچنین و کرده مدل وارد را مراکز) (اثر تصادفی اثر همبستگی ساختار گرفتن نظر در برای

نوشت: زیر صورت به توان می تصادفی اثر کردن وارد با را (١) رابطه از بقا تابع بنابراین شوند. می مدل وارد وایبل توزیع

Sk (tijk|zi) = pk + (١− pk) exp
(
−λijkzitrkijk

)
(٣)

صورت به آن چگالی تابع و

fk (tijk|zi) = (١− pk) exp
(
−λijkzitrkijk

)
ziλt

rk
ij (۴)

تصادفی اثر zi و کمکی متغیرهای از برداری Xijk وایبل، توزیع در مقیاس پارامتر λijk = exp (xijkβ) آن در که آید، می دست به

باشد. می (خوشه)

پارامترها برآورد ٣

i = ١, .., n برای (Cij١, Cij٢) شدن سانسور زمان و i خوشه در ام j مادر برای متغیره دو بقا های زمان (Tij١, Tij٢) کنید فرض

δijk = I(tijk = Tijk) و شده مشاهده بقا زمان tijk = min(Tijk, Cijk) بنابراین هستند، مستقل یکدیگر از j = ١, .., ni و
نوشت: زیر صورت به توان می را ام i خواشه درون افراد برای درستنمایی تابع بنابراین است. k = ١,٢ سانسور، نشانگر

L(θ|zi) =
ni∏
j=١

f (tij١, tij٢|zi)
∂S (tij١, tij٢|θ, zi)δij١(١−δij٢)

∂tij١

×
∂S(tij١, tij٢|θ, zi)δij٢(١−δij١)

∂tij٢
× S(tij١, tij٢|zi)(١−δij١)(١−δij٢)

نوشت: زیر صورت به توان می را ها داده کل برای درستنمایی تابع ها خوشه تصادفی اثرات برای g(zi) توزیع گرفتن نظر در با نتیجه در

L(θ) =

∫ ∫
· · ·
∫ n∏

i=١

ni∏
j=١

f (tij١, tij٢|zi)
∂S (tij١, tij٢|θ, zi)δij١(١−δij٢)

∂tij١

×
∂S(tij١, tij٢|θ, zi)δij٢(١−δij١)

∂tij٢
× S(tij١, tij٢|zi)(١−δij١)(١−δij٢)g(zi)dzi
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تابع گرفتن نظر در با میشوند مدل وارد وایبل توزیع مقیاس پارامتر طریق از کمکی متغیرهای و وایبل توزیع دارای ها حاشیه اینکه به توجه با

آید: می دست به زیر صورت به ام i خوشه برای درستنمایی تابع FGM مفصل

Li =

ni∏
j=١

(١+ ϕ (١− ٢S١ (tij١|zi)) (١− ٢S٢ (tij٢|zi)))
δij١δij٢

× (١+ ϕ (١− S٢ (tij٢|zi)) (١− ٢S١ (tij٢|zi)))δij١−δij١δij٢

× (١+ ϕ (١− S١ (tij١|zi)) (١− ٢S٢ (tij٢|zi)))δij٢−δji٢δji١

× (١+ ϕ (١− S١ (tij١|zi)) (١− S٢ (tij٢|zi)))(١−δij١)(١−δij٢)

× (f١ (tij١|zi))δij١(f٢ (tij٢|zi))δij٢(S١ (tij١|zi))(١−δij١)(S٢ (tij٢|zi))(١−δij٢)

های رابطه از که باشند می وایبل شرطی آمیخته چگالی و شرطی آمیخته شفایافته بقا تابع ترتیب به fk (tijk|zi) و Sk (tijk|zi) آن در که

در آن برای گاما توزیع تحقیق این در که باشد می ام i خوشه به مربوط تصادفی اثر zi همچنین آیند. می بدست k = ١,٢ برای (۴) و (٣)

است. شده گرفته نظر

بیزی بیزی روش از استفاده ها روش این جمله از که آورد دست به مختلفی های روش به را پارامترها برآورد توان می درستنمایی تابع داشتن با

توان می باشد اختیار در پارامترها مورد در اضافی اطالعات که صورتی در که است این کالسیک روش به نسبت بیزی روش مزیت از است.

از گیری انتگرال با که است پارامتر هر از پسین چگالی تابع آوردن دست به هدف بیزی روش در نمود. مدل وارد پیشین توزیع طریق از را آن

آیند. می دست به پسین توزیع تابع

آمده دست به zi و λijk = exp (xijkβ) ،rk ،pk پارامترهای با (٣) رابطه از که است آمیخته وایبل توزیع دارای Tijk که این فرض با

کنند می اختیار (−∞,+∞) بازه در مقادیری رگرسیونی ضرائب که است صورت این به آن پارامترهای برای پیشین توزیع بنابراین است.

پیشین توزیع از صورت این در پذیرد می مثبت مقادیر وایبل توزیع در شکل پارامتر ،βkh ∼ N
(
µkh, σ

٢
kh

)
نرمال پیشین توزیع از بنابراین

شد. استفاده آن برای گاما پیشین توزیع از است منفی غیر تصادفی متغیر یک تصادفی اثر که جایی آن از و rk ∼ Gamma (ak, bk) گاما

، k = ١,٢ برای pk ∼ Beta (ek, fk) بتا پیشین توزیع از درنتیجه کند می اختیار (◦,١) روی مقادیری شفایافتگی نسبت همچنین

پارامترها برای که پیشینی چگالی توابع و درستنمایی تابع کردن ترکیب با شد. گرفته نظر در j = ١, .., ni و i = ١, .., n ، h = ١, ..., p
محاسبه امکان آمده، دست به پسین توام توزیع زیاد ابعاد و پیچیدکگی خاطر به آید. می دست به توام پسین چگالی تابع شود، می گرفته نظر در

می استفاده مارکوفی زنجیر کارلوی مونت روش از پارامترها پسین تقریب برای ندارد. وجود تحلیلی روش به مدل پارامترهای پسین توزیع

این گیرد. می صورت پارامترها مورد در استنباط ها نمونه این براساس و شود می تولید پسین توزیع از تصادفی های نمونه روش این در گردد.

گرفت. صورت Openbugs افزار نرم از استفاده با ها سازی شبیه
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تولد فاصله های داده تحلیل ۴

بین فاصله درباره هایی پرسش شامل پرسشنامه این که باشد، می اهواز شهر در تولد فواصل به مربوط مطالعه این در استفاده مورد های داده

ساکن متاهل ساله ١۵-۴٩ زنان همه مطالعه مورد آماری جامعه بود. آنان همسران و متاهل زنان به مربوط دموگرافیک اطالعات و تولدها

و مصاحبه مستقیم، مشاهده صورت به اطالعات آوری جمع اند.روش کرده مراجعه اهواز شهر درمانی و بهداشتی مراکز به که باشد می اهواز

خوشه روش به مرکز ٢٢ بین از که اهواز درمانی بهداشتی مرکز ١٣ از ماه دو مدت به ها داده این است. بوده پرسشنامه طریق از اطالعات ثبت

گردید. آوری جمع بودند، شده انتخاب ای

نشده فرزند صاحب مدت طوالنی تا خود ازدواج از بعد که مادرانی یعنی مطالعه، در ایمن افراد حضور از باید چیز هر از بیش مطالعه این در

استفاده مایر کاپالن منحنی از کار این برای شویم. مطمئن کنند نمی تجربه را بعدی تولدهای فاصله و دارند فرزند یک حداکثر که مادرانی یا اند،

شفایافته و اند نکرده تجربه پیشامد که است افرادی از نشان باشد آمده در مسطح حالت به ثابت مقدار یک در منحنی اگر که طوری به شد

وابسته متغیر بنابراین هستند. افراد گونه این دارای سوم و دوم تولد فاصله که شد مشخص تولدها فاصله نمودار رسم با که شوند می محسوب

بررسی مورد کمکی متغیرهای و سوم) تولد (فاصله سوم و دوم فرزند بین زمانی فاصله و دوم) تولد (فاصله دوم تا اول فرزند بین زمانی فاصله

و راهنمایی سواد، (بی پدر تحصیالت دانشگاهی)، و دیپلم و دبیرستان کمتر، و راهنمایی سواد، (بی مادر تحصیالت ازدواج، هنگام زن سن

مادر اشتغال وضعیت سایر)، و لر عرب، (فارس، پدر قومیت سایر)، و لر عرب، (فارس، مادر قومیت دانشگاهی)، و دیپلم و دبیرستان کمتر،

زمان ما مطالعه این در که این به توجه با طرفی از تولد. فواصل بین سقط تعداد و قبلی فرزند به شیردهی زمان مدت شاغل)، غیر (شاغل،

مفصل تابع از استفاده با را وابستگی این که دارد وجود تولد فواصل میان وابستگی بنابراین ایم گرفته نظر در متغیره دو صورت به را بقا های

استفاده با مراکز این اثر بنابراین اند، شده آوری جمع مختلف بهداشتی مرکز ١٣ از تولد فاصله مشاهدات که این به توجه با و کردیم بندی مدل

های توزیع شد گفته ٣ بخش در که همانطور بیزی تحلیل برای گیرد. می صورت پارامترها مورد در استنباط و شده مدل وارد شکنندگی از

rk ∼ Gamma (١, ◦. ◦ ◦١) ،βkh ∼ Normal
(
◦,١ ◦ ◦٢

)
که طوری به شد انتخاب مدل در موجود پارامترهای برای پیشینی

پارامتر شد استفاده FGM مفصل تابع از که این به توجه با . باشند. می pk ∼ Uniform (◦,١) و ،Zi ∼ Gamma (١,١) ،
ترکیب با شد. گرفته نظر در آن برای ϕ̃ Uniform (◦,١) یکنواخت پیشین توزیع از نتیجه در دارد قرار [−١,١] محدوده در ϕ وابستگی

مارکوفی زنجیر کارلوی مونت سازی شبیه روش از استفاده با آید. می دست به توام پسین چگالی تابع پارامترها پیشین چگالی و درستنمایی تایع

١٠٠٠٠ که مشاهده ۴٠٠٠٠ طول به زنجیرهایی از استفاده با ها سازی شبیه این تمام آورد. دست به را پارامترها برای پسین توزیع توان می

عنوان به را پارامتر هر پسین توزیع میانگین شد. انتخاب مشاهده یک مشاهده ٣ هر از شد. گرفته نظر در سوختن دوره عنوان به اول مشاهده

فاصله رگرسیونی، پارامترهای برآورد شامل که ؟؟ و ١ جدول در تولد فواصل به مدل برازش از حاصل نتایج میگیریم. نظر در پارامتر آن برآورد

است. شده ارائه باشد می وابستگی پارامتر و شکنندگی واریانس خطر، نسبت ٩۵درصد، اطمینان

و است دار معنی دوم تولد فاصله بروی زن قومیت که شود می مشاهده رگرسیونی مدل پارامترهای درصد ٩۵ باورمند های فاصله به توجه با

است. دار معنی دوم تولد فاصله روی بر نیز مرد قومیت دارند. فارس قومیت با زنان به نسبت کوتاهتری تولد فاصله لر و عرب قومیت با زنان

نتیجه در یابد می افزایش افراد گاهی آ و شناخت تحصیالت سطح افزایش با اما نیست دار معنی دوم تولد فاصه روی بر مرد و زن تحصیالت

۴٣۶



سقط تعداد افزایش که است زایی مرده یا سقط تعداد دوم تولد فاصله روی بر گذار تاثیر عوامل دیگر از دارند. تری طوالنی تولد فاصله افراد

طوالنی تولد فاصله شاغل زنان است دار معنی دوم تولد فاصله روی بر نیز زن اشتغال یابد. می افزایش بقا و کاهش فرزند تولد وقوع خطر

این به شفایافتگی نسبت بودن پایین یابد. می افزایش بقا و کاهش فرزند تولد وقوع خطر زن اشتغال با دارند. دار خانه زنان به نسبت تری

به مدل برازش از حاصل نتایج است. بوده کوتاه پیگیری مدت که این خاطر به یا و نیست نابارور زنان شامل پرسشنامه این در که است علت

عرب و لر همسران با زنانی است. دار معنی سوم تولد فاصله روی بر مرد قومیت که دهد می نشان است، آمده ٢ جدول در که سوم تولد فاصله

مرده یا سقی تعداد و زن ازدواج،اشتغال هنگام زن سن مرد، و زن تحصیالت دارند. تری کوتاه تولد فاصله فارس همسران با زنان به نسبت

منطقه فرهنگی و محیطی عوامل که شود می مشاهده شکنندگی اثر باورمند فاصله به توجه با نیست. دار معنی سوم تولد فصله روی بر زایی

تولد فاصله برای شفایافتگی نسبت و ٠/٨۵١ وابستگی پارامتر هستند. گذار تاثیر تولد فواصل روی بر دارند قرار آنجا در بهداشت مراکز که ای

است. شده گزارش ٠/٠٣٣ سوم

نتیجه�گیری و بحث

شهر سوم و دوم تولد فاصله دادهای به تصادفی اثر گرفتن نظر در با مفصل تابع از استفاده با متغیره دو آمیخته شفایافته مدل مطالعه این در

متغیره دو آمیخته شفایافته مدل از استفاده با که ای مطالعه تاکنون، شد. بررسی نیز تولد فواصل روی بر گذار تاثیر عوامل و داده برازش اهواز

مطمئن مطالعه در ایمن افراد حضور از که زمانی روش این از استفاده است. نشده داده برازش تولد فاصله های داده به مفصل تابع از استفاده با
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دوم تولد فاصله روی بر شکنندگی اثر با FGM مفصل تابع از استفاده با آمیخته شفابافته مدل در پارامترها برآورد :١ جدول

خطر نسبت درصد ٩۵ باورمند فاصله پسین میانگین سطوح پارامتر

مرجع سطح فارس زن قومیت

١/٧٢ (٠/٢٩٩،٠/٧٩٧) ٠/۵٨۴ عرب

٢/٢۵ (٠/۴١٢،١/٢٢) ٠/٨١٣ لر

١/۴۴ (-٠/١٩۵ ،٠/٩) ٠/٣۶٩ سایر

مرجع سطح فارس مرد قومیت

١/٣۵۶ (-٠/٩۴٢ ،٠/٩۵٨) ٠/٣٠۵ عرب

٠/٩۴٠ (-٠/۶۶۵ ،-٠/٠٨۶) -٠/٠۶١ لر

٠/۴٧٧ (-١/٣۴۶ ،-٠/١٣۵) -٠/٧٣٩ سایر

مرجع سطح سواد بی زن تحصیالت

٠/٧٠٨ (-٠/٩٨٠ ،٠/٣٣٠) -٠/٣۴۵ کمتر و راهنمایی

٠/۶٣٨ (-١/٠٨۵ ،٠/٢٣٩) -٠/۴٨ دیپلم و دبیرستان

٠/۵٢۴ (-١/٣۵٣ ،٠/٠٩٣) -٠/۶۴۵ دانشگاهی

مرجع سطح سواد بی مرد تحصیالت

٠/٧٢۶ (-٠/٩۶۵ ،٠/٣۶۴) -٠/٣١٩ کمتر و راهنمایی

٠/۵۶٠ (-١/٢١۴ ،٠/١١٠) -٠/۵٧٩ دیپلم و دبیرستان

٠/٨٠۵ (-٠/٨٧٢ ،٠/۴٨٩) -٠/٢١۶ دانشگاهی

مرجع سطح دار خانه زن اشتغال وضعیت

٠/۶٧٠ (-٠/٧٩٧ ،-٠/٠٠۶) -٠/٣٩٩ شاغل

١/٠٢۶ (-٠/٠٠۴ ،٠/٠۵٢) ٠/٠٢۶ ازدواج هنگام زن سن

٠/٩٣۵ (-٠/١۶٣ ،٠/٠٢٧) -٠/٠۶٧ قبلی فرزند به شیردهی مدت

٠/٧١۶ (-٠/۵٨٢ ،-٠/١٠۵) -٠/٣٣٣ زایی مرده یا سقط تعداد

(٢/٢۶۴ ،١٠/٣۴) ۵/۵۴٩ شکنندگی واریانس

(٠/۵۶۴ ،٠/٩٩۴) ٠/٨۵١ وابستگی پارامتر

(٠/٠١ ،٠/٠۴) ٠/٠٣ شفایافتگی نسبت
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شکنندگی اثر با سوم تولد فاصله روی FGMبر مفصل تابع از استفاده با آمیخته شفایافته مدل در پارمترها برآورد :٢ جدول

خطر نسبت درصد ٩۵ باورمند فاصله پسین میانگین سطوح پارامتر

مرجع سطح فارس زن قومیت

١/٢٣٩ (-٠/٢۶٩ ،٠/٧٠٨) ٠/٢١۵ عرب

٠/٨١٠ (-٠/٧٨٢ ،٠/٧۴٩) -٠/٠٠٨ لر

٠/٨٣١ (-١/١٩٩ ،٠/٧٧۵) -٠/١٨۵ سایر

مرجع سطح فارس مرد قومیت

٠/٨١٠ (-٠/٣۴۶ ،-٠/١٣٣) -٠/٢١ عرب

١/٢۴۶ (٠/١٧٣ ،٠/٢٠١) ٠/٢٢ لر

٠/٩٠۴ (-١/٠١۴ ،٠/٧۶۴) -٠/١ سایر

مرجع سطح سواد بی زن تحصیالت

٠/٩٨۵ (-٠/٨٧۶ ،٠/٩۵٢) -٠/٠۴٢ کمتر و راهنمایی

٠/٨۶۵ (-١/٠٢٨ ،٠/٨٨٧) -٠/١۴۴ دیپلم و دبیرستان

٠/٧۵۵ (-١/۴١۵ ،٠/٩١۵) -٠/٢٨١ دانشگاهی

مرجع سطح سواد بی مرد تحصیالت

٠/٩٢۶ (-٠/٩۵۴ ،٠/٨٩٣) -٠/٠٧۶ کمتر و راهنمایی

٠/٧۴۵ (-١/١٩٢ ،٠/۶٨٢) -٠/٢٩۴ دیپلم و دبیرستان

٠/٧٠۶ (-١/٣۵ ،٠/۶٩٨) -٠/٣۴٧ دانشگاهی

مرجع سطح دار خانه زن اشتغال وضعیت

٠/٩٨۵ (-٠/۴٨۶ ،٠/٨۶۶) ٠/١٩٧ شاغل

١/٢١٧ (-٠/٠٨٨ ،٠/٠٠۴) -٠/٠۴٢ ازدواج هنگام زن سن

١/١۶۴ (-٠/٢۶٩ ،٠/۵٠۴) ٠/١۵٢ زایی مرده یا سقط تعداد

(٢/٢۶۴ ،١٠/٣۴) ۵/۵۴٩ شکنندگی واریانس

(٠/۵۶۴ ،٠/٩٩۴) ٠/٨۵١ وابستگی پارامتر

(٠/٠١ ،٠/٠۶) ٠/٠٣٣ شفایافتگی نسبت
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آن ویژگی�های و شبه-لیندلی کوموراسوامی توزیع

اسفندیاری٢ فاطمه روزگار١، رسول

یزد دانشگاه آمار علمی هیئت ١عضو

یزد دانشگاه آمار ارشد کارشناسی ٢دانشجوی

خاصی حالت�های می�کنیم. معرفی را می�شود نامیده شبه-لیندلی کوموراسوامی توزیع که توزیع�ها از جدیدی کالس یک مقاله این در چکیده:

ماکسیمم روش با توزیع این پارامترهای است. گاما کوموراسوامی و شبه-لیندلی لیندلی، کوموراسوامی توزیع�های شامل جدید توزیع این از

تحلیل برای کارا به�صورت جدید توزیع این درپایان، می�شود. ارائه گشتاور مولد تابع و گشتاورها خطر، نرخ تابع است. شده برآورد درستنمایی

می�شود. برده به�کار واقعی داده مجموعه یک

گشتاور. مولد تابع شبه-لیندلی، کوموراسوامی توزیع درستنمایی، ماکسیمم برآورد کلیدی: واژه�های

.62H12 ،62HX10 ،60E05 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

می�شود: تعریف زیر به�صورت (pdf) احتمال چگالی تابع این با θ و α پارامترهای با (QLD) شبه-لیندلی توزیع

g(x, θ, α) =
θ

α+ ١ (α+ θx)e−θx, α > −١. (١)

زیر احتمال چگالی تابع با می�شود تبدیل (١٩۵٨) لیندلی توزیع به (QLD) توزیع (؟؟) تساوی ،α = θ در که می�شود مشاهده آسانی به

g(x, θ) =
θ٢

θ + ١ (١+ x)e−θx, x > ٠, θ > ٠,

گاما و θنمایی توزیع�های از آمیخته�ای دهنده نشان ١ چگالی تابع می�شود. تبدیل (٢, θ) پارامترهای با گاما توزیع به α = ٠ اگر و

زیر به�صورت است (٢, θ)
g(x, θ, α) = pg١(x) + (١− p)g٢(x),

f.esfandiyari89@gmail.com : اسفندیاری ٢فاطمه



می�آید: به�دست زیر به�صورت (QLD) (cdf) تجمعی توزیع تابع .g٢(x) = θ٢e−θx و p =
١

α+ ١ , g١(x) = θe−θx که

G(x; θ, α) = ١− [١+
θx

α+ ١ ]e
−θx, x > ٠, θ > ٠, α > −١. (٢)

نسبت کاربردها برخی برای بهتری مدل (؟؟) معادله که داده�اند نشان مختلف روش�های به و کردند بحث توزیع این مختلف ویژگی�های روی ؟

به�دست را پواسون-لیندلی توزیع صفر در شده بریده و بنیان اندازه حالت (b ٢٠٠٨) همکاران و قیطانی همچنین می�دهد. ارائه نمایی توزیع

پواسون-لیندلی برآورد مختلف روش�های روی (٢٠٠٩) موتاری و همچنینقیطانی کردند. بحث آن کاربرد و مختلف ویژگی�های روی و آوردند

میشرا و راما کردند. بحث عمر طول داده�های ریسک محاسبه برای لیندلی توزیع کاربرد روی (٢٠١١) آچکار و مازوچلی کردند. بحث گسسته

ویژگی و آوردند به�دست را یافته تعمیم شبه-لیندلی توزیع (٢٠٠٩) دولتی و ذاکرزاده دادند. قرار مطالعه مورد را شبه-لیندلی توزیع (٢٠١٣)

دادند. قرار بحث مورد را آن کاربرد و ها

تابع است. شده استفاده کوموراسوامی توزیع نماد به�عنوان Kw عبارت از است. شده معرفی (١٩٨٠) کوموراسوامی توسط توزیع این

می�شود: ارائه زیر به�صورت آن توزیع

F (x; a, b) = ١− (١− xa)b, ٠ < x < ١, (٣)

است: زیر صورت به آن چگالی تابع و هستند. شکل پارامترهای b > ٠ و a > ٠ که

f(x; a, b) = abxa−١)١− xa)b−١, (۴)

به�صورت می�توان را توزیع�ها از یافته تعمیم کالس آنگاه بگیریم نظر در تصادفی متغیر یک برای پایه تجمعی توزیع تابع به�عنوان اگرG(x)را

کرد: تعریف زیر

F (x) = ١− [١−G(x)a)]b, (۵)

داده�ها اگر حتی بگیرد قرار استفاده مورد کارا به�صورت می�تواند Kw − G توزیع هستند. اضافی شکل پارامتر دو b > ٠ و a > ٠ که

است: زیر فرم به هم آن چگالی تابع باشد. شده سانسور

f(x; a, b) = abxa−١)١− xa)b−١, (۶)

برای مشابه طور به بگیریم. درنظر نرمال توزیع به�عنوان را (؟؟) رابطه در شده معرفی G(x) اگر می�آید به�دست Kw-نرمال خاص توزیع مثال

G(x) جای به گامبل و وایبول توزیع تابع دادن قرار با به�ترتیب (٢٠١٢) همکاران و کوردریو Kw-گامبل و (٢٠١٠) کوردریو Kw-وایبول

توزیع�های خانواده از هریک این�رو از است. کرده معرفی را یافته تعمیم شکست نرخ کوموراسوامی توزیع (٢٠١٣) الباتا می�آیند. به�دست

شود. تولید خاص توزیع یک به�عنوان G(x) دادن قرار با می�تواند Kw −G

ارائه خاص حالت�های برخی و KQL چگالی تابع برای بسطی می�شود. معرفی KQL شبه-لیندلی کوموراسوامی توزیع ابتدا مقاله این در

بررسی ۴ بخش در جدید توزیع این ویژگی�های سایر پایان، در می�شوند. بحث ٣ بخش در گشتاور مولد تابع و گشتاور چندک، تابع است. شده

شد. خواهد
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شبه-لیندلی کوموراسوامی توزیع ٢

توزیع به�عنوان (؟؟) معادله در G(x) گرفتن نظر در با می�کنیم. معرفی را KQL شبه-لیندلی کوموراسوامی پارامتری چهار توزیع بخش این در

شود: بازنویسی زیر به�صورت می�تواند KQL توزیع تابع (؟؟) در (؟؟) از استفاده و QL شبه-لیندلی

FKQL(x; θ, α, a, b) = ١−
[
١− [١− ١+ α+ θx

α+ ١ e−θx]a
]b
, (٧)

به�ترتیب: آن خطر نرخ تابع و احتمال چگالی تابع

f(x; θ, α, a, b) =
abθ(α+ θx)e−θx

(α+ ١)

[
١−

(
١+

θx

α+ ١

)
e−θx

]a−١ [
١− [١−

(
١+

θx

α+ ١

)
e−θx]a

]b−١
,

(٨)

h(x; θ, α, a, b) =
f(x; ξ)

F̄ (x; ξ)
=
ab θ

α+١ (α+ θx)e−θx
[
١− e−θx[١+ θx

α+١ ]
]a−١

١−
[
١− e−θx[١+

θx

α+ ١ ]
]a . (٩)

می�باشد. است، ξ = (θ, α, a, b) که

می�دهد. نشان مختلف پارامترهای مقادیر برای را KQL(θ, α, a, b) خطر نرخ تابع و چگالی تابع (؟؟) و (؟؟) شکل
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پارامتر مختلف مقادیر با خطر نرخ تابع :٢ شکل

KQL توزیع خاص حالت�های

KQL توزیع می�شود. نزدیک مختلف توزیع�های به دهیم تغییر را پارامترها که زمانی است، انعطاف�پذیری مدل بسیار شبه-لیندلی کوموراسوامی

داریم: را زیر حالت�های آنگاه باشد (؟؟) (cdf) با تصادفی متغیر X اگر است. زیر معروف توزیع�های خاص مدل�های شامل

است. شده معرفی (٢٠١٣) میشرا و راما که �می�دهد ما به را QL توزیع (؟؟) معادله آنگاه a = b = ١ اگر ١

داریم. را لیندلی کوموراسوامی توزیع α = θ اگر ٢

می�آید. به�دست (٢, θ) پارامترهای با گاما کوموراسوامی توزیع α = ٠ اگر ٣

می�آوریم. به�دست را لیندلی توزیع a = b = ١, α = θ اگر ۴

چگالی تابع بسط ١.٢

استفاده مورد بخش زیر این در شده ارائه ریاضی رابطه می�کنیم. ارائه را شبه-لیندلی کوموراسوامی توزیع چگالی تابع بسط زیربخش این در

آنگاه: | z |< ١ و باشد مثبت β اگر یافته تعمیم جمله�ای دو قضیه از استفاده با می�گیرد. قرار

(١− z)β−١ =
∞∑
i=٠

(−١)i
(
β − ١
i

)
zi, (١٠)

می�آید: به�دست زیر به�صورت (؟؟) معادله
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fKQL(x; θ, α, a, b) =
abθ(α+ θx)e−θx

(α+ ١)

∞∑
j=٠

(−١)j
(
b− ١
j

)[
١−

(
١+

θx

α+ ١

)
e−θx

]a(j+١)−١
. (١١)

(؟؟)داریم: رابطه آخر قسمت در (؟؟) رابطه از استفاده با حال

fKQL(x; θ, α, a, b) =
∞∑
j=٠

∞∑
k=٠

c

B(a/c, b)

θ

(α+ ١)j+١ (−١)
j+١
(
b− ١
j

)(
a(j + ١)− ١

k

)

×abθ(α+ θx)e−θ)k+١)x

(α+ ١)

[
١+

θx

α+ ١

]k
= wj,k

abθ(α+ θx)e−θ(k+١)x

(α+ ١)

[
١+

θx

α+ ١

]k
. (١٢)

که

wj,k =
∞∑
j

∞∑
k=٠

c

B(a/c, b)

θ

(α+ ١)j+١ (−١)
j+١
(
b− ١
j

)(
a(j + ١)− ١

k

)
است.

KQL توزیع آماری ویژگی�های ٣

گشتاور. مولد تابع و گشتاورها چندک، تابع به�خصوص می�دهیم. KQL توزیع آماری ویژگی�های بررسی به اختصاص را بخش این

چندک تابع ١.٣

داریم: (؟؟) رابطه کردن معکوس و مستقیم محاسبه با دهیم قرار Q(u) = F−١(u) کنید فرض ،KQL چندک تابع

e−θx
[
١+

θx

α+ ١

]
= ١−

[
١− (١− q) ١

b

] ١
a

, (١٣)

می�کنیم. تولید (٠,١) یکنواخت توزیع از u گرفتن درنظر با را X سادگی به

گشتاورها ٢.٣

تحلیل�های همه�ی در گشتاورها می�کنیم. بحث شبه-لیندلی کوموراسوامی توزیع ناقص مرکزی غیر گشتاور rامین مورد در بخش زیر این در

همچون توزیع یک مشخصه�های و ویژگی�ها مهمترین بررسی برای می�توانند گشتاورها همچنین کاربردها. در به�خصوص هستند الزم و مهم آماری

بگیرند. قرار استفاده مورد کشیدگی و چولگی پراکندگی، گرایش،
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می�شود: ارائه زیر به�صورت ،KQL توزیع با X تصادفی متغیر ،E(Xr) مرکزی، غیر گشتاور rامین

µr(X) = E(Xr) = wi,j,k

[
αΓ(r + i+ ١)
(θ(k + ١))r+i+١ +

θΓ(r + i+ ٢)
(θ(k + ١))r+i+٢

]
. (١۴)

که

wi,j,k =

∞∑
i,j,k

θ

α

θ

(α+ ١)i (−١)
j+k

(
b− ١
j

)(
c(a+ j)− ١

k

)(
k

i

)
.

می�آید: به�دست زیر به�صورت Φ(K) کشیدگی و Φ(A) چولگی معیار ،KQL توزیع اول گشتاور چهار براساس

Φ(A)=

{
µ٣(θ)− ٣µ١(θ)µ٢(θ) + ٢µ٣١(θ)

[µ٢(θ)− µ٢١(θ)]٣/٢

}
.

Φ(K)=

{
µ۴(θ)− ۴µ١(θ)µ٣(θ) + ۶µ٢١(θ)µ٢(θ)− ٣µ۴١(θ)

[µ٢(θ)− µ٢١(θ)]٢

}
.

گشتاور مولد تابع ٣.٣

می�شود. استنتاج KQL توزیع گشتاور مولد تابع بخش زیر این در

MX(t) = E(etx) = wi,j,k

[
αΓ(i+ ١)

(θ(k + ١)− t)i+١ +
θΓ(i+ ٢)

(θ(k + ١)− t)i+٢

]
. (١۵)

استنباط و برآورد ۴

X = (x١, · · · , xn) که فرضکنید مشخصمی�کنیم. کامل نمونه�ی از KQLرا توزیع Xپارامترهای درستنمایی ماکسیمم برآورد بخش این در

به�صورت: ξ = (α, θ, a, b) پارامترها بردار برای درستنمایی تابع آنگاه باشد. KQL(x; ξ) از nاندازه با تصادفی نمونه یک

l(ξ;x) = (b− ١)
n∑
i=١

log

[
١−

[
١−

(
exp (−θxi)

(
θx(i)

α+ ١ + ١
))a]]

+(a− ١)
n∑
i=١

log

[
١− exp (−θxi)

(
θx(i)

α+ ١ + ١
)]

+
n∑
i=١

log (α+ θxi)

−θ
n∑
i=١

xi + n log(a) + n log(b)− n log(α+ ١) + n log(θ). (١۶)
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a ،δ ،θ ،α به نسبت مشتق�گیری با غیرخطی درستنمایی معادالت حل با یا شود ماکزیمم مستقیم به�طور می�تواند درستنمایی تابع لگاریتم

می�آید: به�دست زیر به�صورت دادن قرار صفر برابر و به�ترتیب (؟؟) رابطه از b و



∂l(ξ;X)

∂α
= (b− ١)

n∑
i=١
− aθx(i)

(α+١)٢( θx(i)
α+١ +١)

+ (a− ١)
n∑
i=١

θx(i)e−θxi

(α+١)١)٢−e−θxi( θx(i)
α+١ +١))

+
n∑
i=١

١
α+θxi

− n
α+١ = ٠

∂l(ξ;X)

∂θ
= (b− ١)

n∑
i=١

aeθxi

(
x(i)e−θxi

α+١ −xie
−θxi( θx(i)

α+١ +١)
)

θx(i)
α+١ +١

+ (a− ١)
n∑
i=١

xie
−θxi( θx(i)

α+١ +١)− x(i)e−θxi

α+١

١−e−θxi( θx(i)
α+١ +١)

+
n∑
i=١

xi

α+θxi
−

n∑
i=١

xi +
n
θ = ٠

∂l(ξ;X)

∂a
= (b− ١)

n∑
i=١

log
(
e−θxi

(
θx(i)
α+١ + ١

))
+

n∑
i=١

log
(
١− e−θxi

(
θx(i)
α+١ + ١

))
+ n

a = ٠

∂l(ξ;X)

∂b
=

n∑
i=١

log
((
e−θxi

(
θx(i)
α+١ + ١

))
a
)
+ n

b = ٠

همکارانش و مورثی داده�های است. شده گرفته نظر در (٢٠٠۴) همکاران و مورثی داده�های جدید، توزیع از کاربردی دادن نشان ��برای

ساعت)است. (برحسب مولفه ۵٠ شکست زمان به مربوط
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ساعت) (برحسب مولفه ۵٠ شکست زمان داده�های TTT نمودار :٣ شکل

TTT نمودار مختلف شکل�های است. داده�ها تجربی خطر نرخ تابع شکل دهنده نشان (٢٠٠۴) همکاران و مورثی داده�های TTT نمودار

شکل گودالی و مدی تک نزولی، ثابت، خطر نرخ تابع دهنده نشان به�ترتیب که محدب-مقعر و مقعر-محدب محدب، مقعر، ثابت، از: عبارتند

نزولی خطر نرخ تابع یک دهنده نشان که است، محدب ٣ شکل در ساعت) (برحسب مولفه ۵٠ شکست زمان داده�های TTT نمودار است.
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،(AICc) ،(AIC)کاییک آ معیار از مدل مقایسه برای می�باشند. مناسب داده�ها این برای نزولی خطر نرخ تابع با توزیع�هایی بنابراین است.

است. شده استفاده (DW)دوربین-واتسون و (CM)کرامر ،(AD)اندرسن-دارلینگ آماره�های و (BIC)

مدل که می�کند اشاره نتایج این است. شده آورده (؟؟) جدول در (BIC) و (AICc) ،(AIC) آماره� مقادیر و پارامترها (MLE)

می�دهد. برازش خود مدل�های زیر به نسبت را داده�ها بیشتری انعطاف�پذیری با شبه-لیندلی کوماراسوامی

(BIC) و (AICc) ،(AIC)،(-2 Log L) اندازه�های مقایسه و همکاران و مورثی داده�های برای مدل پارامترهای ماکسیمم برآورد :١ جدول

(DW) و (CM)،(AD) آماره�های و
DW CM AD BIC AICc AIC −٢LogL MLE توزیع

٠/٢٠٨۵ ٠/٢٢٧۶ ٠/٩٠٧٩ ١٨٨/٢۶١٩ ٢١٢/۵٢١۶ ٢١١/۶٣٢٧ ٢٠٣/٩٣٢٧ α̂ = ٠/١۴۵١, θ̂ = ٠/٠١۴١ KQL

â = ٠/۵٩٣٣, b̂ = ٢١/۵٠۶١

٠/٢٣٢٣ ٠/٢٩١١ ١/٢۴١٠ ٢١٨/٩٨۴٣ ٢١٣/٧٧٠٨ ٢١٣/٢۴٩ ٢٠٧/٢۴٨٢ α̂ = ٠/٠٢۴٠, θ̂ = ٠/٠٢۴٠ KL

â = ٠/۴۵٠۴, b̂ = ١١/۴۶١٧

٢٧/۶۶٢۵ ٨١/٣١۴۶ NAN ٢۴٠/۶٧١٨ ٢٣۵/۴۵٧۴ ٢٣۴/٩٣۵٧ ٢٢٨/٩٣۵٧ α̂ = ٠, θ̂ = ٠/٣٠۵٨ KG

â = ٠٫ ١٠٠٠, b̂ = ٠٫ ٧٩٠۴

۴/٢۴٨٣ ١۶/٧۴٨٣ Inf ٢٢٨/۵٠٩٧ ٢٢۴/٩۴١ ٢٢۴/۶٨۵٧ ٢٢٠/۶٨۵٧ α̂ = ٩١٧/٩۴٨٨, θ̂ = ٠/٢٩٩۵ QL

â = ١, b̂ = ١

۴/٢۴٨٣ ١۶/٧۴٨٣ Inf ٢۴۴/٢۶٧٩ ٢٢۴/٧۶٩ ٢۴٢/٣۵۵٩ ٢۴٠/٣۵۵٩ α̂ = ٠/۴٩٨٧, θ̂ = ٠/۴٩٨٧ L

â = ١, b̂ = ١

انتخاب توزیع�های شده برآورد بقا تابع نمودار و داده�ها بافت�نگار با شده انتخاب توزیع�های شده برآورد چگالی�های نمودار (؟؟) شکل در

خوب تقریبی مدل یک می�تواند شبه-لیندلی کوماراسوامی توزیع می�شود مالحظه که همان�طور می�دهد. نشان را داده�ها تجربی بقا تابع با شده

باشد. داده�هایی چنین این برای

نتیجه�گیری و بحث

شبه-لیندلی کوموراسوامی توزیع نام به خانواده این عضو یک و گردید معرفی کوموراسوامی هسته از شده تولید توزیع�های خانواده مقاله، دراین

مدی، تک می�تواند آن چگالی تابع نمودار توزیع، پارامترهای تغییر با و است باالیی انعطاف�پذیری دارای توزیع این گرفت. قرار بررسی مورد

باشد. Jشکل و راست به چوله
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و شده برآورد چگالی�های نمودار و ساعت) (برحسب مولفه ۵٠ شکست زمان داده�های برای تجربی و شده برآورد بقا توابع نمودار :۴ شکل
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پواسون اضافه�شده پارامتر با شمارا آمیخته یک عنوان به توزیع�ها از جدید خانواده یک

١ قبادی�زاده مریم روزگار، رسول

یزد دانشگاه

تابع رفتار می�شوند. مشخص پوآسون آمیخته نسبت�های با شمارا آمیخته یک عنوان به توزیع�ها از �جدید خانواده یک مقاله این در چکیده:

خانواده این اعضای اساس بر یافته تعمیم ترتیبی آماره -امین s توزیع می�گیرد. قرار مطالعه مورد λ مانند پارامتری کردن اضافه با خطر نرخ

شبیه است. شده گرفته بکار ازریلی مثالی نیز نهایت در است. آمده بدست نیز n از r سیستم یک عمر طول همچنین است. آمده به�دست جدید

است. شده انجام ترکیبی گومپرتز و یافته تعمیم گومپرتز گومپرتز، توزیع�های برای پواسن هسته با سازی

.n از r ساختار یافته، تعمیم ترتیبی آماره خطر، نرخ تابع پوآسون، آمیخته نسبت شمارا، آمیخته کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

توزیع�ها از جدید خانواده یک مقاله این در می�شود. پیوسته داده�های مدل�بندی در بیشتری انعطاف�پذیری باعث پارامتر چند یا یک کردن اضافه

به�دست بسته فرم یک در می�توانند که توزیع�هایی از شمارایی ترکیب خانواده این است. شده معرفی دارد پواسن توزیع که پارامتری شدن اضافه با

می�دهد. ارائه آیند

تابع است. Θ تصادفی متغیر توزیع تابع Ψ(θ) و است Θ = θ شرط به X تصادفی متغیر یک تجمعی توزیع تابع H(x | θ) کنید فرض

به�صورت که G(x)

G(x) =

∫ ∞
−∞

H(x | θ)dΨ(θ), (١)

عنوان به نیز Ψ و هسته یک عنوان H(xبه | θ) تابع است. معروف Ψ Hو از ترکیبی توزیع عنوان به (١٩٣۶) فیشر توسط می�شود تعریف

است. معروف آمیخته توزیع یک

باشد ψ(θj)صورت به θj , (j = ١,٢, ...) جرم و بگیریم نظر در را است θ١, θ٢, . . . نقاط شمارا تعداد به محدود ψ به مربوط تکیه�گاه اگر

شکل به (١) آنگاه

G(x) =
∞∑
j=١

H(x | θj)ψ(θj), (٢)

m.ghobadi277@gmail.com : قبادی�زاده ١مریم



.
∑∞
j=١ ψ(θj) = ١ و j = ١,٢, ... برای ψ(θj) ≥ ٠ بطوری�که می�شود داده نمایش

(٢) شمارای آمیخته آنگاه باشد، H(x | θj) = Hj(x)و باشد ψ(θj) = πjاگر می�شود. نامیده شمارا آمیخته یک G(x) حالت این در

تر رایج فرم به

G(x) =
∞∑
j=١

πjHj(x),

πj ≥ ٠,
∑∞
j=١ πj = ١. به�طوری�که نوشت

فرض j = ١,٢, ... برای می�توانیم مقاله ادامه در اگرچه باشد، گسسته یا پیوسته می�تواند G توزیع تابع با X تصادفی متغیر باال مقدمات در

که هستند مطلق پیوسته Hj(x) مولفه�های که کنیم

H̄j(x) = [F̄ (x)]j ,

که می�شود نتیجه جایگذاری با است. f (PDF) چگالی تابع با مطلق پیوسته توزیع تابع یک F = ١− F̄ که

Ḡ(x) =

∞∑
j=١

πj [F̄ (x)]
j . (٣)

با که باشد r,p پاسکال احتمال تابع πj آمیخته اگرنسبت -١

πj =

(
j − ١
r − ١

)
pr(١− p)j−r, g = r, r + ١, ...,

با برابر رابطه(٣) آنگاه می�شود داده نشان

Ḡ(x) =

(
pF̄ (x)

١− qF̄ (x)

)r
, q = ١− p, p > ٠, r = ١,٢, ... (۴)

است. شده مطالعه (٢٠٠۵) قیطانی و الحسینی توسط نتیجه این می�شود.

πj = p(١−p)j−١, j = ١,٢, ... طوری�که به می�شود تبدیل p هندسی احتمال تابع به (r, p) پاسکال احتمال تابع باشد (r=1) اگر -٢

به (٣) رابطه و

Ḡ(x) =
pF̄ (x)

١− qF̄ (x)
شود. جایگزین ᾱ با q و α با p اگر می�شود تبدیل (١٩٩٧) والکین مارشال بقای تابع به که می�شود؛ تبدیل

پواسن آمیخته نسبت�های ٢

شکل به شده داده بقای توابع از شمارا آمیخته

Ḡ(x) = F̄ (x) = exp[−λ
{
١− F̄ (x)

}
], (۵)
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صورت به آمیخته نسبت�های اگر وتنها اگر است

ترتیب به باال در شده داده Ḡ با متناظر احتمال چگالی تابع و توزیع تابع �شود. داده πj = e−λ
λj−١

(j − ١)! , j = ١,٢, ...(λ > ٠),
از: عبارتند

G(x) = ١− F̄ (x) exp[−λ
{
١− F̄ (x)

}
],

g(x) = f(x)
{
١+ λF̄ (x)

}
exp[−λ

{
١− F̄ (x)

}
]

=
f(x)

F̄ (x)

{
١+ λF̄ (x)

}
Ḡ(x).

برای g(x) = Ag١(x) + (١−A)g٢(x) صورت به g٢(x) و g١(x) مولفه دو از متناهی ترکیب یک عنوان به g(x) می�توان راحتی به

کرد. بیان λ > ٠ و x مقادیر همه

نکات

معرفی (١٩٩٧) الکین و مارشال توسط که می�شود متناسب خطر مدل معرفی به منجر پارامتر یک توسط بقا توابع رساندن توان به (١)

است. شده

توان�های از شمارا آمیخته یک عنوان به ،λ اضافی پارامتر یک با توزیع�ها از جدید خانواده یک F̄ (x) بقای تابع یک با کردن شروع (٢)

می�شود. مدل پذیری انعطاف به منجر اضافی پارامتر این می�رود. به�شمار پواسن آمیخته نسبت�های از مثبت صحیح

تمام برای که گرفت نتیجه می�توان بنابراین . Ḡ(x) → F̄ (x) ،λ → ٠ هنگامی�که x مقادیر همه ازای به که می�شود نتیجه (۵) از (٣)

می�شود. زده تقریب F با G ،λکوچک مقادیر

جدید خانواده خطر نرخ تابع رفتار ٣

رابطه با rG و rF
rG(x) = rF (x)[١+ λF̄ (x)]

که می�شود نتیجه هستند؛ مرتبط هم به

lim
x→٠

rG(x) = (١+ λ) lim
x→٠

rF (x) ≥ lim
x→٠

rF (x)

و

lim
x→∞

rG(x) = lim
x→∞

rF (x)

ترتیب همین به و rFj (x) = jrF (x)پس باشد؛ F̄j(x) = [F̄ (x)]j اگر که می�شود؛ حفظ رساندن، توان تحت توزیع�ها �HRF ویژگی�های

خطر نرخ تابع دارای ها مولفه از متناهی ترکیب که است واضح دارد. و... نزولی صعودی، با رابطه در rF (x) مشابه ویژگی�های ، rFj (x)

۴۵٣



Ḡشمارای آمیخته بنابراین F̄j(x) = [F̄ (x)]j(x) اگر همچنین می�شود. داده بسط هم شمارا آمیخته روی ویژگی این است. DHR نزولی

ندارد. IHR متناهی) یا (شمارا آمیخته لزوما IHRباشد ها مولفه از هرکدام اگر است. DHR دارای

یافته تعمیم ترتیبی آماره -امین s توزیع ۴

می�آید. دست به می�شود؛ نامگذاری f تابع PDFکه F̄ بقای تابع اصلی عبارات در GOS ترتیبی آماره -امین s چگالی تابع بخش این در

شده داده fچگالی تابع و F̄ اصلی بقای تابع اساس بر عباراتی با که است شده داده نشان ηs(y) GOSبا امین s چگالی تابع ا .١.۴ قضیه

می�شود بیان F̄ SF اصلی درعبارت (۵) در شده داده ،Ḡ(x) SF برپایه می�شود. داده نشان ηs(y) با GOS امین S چگالی تابع است.

با fتابع PDF و

ηs(y) = f(y)[١+ λF̄ (y)]

s−١∑
i=١

As(i)[F̄ (y)]
bs(i,m)

e−λ{١+bs(i,m)}{١−F̄ (y)},m > −١.

ریلی توزیع با شده تولید توزیع ۵

روی آن توسط شده تولید آمیخته شمارای اما است. (٠,∞) فاصله IHRروی دارای ریلی توزیع که می�دهیم نشان مثال این ادر .١.۵ مثال

صعودی اکیدا تابع یک HRF rF (x) = ٢αx, (α > ٠) باشد. F̄ (x) = exp(−αx٢) که کنید فرض نیست. IHR دارای یکسان دامنه

است: شده داده زیر رابطه با آن ومشتق HRF بین رابطه بنابراین است. (٠,∞) بازه روی

rG(x) = ٢αx(١+ λe−αx
٢
),

r′G(x) = ٢α
[
١− λ(٢αx٢ − ١)e−αx٢

]
.

آنجا از کند میل صفر سمت به λ اگر است صعودی (٠,∞) فاصله روی (i) دارد: ممکن شکل دو rG(x) خطر نرخ تابع که می�شود نتیجه

Gبا تابع λ→ ٠ هنگامی�که می�کند بیان نکته(٣) به توجه با توافق این با است. مثبت شیب با x از خطی تابع یک که rG(x) = ٢αx که

IHRاست). با ریلی توززیع می�شود(یک زده Fتقریب
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شبیه�سازی ۶

که درحالتی واقعی داده�های برای پواسن هسته با ترکیبی گومپرتز و یافته تعمیم گومپرتز گومپرتز، توزیع�های برای سازی شبیه بخش این در

ترکیبی گومپرتز توزیع که است این نشان�دهنده�ی درجدول مقادیربه�دست�آمده است. برآوردشده ماکسیمم درستنمایی است. شده انجام n=50

دارد. مطابقت ما بینی پیش با آمده به�دست نتیجه است؛ دیگر توزیع بهترازدو

پواسن هسته با شبیه�سازی :١ جدول

Dist MLE SE −٢log AIC p− value

α̂ = ١٫ ١٠٢٢٠ α̂ = ١٫ ۶۵۴۴٢٢

G− Poiss β̂ = ٠٫ ١٠٣٧١ β̂ = ٠٫ ٠٧۶٢٩ ١۵٠٫ ١١٣١ ١۵۶٫ ١١٣١ ٠٫ ۶۴۵۵

λ̂ = ٠٫ ۶۵٢٩۶ λ̂ = ١٫ ٢۶۵۴٣

α̂ = ٠٫ ٢۵٠۴۴ α̂ = ٠٫ ١٩٣٢۶

GG− Poiss β̂ = ٠٫ ٠١٠٠٠٠ β̂ = ٠٫ ٠٩۵٣٢ ١۴٨٫ ٢٨١۶ ١۵۶٫ ٢٨١۶ ٠٫ ۵١٧

γ̂ = ١٫ ۶۴٨۶٢ γ̂ = ٠٫ ۶٧٣۴۴

λ̂ = ٠٫ ۵٧٧۵٧ λ̂ = ٠٫ ٩۵٣٢١۶

α̂ = ٣٫ ١٠٨٢٣ α̂ = ٣٫ ٠۵٢١٣

CG− Poiss β̂ = ٠٫ ٠١٠۶٧١ β̂ = ٠٫ ٠١١٧٠ ١۴٧٫ ٠٧۶٢ ١۵۵٫ ٠٧۶٢ ٠٫ ٧١٧٢

γ̂ = ٣٫ ۵۴١٣ γ̂ = ٢٫ ١۶٢٠۵

λ̂ = ٧٫ ١٧٣٧١ λ̂ = ٨٫ ١٩٧۴۵

گیری نتیجه

یا F مثبت توان�های و λ آمیخته نسبت�های از شمارا آمیخته یک شکل به شده، داده F توزیع با شده تولید توزیع�های از جدید خانواده یک

Fپارامتر�های که دارد λ اضافی پارامتر و می�شود داده Gنشان با دارد بسته فرم یک که شمارا آمیخته می��کند. ترکیب ها مولفه عنوان به را SF

نداشته IHR است ممکن ،G دارد، IHR شده) انتخاب (ریلی F وقتی دارد. F به نسبت بیشتری پذیری انعطاف G تابع HRF هستند.

است. یافته تعمیم گومپرتز و گومپرتز �های توزیع از بهتر ترکیبی گومپرتز توزیع که درمی�یابیم واقعی داده�های با شده انجام سازی شبیه با باشد.
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برآوردگر مخاطره تابع كرانداری قید با نمایی توزیع مقیاس پارامتر نقطه�ای برآورد

محمودی عیسی روغنی١، قهرمان

یزد دانشگاه ریاضی، دانشکده آمار، گروه

امكان�پذیر ثابت نمونه حجم با تصادفی نمونه�ای اساس بر استفاده مورد برآوردگر مخاطره كران�داری محدودیت با نقطه�ای برآوردگری ارائه چکیده:

و زمینه این در قبلی مطالعات بررسی ضمن مقاله این در بود. خواهیم تصادفی نمونه حجم با برآوردگری از استفاده به ناچار لذا و نمی�باشد

بررسی از پس و معرفی نظر مورد نقطه�ای برآوردگر معرفی برای محض دنباله�ای روش یك شده، معرفی برآوردگرهای ضعف و قوت نقاط بررسی

در شده بازنگری توقف قاعده از استفاده است. گرفته قرار بازنگری مورد توقف قاعده آن، ضعف نقطه شناسایی و برآوردگر این ویژگی�های

مطابق (و مطلوب برآوردگری و شده برطرف گاما توزیع مقیاس پارامتر نهایی برآوردگر ضعف نقطه تا می�گردد باعث محض نمونه�گیری فرآیند

حاصل دیگری برآوردگر اریبی، تصحیح با شده معرفی برآوردگر اریبی به توجه با گردد. حاصل متناظر) مخاطره كران�داری یعنی اصلی هدف با

نظر، مورد ویژگیهای و نتایج كلیه پایان است.در برخوردار ناچیزی اریبی از مخاطره كران�داری شرط نمودن تامین ضمن برآوردگر این كه می�گردد

است. گرفته قرار تایید مورد و بررسی یارانه�ای شبیه�سازیهای توسط

متغیر محض، دنباله�ای نمونه�گیری فرآیند دنباله�ای، نمونه�گیری فرآیند كران�دار، مخاطره با نقطه�ای برآوردگر مقیاس، پارامتر کلیدی: واژه�های

توقف.

.62F12 ،60G40 ،62L15 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

احتمال چگالی تابع با نمایی جامعه�ای از توزیع هم و مستقل تصادفی مشاهدات X١, X٢, · · ·Xn كنیم فرض

fθ(x) =
١
θ
e
−
x

θ I(x > ٠), (١)

برآوردگر كه است این ما روی پیش مساله بشویم، Ln(θ, θ̂n) = (θ̂n− θ)٢ زیان متحمل θ̂n توسط θ مجهول پارامتر برآورد با اگر باشند.

باشیم: داشته می�خواهیم دیگر عبارت به نشود. بیشتر ω مانند ای شده تعیین پیش از مقدار از آن با متناظر مخاطره كه كنیم معرفی چنان را

R(θ, θ̂n) = E[Ln(θ, θ̂n)] ≤ ω.

ghr1351@gmail.com روغنی: ١قهرمان



داشت: خواهیم صورت این در كنیم، �استفاده X̄n برآوردگرمتعارف از θ برآورد برای كنید تصور

R(θ, X̄n) = E[Ln(θ, X̄n)] = E(X̄n − θ)٢ =
θ٢

n
.

آن و نامیده بهینه نمونه حجم را
θ٢

ω
اینجا در .n ≥ θ٢

ω
باشیم داشته همواره می�بایست R(θ, X̄n) ≤ ω رابطه برقراری برای بنابراین

راهبرد این لذا و می�ماند! باقی مجهول نیز n∗ مقدار ،θ بودن مجهول به توجه با كه است این اهمیت حائز نكته اما می�دهیم. نشان n∗ با را

با نمونه�ای بر مبتنی حل راه هیچ مساله این حل برای كه كرد ثابت تاكادا ١٩٨۶ سال در بود. نخواهد استفاده قابل عمل در مساله حل برای

گردد. استفاده است) تصادفی متغیر یك خود نمونه حجم آنها در كه دنباله�ای(روشهایی روشهای از می�بایست ناچار به و ندارد وجود ثابت حجم

ثانویه نمونه یك mو حجم به اولیه نمونه یك بر مبتنی روشی آنها روش كرده�اند. ارائه مساله این حل برای را روشی ١٩۶٠ سال در هلی و بیرنبام

توسط n∗ یعنی نمونه بهینه حجم آن اساس بر و محاسبه را X̄m اولیه نمونه اطالعات اساس بر ابتدا مذكور روش در است. تصادفی حجم با

است، a از كوچكتر صحیح عدد بزرگترین ⌊a⌋ mو از تابعی و مثبت ضریب Kیك = Km آن در كه ، Q = Q(ω) = ⌊KX̄
٢
m

ω
⌋+ ١

X̄Q =
١
Q
ΣQi=١Xm+i آماره�ی و استخراج جامعه از Q حجم با Xm+١, Xm+٢, · · ·Xm+Q جدید نمونه�ی سپس و شده زده تخمین

مخاطره صورت این در ، K =
m٢

(m− ١)(m− ٢) اگر كه دادند نشان هلی و بیرنبام می�گردد. معرفی θ پارامتر نهایی برآوردگر عنوان به

بود. خواهد ω مساوی یا كمتر θ(> ٠) هر ازای به و همواره شده معرفی برآوردگر با متناظر

گردآوری هزینه صرف با كه اول مرحله داده�های از نهایی برآوردگر معرفی برای اما می�شد محسوب جالبی پیشنهاد خود زمان در پیشنهاد این

استفاده دوم مرحله نمونه اطالعات از تنها كه می�كند معرفی را برآوردگری و كرده نظر صرف بوده مجهول پارامتر خصوص در اطالع حاوی و شده

رفع برای بود. اشتاین(١٩۴٩،١٩۴۵) پركاربرد و مقبول نمونه�گیری� الگوی از پیروی عدم نیز پیشنهاد این بر شده وارد انتقاد دومین می�كند.

X̄Q و مقدماتی) مرحله نمونه�گیری در شده گردآوری مشاهدات (میانگین X̄m از خطی تركیب یك ارائه با ١٩٨٩ سال در كوباكاوا مشكل،

آنها با متناظر مخاطره كه كرد معرفی θ پارامتر برای را برآوردگرها از كالسی دوم) مرحله نمونه�گیری در شده گردآوری مشاهدات (میانگین

الگوی از شده معرفی الگوهای كه واقعیت این اما یافت. بهبود كوباكاوا پیشنهاد با هلی و بیرنبام روش لذا و بوده كمتر X̄Q مخاطره از همواره

ماند. باقی خود قوت به نمی�كنند پیروی اشتاین(١٩۴۵و١٩۴٩) دومرحله�ای

روش یك مساله به پاسخ برای و داده قرار توجه مورد را نمایی توزیع مقیاس پارامتر برآوردگر جستجوی مساله پپه، و موخوپادهای ٢٠٠۶ سال در

X١, X٢, · · ·Xm مقدماتی نمونه با را كار نیز آنان مرحله�ای دو روش كردند. معرفی اشتاین نمونه�گیری روش با سازگار دومرحله�ای نمونه�گیری

آنگاه N = m اگر روش این در می�گردد. معرفی N = max{m, ⌊BX̄
٢
m

ω
⌋ + ١} فرمول با توقف متغیر نمونه این اساس بر و آغاز

مشاهده N −m تعداد به نمونه�گیری دوم مرحله در صورت این غیر در بود، نخواهد دوم مرحله نمونه�گیری به نیازی و است كافی اولیه نمونه

θ پارامتر برآوردگر عنوان به X̄N =
ΣXi

N
یعنی X١, X٢, · · ·XN مشاهدات میانگین نهایت در و شده افزوده اول مرحله مشاهدات به

شده معرفی برآوردگر با متناظر مخاطره صورت این در ، B =
٢m(m+ ١)

(m− ١)(m− ٢) اگر كه دادند نشان پپه و موخوپادهای می�گردد. معرفی

بود. ωخواهد از كمتر
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از و است ω از كمتر زیاد خیلی میزان به برآوردگر این مخاطره كه داد نشان پپه و موخوپادهای توسط شده معرفی روش روی بیشتر بررسی�های

كه افتادند فكر این به ٢٠٠۶ سال در موخوپادهای و زاكس دلیل همین به می�باشد. n∗برابر ٢ تقریبا نیاز مورد نمونه حجم میانگین دیگر طرف

معرفی برآوردگر مخاطره همچنان و شده استفاده كمتری نمونه تعداد از متوسط طور به كه بخشید بهبود نحوی به را را مذكور روش بتوان شاید

یك جایگزینی گردید، منتشر ٢٠٠۶ سال در كه زمینه این در مذكور افراد مطالعات نتیجه نشود. بیشتر ω شده تعیین پیش از مقدار از شده

مشكل از نیز روش این اما می�باشد. Bnew = ٠٫ ۵۶۵Bold صورت به قدیمی ضریب با آن رابطه كه بود توقف متغیر در B جدید ضریب

محدودیت با برآوردگر یك ارائه ضمن كه می�پردازیم روشی معرفی به مقاله این در ما می�برد. رنج قبل) روش از كمتر میزانی به ) بیش�نمونه�گیری

دارد. نیاز كمتری نمونه حجم به متوسط طور به پیش�گفته روشهای با مقایسه در مخاطره، كران�داری

محض دنباله�ای نمونه�گیری روش ٢

بود. خواهیم آن برای مناسب برآوردی ارائه به ملزم نوعی به ما و بوده مجهول n∗ =
θ٢

ω
یعنی بهینه نمونه حجم شد، گفته قبال كه همان�طوری

حجم به مقدماتی نمونه یك استخراج با كار روش این در می�كنیم. استفاده سریالی برآورد روش یك از n∗ برآورد برای محض دنباله�ای روش در

صورت این غیر در و متوقف نمونه�گیری فرآیند باشد شده تامین نظر مورد شرط اگر نظر، مورد شرط برقراری بررسی ضمن و ≤)mشروع ٢)
را كار این سریالی صورت به و پرداخته نظر مورد شرط تامین عدم یا تامین بررسی به مجددا و می�كنیم اضافه قبلی مشاهدات به مشاهده یك

توقف قاعده روش این در واضح�تر، بیان به می�دهیم. ادامه نظر مورد شرط تامین زمان تا

N = inf
{
n ≥ m, n ≥ X̄٢

n

ω

}
, (٢)

و محاسبه را نمونه) این (میانگین X̄m و استخراج θ میانگین با نمایی توزیع از را X١, X٢, · · ·Xm مقدماتی نمونه و می�كنیم تعریف را

، N = m بنابراین و بوده كافی مقدماتی نمونه پاسخ، بودن مثبت صورت در خیر؟ یا است
X̄٢
m

ω
مساوی یا mبزرگتر آیا كه می�كنیم بررسی

محاسبه را X̄m+١ ,X١میانگین X٢, · · · , Xm, Xm+١ نمونه اساس بر و افزوده قبلی مشاهدات به جدید مشاهده یك صورت این غیر در

مذكور، رابطه برقراری صورت در است.) مرحله این در θ برآورد Xm+١ است؟( برقرار m+ ١ ≥
X̄٢
m+١
ω

رابطه آیا كه می�كنیم بررسی و

مجددا و كرده اضافه قبلی مشاهدات به جدید مشاهده یك رابطه برقراری عدم صورت در و می�یابد خاتمه نمونه�گیری فرآیند و N = m+ ١
نمونه حجم بار اولین برای كه جایی تا می�دهیم ادامه آنقدر متوالی طور به را كار این و می�كنیم مقایسه n∗ مرحله این برآورد با را m + ١

θ پارامتر برآوردگر X١, X٢, · · ·XN نهایی نمونه اساس بر نهایت در بود. خواهد N = n لذا و گردد (n∗برآورد)
X̄٢
n

ω
مساوی یا بزرگتر

می�گردد: معرفی زیر صورت به

θ̂N = X̄N =
ΣNi=١Xi

N
. (٣)

یعنی قبل قسمت در شده معرفی برآوردگر دو برای اریبی وضعیت یعنی مطلوب برآوردگر یك ویژگی�های مهمترین از یكی زیر قضیه دو در

گرفت. خواهد قرار بررسی مورد θ برآوردگر عنوان به θ̂N و n∗برآوردگر عنوان به N
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از: است عبارت ω −→ ٠ كه صورتی در N ریاضی امید صورت این در n∗ > m باشیم داشته اگر .١.٢ قضیه

E(N) = n∗ − ١
٢ − ٢Σ∞n=١

[
Ḡ(

٣
٢n, n+ ١,١)− Ḡ(٣٢n, n,١)

]
+ o(١). (۴)

می�كند: تبعیت زیر رابطه از اریبی ω −→ ٠ كه هنگامی و است n∗ برای منفی) اریبی (با اریب برآوردگری N .٢.٢ نتیجه

Bias(N,n∗) = −١٢ − ٢Σ∞n=١
[
Ḡ(

٣
٢n, n+ ١,١)− Ḡ(٣٢n, n,١)

]
+ o(١) (۵)

از: است عبارت ω −→ ٠ آنكه شرط به θ̂N ریاضی امید صورت این در m > باشیم٢ داشته اگر .٣.٢ قضیه

(۶)

می�كند: تبعیت زیر رابطه از اریبی ω −→ ٠ كه هنگامی و است θ برای منفی) اریبی (با اریب برآوردگری θ̂N .۴.٢ نتیجه

Bias(θ̂N , θ) = −
٢θ
n∗

+ o(١). (٧)

آن از حاصل نتایج و شبیه�سازی

شده اجرا و طراحی سازی شبیه یك برآوردگر، این از خود انتظارات تحقق عدم یا و تحقق بررسی و شده معرفی برآوردگر بهتر مطالعه برای

،٠/٠٢۵ ،٠/٠۵ ، ٠/١ ، ٠/٢۵ ، ٠/۵ ،١ مقادیر و ١٠ مقدار m برای ، ٣٠ تا ٠/١ از متفاوتی مقادیر θ برای شبیه��سازی این در است.

تعداد به ω و θ ،m از تركیب هر برای سپس و محاسبه
θ٢

ω
فرمول از استفاده با را n∗ ابتدا و گرفته نظر در ω برای را ٠/٠٠۵ و ٠/٠١

توزیع از مشاهدات سریالی استخراج (یعنی ٢ بخش در شده معرفی دنباله�ای نقطه�ای برآورد فرآیند از استفاده با θ مرتبه، h = ١٠٠٠٠
تایی niنمونه شبیه�سازی iام مرتبه در اگر یعنی است. شده برآورد ((٢) توقف قاعده براساس نمونه�گیری توقف و θ مقیاس پارامتر با نمایی

است. شده گرفته نظر در (x̄ni − θ)٢ برآورد این از ناشی زیان و θ برآورد عنوان به θ̂ni = x̄ni باشد، شده مشاهده X١, X٢, · · ·Xni

از: عبارتند نتایج ارائه در استفاده مورد نمادهای می�شوند. مشاهده ١ نمودار و ١ شماره جدول در شده انجام شبیه�سازی نتایج از گزیده�ای

از: است عبارت آن محاسبه فرمول و است E(N) شده شبیه�سازی مقدار دهنده نشان Ê(N) .١

Ê(N̂) = n̄ =
١
h

h∑
i=١

ni.

از: است عبارت آن محاسبه فرمول و است E(θ̂N ) شده شبیه�سازی مقدار دهنده نشان Ê(θ̂N ) .٢

Ê(θ̂N ) =
١
h

h∑
i=١

θ̂ni =
١
h

h∑
i=١

x̄ni .
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. نمایی توزیع مقیاس پارامتر برآورد منظور به دنباله�ای گیری نمونه فرآیند سازی شبیه نتایج از گزیده�ای :١ جدول

عنوان مقادیر

θ ۴/٠٠٠٠ ۴/٠٠٠٠ ۴/٠٠٠٠ ۴/٠٠٠٠ ۴/٠٠٠٠ ۴/٠٠٠٠ ۴/٠٠٠٠ ۴/٠٠٠٠

m ١٠/٠٠٠ ١٠/٠٠٠ ١٠/٠٠٠ ١٠/٠٠٠ ١٠/٠٠٠ ١٠/٠٠٠ ١٠/٠٠٠ ١٠/٠٠٠

ω ١/٠٠٠٠ ٠/۵٠٠٠ ٠/٢۵٠٠ ٠/١٠٠٠ ٠/٠۵٠٠ ٠/٠٢۵٠ ٠/٠١٠٠ ٠/٠٠۵٠

n∗ ١۶/٠٠٠ ٣٢/٠٠٠ ۶۴/٠٠٠ ١۶٠/٠٠ ٣٢٠/٠٠ ۶۴٠/٠٠ ١۶٠٠/٠ ٣٢٠٠/٠

E(N) ١۴/٠۶٨ ٣٠/٠۶٨ ۶٢/٠۶٨ ١۵٨/٠٧ ٣١٨/٠٧ ۶٣٨/٠٧ ١۵٩٨/١ ٣١٩٨/١

Ê(N) ١۶/٠۶۴ ٢٩/۴١۶ ۶٠/٧٨۶ ١۵٧/٧۵ ٣١٧/۵۴ ۶٣٧/۶٩ ١۵٩۶/۴ ٣١٩٩/٢

E(θ̂N ) ٣/۵٠٠ ٣/٧۵٠٠ ٣/٨٧۵٠ ٣/٩۵٠٠ ٣/٩٧۵٠ ٣/٩٨٧۵ ٣/٩٩۵٠ ٣/٩٩٧۵

Ê(θ̂N ) ٣/۶٨۵٨ ٣/۶۶۴٠ ٣/٨١٢٩ ٣/٩۴٣٧ ٣/٩٧١١٢ ٣/٩٨۶٢ ٣/٩٩٢٩ ٣/٩٩٨٢

B̂(β̂N , β) -٠/٣١۴٢ -٠/٣٣۶٠ -٠/١٨٧١ -٠/٠۵۶٣ -٠/٠٢٨٨ -٠/٠١٣٨ -٠/٠٠٧١ -٠/٠٠١٨

R̂(β̂N , β) ٠/٩١١۵ ٠/٨٣٠٢ ٠/۴٢٨٧ ٠/١١٨۶ ٠/٠۵۴۵ ٠/٠٢۵٩ ٠/٠١٠٣ ٠/٠٠۵١

از: است عبارت آن محاسبه فرمول و است R(θ̂N , θ) شده شبیه�سازی مقدار دهنده نشان R̂(θ̂N , θ) .٣

R̂(θ̂N , θ) =
١
h

h∑
i=١

(x̄ni − θ)٢.

از: است عبارت آن محاسبه فرمول و است θ̂N اریبی میزان شده شبیه�سازی مقدار دهنده نشان B̂(θ̂N , θ) .۴

B̂(θ̂N , θ) = Ê(θ̂N )− θ.

ω = ٠٫ ٢۵ mو = ١٠ گرفتن نظر در با θ از توابعی عنوان به B̂(θ̂N , θ) و R̂(θ̂N , θ) منحنی�های :١ شکل

یافته تعدیل N از استفاده با محض دنباله�ای فرآیند ٣

است! نكرده برآورده را ما انتظار فرآیند این توسط شده معرفی برآوردگر كه می�دهد نشان محض دنباله�ای فرآیند سازی شبیه نتایج به نگاهی

همانطوری اما نكند. تجاوز ω شده تعیین ازپیش مقدار از آن با متناظر مخاطره كه كنیم معرفی را برآوردگری می�خواستیم ما كه می�شود یادآوری

ω = ٠٫ ٢۵ مرز از θ مقادیر از بازه یك در حداقل شده معرفی برآوردگر شده سازی شبیه مخاطره می�دهد، نشان ١ شكل در شده ترسیم نمودار كه

نتایج توسط نكته این و بوده n∗ از كمتر (٢) در شده معرفی توقف متغیر میانگین شد، گفته ٢.٢ نتیجه�ی در كه همان�طوری است. كرده تجاوز

كم�برآوردی مشكل از كه (n∗ برآوردگر عنوان جدید(به توقف متغیر یك معرفی صورت در می�شود احساس لذا و است مشهود نیز شده شبیه�سازی
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شد. خواهد ωحل شده تعیین ازپیش مقدار از θ نهایی برآوردگر مخاطره عدول مشكل باشد، مبری

می�كنیم: تعریف زیر صورت به را یافته تعدیل توقف قاعده منظور، این برای

Nadj = inf
{
n ≥ m, n ≥ X̄٢

n

ω
ln
}
, (٨)

رابطه n −→∞ كه هنگامی ثانی در و بوده واحد از بزرگتر ln nها، تمامی برای اوال كه است ضریبی معرف {ln} عددی دنباله آن در كه

باشد. برقرار است، ثابت مثبت عدد یك l٠ آن در كه n = ١+
l٠
n

+ o(
١
n
)

٢ بخش در شده معرفی دنباله�ای پروسه با مشابه محض دنباله�ای نمونه�گیری پروسه یك ، (٨) شده تعدیل توقف متغیر گرفتن نظر در با اكنون

می�كنیم: معرفی زیر صورت به را θ جدید برآوردگر X١, X٢, · · ·XNadj
مشاهدات حصول با نهایت در و اجرا

θ̂Nadj
= X̄Nadj

=
Σ
Nadj

i=١ Xi

Nadj
. (٩)

از: است عبارت ω −→ ٠ كه صورتی در Nadj ریاضی امید صورت این در n∗ > m باشیم داشته اگر .١.٣ قضیه

E(Nadj) = n∗ + l٠ −
١
٢ − ٢Σ∞n=١

[
Ḡ(

٣
٢n, n+ ١,١)− Ḡ(٣٢n, n,١)

]
+ o(١). (١٠)

می�كند: تبعیت زیر رابطه از اریبی ω −→ ٠ كه هنگامی و است n∗ برای اریب برآوردگری Nadj نتیجه.

Bias(Nadj , n
∗) = l٠ −

١
٢ − ٢Σ∞n=١

[
Ḡ(

٣
٢n, n+ ١,١)− Ḡ(٣٢n, n,١)

]
+ o(١). (١١)

و منفی وضعیت از آن كردن خارج و اریبی میزان بر مطلوب تاثیرگذاری برای و بوده وابسته l٠ به اریبی میزان كه می�دهد نشان اریبی فرمول

كرد. اختیار مناسبی l٠ می�توان دلخواه مثبت اریبی حصول

از: است عبارت ω −→ ٠ آنكه شرط به θ̂Nadj
ریاضی امید صورت این در m > ٢ باشیم داشته اگر .٢.٣ قضیه

E(θ̂Nadj
) = θ − ٢θ

n∗
+ o(١). (١٢)

می�كند: تبعیت زیر رابطه از اریبی ω −→ ٠ كه هنگامی و است θ برای منفی) اریبی (با اریب برآوردگری θ̂Nadj
نتیجه.

Bias(θ̂Nadj
, θ) = −٢θ

n∗
+ o(١). (١٣)

برآوردگرهای آخرین اینكه به توجه با نمود. معرفی θ برای اریبی میزان تصحیح با جدید برآوردگر یك می�توان θ̂Nadj
برآوردگر اریبی به توجه با

تصحیح اریبی با برآوردگر یك θ̂cNadj
= X̄Nadj

(١+ ٢
Nadj

) برآوردگر لذا ،X̄Nadj
Nadjو از عبارتند ترتیب به θ و n∗ برای شده معرفی

باشد. كمتر توجهی قابل میزان به θ̂Nadj
اریبی مطلق مقدار با مقایسه در آن اریبی مطلق مقدار رود می انتظار و است شده

كه نحوی به گرفت نظر در l٠ برای را مناسبی مقدار و گرفته بهره آن از می�توان R(θ̂Nadj
, θ) یعنی مخاطره مقدار تحلیلی محاسبه صورت در

مطلوبی نتیجه به تاكنون مخاطره، تحلیلی محاسبه برای ما تالشهای متاسفانه اما نشود. بیشتر ω شده تعیین پیش از مقدار از مخاطره اندازه
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ln ضریب= با شده تعدیل توقف متغیر گرفتن نظر در با نمایی توزیع مقیاس پارامتر برآورد منظور به دنباله�ای نمونه�گیری فرآیند سازی شبیه نتایج از گزیده�ای :٢ جدول
١+

٢٠
n

+
١
n٢

عنوان مقادیر

θ ۴/٠٠٠٠ ۴/٠٠٠٠ ۴/٠٠٠٠ ۴/٠٠٠٠ ۴/٠٠٠٠ ۴/٠٠٠٠ ۴/٠٠٠٠ ۴/٠٠٠٠

m ١٠/٠٠٠ ١٠/٠٠٠ ١٠/٠٠٠ ١٠/٠٠٠ ١٠/٠٠٠ ١٠/٠٠٠ ١٠/٠٠٠ ١٠/٠٠٠

ω ١/٠٠٠٠ ٠/۵٠٠٠ ٠/٢۵٠٠ ٠/١٠٠٠ ٠/٠۵٠٠ ٠/٠٢۵٠ ٠/٠١٠٠ ٠/٠٠۵٠

n∗ ١۶/٠٠٠ ٣٢/٠٠٠ ۶۴/٠٠٠ ١۶٠/٠٠ ٣٢٠/٠٠ ۶۴٠/٠٠ ١۶٠٠/٠ ٣٢٠٠/٠

E(Nadj) ٣۴/٠۶٨ ۵٠/٠۶٨ ٨٢/٠۶٨ ١٧٨/٠٧ ٣٣٨/٠٧ ۶۵٨/٠٧ ١۶١٨/١ ٣٢١٨/١

Ê(Nadj) ٢۶/٧٨٧ ۴۴/۶۴۵ ٧٨/٩٠٧ ١٧۶/٧٠ ٣٣۶/۶٨ ۶۵٨/۴٧ ١۶١٩/۴ ٣٢١٧/٧

E(θ̂Nadj
) ٣/۵٠٠ ٣/٧۵٠٠ ٣/٨٧۵٠ ٣/٩۵٠٠ ٣/٩٧۵٠ ٣/٩٨٧۵ ٣/٩٩۵٠ ٣/٩٩٧۵

Ê(θ̂Nadj
) ٣/٧۶۴۵ ٣/٨٢٩٨ ٣/٩١١٩ ٣/٩۵٩۶ ٣/٩٧٣۶ ٣/٩٩٠٧ ٣/٩٩٧٠ ٣/٩٩٧۴

B̂(θ̂Nadj
, θ) -٠/٢٣۵۵ -٠/١٧٠٢ -٠/٠٨٨١ -٠/٠۴٠۴ -٠/٠٢۶۴ -٠/٠٠٩٣ -٠/٠٠٣٠ -٠/٠٠٢۶

R̂(θ̂Nadj
, θ) ٠/٧۶٨۴ ٠/۴٧١١ ٠/٢۴٠۴ ٠/٠٩٩٧ ٠/٠۵٠٠ ٠/٠٢۴۶ ٠/٠١٠٢ ٠/٠٠۵١

Ê(θ̂cNadj
) ۴/٠۵١٧ ۴/٠٠۵١ ۴/٠١٢۶ ۴/٠٠۴٨ ٣/٩٩٧۴ ۴/٠٠٢٨ ۴/٠٠١٩ ٣/٩٩٩٩

B̂(θ̂cNadj
, θ) ٠/٠۵١٧ ٠/٠٠۵١ ٠/٠١٢۶ ٠/٠٠۴٨ -٠/٩٩٧۴ ٠/٠٠٢٨ ٠/٠٠١٩ -٠/٠٠٠١

R̂(θ̂cNadj
, θ) ٠/۶٨١۶ ٠/۴٢٢۴ ٠/٢٢۴٩ ٠/٠٩۶٢ ٠/٠۴٨٨ ٠/٠٢۴۴ ٠/٠١٠٢ ٠/٠٠۵١

از استفاده با شبیه�سازی از حاصل نتایج مقایسه و بررسی و تجربی مطالعات از مناسب l٠ یك انتخاب برای دلیل همین به است. نرسیده

به می�باشد. ٢٠ عدد l٠ برای مقدار مقبول�ترین كه كرد متقاعد را ما گسترده تجربی مطالعات این نتیجه كرده�ایم. استفاده l٠ مختلف مقادیر

بگیریم، نظر در ln = ١ +
٢٠
n

+
١
n٢

صورت به (٨) توقف متغیر در را ln ضریب اگر كه داد نشان تجربی مطالعات نتیجه دیگر عبارت

شد. نخواهند بیشتر ω شده تعیین پیش از مقدار از شده معرفی برآوردگرهای مخاطره�های آنگاه

یافته تعدیل توقف متغیر از استفاده با آن از حاصل نتایج و شبیه�سازی

تجربی، بررسی و شبیه�سازی از استفاده با ،θ̂Nadj
برآوردگر مخاطره مقدار تحلیلی محاسبه در موفقیت عدم به توجه با شد، گفته كه همان�طور

فرآیند سازی شبیه نتایج از گزیده�ای قسمت در شد. گرفته نظر در ln = ١+
٢٠
n

+
١
n٢

صورت به (٨) توقف قاعده در ln مناسب ضریب

نمادهای است. گذاشته نمایش به ٢ شكل نمودارهای و ٢ شماره جدول در شده تعدیل توقف متغیر از استفاده با محض دنباله�ای نمونه�گیری

شبیه�سازی، از iام تكرار در اگر مثال عنوان به است. ١ شماره جدول در استفاده مورد نمادها مانند آنها محاسبه نحوه و جداول در استفاده مورد

داریم: صورت این در یابد خاتمه سریالی نمونه�گیری كار مشاهده، ni به رسیدن با

R̂(θ̂cNadj
, θ) =

١
h
Σhi=١(θ̂

c
ni
− θ)٢ و E(θ̂Nadj

) =
١
h
Σhi=١θ̂

c
ni

،θ̂cni
= x̄ni(١+

٢
ni

)

داریم: را زیر موارد شبیه�سازیها نتایج به توجه با
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l٠ = ٢٠ و ω = ٠٫ ٢۵ ،m = ١٠ برای θ از توابعی عنوان B̂(θ̂cNadjبه
, θ) ، B̂(θ̂Nadj

, θ) ، R̂(θ̂cNadj
, θ) ، R̂(θ̂Nadj

, θ) منحنی�های :٢ شکل

آن بر مبتنی برآوردگر مخاطره و شده نهایی نمونه حجم افزایش باعث شده تعدیل توقف متغیر با دنباله�ای نمونه�گیری فرآیند از استفاده .١

نمی�كند. تجاوز ω شده تعیین ازپیش مقدار از

قبلی برآوردگر از كمتر همواره آن اریبی مطلق میزان كه است شده حاصل برآورگری اریبی تصحیح با رفت می انتظار كه همان�طوری .٢

می�كند. صدق (ω شده تعیین پیش از مقدار از عدول عدم (یعنی، ما مطلوب شرط در نیز آن مخاطره و است

نتیجه�گیری و بحث

مخاطره كران�داری محدودیت با نقطه�ای برآوردگری معرفی برای دومرحله�ای دنباله�ای روشهای بیش�نمونه�گیری مشكل به توجه با مقاله این در

محض، دنباله�ای نمونه�گیری روش از حاصل نمونه بر مبتنی برآوردگر گردید. معرفی هدف به نیل برای محض دنباله�ای نمونه�گیری روش برآوردگر،

دارد. نیاز كمتری نمونه� تعداد به مرحله�ای دو نمونه�گیری روشهای با مقایسه در مخاطره، تابع كران�داری شرط تامین ضمن كه است برآوردگری
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بر مؤثر عوامل تعیین در آن کاربرد و چوله نرمال تصادفی اثر با انباشته صفر با پواسن مدل
دانشجویان مردودی واحدهای تعداد

٢ دهقانی مژگان زادکرمی١، رضا محمد

اهواز چمران شهید ریاضی،دانشگاه علوم دانشکده آمار، گروه ١,٢

آموزش در پژوهشی اولویت�های از یکی دانشگاه�ها در تحصیل حین در دانشجویان تحصیلی موفقیت عدم عوامل مورد در مطالعه چکیده:

از کرد. ارزیابی را دانشجویان تحصیلی موفقیت می�توان که است روش�هایی جمله از دانشجویان مردودی واحدهای تعداد بررسی است. عالی

برای که صفر در انباشتگی با پواسن رگرسیون مدل�های از استفاده می�باشد، صفر مقدار دارای دانشجویان از بسیاری در عامل این که آن�جا

با صفر در انباشتگی با پواسن رگرسیون مدل از مطالعه این در می�گردد. توصیه می�رود، بکار پارامترها برآورد و شمارشی داده�های مدل�سازی

اهواز چمران شهید دانشگاه ٨٩-٨٨ سال ورودی دانشجویان مردودی واحدهای تعداد بر مؤثر عوامل تعیین و مدل�سازی برای تصادفی اثرات

می�شود. استفاده

مردودی. چوله،واحد نرمال تصادفی، اثر انباشته، صفر پواسن، کلیدی: واژه�های

.62E20 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

یک تبیین و بررسی هدف که شرایطی در می�شود. استفاده پواسن توزیع از معموأل (شمارشی) گسسته متغیر�های بررسی برای کاربردی آمار در

با متغیرها این میانگین مدل�سازی به روش این در می�گردد. استفاده آماری مدل�سازی از باشد، کمکی متغیر چند از استفاده با شمارشی متغیر

انباشتگی دارای می�شود، استفاده آماری مدل�سازی برای آن�ها از که شمارشی متغیرهای اوقات گاهی می�شود. پرداخته آماری روابط از استفاده

توسط بار اولین یافته تعمیم پواسن توزیع می�شود. صفراستفاده انباشتگی با پواسن توزیع از صورت این در هستند، صفر عدد در حد از بیش

رویه�های شمارشی مدل�های ،(١٩٨٩) کینگ گردید. مطالعه (١٩٨٩) کنسول توسط آن جزئیات و شد معرفی (١٩٧٠) جین و کنسول

شده�ی اصالح نوع انباشته صفر پواسن رگرسیون مدل داد. گسترش جمله�ای دو و منفی جمله�ای دو پواسن، توزیع�های پایه�ی بر را یافته تعمیم

را (ZIP ) انباشته صفر با رگرسیون مدل (١٩٩٢) المبرت می�کند. فراهم را صفر تعداد فراوانی مدل�بندی امکان که است پواسن توزیع

لی و (١٩٩٩) همکاران و بوهینگ ، (١٩٩٨) بوهینگ به بیشتر اطالعات برای کرد. پیشنهاد صفر در انباشتگی با شمارشی داده�های برای

هدف می�دهند. نشان تصادفی اثر با را آماری مدل�های در اندازه�گیری قابل غیر یا ناشناخته عوامل اثر کنید. مراجعه (٢٠٠١) همکاران و

m-dehghani@mscstu.scu.ac.ir : دهقانی ٢مژگان



با پواسن توزیع از استفاده با اهواز چمران شهید دانشگاه دانشجویان مردودی واحدهای تعداد بر مؤثر عوامل تعیین و مدل�سازی مطالعه این

برای تصادفی اثر از می�کنند. ایجاد دانشجویان در را کالسه�بندی نوع یک تحصیلی رشته�های می�باشد. تصادفی اثرات با صفر در انباشتگی

است. شده استفاده تحصیلی رشته�های اثر دادن نشان

تعمیمی که کرده�ایم استفاده (٢٠٠۵) آزالینی چوله نرمال توزیع از ما ولی می�گیرند نظر در ( (٢٠٠١) لی و یو ) نرمال معموأل تصادفی اثر توزیع

است. نرمال توزیع از

(ZIP) صفر در انباشتگی با پواسن رگرسیون مدل ٢

می�شود: تعریف زیر صورت به می�باشد Y = y١, ..., yn پاسخ متغیر آن در که انباشته صفر با پواسن رگرسیون مدل

pr(Yi = yi) =

 p+ (١− p) exp (−λi) yi = ٠

(١− p) exp(−λi)λi
yi

yi!
yi > ٠

: داریم همچنین و می�باشد ٠ < p < ١ آن در که i = ١, ..., n

می�باشد. j = ١, ..., k که log
(

pi
١−pi

)
= ξij =

k∑
j=١

xijγj و log (λi) = ηij =
k∑
j=١

xijβj + ui

و N(٠, σ٢(u)In) توزیع با تصادفی اثر متغیرهای U = (u١, ..., un) و کمکی متغیرهای ضرایب γ و β کمکی، متغیر�های Xij اینجا در

می�باشند. SN(٠, σ٢, λ) یا

درستنمایی ماکزیمم تابع ١.٢

درستنمایی تابع لگاریتم�های مجموع شامل (l) درستنمایی تابع لگاریتم است. شده استفاده درستنمایی ماکزیمم روش از پارامترها برآورد جهت

داشت: خواهیم بنابراین می�باشد. (l٢)تصادفی متغیر و (l١)شده مشاهده متغیر به مربوط

U ∼ N(٠, σ٢uIn)
l = l١ + l٢

l١ =
∑
yij=٠

log
(

exp(ξij)+exp(− exp(ηij))
١+exp(ξij)

)
+
∑
yij>٠

[yijηij − exp (ηij)− log (yij !)− log (١+ exp (ξij))]

l٢ = − ١
٢
[
n log

(
٢πσ٢u

)
+ σ−٢u uTu

]
داشت: خواهیم چوله نرمال تصادفی اثر با مدل برازش جهت

ui ∼ SN(٠, σ٢, λ)
f(u) = ٢/σφ

(
u
σ

)
Φ
(
λ
(
u
σ

))
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f(yij) =
∫
f (yij |u) f (u) du

می�آید: دست به مشاهدات چگالی توابع حاصلضرب از درستنمایی تابع حال

L =
n∏
i=١

k∏
j=١

f(yij)

LL =
n∑
i=١

n∑
j=١

log(f(yij))

اثر توزیع SAS افزار نرم� که آنجا از است. شده اضافه حاشیه�ای توزیع انتگرال به ٢/σΦ
(
λ
(
u
σ

))
مقدار نرمال تصادفی اثر با مقایسه در که

کرد. استفاده SAS افزار نرم از زیر فرم به متغیر تغییر با می�توان می�گیرد نظر در نرمال فقط را تصادفی

f∗(yij |u) =
∫
f(yij |u)٢/σΦ(λ

(
u
σ

)
)du

f(yij) =
∫
f∗(yij |u)ϕ(u)du

بود. خواهد نرمال توزیع دارای u متغیر بنابراین

تحقیق روش ٣

مقاطع در اهواز چمران شهید دانشگاه ٨٨ − ٨٩ سال ورودی تحصیل به شاغل دانشجویان کلیه مطالعه، مورد آماری جامعه�ی مقاله این در

مقطع رشته، دانشکده، شامل اطالعات این است. شده انتخاب نفر ٢۶٩٠ حجم به ساده، تصادفی نمونه�گیری بوده�اند. تحصیلی مختلف

نسخه SAS افزار نرم از داده�ها تحلیل و تجزیه برای می�باشد. دانشجویان مردودی واحد�های تعداد و سهمیه بودن، بومی جنسیت، تحصیلی،

اثرات با همراه صفر در انباشتگی با پواسن رگرسیون صفر، در انباشتگی با پواسن رگرسیون آماری مدل�های و Proc Nlmixed بسته و ٩.٢

است. شده استفاده چوله نرمال و نرمال توزیع با تصادفی

انتخابی مدل تحلیل ۴

می�باشد. چوله نرمال تصادفی اثر با همراه انباشته صفر با پواسن توزیع مدل به متعلق شوارتز و کاییکه آ مالک مقدار کمترین ١ جدول به توجه با

باشد. نرمال از مناسب�تر چوله نرمال تصادفی اثر با مدل برازش رو این از

ارشد کارشناسی به کارشناسی از تحصیلی مقطع تغییر با ٢ جدول با مطابق چوله نرمال تصادفی اثر با انباشته صفر با پواسن توزیع مدل در

تعداد ضریب افزایش باعث مرد به زن از جنسیت تغییر همچنین می�شود. ٠/٩١٩۵ اندازه� به مردودی واحد�های تعداد ضریب کاهش باعث

٠/٢٣٢٨ اندازه به مردودی واحدهای تعداد ضریب مناطق، سهمیه به سهمیه�ها سایر از سهمیه تغییر با و ٠/١٨٢۴ اندازه به مردودی واحدهای
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دانشجویان مردودی واحدهای تعداد به شده داده برازش مدل�های مقایسه :١ جدول

BIC AICC AIC −٢ log likelihood مدل ردیف

١۵۵٨٣ ١۵۵١٢ ١۵۵١٢ ١۵۴٨٨ انباشته صفر با پواسن توزیع ١

١۴٧٨٨ ١۴٧٨۵ ١۴٧٨۵ ١۴٧۵٩ نرمال تصادفی اثر با همراه انباشته صفر با پواسن توزیع ٢

١١٠٧۶ ١١٠٧٣ ١١٠٧٣ ١١٠۴۵ چوله نرمال تصادفی اثر با همراه انباشته صفر با پواسن توزیع ٣

را درسی واحدهای شدن مردود شانس دانشجویان بودن بومی و کارشناسی به نسبت دکتری و ارشد تحصیلی مقاطع همچنین می�یابد. کاهش

می�شود. درسی واحدهای شدن مردود شانس افزایش باعث مرد به زن از جنسیت تغییر می�دهند. کاهش
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چوله) نرمال تصادفی اثر با همراه انباشته صفر با پواسن (توزیع پارامترها برآورد :٢ جدول

p− value T آماره مقدار معیار انحراف برآورد پارامتر

</٠٠٠١ ١۴/٢٣ ٠/١١٧۵ ١/۶٧٢۴ β٠

</٠٠٠١ -١۶/٩٠ ٠/٠۵۴۴٠ -٠/٩١٩۵ β١ ارشد) کارشناسی (مقطع

٠/۴٠۶٧ -٠/٨٨ ٠/١٢٧۵ -٠/١١١٧ β٢ دکتری) (مقطع

</٠٠٠١ ٩/٠٣ ٠/٠٢٠٢١ ٠/١٨٢۴ β٣ (جنسیت)

٠/١٣١۵ -١/۶٨ ٠/٠٢١٩١ -٠/٠٣۶٨١ β۴ بودن) (بومی

/٠٠٠٣ -۶/١٠ ٠/٠٣٨١۶ -٠/٢٣٢٨ β۵ (سهمیه)

٠/٠٠٢٧ -۴/٢٧ ٠/١٨۵٧ -٠/٧٩٢٩ γ٠

</٠٠٠١ ١۵/٨۶ ٠/١٣۶٣ ٢/١۶٠۴ γ١ ارشد) کارشناسی (مقطع

٠/٠٠١٩ ۴/۵۵ ٠/٣١٩۶ ١/۴۵۵٣ γ٢ دکتری) (مقطع

</٠٠٠١ -٧/۴٨ ٠/٠٩٧٩٨ -٠/٧٣٢٩ γ٣ (جنسیت)

/٠٠١٨ ۴/۵٧ ٠/١٠٠٧ ٠/۴۶٠۶ γ۴ بودن) (بومی

٠/٠۵٢۵ ٢/٢٧ ٠/١٨۴۶ ٠/۴١٩٩ γ۵ (سهمیه)

٠/٠۴۵٣ ٢/٣٧ ۴/١۶۶۴ ٩/٨٧٢٨ λ

- - - ٠/٢٩٩٧ σ٢

نتیجه�گیری و بحث

از استفاده با همچنین می�باشد. نرمال از مناسب�تر چوله نرمال تصادفی اثر با انباشته صفر با پواسن مدل می�دهد نشان تحقیق یافته�های

کارشناسی تحصیلی مقطع های متغیر مردودی، واحدهای تعداد پاسخ متغیر با و چوله نرمال تصادفی اثر با انباشته صفر با پواسن رگرسیون

به سهمیه�ها سایر از تغییر ارشد، کارشناسی به کارشناسی مقطع از تغییر که بطوری هستند گذار تأثیر پاسخ متغیر بر جنسیت و سهمیه ارشد،

می�شود. دانشجویان مردودی واحدهای تعداد کاهش باعث زن به مرد از جنسیت تغییر و مناطق سهمیه
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آن پارامترهای ماکزیمم درستنمایی برآورد و G-وایبل احتمال های توزیع خانواده

٢ مکسائی نجمیه زارعی١، حسن

آمار گروه ریاضی، دانشکده بلوچستان، و سیستان دانشگاه

شانون، آنتروپی سپس و نموده معرفی را شانس نسبت مولد با G وایبل- های توزیع خانواده نام به ها توزیع از ای خانواده مقاله این در چکیده:

این پارامترهای درستنمایی ماکزیمم برآورد بررسی از پس آوریم. می دست به را توزیع این پارامترهای ای فاصله برآورد همچنین و چندک تابع

دهیم. می شرح واقعی داده�های تحلیل در را توزیع�ها از خانواده این توانایی توزیع،

چندک شانون،تابع ماکزیمم،آنتروپی درستنمایی وایبل،برآورد توزیع کلیدی: واژه�های

.62P10،62F10 ،62E15 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

گونه به اند شده معرفی متفاوتی های توزیع اخیر سالهای در راستا این باشد.در می محققین از بسیاری هدف ها داده به مناسب مدل یک برازش

(٢٠٠٩)توزیع همکارانش و (١٩٩٧)وزوگروف همکارانش و گورويچ دارند. ها داده برای بهتر مدل انتخاب برای زیادی پذیری انعطاف که ای

توزیع G(x) درآن که کردند، تعریف را شده نمایی های توزیع انواع (١٩٩٨) همکارانش و گوپتا همچنین و دادند بسط را گاما و وایبل های

هستند: زیر توزیع تابع و چگالی تابع دارای شده نمایی - G های توزیع آن براساس و است دلخواه پیوسته

Dc(x) = G(x)c

dc(x) = cg(x)G(x)c−١

باشد: می زیر صورت به توزیع این خاص حاالت برخی

چگالی دارای که آید می بدست (EW) شده -نمایی وایبل توزیع شود درنظرگرفته وایبل توزیع دارای G(x) شده، G-نمایی توزیع در الف-اگر

است: زیر

n.maksaei@gmail.com : مکسائی نجمیه ارشد، کارشناسی ٢دانشجوی



fEW (x;α, β, λ) = αβλβxβ−١e−(λx)
β

(١− e−(λx)β )α−١ x > ٠, α > ٠, β > ٠, λ > ٠

است: زیر چگالی دارای که آید می بدست (EE) شده -نمایی نمایی توزیع باشد نمایی توزیع دارای G(x) شده، G-نمایی توزیع در اگر ب-

fEE(x;α, λ) = αλe−λx(١− e−λx)α−١ x > ٠, α > ٠, λ > ٠

(٢٠١٣) همکارانش و آلزاتره روش مشابه است پیوسته تصادفی متغیر یک توزیع تابع G(x; ξ) که این فرض با ٢ بخش در مقاله این در

آنتروپی ٣ بخش در و کنیم می معرفی را G- وایبل نام به ها توزیع از خانواده یک وایبل توزیع و G(x;ξ)
١−G(x;ξ) شانس نسبت از استفاده با

پارامترهای ای فاصله برآورد همچنین و ماکزیمم درستنمایی برآوردگر محاسبه نحوه ۴ بخش در آوریم. می بدست را آن چندک تابع و شانون

دهیم. می نشان ها داده برازش در را خانواده این کاربرد مثال یک با بخش۵ در پایان در و کنیم می بیان را توزیع این

G- وایبل توزیع ٢

شانس نسبت را G(x;ξ)
١−G(x;ξ) صورت این در باشد g(x; ξ)احتمال چگالی تابع با پیوسته تصادفی متغیر یک توزیع تابع G(x; ξ)کنید فرض

باشد: زیر توزیع تابع و احتمال چگالی تابع با وایبل توزیع دارای X تصادفی متغیر کنیم می فرض همچنین گوییم. می

k(x) = αβxβ−١e−αx
β

x > ٠, α > ٠, β > ٠

K(x) = ١− e−αxβ

x > ٠, α > ٠, β > ٠

کنیم. می تعریف زیر صورت به را G- وایبل های توزیع خانواده صورت این در

باشد: زیر صورت به توزیع تابع هرگاه گوییم G-وایبل های توزیع خانواده از را F(.)توزیع تابع .١.٢ تعریف

F (x;α, β, ξ) =

∫ G(x;ξ)
١−G(x;ξ)

٠
αβxβ−١e−αx

β

dx = ١− exp{−α[ G(x; ξ)

١−G(x; ξ) ]
β} xϵR;α, β > ٠

باشد: می زیر صورت به آن چگالی تابع و

f(x;α, β, ξ) = αβg(x; ξ)
G(x; ξ)β−١

G(x; ξ)β+١ exp{−α[
G(x; ξ)

G(x; ξ)
]β} x > ٠, α > ٠, β > ٠
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دارای G(x) ، G-وایبل توزیع در اگر مثال، عنوان به باشد تواند می پیوسته تصادفی متغیر هر توزیع تابع G(x)شد بیان که همانگونه

است: زیر چگالی دارای که آید می بدست (WE) -نمایی وایبل توزیع صورت این در باشد نمایی توزیع

fWE(x;α, β, λ) = αβλ(١− e−λx)β−١exp{λβx− α(eλx − ١)β} x > ٠, α > ٠, β > ٠, λ > ٠

G-وایبل توزیع چندک تابع و شانون آنتروپی ٣

آوریم. می بدست (٢٠١٣) همکارانش و آلزاتره روش مشابه را G-وایبل توزیع چندک تابع و شانون آنتروپی بخش این در

اگر اینصورت در باشد پیوسته تصادفی متغیر یک توزیع تابع G(x) و وایبل تصادفی متغیر احتمال چگالی تابع k(.) کنید فرض .١.٣ قضیه

چگالی با تصادفی متغیر یک X

f(x) =
g(x; ξ)

(١−G(x; ξ))٢ k(
G(x; ξ)

١−G(x; ξ) )

است: زیر صورت به X آنتروپی شانون باشد

ηx = E(lng(G−١(
T

T + ١ )))− ٢E(ln(T + ١)) + η
T

است. k(t)چگالی با T تصادفی متغیر آنتروپی شانون η
T
آن در که

داریم: تعریف از استفاده با اثبات.

ηx = E(−ln[f(x)])

داریم: فوق فرمول در f(x) جایگذاری با

ηx = −E(lng(x; ξ))− E(−ln(١−G(x; ξ))٢) + E(−lnk( G(x; ξ)

١−G(x; ξ) ))

داریم: صورت این در است. وایبل چگالی دارای T = G(x;ξ)
١−G(x;ξ) تصادفی متغیر که داد نشان توان می آسانی به

ηx = −E(lng(G−١(
T

T + ١ )))− ٢E(ln(T + ١)) + E(−lnk(t))

۴٧۴



بنابراین

ηx = E(lng(G−١(
T

T + ١ )))− ٢E(ln(T + ١)) + η
T

�

آید: می بدست زیر صورت به Q(λ) آنگاه باشد. G-وایبل توزیع چندک تابع Q(λ)و ٠ < λ < کنید١ فرض .٢.٣ قضیه

Q(λ) = G−١(
K−١(λ)

١+K−١(λ)
)

است. وایبل توزیع Kتابع آن در که

داریم: چندک تابع تعریف از استفاده با باشد، پیوسته تصادفی متغیر توزیع تابع F اگر اثبات.

F (Q(λ)) = λ

اینجا: در

F (x;α, β, ξ) = K(
G(x; ξ)

١−G(x; ξ) )

است.بنابراین: G-وایبل توزیع تابع F (x;α, β, ξ)که

K(
G(Q(λ); ξ)

١−G(Q(λ); ξ)
) = λ

G(Q(λ); ξ)

١−G(Q(λ); ξ)
= K−١(λ)

G(Q(λ); ξ)(١+K−١(λ)) = K−١(λ)

Q(λ) = G−١(
K−١(λ)

١+K−١(λ)
)

�
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ماکزیمم درستنمایی برآورد ۴

می بخش این در باشند. α ،β،ξ پارامترهای با G-وایبل خانواده از تصادفی نمونه یک شده مشاهده مقادیر x١, x٢, ..., xn کنیم می فرض

درستنمایی تابع لگاریتم آوریم. بدست را θ = (α, β, ξ)T پارامتر بردار یعنی G-وایبل توزیع پارامترهای ماکزیمم درستنمایی برآورد خواهیم

آید. می بدست زیر صورت به G-وایبل خانواده پارامترهای برای

ℓ(θ) = nlog(α) + nlog(β) + Σni=١log[g(xi; ξ)]− αΣni=١H(xi; ξ)
β

+βΣni=١log[H(xi; ξ)]− Σni=١log[G(xi; ξ)]− Σni=١log[١−G(xi; ξ)]

صورت: این در ;H(xاست. ξ) = G(x;ξ)
١−G(x;ξ) آن در که

Uα = ∂ℓ
∂α = n

α − Σni=١H(xi; ξ)
β

Uβ = ∂ℓ
∂β = n

β − αΣ
n
i=١H(xi; ξ)

βlog[H(xi; ξ)] + Σni=١log[H(xi; ξ)]

Uξκ = ∂ℓ
∂ξ = −αβΣni=١H(xi; ξ)

β−١∂H(xi; ξ)/∂ξκ + βΣni=١
∂H(xi;ξ)/∂ξκ

H(xi;ξ)

+Σni=١
∂g(xi;ξ)/∂ξκ

g(xi;ξ)
− Σni=١

∂G(xi;ξ)/∂ξκ
G(xi;ξ)

− Σni=١
∂G(xi;ξ)/∂ξκ

G(xi;ξ)

معادله دستگاه حل از
Uα = ٠
Uβ = ٠
Uξ = ٠

نرم از آنها حل برای لذا باشد نمی حل قابل آسانی به معادله دستگاه این اما آید می بدست θ = (α, β, ξ)ماکزیمم درستنمایی برآورد

کنیم. می استفاده رافسون نیوتن تکرارعددی روش و آماری افزارهای

کنیم. می محاسبه را آن زیر صورت به که هستیم اطالع ماتریس نیازمند ما مدل پارامترهای اطمینان، فواصل یافتن برای همچنین

J(θ) = −


Uαα Uαβ Uαξ

Uβα Uββ Uβξ

Uξα Uξβ Uξξ


آید: می بدست زیر صورت به ماتریس عناصر که
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Uαα = ∂٢ℓ
∂α٢ = − n

α٢

Uαβ = ∂٢ℓ
∂α∂β = −Σni=١H(xi; ξ)

βlog[H(xi; ξ)]

Uαξκ = ∂٢ℓ
∂α∂ξκ

= −βΣni=١H(xi; ξ)
β−١H

′

κ(xi; ξ)

Uββ = ∂٢ℓ
∂β٢ = − n

β٢ − αΣni=١H(xi; ξ)
β{log[H(xi; ξ)]}٢

Uβξκ = ∂٢ℓ
∂β∂ξκ

= Σni=١
H

′
κ(xi;ξ)
H(xi;ξ)

− αβΣni=١H
′

κ(xi; ξ)Hκ(xi; ξ)
β−١log[Hκ(xi; ξ)]

−αΣni=١H
′

κ(xi; ξ)Hκ(xi; ξ)
β−١

Uξκξℓ =
∂٢ℓ

∂ξκ∂ξℓ
= αβΣni=١H

′′

κℓ(xi; ξ)H(xi; ξ)
β−١ − αβ(β − ١)Σni=١H

′

κ(xi; ξ)H
′

ℓ(xi; ξ)H(xi; ξ)
β−٢

+βΣni=١
H

′′
κℓ(xi;ξ)
H(xi;ξ)

− βΣni=١
H

′
κ(xi;ξ)H

′
ℓ(xi;ξ)

H(xi;ξ)٢
− Σni=١

G
′′
κℓ(xi;ξ)
G(xi;ξ)

+Σni=١
G

′
κ(xi;ξ)G

′
ℓ(xi;ξ)

G(xi;ξ)٢
− Σni=١

G
′′
κℓ(xi;ξ)

G(xi;ξ)

+Σni=١
G

′
κ(xi;ξ)G

′
ℓ(xi;ξ)

G(xi;ξ)٢
+Σni=١

g
′′
κℓ(xi;ξ)
g(xi;ξ)

− Σni=١
g
′
κ(xi;ξ)g

′
ℓ(xi;ξ)

g(xi;ξ)٢

یعنی: هستند نرمال مجانبی توزیع دارای پارامترها ماکزیمم درستنمایی برآورد چون

α̂ ∼ N(α, ١nI
−١(α))

β̂ ∼ N(β, ١nI
−١(β))

ξ̂ ∼ N(ξ, ١nI
−١(ξ))

است: زیر صورت به توزیع این پارامترهای ای فاصله برآورد

α ϵ (α̂± Z١−α
٢

√
Uαα

n )

β ϵ (β̂ ± Z١− β
٢

√
Uββ

n )

ξ ϵ (ξ̂ ± Z١− ξ
٢

√
Uξξ

n )

کاربرد ۵

در را (EE) شده نمایی نمایی و (EW) شده نمایی وایبل های مدل با را (WE) نمایی وایبل توزیع ها،ما داده از سری یک برای بخش این در

دارند. ها داده برای تری مناسب برازش اینها از کدامیک که کنیم می بررسی و گیریم می نظر

بدست انگلستان در فیزیک ملی آزمایشگاه کارکنان توسط که است متری سانتی ١۵ های گالس فایبر طول از مشاهده ۴۵ شامل ها داده

است: آمده

٠.٣٧،٠.۴،٠.٧،٠.٧۵،٠.٨،٠.٨١،٠.٨٣،٠.٨۶،٠.٩٢،٠.٩٢،٠.٩۴،٠.٩۵،٠.٩٨،١.٠٣،١.٠۶،١.٠۶،١.٠٨،١.٠٩،١.١،١.١

١.١٣،١.١۴،١.١۵،١.١٧،١.٢،١.٢،١.٢١،١.٢٢،١.٢۵،١.٢٨،١.٢٨،١.٢٩،١.٢٩،١.٣،١.٣۵،١.٣۵،١.٣٧،١.٣٧،١.٣٨،
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١.۴،١.۴،١.۴٢،١.۴٣،١.۵١،١.۵٣،١.۶١

و MLE روش به مدل پارامترهای برآورد مشاهدات این براساس اند. شده گردآوری (١٩٨٧) نيلور و اسميت توسط های داده این

است: شده درج ١ جدول در EEوWE،EW های مدل برای و محاسبه کائیک آ اطالع مقادیر همچنین

WEوEE،EW مدل برای پارامترها کائیک آ و درستنمایی ماکزیمم برآورد :١ جدول

model α β λ AIC

WE(α, β, λ) ٠.٠٠۶١ ١.٧٧١١ ٢.٣۵٧٢ ١٠.۶

EW (α, β, λ) ٠.۴١٢٢ ٩.١٣٢٢ ٠.٧٢۵۵ ١٠.٩

EE(α, λ) ٢٠.١٩٧٣ - ٣.١١٩٢ ٣٢.۵

دهد: می نشان EEوEW،WE های توزیع تجمعی توزیع تابع و چگالی تابع شکل١برآورد

.EWوWE،EEهای مدل برای تجمعی توزیع تابع و چگالی تابع برآورد :١ شکل

دارد. ها توزيع ديگر به نسبت بهتري WEبرازش توزيع کائيکي آ مقادير به باتوجه
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نتيجه�گيري و بحث

مثال براساس همچنين و دارد وجود مستقيم رابطه وايبل توزيع و G-وايبل خانواده آنتروپي شانون بين که گيريم مي قضيه١.٣نتيجه به توجه با

داد برازش ها داده به را G- وايبل هاي توزیع خانواده از توزيعي توان مي که شود مي مشاهده آمده بدست کائيک آ مقادير و شده ارائه کاربردي

دارد. ديگر هاي توزيع به نسبت بهتري برازش ها توزيع اين که
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تأییدی عاملی تحلیل مختلف های جنبه

خراشادیزاده محمد ،١ واقعی یداله زاهدی، مسعود

بیرجند دانشگاه آمار، گروه

تحلیل مدل برازش نیکویی های شاخص و مدل پارامترهای برآورد مدل، بودن شناسایی قابل بندی، مدل و تئوری مبانی مقاله این در چکیده:

دهیم. می انجام AMOS افزار نرم کمک به را مثالی نهایتاً و کنیم می بیان ساده زبانی به تأییدی عاملی

ماکسیمم. درستنمایی شناسایی، قابل مدل تأییدی، عاملی تحلیل عاملی، تحلیل کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

(متغیرهای عوامل کشف دیگر طرف از و متغیرها بعد کاهش طرف یک از آن اصلی هدف که است متغیره چند آماری روش یک عاملی تحلیل

عاملی تحلیل در است. (CFA) تاییدی٢ عاملی تحلیل و (EFA) اکتشافی١ عاملی تحلیل نوع دو بر عاملی تحلیل باشد. می نشده) مشاهده

ها داده ساختار سازنده عوامل شود) می نامیده عاملی تحلیل حتی یا (٢٠١٢) رنچر نامقید عاملی تحلیل آماری متون در اغلب (که اکتشافی

تحلیل توان می بنابراین است، مشخص ها آن به مربوط متغیرهای هم و ها عامل تعداد هم تأییدی عاملی تحلیل در اما نیستند. مشخص

دهد می نشان را مدل این های تفاوت ١ شکل نامید. نیز مقید) عاملی تحلیل حتی (یا معلوم های عامل با عاملی تحلیل را تأییدی عاملی

.(١٩٩۶) شرما

مراجعه (١٩٩۶) شرما و (٢٠١٢) رنچر ،(١٩٨٧) فیولر ،(١٩٨٩) بولن به تأییدی و اکتشافی عاملی تحلیل مدل بهتر درک برای

نمایید.

تأییدی عاملی تحلیل مدل ٢

واریانس ماتریس و µ = (µ١, µ٢, ..., µp)
′ میانگین بردار با ای جامعه از تصادفی بردار یک y = (y١, y٢, ..., yp)

′ کنید فرض

یا (εi) خطا عبارت همراه به fm, ..., f٢, f١ مشترک عوامل از خطی ترکیب یک بصورت متغیر هر عاملی تحلیل در باشد. Σ کوواریانس

ywaghei@birjand.ac.ir : واقعی ١یداله

١Analysis Factor Exploratory

٢ Analaysis Factor Confirmatory



عامل دو و متغیر شش با تأییدی و اکتشافی عاملی تحلیل مدل از مسیری دیاگرام :١ شکل

است: زیر صورت به yp, ..., y٢, y١ های متغیر برای عاملی تحلیل مدل شود. می گرفته نظر در خاص عامل

y١ − µ١ = λ١١f١ + λ١٢f٢ + ...+ λ١mfm + ε١

y٢ − µ٢ = λ٢١f١ + λ٢٢f٢ + ...+ λ٢mfm + ε٢

... (١)

yp − µp = λp١f١ + λp٢f٢ + ...+ λpmfm + εp

را مربوطه شده مشاهده متغیر و عامل یک میان رابطه شدت میزان عاملی بارهای بطوریکه هستند عاملی بارهای بیانگر λijها بطوریکه

گیریم: می نظر در را زیر فرضیات εi خطا جمالت و fj عوامل برای کند. می مشخص

E(fj) = ٠, var(fj) = ϕj , j = ١,٢, ...,m,

E(εi) = ٠, V ar(εi) = ψi, i = ١,٢, ..., p,

Cov(εi, εk) = ٠, i = ١,٢, ..., p, l = ١,٢, ..., p; i ̸= l.

متغیر هر تأییدی عاملی تحلیل در ولی است، مرتبط عوامل همه به شده مشاهده متغیرهای هر فرض پیش بطور اکتشافی عاملی تحلیل در

یک ضریب فقط (١) فرمول از سطر هر در تأییدی، عاملی تحلیل برای لذا ببینید). را ١ (شکل است مربوط خاص عامل یک به شده مشاهده

کند. می تر روشن را موضوع ١.٢ مثال صفرند. عوامل سایر ضرایب و است صفر غیر عامل
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عامل که کرد فرض بتوان پیشین های تئوری و ها نظریه از سری یک اساس بر یا اکتشافی عاملی تحلیل از استفاده با کنید فرض .١.٢ مثال

به توان می را (١) رابطه بنابراین است. مرتبط y۶, y۵, y۴ شده مشاهده متغیرهای به f٢ عامل و y٣, y٢, y١ شده مشاهده متغیرهای به f١

نوشت: زیر صورت

y١ − µ١

y٢ − µ٢

y٣ − µ٣

y۴ − µ۴

y۵ − µ۵

y۶ − µ۶


=



λ١١ ٠

λ٢١ ٠

λ٣١ ٠

٠ λ۴٢

٠ λ۵٢

٠ λ۶٢



 f١

f٢

+



ε١

ε٢

ε٣

ε۴

ε۵

ε۶


. (٢)

با نیز اینجا در بنویسیم، ماتریسی رابطه یک صورت به توانستیم می را معادالت دستگاه چندگانه، خطی رگرسیون در اینکه به توجه با

نوشت: زیر صورت به را (١) روابط توان می ماتریسی های نماد از استفاده

y − µ = Λf + ε. (٣)

هستند: بیان قابل زیر ماتریسی بصورت شده، بیان (١) مدل برای قبال که فرضیاتی

E(f) = o, Cov(f) = Φ =


ϕ١١ ϕ١٢ . . . ϕ١m

ϕ٢١ ϕ٢٢ . . . ϕ٢m
...

...

ϕm١ ϕm٢ . . . ϕmm


E(ε) = o, Cov(ε) = Ψ = diag(ψ١, ψ٢, ..., ψp), Cov(f , ε) = O.

داریم: (٣) مدل اساس بر y بردار کوواریانس واریانس ماتریس محاسبه با بنابراین

Σ = Cov(y) = E(y − µ)(y − µ)′

= E(Λf + ε)(Λf + ε)′

= E(Λf + ε)((Λf)′ + ε′)

= E(Λf(Λf)′ + ε(Λf)′ +Λfε′ + εε′)

= ΛE(ff ′)Λ′ + E(εf ′)Λ′ +ΛE(fε′) + E(εε′)

= ΛΦΛ′ +Ψ (۴)
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های روش با باید و باشد می وابسته Ψ و Φ ،Λ در موجود پارامترهای به که است کوواریانس واریانس ماتریس یک Σ ،(۴) مدل براساس

پردازیم. می آن به بعد بخش در که باشیم داشته توجه مدل شناسایی٣ نام به بحثی به بایست می برآورد از قبل اما شوند. برآورد مناسب آماری

مدل شناسایی ٣

(١٩٨٩) بولن باشد داشته وجود بفرد منحصر حل راه یک کم دست مدل، در پارامتر هر برآورد برای که دارد توجه نکته این به پذیری شناسایی

بارهای از یکی تعیین قیدها، این از نوع یک کنیم. اعمال Ψ و Φ ،Λ عناصر در قیدهایی بایست می باشد، پذیر شناسایی مدل اینکه برای .

y۴ متغیر عاملی بار طور همین و اول) عامل (روی y١ متغیر عاملی بار ،١.٢ مثال مورد در مثال دیگری. ثابت عدد هر یا یک برابر عاملی

شوند. می برآورد عاملی بارهای سایر و گیریم می گرفته نظر در یک برابر را دوم) عامل (روی

پارامترها برآورد های روش ۴

ماتریس بین اختالف بطوریکه است. Θ پارامتر فضای یک درون θ بردار یافتن مدل، پارامترهای برآورد برای ما رویکرد شهودی، بطور

برسد. حداقل به Σ(θ) و S ای نمونه کوواریانس واریانس

نمونه یک yn, ...,y٢,y١ کنید فرض کرد. اشاره درستنمایی ماکسیمم روش به توان می پارامترها برآورد های روش مهمترین جمله از

است: زیر بصورت درستنمایی تابع لگاریتم اینصورت در باشد. Np(µ,Σ) از تصادفی

l(µ,Σ) = −n٢ log|٢πΣ| −
١
٢

n∑
i=١

(yi − µ)′Σ−١(yi − µ),

آید: می بدست زیر صورت به باال رابطه آن، کردن ساده و (yi − µ) و (yi − µ)′ های عبارت در y کردن اضافه و کم با که

l(µ,Σ) = −n٢ log|٢πΣ| −
n

٢ trΣ
−١S− n

٢ (y − µ)′Σ−١(y − µ).

نتیجه در است. y برابر µ درستنمایی حداکثر برآورد که دانیم می

l١(Σ) ≡Maxµ(µ,Σ) = l(y,Σ) = −n٢ log|٢πΣ| −
n

٢ trΣ
−١S. (۵)

قید تحت را (۵) درستنمایی تابع لگاریتم باید بنابراین Σ = ΛΦΛ′ + Ψ کردیم فرض تاییدی عاملی تحلیل در اینکه به توجه با

شود. ماکزیمم باید زیر عبارت رو این از کنیم. بیشینه Σ = ΛΦΛ′ +Ψ

l١(ΛΦΛ′ +Ψ) = −n٢ log | ٢π(ΛΦΛ′ +Ψ) | −n٢ tr[(ΛΦΛ′ +Ψ)−١S]. (۶)

٣Identification
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با (۶) رابطه کردن ماکسیمم پارامتری، ماتریس وارون و دترمینان وجود و Ψ و Φ ،Λ های ماتریس داخل در زیاد پارامترهای وجود بدلیل

متغیره چند رافسون نیوتن الگوریتم مانند الگوریتم�هایی از استفاده با باید را رابطه این رو این از باشد. نمی پذیر امکان معمولی های روش

غیر افزار نرم از استفاده بدون هم آن که کرد، ماکیسمم ... و نیوتن گوس الگوریتم کند)، می پیدا را درستنمایی تابع مشتق های ریشه (که

عددی های روش از استفاده با و... LISREL SAS، AMOS، چون هایی افزار نرم در شده نوشته های برنامه مثال عنوان به است. ممکن

کنند. محاسبه را پارامترها درستنمایی حداکثر برآورد (تکراری)

مدل برازش نیکویی های شاخص ۵

در هستیم، مواجه (Σ = Σ(θ)) صفر فرضیه تأیید یا رد درباره گیری تصمیم برای منفرد شاخص یک با اغلب سنتی آماری های روش در

تصمیم ها آن مبنای بر که دارد وجود متعددی های شاخص ساختاری، معادله بندی مدل همچنین و تأییدی عاملی تحلیل مدل در که حالی

شاخص دو، خی آماره از عبارتند ها شاخص این مهمترین خیر. یا کنیم تلقی قبول قابل علمی لحاظ به مدلی را خود نظری مدل آیا که بگیریم

نشده بهنجار شاخص یا (١٩٧٣) لویز و تاکر (TLI) تاکر-لویز شاخص (NFI)، برازندگی شده بهنجار شاخص یا (١٩٨٠) بنتلر بنتلر-بونت

(RMSEA) تقریب خطای مربع میانگین جذر و (CFI) تطبیقی برازش شاخص (NNFI) برازندگی

AMOS با آماری محاسبات ۶

اما شود می استفاده غیره، و MINITAB SPLUS، SAS، SPSS، مانند آماری افزارهای نرم از اغلب اکتشافی عاملی تحلیل انجام برای

در CALIS پروسه از حتی و MPLUS ،AMOS ،LISREL مانند تخصصی افزارهای نرم از بایست می تأییدی عاملی تحلیل انجام برای

دهیم. می توضیح AMOS افزار نرم کمک به را تأییدی عاملی تحلیل ١.۶ مثال در کرد. استفاده SAS افزار نرم

بسنجد. را شغلی استقالل سوال ٣ و شغلی رضایت سوال ٣ که گیریم می نظر در طوری را شغلی استقالل و شغلی رضایت عامل دو .١.۶ مثال

سنجند)، می را ها آن (که دادیم نسبت ها آن به که سواالتی به عامل دو از یک هر اینکه بررسی به تأییدی عاملی تحلیل روش از استفاده با

است. شده داده نشان ٢ شکل در AMOS افزار نرم در پارامترها برآورد و شده ترسیم مسیر دیاگرام پردازیم. می نه، یا شود می مرتبط

خوب برازش امر، این که باشند می باالتر قبول مورد دامنه از برازش نیکویی های شاخص همه است، مشخص ٢ شکل از که همانگونه

بارهای دوم توان (که مستطیل�ها باالی مقادیر و شده استاندارد عاملی بارهای بیانگر فلش�ها روی مقادیر دهد. می نشان را ها داده با مدل

ها آن به که سواالتی به عامل هر بنابراین کند. می تبیین نظرش مورد متغیر از عامل هر که است واریانسی مقدار بیانگر باشند) می عاملی

شود. می مرتبط دادیم، نسبت
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تأییدی عاملی های تحلیل مدل از مسیری دیاگرام :٢ شکل

نتیجه�گیری و بحث

تأیید بمنظور روش این در همچنین شود می گرفته نظر در آن گیری اندازه خطای شده، مشاهده متغیر هر برای تأییدی، عاملی تحلیل مدل در

باشد. می باالتر سنتی های روش به نسبت روش این دقت بنابراین دارد. وجود متعددی برازش نیکویی های شاخص مدل،
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مخفی مارکف فرایند و موجک ترکیب با تصاویر تشخیص

١ صدیقی٣ ،ایوب محمدی٢ یار مسعود زاده١، ساسانی بهزاد

مینو) صنعتی (گروه ایران قاسم شرکت استراتژیک ریزی برنامه کارشناس و آمار دکتری ١دانشجوی

تهران نور پیام دانشگاه آمار، گروه علمی هیئت ٢عضو

پرورش و آموزش وزارت آمار، ارشد ٣کارشناس

روش بهبود با که است، شده ارائه تصاویر و ها عکس تشخیص برای جدیدی روش پنهان، مارکف مدل از استفاده با مقاله این در چکیده:

تصویر یک روش این در میگیرد. صورت مشاهدات متوالی استخراج در ها عکس رزولیشن وآنالیزموجکی، مخفی مارکف مدل پایه بر DCT

تست برای میگیرد، صورت تصویر زیر هر در وآنالیزموجک میشود تقسیم دارند تداخل هم با که کوچکتر) تصویرهایی(قطعات زیر صورت به

نشان را عملکرد بهبود جدید روش که است شده استفاده صنعتی بزرگ شرکت یک کارمندان خروج و ورود ثبت تصاویر داده پایگاه از الگوریتم

میدهد.

. موجک ، تشخیص ، رزولیشن ، تصویر ، پنهان مارکف مدل کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

استفاده دار، سابقه مجرمان کردن پیدا در میتوان را روش این بردهای کار جمله از دارد، کاربرد فراوانی های زمینه در تصویر تشخیص روشهای

تشخیص روشهای از . ... و ها فرودگاه هتلها، اداری، پزشکی، امنیتی، دانشگاهی، مهم مراکز خروج و ورود در چهره تشخیص های دستگاه در

از عملی استفاده نمونه اولین ووان برد. نام ... و پنهان مارکف های مدل عصبی، های شبکه نمودار، و خط تشخیص روش به میتوان تصاویر

.(١٩٨٨) ووان کرد ارائه را تصویر تشخیص

در شکل مستطیل شبکه یک تقاطع در واقع نقاط موجک، این کرد اشاره گابور١ موجک روش به میتوان چهره تشخیص های روش از

ها گره عنوان به را شده استخراج های ویژگی و مانند گراف ساختاری عنوان به را آن و گرفته نظر در صورت ویژگی عنوان به را صورت روی

گراف در که آن تطبیق روند سپس و چهره تشخیص فرایند میکند. استفاده گراف های لبه عنوان به نظر مورد محل در توپولوژیک روابط از و

گراف بین را ها شباهت حداکثر و میگیرد صورت سازی بهینه روش یک از استفاده با شده ذخیره گرافهای از یکی با است، صورت آزمون

sasani@minoogroup.com : زاده ساسانی ١بهزاد

١ Gabor



شده استفاده زمان مرور در چهره تغییرات با مقابله برای صورت های گراف دسته از اخیرا میسازد. مرتبط و گرفته نظر در مدل گراف و آزمون

عنوان به چهره از عکس چند غیره) و بینی، دهان، ها، (چشم صورت مشخصه نقاط در گابور موجک .(١٩٩٧) همکاران و ویسکوت است

سیستم از استفاده چهره تشخیص دیگر روش میکند. اعمال را نتایج و میدهد قرار داوری گراف عنوان به شده بندی دسته گراف یگ در جت

.(١٩٩٧) همکاران و میدهدبارتلت انجام خاص های بندی طبقه در را تمایزات که است عصبی های شبکه

مختلف جهت ٨ و مقیاس ۵ در گابور موجک هسته با تصویر جزئیات مطابقت طریق از ویژه های بردار اساس بر برد، کار به که روشی لیو

متنی های بردار باید نهایتا که میکنند. تبدیل متنی واحد بردار یک به را تصویر رزولیشن از ردیف هر روش این در ،(٢٠٠٢) همکاران و بودلیو

(١٩٩١)برای لند پنت و ترک ویژه٢ های چهره روش از آن از بعد و بعد، ١٠٢۴٠ از ها بردار این تولید برای شود. محاسبه زیادی بسیاری

میشود. استفاده بردار ابعاد کاهش

استفاده بعد كاهش براي ۴PCA همان يا اصلي اجزاي آناليز از كه شد، پيشنهاد پنتلند٣ و تورک توسط ١٩٩١ سال در ویژه های چهره روش

ويژه هاي چهره روش در دهد. نشان حالت بهترين به را ها داده پراكندگي زيرفضا آن در كه كند پيدا متعامد بردارهاي با زيرفضايي بتواند تا كرده

مولفه ويژه، تصاوير ضرايب آن در كه شوند مي گرفته نظر در ( پايه هاي ويژه(چهره تصاوير از خطي تركيب صورت به مرجع مجموعه تصاوير

فوق ميانگين از چهره هر سپس و آمده بدست مرجع مجموعه هاي چهره ميانگين ابتدا فوق روش در هستند. فوق تصاوير ويژه بردارهاي هاي

باشند. مي مرجع مجموعه ويژه تصاوير فوق، كواريانس ماتريس ويژه بردارهاي ميگردد. محاسبه آمده بدست مجموعه كوواريانس و شود مي كم

را تصویر از مجازی ی نمونه یک روش این واقع در است. چهره تصویر دادن ارتقا اساس بر که است فیشر۵ چهره تشخیص روش دیگر روش

می تفکیک ماتریس طبقات بین را تصویر یک واقع در است. رفته بین از آن های گسستگی و ها رفتگی تو ی همه طوریکه به میکند، ایجاد

میکند. بندی طبقه میرساند، حداقل و حداکثر به را مختلف طبقات واریانس که فضا یک به را آن و کند

آنالیز روش (٢٠١١) همکاران و مکگیو گوایر مک ویژه های پیکسل شامل که چهره-ویژه۶ روش به میتوان ها بسط و ها تعمیم سایر از

مولفه تحلیل که، است این بر غالب اعتقاد کلی حالت در . (٢٠٠۴) مودوالر مدوالر ویژه های چهره مدل و ” ”اعتماد٧ خطی کننده تفکیک

یک ارائه با (٢٠٠٢) همکاران و بائگ بائگ حال این با قویست. معیار یک خود که است PCA روش از تر موثر (ICAL) مستقل٨ های

” ”فرت٩ چهره اطالعات درپایگاه PCA شود، استفاده مناسب متریک فاصله یک از که هنگامی که دریافت ICA و PCA از دقیق مقیاس

٢ Eigenface

٣ Turk ، Pentland

۴ Principal Component Analysis

۵ Fisherface

۶ Eigenface

٧ Etemad

٨ Independent Component Analysis

٩ Feret
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محاسبات دارای ICA روش (١٩٩٨).همچنین همکاران و داردفیلیپ ICA به نسبت تری توجه قابل نتایج دارد) ١٠٠٠تصویر حدود (که

میکند. تر راحت را PCA با کار هم این که است تری پیچیده

موجک از روش، این بهتر نتایج آوردن دست به برای و میکنیم، استفاده HMM جدید١٠ روش از چهره تشخیص برای کارها این ادامه در

میدهد. نشان قبلی های مدل به نسبت را بهتری نتایج نهایتا که میکنیم استفاده

پنهان مارکف مدل ٢

نمایان است شده اسکن پایین به باال از که چهره یک از متوالی های قسمت صورت به تصویر یک HMM پنهان مارکف مدل تصویر پردازش در

تصویر مهم های قسمت از ای مجموعه شامل مدل این شد. استفاده و (١٩٩٩).ارائه همکاران و نیفیننیفاین توسط بار اولین مدل این میشود،

نشان را صورت اصلی و اولیه نقش مدل این اصلی های قسمت است. شده تشکیل ها قسمت زیر از ای مجموعه توسط قسمت هر که است

قسمت به قسمتی از انتقال یا و احتمالی توزیع با میتواند قسمت هر میکند. نمایان را صورت بیشتر جزئیات آن های قسمت زیر و میدهد

پذیر امکان مختلف قسمتهای در ها قسمت زیر برای ارتباطات این اما شود، مرتبط میشود پیشبینی انقال، ماتریس یک از استفاده با که دیگر

با که هایی تصویر زیر به صورت تصویر که کرد تولید را مشاهدات از مرتبط توالی یک احتمال، توزیع به توجه با میتوان خاص حالت در نیست.

بردار برای آن از و استخراج، تصاویر، زیر ضرایب چرخش و تصویر تغییرات نور، تغییرات با مقابله برای و است شده تقسیم دارند تداخل هم

میشود. استفاده مشاهدات

: شامل داد، نشان λ = {A,B,Π} صورت به گانه سه یک عنوان به میتوان را HMM مدل خاص صورت به

است. مشاهدات رشته طول T ١و ≤ t ≤ T که t زمان در ها قسمت تعدا N •

πi = P{q١ = i},١ ≤ i ≤ N ، که Π = {πi} اولیه توزیع •

که، A = {ai,j}انتقال احتمال ماتریس •

aij = p{qt+١ = j|qt = i}, ١ ≤ i, j ≤ N ,٠ ≤ aij ≤ ١&
∑N

i=١
ai,j = ١

تقریبی توزیع وزنی مجموع توسط آن احتمال چگالی تابع معموال که ، B = {bj(ot)} ها قسمت از یک هر برای احتمال توزیع •

و µjm برداری میانگین با نرمال توزیع دارای N(µjm,
∑
jm, ot) که bj(ot) =

∑M
m=١ cj,mN(µjm,

∑
jm, ot) نرمال

که ١ ≤ m ≤ M ، ١ ≤ j ≤ N ،cjm ≥ ٠ محدویت با m برای وزنی ضریب ot و
∑
jm کواریانس واریانس M∑ماتریس

m=١ cjm = ١
١٠ Hidden Markov Model

۴٩٠



پنهان مارکف مدل با چهره(تصویر) استخراج ٣

این بنابر است. تصاویر قسمتهای زیر از مشاهدات بردار استخراج برای روش یک HMM روش شد داده توضیح قبل بخش در که همانگونه

کند. ارائه بهتری پیشنهادات قسمت این در موجک است ممکن و نباشد تصویر یک وصف برای روش بهترین DCT است ممکن

ترجمه که کوچک و ای پایه توابع موجک .(٢٠٠٠) کردگاریکا خواهیم استفاده موجک تحلیل و تجزیه روش از ادامه در اساس همین بر

گیلبرت در که دارد قرار پوشا و قطعه قطعه تابع یک در ها، موجک نظریه در که اساسی و پایه ایده میباشند. هستند مادر موجک از ای

نظر مورد های مقیاس و ها گیری جهت در موجک تابع از استفاده برای عمل در دید. میتوان (١٩٨۴) چیز (٢٠٠۴).دوب (٢٠١٢).وویس

آوریم. دست به پیچش تابع از استفاده با را موجکی ضرایب ابتدا باید

دست به برای معموال موجک تابع از است. ها DCT و ها فوریه تبدیل مثل ریاضی تبدیالت سایر به نسبت زیادی مزایای دارای موجک

میشود. استفاده باشند مالحظه قابل که تیز های گوشه با توابع برای کسینوس، و سینوس توابع از استفاده با بهتر های تقریب آوردن

چند تفکیک در دقت و موجک بین رابطه کشف به او واقع در کرد(١٩٨۵)، استفاده سیگنالها پردازش در موجک از ماالت١١ بار اولین

موجک و پیوسته) پدر(تابع موجک با تصویره چند تحلیل و تجزیه فرایند .(٢٠٠٩) همکاران و رسیدماالت متفاوت رزولیشن با تصویر

جزئیات با تصاویر و تقریبی تصاویر تفکیک برای که میشود استفاده فیلتر دو از گسسته موجک اجرای در است. همراه گسسته) مادر(تابع

یک تصاویر(تقریبی) این همچنین است، تفکیک برای برای مناسب ویژگی یک تقریبی تصاویر های ویژگی که میشود مشاهده میکنیم. استفاده

است. الگو تشخیص های برنامه برای مقاوم و قوی فضای

P × L ابعاد به پنجره یک از استفاده با پایین به باال از و راست به چپ از تصاویر اسکن اساس بر ما الگوریتم کار بردار تولید برای

و میگیرد صورت معینی سطح یک در ها عکس زیر تجزیه کرد. خواهیم استفاده ، سیملت١٢۵ موجک از استفاده با تحلیل و تجزیه انجام و

سطح یک در موجک تجزیه سطح ٢D-j سطح میشود. استفاده HMM سیستم در مشاهده بردار ایجاد برای سطح ترین پایین در ضرایب

است. عکس زیر ٣j+١ با عکسی ارائه برای I[P ,L]

[aj , {d١j , d٢j , d٣j}j=١,...,J ]

میباشد K گیری جهت و ٢j مختلف های مقیاس در تصویر جزئیات حاوی dkj و پایین کیفیت با اصلی تصویر از تقریبی aj درآن که

هر در باال فرکانسهای و عمودی) هاب افقی(لبه باال فرکانسهای و افقی)، های عمودند(لبه باال فرکانسهای بر d١j , d
٢
j , d

٣
j در موجک .ظرایب

است. شده داده نشان ١ شکل در ترتیب به جهت دو

برای است، شده استفاده تصویر زیر عنوان به چشم از شکل این در که میدهد. نشان زیرتصویر و تصویر، در را موجک تجزیه سطح ١دو شکل

میشوند. تولید {a٢, d١١, d
٢
١, d

٣
١, d

١
٢, d

٢
٢, d

٣
٢} تصویر زیر ٧ مجموع در سطح، دو در تجزیه این

J. از استفاده با موجک ضرایب استخراج -١ میآوریم. دست به متفاوت صورت دو به را مشاهدات بردار آزمایش، این برای

١١ Mallat

١٢ Symlet۵
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نرم دهنده نشان ekj آن در میشود،که تعریف [{e١j , e٢j , e٣j}j=١,...,J ] صورت به بردار این مثال عنوان به فرعی بردار زیر استخراج -٢

است. dkj تصویر زیر

موجک ب)تجزیه مشاهدات بردار استخراج الف) :١ شکل

آزمایش نتایج ۴

شامل ORL داده پایگاه میشود. استفاده الگوریتم تست برای که است شده ایجاد صورت، داده پایگاه و ORL داده پایگاه دو ازمایش این در

یک از استفاده با ما داده پایگاه تصویر است. ٣٠نفر از تصویر ٣٠٠ شامل ما داده پایگاه که حالی در است، ۴٠نفر از فرونتال ۴٠٠تصویر

این در است. ORL داده پایگاه از تر مشکل تغییرات زمینه و پردازی نور علت به است.که شده برداشته دفتری کار محیط در عکاسی دوربین

تصویر از مشاهده بردار تولید بار اولین برای اینجا در اند. شده تفکیک هرجهت در ٣همپوشانی با عکس زیر و ١٢مجموعه به L و P آزمایش

انرژی استخراج (ب)برای روش از استفاده با ان از پس میشود. انجام عکسها زیر ٢در سطح موجک تجزیه (الف) روش از استفاده با تقریبی

بود. ١۵ (ب) روش در و ٩ ما روش در مشاهده در بردار طول است. شده استفاده ها عکس زیر در ۵ سطح موجکی تجزیه انجام با باند زیر

ORL های داده برای نتایج استخراج :١ جدول

۵ ۴ ٣ ٢ ١ آموزشی تصاویر

٩٨٫ ۵٪ ٩٢٫ ۵٪ ٨۵٫ ٧٪ ٧٨٫ ١٪ ٧۶.١ HMM DCT

٩٧٫ ۵٪ ٩۵٫ ۴٪ ٩۵٫ ۴٪ ٨٨٫ ١٪ ٧٧٫ ۵٪ i HMM DWT

٩۶٫ ۵٪ ٩۵٫ ٨٪ ٩٢٫ ۵٪ ٨۴٫ ٧٪ ٨٠٫ ٨٪ ii HMM DWT

نتایج است. متفاوت ۵ تا ١ از نفر هر آموزشی تصاویر تعداد میدهد. نشان اصلی الگوریتم با را جدید الگوریتم مقایسه نتایج ١ جدول

اصلی روش از ای مالحظه قابل طور به روش این و دارد، بهتری کارایی جدید روش باشد ۵ از کمتر تصاویر تعداد که زمانی که میدهد نشان

مورد زمان همچنین میشود، استفاده آموزش برای فرد هر از عکس ۵ که وقتی جدید ای داده پایگاه از استفاده نتایج ٢ جدول در است. بهتر
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از آزمایشات این میشود(در انجام کمتر زمان با و بهتر (الف) در شده استفاده سیستم نتایج این در میدهد. نشان را ها الگوریتم تمام برای نیاز

است.) شده استفاده ها الگوریتم تمام برای یکسان مشخصات با و کامپیوتری سیستم یک

ها داده پایگاه تمام برای آزمایشات نتایج :٢ جدول

نفر) شناسایی(هر زمان نفر) آموزش(هر زمان شناسایی درصد

٠.۴٨ثانیه ٠.٣٠ثانیه ٩٢٫ ۶٪ HMM DCT

١.۵۵ثانیه ٠.۶٨ثانیه ٩۵٫ ٣٪ i HMM DWT

٢.۴٩ثانیه ١.٢٧ثانیه ٩٠٫ ٧٪ ii HMM DWT

چهره تشخیص سیستم ۵

چهره کشف جزء دو بر مشتمل زمان) هم آنی( چهره تشخیص سیستم یک از شد داده شرح قبلی قسمتهای در که چهره تشخیص الگوی

اساس بر چهره تشخیص عنصر میشود. شناسایی چهره، داده پایگاه در ویدئویی زنجیره یک از وار اتوماتیک صورت به چهره تشخیص و

میکند. استفاده تصویر در صورت به مربوط نواحی کشف جهت هار-الیک١٣ ویژگی از است، شده داده شرح .(٢٠٠٩) رینر در که انچه

آن های پیکسل مجموع که میکند مشخص را مستطیلی (X,Y,W, h = ٠& a ∈ {٠,۴۵٠}) که r = (x, y, w, h, a) چندتایی

صورت به تصویر زیر ویژگی میشود، داده چهره یک ساختن متصور منظور به آزمایش جهت تصویر زیر یک میشود. داده نمایش S(r) با

ویژگی نمونه ١۴ از یکی r١, r٢ مستطیل جفت و w١, w٢ ∈ ℜ های وزن که است. شده تعیین feature = w١S(r١) + w٢S(r٢)

ویژگی میروند. کار به باال تساوی در ویژگی محاسبه جهت که هستند مستطیل دو سفید و سیاه نواحی ٢ تصویر در است. شده داده نشان های

کردن رد شرط با ها چهره کشف جهت ١٣پله با ای طبقه آبشار یک و هستند. پوشیده دومرکز ویژگی و خطی، هشت لبه، های)چهار (مشخصه

میکند. استفاده ادبوست١۴ گسسته الگوریتم از پله پله(مرحله)یک هر است.در شده برده کار به ای چهره غیر الگوهای به

مشخص میدهدکامال نشان را چهره شده کشف تصویر و وبکم یک از شده گرفته عکس نمونه یک میشود مشاهده ادامه در که تصویر٣ در

کشف دقت در شک بدون میباشدکه شده کشف تصویر در که است زمینه پس از زیادی اطالعات شامل و نیست دقیق خیلی اکتشاف، که است

میکنیم. تلفیق اکتشاف الگوریتم با شده کشف ناحیه کردن تصفیه برای پوست١۵ ماسک ماژول از ما این بر بنا داشت. خواهد منفی تاثیر تصویر

از چهره، تشخیص روی بر پوست ماسک ماژول تاثر تست برای است. شده داده (٢٠١٣)شرح بی لی در آن جزئیات با پوست رنگ ماژول

١٣ Haar-like

١۴ Discrete Adaboost

١۵ Skin Mask
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[Rainer]هار-الیک های ویژگی از اولیه نمونه :٢ شکل

است ایستاده دوربین جلوی که نفر یک از اتوماتیک صورت به میکنیم١٠تصویر استفاده ٣٠نفر از تصاویر، ضبط جهت Canon دوربین یک

میشود. گرفته

چهره شناسایی (ب) اصلی ورودی تصویر (الف) :٣ شکل

پوست ماسک از استفاده با شده فعال حالت با C و B داده های پایگاه میدهد نشان را چهره داده پایگاه ساختار فلوچارت ۴ تصویر در

است. موجود آن در کمتری زمینه پس تصاویر بالتبع که است شده ایجاد

DWT مدل مقاله این در دارد. الزم زمان ۴۵ms حدود پوست گذاری ماسک فرایند میبردو زمان ١٠٠ms حدود چهره کشف فرایند پروسه

های پنجره روی بر ٢بعدی موجک تجزیه آن در که ایم. کرده معرفی را میباشد چهره تشخیص برای HMM های الگوریتم اساس بر که را

آزمایش تصاویر های داده پایگاه اساس بر روش، دو هر تصاویر پایین رزولیشن تخمین از را مشاهده های بردار تا است شده اعمال تصاویر

است. شده مقایسه میباشد HMM الگوریتم اساس بر که اصلی DCT با نتایج و شده،
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متغیره دو نرمال چوله آلفا توزیع معرفی

جمالیزاده٣ احد و پور٢ عرب علیرضا ، ١ ساعدی ساناز

کرمان باهنر شهید دانشگاه کامپیوتر و ریاضی دانشکده آمار ارشد کارشناسی ١دانشجوی

کرمان باهنر شهید دانشگاه کامپیوتر و ریاضی دانشکده آمار گروه ٢استادیار

کرمان باهنر شهید دانشگاه کامپیوتر و ریاضی دانشکده آمار گروه ٣دانشیار

مختلف خواص سپس است. شده معرفی متغیره دو نرمال چوله آلفا توزیع عنوان با تصادفی متغیرهای از جدیدی توزیع مقاله این در چکیده:

قضیه در و است شده بررسی توزیع چگالی تابع اول قضیه در است. شده بیان توزیع این با ارتباط در قضیه دو است. شده معرفی توزیع این

است. گرفته قرار بررسی مورد توزیع امید دوم

ریاضی امید چگالی، تابع متغیره، دو نرمال چوله الفا توزیع مدی، دو نرمال، چوله توزیع کلیدی: واژه�های

60E :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

از و شوند. می نامگذاری متقارن چوله ها توزیع این متغیره تک حالت در گردید. معرفی (١٩٨۵) آزالینی توسط (SN)نرمال چوله توزیع

همکاران و آرالنو وسیله به ها خانواده این شود. می استفاده علوم مختلف های حوزه در نامتقارن تجربی های داده مجموعه مطالعه برای آنها

نرمال خانواده در آن کاربردهای و خاص حالت یک و نرمال توزیع شامل ها کالس این بیشتر است. شده بررسی نیز گومز(٢٠٠۶) و (٢٠٠۴)

اپسیلون که اند داده پیشنهاد را متفاوت ساختار با نامتقارن نرمال خانواده از توزیع یک (٢٠٠٠) هوستون و مودهولکار دیگر سوی از است.

همان ESN(٠) بنابراین است. نامتقارن پارامتر ϵ که جایی شود. می نوشته {ESN(ϵ) : |ϵ| < صورت{١ به و شود می نامیده نرمال چوله

اطالعات برای اند. کرده استفاده خود کارهای در مدی دو چوله های توزیع از شناسی گیاه محققان از تعدادی دیگر سوی از است. نرمال توزیع

تک شکل دو هر حمایت برای کافی قدر به که هاست توزیع از جدید خانواده یک تولید مقاله این هدف شود. مراجعه الیورو(٢٠١٠) به بیشتر

{BASN(α; ρ) : α ∈ R} صورت به و شود می نامیده متغیره دو نرمال چوله آلفا جدید خانواده این باشد. پذیر انعطاف مدی دو و

آلفا توزیع خواص سه بخش در پردازیم. می آن ساختار و توزیع معرفی به دو بخش در است. نامتقارن پارامتر آلفا که طوری به شود. می نوشته

کنیم. می مطرح را قضیه دو و کرده بررسی را متغیره دو نرمال چوله

sanaz.saedi.1370@gmail.com :����� ����� �����١



توزیع معرفی ٢

کرد: معرفی زیر شکل به را نرمال چوله آلفا توزیع ٢٠١٠ سال در اولیورو

باشد: زیر صورت به آن چگالی تابع هرگاه گویند (ASN) متغیره یک نرمال چوله آلفا توزیع داری را X تصادفی متغیر .١.٢ تعریف

f(x;α) =
(١− αx)٢ + ١

٢+ α٢
ϕ(x), x ∈ R, α ∈ R (١)

آن: در که

E[(١− αX)٢ + ١] = E[٢− ٢αX + α٢X٢] = ٢− ٢αE(X) + α٢E(X٢) = ٢+ α٢

دهیم. می نشان X ∼ ASN(α) نماد با که

نرمال چوله آلفا توزیع خواص

است: زیر خواص دارای متغیره یک نرمال چوله آلفا توزیع

آنگاه: باشد α = ٠ اگر (١)

X ∼ N(٠,١)

آنگاه: α −→ ±∞ اگر (٢)

X
d−→ BN

است. مدی دو نرمال توزیع BN که طوری به

(٣)

−X ∼ ASN(−α)

کنیم: می تعریف زیر صورت به را متغیره دو نرمال چوله آلفا توزیع مقاله این در

باشد: زیر بصورت آن چگالی تابع هرگاه هستند متغیره دو نرمال چوله آلفا توزیع دارای (X١, X٢) تصادفی متغیرهای .٢.٢ تعریف

fX١,X٢(x١, x٢;α, ρ) =
(١− αTx)٢ + ١

٢+ α٢١ + α٢٢ + ٢α١α٢ρ
ϕ٢(x١, x٢; ρ) (٢)

: آن در که

α =

(
α١
α٢

)
∈ R٢, x =

(
x١
x٢

)
∈ R٢
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باشد. می صورت ریاضی امید ٢+ α٢١ + α٢٢ + ٢α١α٢ρ یعنی نیز آن مخرج است. N٠,٠,١,١)٢, ρ) چگالی تابع ϕ٢(x١, x٢; ρ) و

یعنی:

αTX = (α١, α٢)

(
x١
x٢

)
= α١x١ + α٢x٢

و

E[(١− αTX)٢ + ١] = E[(١− (α١X١ + α٢X٢))
٢ + ١]

= E[٢− ٢(α١X١ + α٢X٢) + (α١X١ + α٢X٢)
٢]

= ٢+ α٢١ + α٢٢ + ٢α١α٢ρ

دهیم. می نشان X = (X١, X٢)
T ∼ BASN(α, ρ) نماد با که

است. چگالی تابع یک fX١,X٢(x١, x٢;α, ρ) .٣.٢ لم

∫
x١

∫
x٢

fX١,X٢(x١, x٢;α, ρ) dx٢ dx١ = ١ (٣)

است. بدیهی اثبات:

متغیره دو نرمال چوله آلفا توزیع خواص ٣

است: زیر خواص دارای متغیره دو نرمال چوله آلفا توزیع

: آنگاه باشد α =
(٠
٠
)
اگر (١)

X = (X١, X٢) ∼ N٠,٠,١,١)٢, ρ) (۴)

(٢)(
−X١
−X٢

)
∼ BASN

((
−α١
−α٢

)
, ρ

)
(۵)

است. مدی دو حداکثر (BASN(α, ρ)) متغیره دو نرمال چوله آلفا چگالی تابع .١.٣ قضیه

x٢ و x١ سوم توان تا چگالی تابع مشتق در چون گیریم. می مشتق x٢ و x١ به نسبت BASN(α, ρ) چگالی تابع از اثبات برای

است. دومدی حداکثر fX١,X٢(x١, x٢;α, ρ)شود می نتیجه آن از که دارد. ریشه سه حداکثر چگالی تابع بنابراین دارد وجود
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صورت: این در باشد،
(
X١
X٢

)
∼ BASN

((
α١
α٢

)
, ρ
)
کنید فرض .٢.٣ قضیه

E(X٢K−١) =

(
E(X٢K−١

١ )

E(X٢K−١
٢ )

)

=
−٢

٢+ α٢١ + α٢٢ + ٢α١α٢ρ
(

k∏
j=١

(٢j − ١))
(
α١ + α٢ρ

α١ρ+ α٢

)
K = ١,٢,٣, ...

(۶)

که طوری به شود می اثبات قضیه ریاضی محاسبات انجام اثبات:با

و

E(X٢K) =

(
E(X٢K

١ )

E(X٢K
٢ )

)

=
١

٢+ α٢١ + α٢٢ + ٢α١α٢ρ

(
(
∏k
j=٢)١j − ٢)(١+ (٢k + ١)(α٢١ + ٢α١α٢ρ)) + α٢٢E(Z٢

٢ , Z
٢
١k)

(
∏k
j=٢)١j − ٢)(١+ (٢k + ١)(α٢١ + ٢α١α٢ρ)) + α٢١E(Z٢

١Z
٢K
٢ )

)
k = ١,٢,٣, ...

(٧)

است. شده محاسبه ٧ شماره مرجع در E(Z٢
١Z

٢K
٢ ) و E(Z٢

٢Z
٢K
١ ) همچنین
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اقتصاد در دارایی نرخ قضیه جهشی انتشار فرآیند و کارلو مونت سازی شبیه

قاسمیان٢ جواد پرور١، سبزه حسین

دامغان دانشگاه آمار کارشناسی ١دانشجوی

دامغان دانشگاه ٢استادیار

فرآیند مطالعه�ی به ابتدا اساس براین . است انتشار فرآیند و کارلو مونت روش بوسیله دارایی نرخ قضیه سازی شبیه مقاله این هدف چکیده:

فقرکه و استاندارد مسئله�ی به مربوط های داده از مثالی ارائه با ادامه در پردازیم. می انتشار قانون همچنین و کارلو مونت و تصادفی بردار��ی گام

کرد. خواهیم برآورد را انتشار های پارامتر گرفته قرار بررسی مورد ٢٠٠١ الی ١٩٩٢ سالهای بازه�ی در

و داد واقعی مدل به جهشی انتشار یکنواخت لگاریتم مدل و نظری انتشار لگاریتم ارتباط ایجاد و پردازش و بررسی به مقاله این در مقدمه:

اضافه بیشتری اقتصادی ها�ی برنامه به تواند می شده زده تخمین جهشی پارامترهای مجموعه از حاصل نتایج که ، پردازیم می اقتصادی ستد

(b،٢٠٠٢d) وستمن و .هانسون اقتصادی محاسباتی خطاهای در مصرف سیاست بهبود مساله�ی و دارایی سازی بهینه همانند شود،

برآورد جهشی، انتشار مدل انتشار، قانون کارلو، مونت وسیله به دارایی نرخ قضیه سازی شبیه ، اقتصاد در تصادفی زدن قدم کلیدی: واژه�های

انتشار. پارامتر

.60G99 ،62P20 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

١ درانکارد رفتن راه مسئله ١

ثانیه) حسب (بر τ زمانی بازه هر در کند. می حرکت به شروع مشخص مکان یک از خیابان در t = ٠ لحظه در مست فرد یک کنید فرض

یک خیابان طول در فرد آن مکان همچنین و کند می حرکت چپ سمت به قدم یک یا راست سمت به قدم یک با تصادفی صورت درانکاردبه

(١٩٨٨) توبوچنیک و است،گولد پذیر انجام زیر کد و نمودار همراه به درانکارد سازی شبیه است. P (x, t) تصادفی متغیر

نظر در با کند. می پیروی P (x, t) نام به خاص چگالی تابع یک از که است تصادفی متغیر یک t لحظه در درانکارد مکان یعنی X(t)

در درانکارد که آنست احتمال P (x,٠) = δx,٠ از منظور آورد. بدست P (x, t) از کارلو مونت برآورد یک توان می درانکارد چند گرفتن

در درانکارد که است معنی این به Pn(x) احتمال پردازیم. می درانکارد مکان احتمال چگالی تحلیل به ابتدا باشد. x نقطه در شروع زمان

Hossein.sabzehparvar@gmail.com پرور: سبزه ٢حسین

میکنیم استفاده درانکارد از مست ی واژه جای به مقاله این در ١



است. X درمحل nτ زمان

سمت به دفعه n←= n−n→ و راست سمت به دفعه n→ که است مفهوم بدان این کند می حرکت راست سمت به درانکارد کنید فرض

از درانکارد اینکه برای متعددی های حالت .X = (n → −n ←)l با است برابر (X) درانکارد مکان بنابراین است. کرده حرکت چپ

.
n!

n→!n←!
: از است عبارت ها تداخل این تعداد بنابراین دارد. وجود یابد دست مشابه مکان یک به مشخص زمان یک در آنها طریق

تحت باال های مسیر از هریک بنابراین کند، حرکت چپ سمت به q = ١− p احتمال با و راست سمت به p احتمال با درانکارد کنید فرض

از ، گیرد قرار X = (n → −n ←)l مکان در nτ زمان در درانکارد اینکه احتمال لذا است. pn → و (١ − p)n ← احتماالت تاثیر

آید، می بدست زیر فرمول

Pn(X = (n→ −n←)l) =
n!

n→!n←!
Pn→(١− P )n←

از، است عبارت nτ زمان در X ریاضی امید بنابراین

< Xn >=
∑n
n→=٠ Pn(X = (n→ −n←)l) =

∑n
n→=٠

n!

n→!n←!
Pn→(١− P )n←(n→ −n←)l

V ar[xn] صورت= به نظر مورد واریانس نتیجه در
∑n
n→=٠

n!

n→!n←!
Pn→(q)n← = (p+q)n داریم، ای دوجمله اتحاد به باتوجه

آید. می بدست nl٢
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انتشار معادله و قانون ٢

انتشار قانون

مربع میانگین عنوان به آن از بعداً که است تصادفی برداری گام واریانس و ها قدم بین خطی رابطه فوق، بحث مورد تحلیل از اصلی نتیجه

راست سمت به مستقیم صورت به شخص اگر شود. منحرف مسیر از تواند نمی درانکارد که است معنی بدین رابطه این کنیم. می یاد انتقال

کند. پیدا دست std[xn] = nl فاصله به تواند می درانکارد صورت این غیر در کند پیدا دست قدم n در nl فاصله به تواند می کند حرکت

مربع میانگین بین خطی رابطه یک وسیله به انتشار است. انتشار فرایند نوعی درانکارد رفتن راه مسئله برای P (x, t) -زمان تکامل سیر

عمومی رابطه از درانکارد است، < ∆R(t)٢ >= ٢Dt که هنگامی شود. می توصیف زمان و انتقال

< X(t = nτ)٢ >= nl٢ = ٢( l
٢

٢τ )t

می�کند. پیروی است، < X(t = nτ)٢ >= nl٢ = ٢Dt با برابر و D = (
l٢

٢τ ) فرض با ثابت انتشار یک که

انتشار معادله

تحلیل تفاضلی معادله وسیله به مواقع بیشتر در P (x, t) احتمال چگالی تابع است. مهمی مسئله تصادفی های فرایند از بسیاری در انتشار

است، زیر فرم به که آید می بدست آن از مشتقی صورت به و شده

∂P (x, t)

∂t
= D

∂٢

∂x٢
P (x, t)

می�کند. تبدیل انتشار معادله به را اخیر احتمالی معادله ، D = (
l٢

٢τ ) که
است، زیر صورت به مسئله در درانکارد مکان

PN (x) =
N !

(
N + x

٢ )!(
N − x
٢ )!

p
N+x

٢ q
N−x

٢

به تابع این کند میل N →∞ که زمانی . PN (x) =
N !

(
N + x

٢ )!(
N − x
٢ )!

(
١
٢ )

N ، p = q = ١/٢ و X = (n→ − n←) اگر

شد. خواهد تبدیل نرمال تابع
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اقتصاد در تصادفی زدن قدم ٣

انتشار فرایند یک صورت به دارایی نرخ قضیه تکاملی سیر است. تصادفی متغیر یک ، t زمان از تابعی عنوان به ، S(t) ٢ دارائی نرخ مسئله

است. ds = µsdt+ σsϵ
√
dt یعنی شود، می پردازی ایده

عدم همان یا دارایی نرخ قضیه در فراریت عنوان به σ ، دارایی) نرخ بازگشت یا و انتظار مورد درجه (یا عبارت انحراف µ کنید فرض

می�شود، زیرتبدیل صورت به باال تفاضلی معادله مسئله پس است، بفرد منحصر واریانس با نرمال تابع یک از تصادفی متغیر عنوان به ϵ و ثبات

S(t) = S٠ exp(µt)

یک از دارایی نرخ قضیه رشد تفاضلی معادله راست سمت از اول عبارت بنابراین است.)
ds

dt
= µs فرض به مشروط فوق مسئله (پذیریش

مقابل بصورت فوق تفاضلی معادله بنابراین du =
ds

S
و u = Lns ، معادله شرح دهد. می شرح را زمان یکتای واحد در µ مرکب درجه

از E =
∑
ϵi تصادفی متغیر N مجموع حدمرکزی، قضیه به باتوجه . u(t)− u(٠) = σ

√
∆t
∑N
i ϵi یا du = σϵ

√
dt آید، می در

u(t) از لگاریتمی u(t)− u(٠) = σ
√
tϵ داشت، خواهیم t = N∆t گرفتن نظر در با کند. می پیروی N واریانس با نرمال توزیع یک

دهنده نشان ، نرمال تابع پیرو لگاریتم عنوان به S(t) و است انتشار ثابت یک σ که است tواریانس جدول از انتشار فرایند یک عنوان به

(١٩٩۶) هال است. نرمال الگ تابع

کارلو مونت وسیله به دارایی نرخ قضیه سازی شبیه ۴

به پیوسته حالت از معادله زمان تکامل- سیر همچنین و برداشت نحوه به بسته ( دارایی (نرخ موجودی نرخ قضیه کارلودر مونت سازی شبیه

دارد. گسسته حالت

معیار انحراف و µdt میانگین با نرمال توزیع یک از
ds

S
و کند می پیدا نمو خود واقعی ارزش به موجودی نرخ کارلو، مونت قدم هر در

داد. نمو و تولید را
ds

S
= µds+ σ

√
dt می�توان کند. می پیروی ( σ٢dtواریانس (با σ

√
dt

Stock price٢
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انتشار پارامتر برآورد و انتشار چگالی ، جهشی انتشار مدل ۵

جهشی انتشار مدل

نمونه�ی عنوان به می�توانند آنها است. محدود شان جهش فرکانس که هستند نمایی های مدل از ای ویژه های نمونه جهشی انتشار های مدل

باشند. اقتصادی های تخفیف از آماری مثبت جهشی فراریت مدل همانند ها مدل مجموعه اکثر از بزرگی کالس برای اولیه

برای و جهشی انتشار مدل ،با شود می معلوم st با t زمان در آن ارزش که را خود دارائی تنها ریسک کمترین با فروشگاه یک کنید فرض

یک Jt =
∑N
i=٠ Yi ، براونی حرکت zt آن در که ، dst = µst − dt + σst − dzt + st − djt دهد. می ارئه موجودی نرخ کسب

های جهش تعداد همچنین و است F توزیع بوسیله شده توزیع مساوی طور به و مستقل Yi جهش اندازه دارای که مرکب اتصال پواسن فرایند

است. ها جهش بین هندسی براونی حرکت یک جهت این از St دارئی نرخ است. λجهش شدت با پواسن فرایند یک Nt

جهشی انتشار برای چگالی

تفاضلی معادله جهشی، انتشار هندسی، زمان، (پیوسته مارکف های فرآیند کننده تصدیق دارائی سهام عنوان به یا دارائی نرخ عنوان به St
است. آماری٣)

ds(t) = s(t)[µddt+ σddz(t) + J(Q)dP (t)], S(٠) = S٠, S(٠) > ٠

بازگشت میانگین لگاریتم عنوان به J(Q) بعدی، یک آماری انتشار فرایند Z(t) ساطع، فراریت σd بازگشت، میانگین درجه µd هنگامی�که

نرخ پارامترهای که کنید فرض است. λجهش درجه با ساده پواسن جهش فرایند P (t) و تصادفی جهش دامنه عنوان به σ٢j واریانس و µj
عنوان به σddt و میانگین عنوان به µddt که آید می بوجود µddt+ σddz(t) شدن جمع با تفاضلی انتشار فرایند اند، ثابت λ, σ٢j دارائی

E[J(Q)٢]λdtواریانس E[J(Q)]λdtو میانگین دارای J(Q)dP (t)جهش فرایند زمان – فضا همچنین و میشود معنی آن در واریانس

است. گسسته تابعی dp(t) همچنین و است

Pk(λdt) = Prob[dP (t) = k] =
exp (−λdt)(λdt)k

k!
k = ٠,∞

داشته را dp(t) در جهش یک از موجودیت شرایط J(Q) آن در که زمانی استثنای به مگر هستند، مستقل دو به دو p(t) و z(t) های فرایند

زیر آماری فرایند زنجیر قانون در استفاده مورد بازگشت لگاریتم ساده حالت به تبدیل می�تواند باشد، خطی یا هندسی SDE که هنگامی باشد.

شود،

SDE٣
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d[ln(S(t))] = µlddt+ σddZ(t) + ln(١+ J(Q))dP (t)

دامنه بازگشت لگاریتم برای است. جهش دامنه بازگشت لگاریتم ln(١ + J(Q)) و انتشار الگاریتم مجموع µlddt = µd −
σd٢

٢ که

بود، خواهد زیر صورت به گرفته قرار تصادفی جهش نمره دامنه ، (J(Q) > −١) سرمایه کامل ندادن دست از فرض با و محدود جهش

Q = ln(١+ J(Q)) (−∞,∞)

تابع در منفی و مثبت و طوالنی های دم با نمایی تابع محاسبه برای (Q) ای جمله دو تابع از متغیر یک بررسی به مند عالقه مقاله این در

انتشار فرایند در و باال مسئله در است، کمیاب و نادر نسبی رویداد یک بنظر بازگشت لگاریتم در بلند های قدم که هنگامی هستیم. عرضه بازار

کرد، فرض زیر زمان – تفاضلی چگالی و Qa < ٠ < Qb, [Qa, Qb] روی ای دوجمله تابع عنوان به توان می را جهشی تابع دامنه یک

ϕQ(q) ≡ ϕu(q;Qa;Qb) ≡
U(q;Qa;Qb)

Qb −Qa

بنابراین شود، می σ٢j =
(Qb −Qa)٢

٢ و µj =
(Qa +Qb)

٢ کند، ایجاد [a, b] روی یکتا حرکت تابع یک ، U(x; a, b) که هنگامی

ξ و ξ + η تصادفی فرایندهای حالت از تایی سه مجموعه یک از ای ،نتیجه جهش یکنواخت نرمال الگ چگالی و مختلط انتشار نرمال الگ

است. ξ = dP (t) فرایند جهش زمان و η = Qجهش دامنه و ξ = µlddt+ σddZ(t) انتشار با

(٢٠٠٢d) وستمن و هانسون تفاضلی بازگشت لگاریتم و جهش دامنه یکنواخت لگاریتم و انتشار نرمال لگاریتم برای نرمال چگالی قضیه،

شود، می محاسبه زیر صورت به SDE در شده تعیین n[lnS(t)]

ϕdlnS(t)(x) = p٠(λdt)ϕ
(n)(x;µlddt, σ

٢
ddt) +

∑∞
k=١ Pk(λdt)

ϕ(n)(x− kQb, x− kQa;µlddt, σ٢ddt)
k(Qb −Qa)

آید، می بدست زیر صورت به [x, y] روی نرمال تابع و pk(λdt) پواسن تابع که هنگامی ، −∞ < x < +∞

ϕ(n)(x, y;µlddt, σ
٢
ddt) ≡

∫ y
x
ϕ(n)(z;µlddt, σ

٢
ddt)dz ≡

∫ y
x

exp(−(z − µlddt)٢/٢σ٢ddt√
٢πσ٢ddt

dz

(بینهایت dt فوق قضیه در است. ξ = µlddt + σddZ(t) انتشار فرایند یک از نرمال چگالی یک انتگرال از آمده بدست اولیه تابع که

اقتصادی های فروشگاه یا اقتصادی های زنجیره در کوچک بینهایت لزوما نه اما کوچک ∆t زمانی فواصل برای می�تواند زمان) از کوچک

بنابراین سال. ∆t = ٠٫ ٠٠٣٩۶٧ ، با برابراست مابین محصور زمان میانگین (٢٠٠٢) )یاهو S،P۵٠٠ در( گیرد. قرار استفاده مورد

مورد قضیه از مجانبی جهش باشد، دقیق کافی حد t∆به که صورتی در . است ناچیز t∆بسیار با مقایسه در که (∆t)٢ = ٠٫ ٠٠٠٠١۵٧۴
است، زیر صورت شود،به زده تقریب مجانبی صورت به ∆t→ ٠+ که هنگامی استفاده

ϕ∆lnS(t)(x) ∼ ϕ(jd)(x) ≡ (١− λ∆t)ϕ(n)(x;µld∆t, σ٢d∆t) + λ∆t
Φ(n)(x−Qb, x−Qa;µlddt, σ٢ddt

Qb −Qa
قدم و (١− λ∆t) احتمال با پوچ قدم مقدار بنابراین است، ،سازگار نهایت بی پواسن تابع از یک یا صفر جهش مشخصات با فوق معادله

چگالی هستند. انتشار چگالی همان پوچ های قدم همان یا قدم صفر فوق معادله در که می�شویم ذکر شایان است. موجود λ∆t احتمال با یک
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بنابراین است. سازگار نیز باال معادله جهت اختالف وسیله به شده تقسیم نرمال چگالی با باشد، مبهم تفاضلی صورت به که زمانی متقاطع نرمال

است، زیر صورت به بازگشت لگاریتم از کوچکی زمان حالت

∆ln(S(t)) =
∫ t+∆τ

t
dln(S(τ)) ∼ µld∆t, σd∆Z(t) +Q∆P (t)

قدم برای نشانگر تابع یک از آزاد حرکت قانون و ∆p(t) باشند. شده جایگذاری وبلند مرتب های قدم با و پارامترهاپایا اینکه شرط به

∆z(t) برای تصادفی اعداد مولد نرمال که
√
∆t زمان از جهشی انتشار شبیه�سازی برای نیز باال معادله�ی است. یک ها�ی قدم و پوچ های

یکنواخت مولد یک و ∆p(t) در پوچ جهش برای برای [٠, λ∆t] از [٠،١] بازه�ی روی به استاندارد یکنواخت مولد یک شود. می استفاده

(a،b،٢٠٠٢c) وستمن و شود.هانسون می گرفته نظر در نیز ∆p(t) از جهش یک شامل که Q شبیه�سازی برای [Qa, Qb] روی

جهشی انتشار پارامتر برآورد

انتشار، نرمال لگاریتم شامل پارامترها این هستیم. ستد و داد تابع پارامترهای برآورد نیازمند اقتصادی ستد و داد کردن مدل برای

تایی پنج صورت به که هستند (∆t) قدم زمان بودن معلوم فرض با نظری مدل و جهشی انتشار جهش، دامنه�ی یکنواخت لگاریتم

و S بازگشت لگاریتم ١٠ساله دوره�ی ارزش نظری مدل اتصال با پارامترها برآورد هدف می�شوند. داده نشان {µd, σ٢d, λ, µd, σ
٢
d}

مجموع در که طوری به است، پارامترها برآورد محاسباتی خطای نتیجه�ی حفظ کلی موضوع (٢٠٠٢) یاهو است. ٢٠٠١ تا ١٩٢٢ از P۵٠٠

برابربا، و است بازگشت لگاریتم که N(SP)=٢۵٢١ بنابراین، داریم روزانه دست�داده�ی از Si(SP)=٢۵٢٢

∆(ln(S
(sp)
i )) ≡ ln(S(sp)

i+١ )− (ln(S
(sp)
i ))

واریانس Mspو
١ ≃ ۴٫ ٠١۴× ١٠−۴ با است برابر ساله ١٠ دوره�ی میانگین کردن یکی در شده استفاده محدودیت است.

چولگی برای گشتاوری ضریب رتبه بیشترین نرمال تابع باال، رابطه در Msp،همچنین
٢ ≃ ٩٫ ٨٧۴× ١٠−۵

یک داراست. را η̂(sp)۴ ≡M
(sp)
۴ /(M (sp))٢ − ٣ ≃ ۴٫ ٨٠۴ کشیدگی برای و η(sp)٣ ≡ M

(sp)
٣ /(M (sp))١٫۵ ≃ −٠٫ ٢٩١٣

ضریب و منفی انحراف با نفوذ نرمال تابع از منفی شده تقسیم سطح روی بر ضخیم�تر دم�های با واقعی ستد و داد تابع دادن تشخیص ویژگی

استفاده (χ٢) دو کای مربع کم�ترین از لذا باشند، داشته کافی اتصال دم�ها یعنی باشد سنگین کفایت قدر به تابع�ها اتصال که است این کشیدگی

وزن برآورد f (id)i ، S ،P۵٠٠ بلوک امین i جرم f (sp)i بلوک، امین i وزن ω آن در که χ٢ =
∑N(bin)
i=١ ωi(f

(id)
i − f (sp)i )٢ می�کنیم،

قضیه در بهتر هرچه بهبود برای را شده دنبال نظری نتیجه بنابراین نیست رفع قابل سادگی به که است محاسباتی خطا-های از نظیر به نظیر

می�کنیم. بیان زیر

امید و [xi, xi+١) بلوک امین i فرکانس N(bin) و i=١ برای f (jdsim)
i =

∑N
j=١ U(∆S

(jdsim)
j ;xi, xi+١) اگر قضیه،

است، زیر صورت به بلوک فرکانس�های پس است. نمونه N از استفاده با جهشی، انتشار�های شبیه�سازی امین j ،∆S(jdsim)
j واریانس

µ
(jdsim)
fi

= E[f
(jdsim)
i ] = f

(id)
i , σ٢

f
(jdsim)
i

= var[f
(jdsim)
i ] = N(١− f (id)i /N)٢f

(id)
i
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بلوک وزن و f (id)i = N
∫ xi+١
xi

ϕ
(id)
i (x)dx به�صورت، شبیه�سازی N از بعد انتظار مورد بلوک فراوانی امین i که هنگامی ترتیب به

یک به شده نرمال i=١:N(bin) بلوک�های برای ωi = (١/σ٢
fid
j

)/
∑N(bin)
j=١ (١/σ٢

f
(id)
j

) به�صورت فرضی مقدار عنوان به شده انتخاب

به {Qa, Qb, λ∆t} شده داده انتقال پارامتر برای کلی بعدی سه کمینه� مجموعه�ی یک به کاستن اصلی مسئله�ی است، کمینه یکتا مجموعه

بود، خواهد زیر صورت

M
(jd)
١ = µld∆t+ µj∆t =M

(sp)
١ , M

(jd)
٢ = σ٢d∆t+ (σ٢j + µ٢j )λ∆t =M

(sp)
٢

است. Qa, Qb به وابسته σ٢j , µj از جهشی گشتاور با σ٢d∆t, µld∆t پارامترهای کننده�ی حذف

طراحی تابع یک برآزندگی برآورد همچنین و اقتصادی مسائل برای Golden Super Finder (٢٠٠٢e) وستمن و هانسون کلی کاهنده�ی

طراحی Golden Section Search (٢٠٠٢e) وستمن و هانسون روش یعنی خود گسترده�تر مدل کردن بهتر برای روش این که است شده

است، زیر شرح به پارامترها آخرین نتیجه�ی است. شده

دو، کای مربع کمترین µd ≃ ٠٫ ٠۶٣٨۶, σ٢d ≃ ٠٫ ٠٠۵۵١٣, µj ≃ ٠٫ ٠٠٠٧۶٢۴, σ٢j ≃ ٠٫ ٠٠٠٣۶٧٩, λ ≃ ۵۵٫ ۴۶
تکرار مکان ارزش- ١۶GSF کل از ۵× ٣−١٠ برابر، هیبریدی کننده�ی متوقف مقیاس رابطه�ی همراه به χ٢min ≃ ٢٫ ۶٢١× ١٠−۵

(٢٠٠٢c) وستمن و هانسون (١٩٩٢)؛ همکاران و پرس است.

راست سمت .نمودار است مشاهده قابل شده سازی شبیه و نظری نمودار دو با و زیر شکل در تکرار مکان - ارزش مربع کمترین نتیجه
۴. است نظری نمودار چپ سمت نمودار و شده سازی شبیه نمودار
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نرمال چوله تصادفی اثر با آمیخته شده اصالح وایبول توزیع کاربرد

٢ زادکرمی محمدرضا سپهر١،دکتر یداله سید

اهواز چمران شهید دانشگاه آمار، ارشد کارشناسی دانشجوی ١

اهواز چمران شهید دانشگاه آمار، گروه علمی هیئت ٢عضو

های داده به برازش جهت شکل وان و غیریکنوا شکست نرخ توزیع، این است. وایبول توزیع از تعمیمی شده اصالح وایبول توزیع چکیده:

یک از بیشتر که عمری طول داده�های به مدل برازش برای که است توزیع�هایی جمله از آمیخته شده اصالح وایبول توزیع داراست. را عمر طول

شهر آب کنتورهای عمر طول توزیع پارامترهای برآورد به آمیخته های مدل از استفاده با داریم قصد پژوهش این در شود. می استفاده دارند مد

تعویض اهواز آبفا شرکت توسط ٩٠ سال در که کنتوری ٢٠٠٠٠ بین از تایی ٣۶٢۶ نمونه یک کنتور، عمر طول بررسی جهت بپردازیم. اهواز

((٢٠٠٣) همکاران و الی ) شده اصالح وایبول توزیع از کنتورها عمر طول توزیع گرفته انجام بررسی�های با مطابق گردید. انتخاب بود شده

یکسان نسبی اقتصادی شرایط و فرهنگ بودن دارا دلیل به منطقه یک به مربوط داده�های بین همبستگی وجود دلیل به که نموده پیروی آمیخته

قطر شهر)، ، (حاشیه کنتور نصب محل عامل پنج تاثیر پژوهش این در شد. اضافه مدل به نرمال چوله تصادفی اثر آب، مصرف خصوص در

کنتور عمر طول در عوامل این از هریک تاثیر میزان و شده بررسی کنتور عمر طول بر آب اشباع PH و انسانی عامل کنتور، جنس کنتور،

است. شده برآورد

تصادفی اثر آمیخته، شده اصالح وایبل توزیع کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

توزیع، این چگالی تابع است. اطمینان قابلیت مهندسی و عمر طول داده�های تحلیل در آماری توزیع�های پرکاربردترین جمله از وایبول توزیع

هستند، وان�شکل شکست نرخ دارای عمر طول داده�های که مواردی� در می�باشد. صعودی و ثابت نزولی، شکست نرخ دارای و تک�مدی-نزولی

تحلیل جهت را وان�شکل شکست نرخ با وایبول توزیع از تعمیم�هایی دانشمندان دلیل �همین به می�دهد. دست از را خود کارایی توزیع این

فعالیت زمینه این در که هستند محققانی جمله از (٢٠٠٩) دین زین و سرهان و (٢٠٠٣) همکاران و الی نموده�اند.. معرفی عمر طول داده�های

اند. کرده

شرایطی چنین در باشد. کشیده یا و چوله مدی، چند داده�ها شکل است ممکن پذیرد، صورت ناهمگن جمعیتی از داده�ها جمع�آوری زمانی�که

از یکی آمیخته شده اصالح وایبل توزیع کرد. استفاده آمیخته مدل�های از می�توان لذا بود، نخواهد مناسب داده�ها به توزیع یک تنها برازش

sepehr.vahid@yahoo.com سپهر: یداله ٢سید



دارد. کاربرد دارند مد یک از بیشتر که عمری طول داده�های به برازش برای که است توزیع�هایی

آوردند. بدست شده اصالح وایبل توزیع متناهی تعداد ترکیب پارامترهای برآورد برای روشی EM الگوریتم از استفاده با (٢٠١۴) الهارتی و آتیا

یا و باشند شده جمع�آوری خوشه�بندی به�صورت مشاهدات زمانی�که مانند باشد، داشته وجود همبستگی نوعی مشاهدات میان که شرایطی در

�مدل به تصادفی اثر خوشه، هر در داده�ها بین همبستگی این گرفتن نظر در برای تا است الزم باشد، شده انجام فرد یک روی بر مکرر اندازه�گیری

شود. وارد

مراجعه (٢٠٠٧) همکاران و لی به می�توان که است شده مشاهده کاربردی آمار در نیز آمیخته عمر طول توزیع�های برای تصادفی اثر از استفاده

کرد.

برای آن از و پرداخته اهواز در آب کنتورهای عمر طول به نرمال چوله تصادفی اثر با آمیخته شده اصالح وایبول توزیع برازش به پژوهش این در

نرمال توزیع از تعمیمی و پیوسته های توزیع از یکی نرمال چوله توزیع می�شود. استفاده اهواز در آب کنتورهای عمر طول در موثر عوامل بررسی

است. شده ارائه (٢٠٠۵) آزالینی توسط توزیع این کاربرد و خواص است. آن از خاصی حالت نرمال توزیع به�طوری�که باشد. می

آمیخته شده اصالح وایبول توزیع ٢

آمیخته توزیع یک F (yj) باشد. جامعه k = ١, ..., g از و F (yj) توزیع با nتایی تصادفی نمونه یک y١, ..., yn کنید فرض .١.٢ تعریف

کرد: تعریف زیر به�صورت را آن بتوان اگر است، متناهی

F (yj) =

g∑
k=١

pkFk(yj), pk ≥ ٠,
g∑
k=١

pk = ١

می�شود: تعریف زیر فرم به که دهد می نشان را (٢٠٠٣) همکاران و الی شده اصالح وایبول توزیع Fk(yj) و ترکیب ضریب pk

Fk(yj) = ١− exp[−αkyjβkexp(λkyj)]

ترکیب داده�ها هیستوگرام به توجه با پژوهش این در بود. خواهد توزیع تابع یک F (yj) است، یک با برابر ترکیب ضرایب مجموع که آنجا از

است. شده داده برازش ها داده به شده اصالح وایبول توزیع سه

شده اصالح وایبول توزیع سه ترکیب ٣

ni و منطقه iامین به متعلق و نظر مورد نمونه در انتخابی کنتور jامین بیانگر (i = ١,٢, . . . ,٨; j = ١,٢, . . . , ni) yij کنید فرض

: است شده فرض زیر فرم به شده اصالح وایبول توزیع سه ترکیب از حاصل آمیخته چگالی تابع دهد. نشان را منطقه هر کنتورهای تعداد

f(yij) = p١f١(yij) + p٢f٢(yij) + (١− p١ − p٢)f٣(yij)
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به�طوری�که

fk(yij) = αkij(γk + λkyij)yij
γk−١ exp(λkyij)exp(−αkijyijγkexp(λkyij)) , k = ١,٢,٣ (١)

طول در شده اندازه�گیری عوامل تاثیر دادن نشان جهت باشند. می ام k توزیع شکل پارامترهای λk و βk و مقیاس پارامتر αkij اینجا در

فرم به را ،αkij مقیاس، پارامتر کنتور، عمر

αkij = exp(βk٠ + βk١x١ + ...+ βk۵x۵) , k = ١,٢,٣

x۴:عامل ، سایر) یا (آبفر کنتور x٣:جنس کنتور، x٢:قطر شهر)، یا حاشیه در کنتور نصب (محل اول عامل بیانگر x١ که است شده تعریف

توزیع در (i = ١, ...,۵) iام عامل ضریب βki همچنین می�باشند. رسوبگذار) یا (خورنده آب اشباع PH نوع x۵ و (دستکاری) انسانی

باشد. می (k = ١,٢,٣) kام
بنابراین می�شود. وارد مدل به تصادفی اثر منطقه، هر از شده جمع�آوری مشاهدات میان همبستگی فرض بررسی منظور به

αkij = exp(βk٠ + βk١x١ + ...+ βk۵x۵ + uk) , k = ١,٢,٣

SN (αk) است. شده گرفته نظر در u٣ ∼ SN (α٣) و u٢ ∼ SN (α٢) ،u١ ∼ SN (α١) تصادفی اثر سه پژوهش این در

شود. می تعریف زیر فرم به که ((٢٠٠۵) (آزالینی است متغیره یک نرمال چوله توزیع دهنده نشان (k = ١,٢,٣)

ϕ(uk; δk) =
٢
δk
φ(
uk − εk
δk

)Φ(θ(
uk − εk
δk

)) −∞ ≺ u ≺ +∞; θ ∈ R

θ و مکان پارامتر εk شکل، پارامتر δk همچنین باشند. می استاندارد نرمال توزیع تابع Φ(.) و استاندارد نرمال چگالی φ(.) توزیع این در

روش از پارامترها برآورد منظور به گیریم. می نظر در یکسان توزیع سه هر برای را چولگی ضریب دهند. می نشان را توزیع چولگی ضریب

است. شده استفاده ماکزیمم درستنمایی

ماکزیمم درستنمایی تابع ۴

آوریم: به�دست به�صورت را yij ای حاشیه احتمال چگالی باید ابتدا شود لحاظ مدل در تصادفی اثر چنانچه درستنمایی تابع نوشتن برای

f(yij |u١, u٢, u٣) = p١f١(yij |u١) + p٢f٢(yij |u٢) + (١− p١ − p٢)f٣(yij |u٣)
f(yij , u١, u٢, u٣) = [p١f١(yij |u١) + p٢f٢(yij |u٢) + (١− p١ − p٢)f٣(yij |u٣)]f(u١, u٢, u٣)

f(yij) =
+∞∫
−∞

+∞∫
−∞

+∞∫
−∞

[p١f١(yij |u١) + p٢f٢(yij |u٢) + (١− p١ − p٢)f٣(yij |u٣)] f(u١, u٢, u٣)du١du٢du٣

آیند: می به�دست زیر به�صورت آن لگاریتم و درستنمایی تابع بنابراین

L = f (y١١, ..., y٨n٨) =
٨∏
i=١

ni∏
j=١

f (yij)
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LL = log L =
∑
i

∑
j

log(f(yij))

آنها توام توزیع باشند مستقل هم از تصادفی اثرات چنانچه شدند. بازخوانی SAS افزار نرم با سپس و ذخیره اکسل فرمت در داده�ها کلیه

زیر فرم به ((٢٠٠۵) (آزالینی متغیره سه نرمال چوله توام توزیع از باید این�صورت غیر در و متغیره یک نرمال چوله توزیع سه حاصلضرب

کرد: استفاده

ϕ(U) = ٢φ٣(U,Ω)Φ(ΘTω−١U) , U ∈ R٣

را U تصادفی بردار کواریانس ماتریس Ω باشد. می آن با متناظر نرمال توزیع تابع Φ(.) و متغیره سه استاندارد نرمال چگالی تابع φ٣(.)

باشند. می Ω قطر روی اعضای مجذور آن، قطر روی اعضای که است قطری ماتریسی ω و توزیع شکل پارامتر Θ همچنین دهد. می نشان

بودند شده تعویض اهواز فاضالب و آب شرکت در ٩٠ سال در که کنتور ٣۶٢۶ حدود به مربوط داده�های به برازش جهت درستنمایی تابع این

محاسبه ماه) (به کنتورها عمر ٩٠ سال تا آن زمانی فاصله و کنتورها قبلی تعویض تاریخ به توجه با منظور بدین گرفت. قرار استفاده مورد

شد. داده تخصیص صفر عدد شهر نقاط سایر به و یک عدد می�شوند محسوب شهر حاشیه که اهواز از مناطقی سپس گردید.

که کنتورهایی به می�شود محسوب سوم عامل که کنتور جنس مورد در و شده وارد اینچ به هستند کنتور قطر به مربوط که دوم عامل داده�های

شرکت از اهواز آبفا کنتور خرید عمده زیرا است. شده داده تخصیص صفر عدد سازنده�ها سایر به و یک عدد می�باشد آبفر آنها سازنده شرکت

است. بوده نظر مورد بحث این در شرکت این ارزیابی دلیل همین به و بوده آبفر

که کنتورهایی به منظور بدین می�باشد. کنتور عمر طول میزان در کنتور دستکاری دیگر عبارتی به یا انسانی عامل تاثیر به مربوط چهارم عامل

است. شده داده اختصاص یک عدد می�باشد کنتور دستکاری آنها تعویض علت

نوع از آب جنس شود بیشتر ٧ عدد از عامل این میزان چنانچه کلی طور به می�باشد. مختلف مناطق در آب اشباع PH به مربوط پنجم عامل

مختلف فصول در آب اشباع PH با ارتباط در اهواز نقطه ٨ از که اطالعاتی به توجه با است. خورنده آب باشد کمتر ٧ عدد از اگر و رسوبگذار

رسوبگذار که نقاط سایر به و یک عدد بود خورنده نوع از آنها آب PH میانگین که مناطقی به داشت وجود (٩١-٩٠-٨٩) سال ٣ مدت در و

است. شده داده اختصاص صفر عدد بودند

ان از پس گردید. تعریف nlmixed proc برنامه در تصادفی اثر و درستنمایی تابع همراه به شده ارائه معادالت مطابق توزیع تابع سه از یک هر

داده�ها به برازش جهت مناسب مدل بهتر) مدل تر کوچک (هرچه BIC و AIC معیارهای به توجه با که شد داده برنامه به مختلفی اولیه مقادیر

است. شده ارائه آنها تحلیل و نتایج کلیه بعدی بخش در گردید. انتخاب

نتایج ۵

شوند: می تعریف زیر صورت به پارامترها این باشند، یک و صفر بین و مثبت اعدادی باید وزنی ضرایب که آنجا از

p١ =
exp (w١)

١+ exp(w١) + exp (w١)
, p٢ =

exp (w٢)

١+ exp (w١) + exp(w٢)
, p٣ = (١− p١ − p٢)
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اصالح وایبول نرمال، تصادفی اثر با آمیخته شده اصالح وایبول تصادفی، اثر بدون آمیخته شده اصالح وایبول های توزیع پژوهش، این در

فرض با نرمال چوله تصادفی اثر با آمیخته شده اصالح وایبول و تصادفی اثرات بودن مستقل فرض با نرمال چوله تصادفی اثر با آمیخته شده

مقایسه BIC و AIC معیارهای وسیله به را ها مدل این و دادیم برازش اهواز کنتورهای عمر طول های داده به را تصادفی اثرات همبستگی

در را نتایج باشند. می (٢٠٠٣) همکاران و الی شده اصالح وایبل توزیع سه وزنی ترکیب ها توزیع این تمامی که است ذکر به الزم کردیم.

کنیم. می مشاهده ١ جدول

ها توزیع مقایسه جدول :١ جدول

AIC BIC شده داده برازش توزیع

٣۶١۵١ ٣۵٩٩۶ تصادفی اثر بدون آمیخته شده اصالح وایبول

٣۵٩٨۴ ٣۵٩٨١ نرمال تصادفی اثر با آمیخته شده اصالح وایبول

٢۶٠٠٩ ٢۶٠٠٧ مستقل) (اثرات نرمال چوله تصادفی اثر با آمیخته شده اصالح وایبول

٣٠٩٧٩ ٣٠٩٧٧ همبسته) (اثرات نرمال چوله تصادفی اثر با آمیخته شده اصالح وایبول

(اثرات نرمال چوله تصادفی اثر با شده اصالح وایبل توزیع ،BIC و AIC معیارهای مقدار مقایسه به توجه با بینیم می ١ جدول در که همانطور

باشد. می ها داده به تری مناسب برازش مستقل)

باشد. می نرمال چوله تصادفی اثر با آمیخته شده اصالح وایبل توزیع پارامترهای برآورد دهنده نشان ٢ جدول

آن مقدار ابتدا از شد می پارامترها دیگر برآورد همگرایی عدم باعث و کرد می اختیار را صفر به نزدیک مقداری λ٢ پارامتر برآورد که آنجا از

دادیم. قرار صفر برابر را

است. گردیده برآورد ٠/٠٣٠۶١ ٠/٨٢٧٧،١/۶٩٨۵،٠/۶٨٠۶،٠/۶٨٠۶و ترتیب به λ٣ و λ٢ ،γ٣ ،γ٢ ،γ١ مقدار ٢ شماره جدول به توجه با

نتایج به توجه با نتیجه در باشد. می ۴/١٢ مقدار آن برآورد و دار معنی است تصادفی اثرات توزیع چولگی ضریب دهنده نشان که θ پارامتر

است. تر مناسب تصادفی اثر برای نرمال چوله توزیع انتخاب ،θ برآورد و ١ جدول

دارای که داری معنی ضرایب از دسته آن نتیجه در شود. می کمتر کنتور عمر طول باشد، بیشتر αk میزان هرچه (١.٣) شماره فرمول به توجه با

گردند. می عمر طول افزایش باعث منفی عالمت با ضرایب و عمر طول کاهش باعث هستند مثبت عالمت

(قطر دوم و شهرنشینی) یا نشینی (حاشیه اول عوامل درصد ٩۵ اطمینان سطح در شده گرفته نظر در عامل پنج بین از اول مولفه توزیع در

اند. شده دار معنی منفی عالمت با سازنده) (شرکت سوم عامل و مثبت عالمت با ( کنتور

. گردیده�اند دار معنی مثبت عالمت با سرقت) و (دستکاری انسانی عامل و کنتور قطر عامل دوم مولفه توزیع در

عالمت با PH و سرقت) و (دستکاری انسانی عامل سازنده، شرکت عوامل و مثبت، عالمت با کنتور قطر عامل سوم مولفه توزیع در همچنین

اند. شده دار معنی منفی
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از: عبارتست شده داده برازش مدل بنابراین

f(yij) = ٠٫ ١٢۵f١(yij) + ٠٫ ۶۵f٢(yij) + ٠٫ ٢٢۵f٣ (yij)

fi(y) = αi(γi + λiy)y
γi−١ exp(λiy)exp(−αiyγiexp(λiy)), i = ١,٢,٣

α١ = 3٫ 883728e− 05,γ١ = ٠٫ ٨٢٧٧, λ١ = ٠٫ ٠۶٨٠۶

α٢ = 0٫ 002050155,γ٢ = ١٫ ۶٩٨۵, λ٢ = ٠

α٣ = 0٫ 0001655396,γ٣ = ٠٫ ۶۵٢٨, λ٣ = ٠٫ ٠٣٠۶١

p١ = ٠٫ ١٢۵,p٢ = ترکیب ضرایب با ها آن ترکیب و شده داده برازش وایبول توزیع مولفه سه نمودار شده، برآورد پارامترهای به توجه با

اند: شده داده نشان ٢ و ١ های شکل در ترتیب به ٠٫ ۶۵, (١− p١ − p٢) = ٠٫ ٢٢۵
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شده داده برازش چگالی�های تابع نمودار :١ شکل

نتیجه�گیری و بحث

شد مالحظه که همانطور است. گرفته قرار بررسی مورد عمر طول در عامل ۵ تاثیر میزان و اهواز آب کنتورهای عمر طول توزیع پژوهش این در

شدن دار معنی به توجه با همچنین بود. مناسب اهواز آب کنتورهای عمر طول های داده به برازش جهت شده اصالح وایبل توزیع سه ترکیب
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شده داده برازش آمیخته توزیع نمودار :٢ شکل

و میزان توجه قابل نکته دارد. نرمال توزیع به نسبت معنی�داری چولگی متغیرها این توزیع که شد معلوم تصادفی اثرات توزیع چولگی ضریب

می�باشد. داده�ها به شده داده برازش توزیع مولفه�های در عامل ۵ متفاوت عالمت
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نرمال چوله تصادفی اثر با آمیخته شده اصالح وایبل توزیع پارامترهای برآورد :٢ جدول

P − value معیار انحراف برآورد پارامتر

٠/٠٠٠۶ ٠/۵٣٩١ ۴/١٢ θ

٠/٣٩٨٣ ٠/٨٩۶٧ ٠/٨٢٧٧ γ١

٠/٠١٩۵ ٠/١٩٢٨ ١/۶٩٨۵ γ٢

٠/٠٢٩۵ ٠/١٩٢ ٠/۶۵٢٨ γ٣

٠/٠١٢۶ ٠/٠١٧٨٩ ٠/٠۶٨٠۶ λ١

٠/٠٠٠١> ٠/٠٠٢۵۵٧ ٠/٠٣٠۶١ λ٣

٠/٠٢٩۵ ٠/١٩٢ -٠/۵٧٩١ w١

٠/٠٠٠١> ٠/٠٧٨۵٣ ١/٠۶۶٢ w٢

٠/٠٢٠٣ ٢/٨٣۴۴ -٩/۴٩٣۵ β١٠

٠/٠١٩٢ ٠/٣۵٩٨ ١/٢٢۴٧ β١١

٠/٠١٨۶ ٠/٣٨٩۴ ١/٣٣۶۶ β١٢

٠/٠٠٢٢ ٠/۶۶۴٣ -٣/٨٣٩٩ β١٣

٠/٠٨۵١ ٠/٣٠٠٣ ٠/۶۴٣٢ β١۴

٠/٩٢٧۴ ٠/٢٨۴١ -٠/٠٢٧٢٣ β١۵

٠/٠٠٠١> ٠.٣٧٣۶ -۶/٨٨۴٣ β٢٠

٠/١۵٣١ ٠/٢۴۶٣ ٠/۴١۴٧ β٢١

٠/٠۴٠٢ ٠/١٣۵٢ -٠/٣٧٢١ β٢٢

٠/٧٧١٣ ٠/٠٨١۶۶ ٠/٠٢۵٠۶ β٢٣

٠/٠٠٧٩ ٠/٠٨٠٩٩ ٠/٣۴۶٢ β٢۴

٠/٢٠۴٣ ٠/١٩٢٣ ٠/٢٨٠۶ β٢۵

٠/٠٠٠۵ ٠/٨٠٨۴ -۶/٣٩٨ β٣٠

٠/٣۶٧٢ ٠/٠٧٩۶٢ -٠/٠٧٨٩ β٣١

٠/٠٠٨۴ ٠/٣٧٩٩ ١/۵٩٧۶ β٣٢

٠/٠٠٠١> ٠/٢٠۵۶ -٣/١٩٢٧ β٣٣

٠/٠۴٣٧ ٠/١۴٨۴ -٠/٣٩٨٢ β٣۴

٠/٠۴٨٢ ٠/٠٩٠٧٨ -٠/٢٣۶١ β٣۵

٠/٢۵٠٧ ٠/٣١٣ ٠/۴٠۶۴ δ١

٠/۶٩٠۶ ٠/١۵٠۵ ٠/٠۶٣۵٢ δ٢

٠/٣٢١۵ ٠/٠١٨٨١ ٠/٢۶۶٩ δ٣
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فازی محیط در کرنل هموازساز رگرسیون

٢ عارفی محسن اکبری، قاسم محمد سیرتی١، حسن

بیرجند دانشگاه وآمار ریاضی علوم دانشکده آمار ارشد کارشناسی ١دانشجوی

بیرجند دانشگاه وآمار ریاضی علوم دانشکده علمی هیئت عضو ٢

رگرسیون مدل برازش نیکویی معیار ٣ بعد بخش در است. شده آورده فازی مبحث مورد در اولیهای مفاهیم و تعاریف ابتدا مقاله این در چکیده:

هموار رگرسیون نام به ناپارامتری رگرسیون روشهای از یکی روی بر ادامه در است. شده معرفی باشد، فازی خروجی متغیر که حالتی در فازی

متغیرهای وزنی میانگین میدهد، برازش خروجی متغیر به که مدلی و منحنی ناپارامتری رگرسیون از نوع این است. شده بحث کرنل ساز

این توسط آمده دست به منحنی آنکه برای میشود. کنترل باند پهنای نام به معیاری و (هسته) کرنل توابع بوسیلهی وزنها که است خروجی

باند، پهنای براساس آن کردن مینیمم با که کردهایم استفاده متقابل اعتباریابی معیار نام به معیاری از باشد بهینه اریبی و واریانس نظر از روش

که هنگامی در دادهها روند و مدل آورن بدست برای روش این میآید. بدست منحنی، برازش برای اریبی و واریانس نظر از بهینه باند پهنای

تعمیمی انتها در میکند. شایانی کمک دادهها روند آوردن بدست در تحلیلگر به و است مناسب و ساده بسیار هستیم روبرو پیچیدهای مدل با

براساس و مختلف کرنل توابع برای مثالی در و آورده بدست باشد، فازی غیر ورودی متغیر و فازی خروجی متغیر که حالتی برای روش این از

نیکویی معیار از استفاده با و داده برازش فازی خروجی دادههای به را مدلی و منحنی متقابل اعتباریابی معیار از آمده بدست بهینه باند پهناهای

میکنیم. مقایسه هم با را آمده بدست منحنیهای ، شده معرفی برازش

کرنل. هموارساز رگرسیون متقابل، اعتباریابی ناپارامتری، رگرسیون فازی، رگرسیون برازش نیکویی فازی، مجموعه کلیدی: واژه�های

.62J99 ،62G08 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

آمريكا، بركلی دانشگاه استاد و ايرانی دانشمند ،(١٩٧٨) زاده و (١٩۵۶) زاده عسگرزاده؛ لطفی پروفسور توسط فازی، مجموعههای نظريه

عضو باشد، ويژگي آن داراي شي�ء يک اگر مي�شود. مشخص تعريف خوش ويژگي يک با مجموعه هر معمولي، مجموعه�هاي نظريه در شد. ارائه

عضو هر برای که کرد تعریف نشانگر تابع یک میتوان باشد، مرجع مجموعه X اگر نيست. آن عضو نباشد، اگر و است متناظر مجموعه�ي

hassansiraty@gmail.com : سیرتی ٢حسن



یعنی بگیرد، صفر مقدار ،A به متعلق غیر عضو هر برای و یک مقدار شود، �می مشخص تعريف خوش ويژگي يک با که A مجموعه به متعلق

XA(x) =

 ١ x ∈ A,

٠ x ̸∈ A.

به {٠,١} عضوی دو مجموعه از را نشانگر تابع برد اگر نیست، نشانگر تابع مفهوم گسترش جز چیزی او کار اساس که زاده، پیشنهاد به بنا

مجموعه یک تمایز برای می�دهد. نسبت [٠,١] بازه از را عددی ،X از x هر به که داشت خواهیم عضویت تابع یک دهیم، توسعه [٠,١] بازه
طور به یا و µÃ(x) نماد با را Ã فازی مجموعه عضویت تابع می�شود. استفاده آن باالی در ∼ عالمت از فازی، مجموعه یک از معمولی

می�دهیم. نمایش Ã(x) صورت به مختصر

تابع Ã(x) : X → [٠,١] که می�شود تعریف
{
(x, Ã(x)) : x ∈ X

}
. صورت به X مرجع مجموعه از Ã فازی مجموعه .١.١ تعریف

است. Ã در x عضویت

α تراز (مجموعه Ãبرش - α باشد، α بزرگی به حداقل ،Ã فازی مجموعه در آنها عضویت درجه که X از (معمولی) مجموعه .٢.١ تعریف

.٠ < α ≤ ١ ،Ã [α] =
{
x ∈ X | Ã(x) ≥ α

}
می�دهیم نشان Ã[α] با و گوییم (Ã ام

اگر گوييم، فازی عدد يك را R از Ã فازی مجموعه .٣.١ تعریف

.Ã(x٠) = ١ كه باشد داشته وجود x٠ ∈ R يك يعنی باشد. نمائی تك Ã (١

باشند. كراندار و بسته بازههای ،α ∈ (٠,١] هر ازای به ،Ã α-برشهای (٢

صورت به آن عضويت تابع اگر گويند، LR فازی عدد يك را آن آنگاه Xباشد. مرجع مجموعه روی فازی عدد يك Ã كنيد فرض .۴.١ تعریف

باشد: زير

Ã(x) =


L(
m− x
α

), x ≤ m,

R(
x−m
β

), x > m,

و α نما(میانه)، مقدار m حقيقی عدد است. L(٠) = R(٠) = ١ خصوصيت با [٠,١] به R+ از صعودی غير توابعی R و L آن در كه

میدهند. نشان (m;α, β)LR نماد با را LR فازی عدد يك میشوند. ناميده Ã راست پهنای و چپ پهنای ترتيب به β

اگر می�دهیم، نشان Ã = (m,α, β)T با و نامیده مثلثی فازی عدد یک را Ã صورت این در .Ã = (m,α, β)LR کنید فرض

باشد. R(x) = L(x) = max{٠,١− x}
LR فازی اعداد حساب مورد در مهم روابط برخی است. مشخصی الگوهای دارای و ساده بسيار LR فازی اعداد برای جبری اعمال برخی

میشوند. بيان زیر صورت به
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داريم: آنگاه λ ∈ R و B̃ = (mb, αb, βb)LR و Ã = (ma, αa, βa)LR اگر .۵.١ قضیه

Ã⊕ B̃ = (ma, αa, βa)LR ⊕ (mb, αb, βb)LR = (ma +mb, αa + αb, βa + βb)LR,

Ã⊖ B̃ = (ma, αa, βa)LR ⊖ (mb, αb, βb)LR = (ma −mb, αa + αb, βa + βb)LR,

λ⊗ Ã =

 (λma, λαa, λβa)LR, λ ≥ ٠,

(λma,−λβa,−λαa)RL, λ < ٠.

فازی رگرسیون برای برازش نیکویی ٢

فازی رگرسیون زیرا میشود. استفاده مدل بودن مناسب برای که است معیارهایی معمولی، رگرسیون با فازی رگرسیون تفاوتهای از یکی

همین به میکند. تبعیت بودن تصادفی قاعده از که است احتمال نظریه را معمولی رگرسیون شالوده که حالی در شده، بنا امکان نظریه براساس

کرد. مقایسه هم با را مختلف مدلهای تا کرد استفاده دیگری معیارهای از باید فازی، رگرسیون مدلهای بررسی در دلیل

خطا معیار

شده برآورد و شده مشاهده فازی پاسخهای عضویت مقادیر بین تفاضل از (١٩٩٨) بیشو و کیم ، فازی رگرسیون مدل یک اعتبار ارزیابی برای

میکنیم. معرفی را آن زیر در که کردند استفاده معیار یک عنوان به ،

مدل یک بوسیله شده برآورد فازی متغیر و شده مشاهده فازی پاسخ متغیر ترتیب به ˆ̃yi و ỹi کنید فرض برآورد) نسبی (خطای .١.٢ تعریف

میشود: تعریف زیر صورت به عدد دو این عضویت توابع بین نسبی تفاضل باشد. فازی رگرسیونی

E١(ỹi, ˆ̃yi) =

∫
SỸi
∪S ˆ̃

Yi

|ỹi(x)− ˆ̃yi(x)|dx∫
SỸi

ỹi(x)dx
(١)

برازش نیکویی برای نیز (٢٠٠٩) وانگ و لیو و (٢٠٠٨) دانگ و چن معیار این از هستند. ˆ̃yi و ỹi گاه تکیه ترتیب به S ˆ̃Yi
و SỸi

آن در که

اند. کرده استفاده خود فازی رگرسیون مدل

تابع (مجموع مخرج عبارت و بگیریم نظر در را ˆ̃yi و ỹi عضویت توابع بین تفاضل فقط اگر قبل تعریف در برآورد) (خطای .٢.٢ تعریف

میکنید: مشاهد را آن زیر در که میآید بدست برآورد خطای نام به دیگری معیار بگیرم نظر در یک را ( شده مشاهده فازی عدد عضویت

E٢(ỹi, ˆ̃yi) =

∫
SỸi
∪S ˆ̃

Yi

|ỹi(x)− ˆ̃yi(x)|dx (٢)
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تفاضل برآورد، خطای رو این از باشد داشته شده مشاهده فازی عدد عضویت تابع به نزدیک عضویتی تابع شده برآورد فازی عدد داریم انتظار

میدهد. نشان خاص حالتی در را مثلثی فازی دوعدد بین تفاضل زده هاشور نواحی ١ شکل در میکند. محاسبه را عضویت تابع دو این بین

رگرسیون مدل برازش نیکویی برای معیار این از (٢٠٠٣) چیو و کائو و (٢٠٠٢) چیو و کائو ،(٢٠٠٩) وانگ و لیو ،(٢٠٠٨) دانگ و چن

کردهاند. استفاده خود فازی

باند پهنای تغییر با واریانس و اریبی بین مبادله (٣ مثلثی فازی عدد دو اجتماع و اشتراک نمودار (٢ مثلثی فازی عدد دو بین تفاضل نمودار (١ :١ شکل

به جدیدی معیارهای متغیر تغییر یک با است [٠,+∞) محدودهی در کنند اختیار میتوانند E٢(ỹi, ˆ̃yi) و E١(ỹi, ˆ̃yi) که مقادیری

[٠،١] بازه به تبدیل آنها تغیر محدوده که میآید بدست G٢(ỹi, ˆ̃yi) =
١

١+ E٢(ỹi, ˆ̃yi)
و G١(ỹi, ˆ̃yi) =

١
١+ E١(ỹi, ˆ̃yi)

صورت

برآورد مقادیر از که باال معیار دو میانگین از نهایت در است. عضویت تابع دو نزدیکی از نشان باشند نزدیکتر یک به مقادیر این هرچه میشود.

میکنیم. استفاده نظر مورد فازی رگرسیون مدل برازش نیکویی برای میآید، بدست شده مشاهده مقادیر و فازی رگرسیون مدل توسط شده

مشابهت اندازه

عدد دو برای که مشابهتهایی اندازه از یکی میکند. بیان هم به را دو آن مشابهت میزان فازی، مجموعه دو مشابهت اندازه یا تطبیق شاخص

است: زیر صورت به کرد تعریف میتوان B̃ و Ã فازی

SUI(Ã, B̃) =
Card(Ã ∩ B̃)

Card(Ã ∪ B̃)
(٣)

تعریف Card(Ã) =
∫
x
Ã(x) آنگاه باشد پیوسته x اگر و Card(Ã) =

∑
x Ã(x) آنگاه باشد گسسته x اگر Card(Ã) آن در که

و (Ã ∩ B̃)(x) = min(Ã(X), B̃(x)) یعنی میشود تعریف max و min عملگرهای براساس نیز اشتراک و اجتماع میشود.

میدهد. نشان را مثلثی فازی عدد دو اجتماع و اشتراک خاص حالت یک برای ١ شکل (Ã ∪ B̃)(x) = max(Ã(X), B̃(x))

هموارساز ناپارامتری رگرسیون ٣

متغیرهای به توجه با پاسخ منحنی برازش به خطاها توزیع به نسبت قوی فرضهای پیش و اطالعات گونه هیچ بدون رگرسیون از نوع این

در که است کرنل هموارساز رگرسیون روی بر ما تمرکز رگرسیون، از نوع این برای شده ارائه مدلهای و روشها میان از میپردازد. بین پیش

شد. ارائه واتسون و نادريا توسط ١٩۶۴ سال
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هموارساز ناپارامتری رگرسیون مدل ١.٣

را ناپارامتری رگرسیون معادله آنگاه باشند، هم از مستقل مشاهدات جفت از تایی n مجموعهای (t١, y١) · · · (tn, yn) شکل به دادهها اگر

میشود: تعریف زیر صورت به f(t) = E(y | T = t) فرض به توجه با

Yi = f(ti) + ϵi (۴)

هموارساز را f̂(ti) برآوردگر هستند. چگال دامنه یك دارای t مستقل های متغیر و هموار تابع یك f(.) ناپارامتری تابع مدل این در

f̂(ti) =
n∑
j=١

Wj(ti)Yj بطوریکه باشد، داشته وجود w(ti) = (w١(ti), ..., wn(ti))
′
بردار i هر برای هرگاه مینامیم. خطی

ام j مشاهده به بطوریكه است، مشاهدات از خطی تركیب یك خطی هموارساز هر دیگر عبارت به .
n∑
j=١

Wj(ti) = ١ آن در كه

آن در که است f̂(t) = WY بصورت هم هموارساز ناپارامتری رگرسیون مدل ماتریسی شکل میدهد. f(ti)برآورد در را wj(ti)وزن

میشود. نامیده هت یا هموارساز Wماتریس = [wj(ti)]n×n و Y = (Y١, · · · , Yn)
′
،f̂(t) =

(
f̂(t١), · · · , f̂(tn)

)′

وزنهای ،ti یعنی ام i مشاهده به نزدیكتر نقاط به f(ti) برآورد در که باشیم داشته باید توجه نکته این به هموارساز ماتریس تعیین برای

هموارسازی پارامتر معیار، این به نیازمندیم. نزدیكی و دوری تعیین برای معیاری به بنابراین بدهیم. كوچكتری وزنهای دورتر نقاط به و بزرگتری

به f(ti) برآورد در و میکنیم تقسیم h طول با بلوكهایی به را t متغیر دامنه h انتخاب با میشود. داده نشان h با و میگوییم باند پهنای یا

كوچكتری مقادیر اگر زیرا است. مهم بسیار ناپارامتری برآورد در هموارسازی پارامتر انتخاب میدهیم. بزرگتری وزنهای ام iبلوك در واقع نقاط

میشود ناهموارتر اما شده دقیقتر ناپارامتری تابع برآورد نتیجه در و میشود زیادتر بلوكها تعداد آنگاه بگیریم نظر در هموارسازی پارامتر برای

ناپارامتری تابع برآورد نتیجه در و میشود كمتر بلوكها تعداد آنگاه بگیریم نظر در هموارسازی پارامتر برای بزرگتری مقادیر اگر برعكس، و

میشود. هموارتر اما شده نادقیقتر

یك است. شده داده نشان ١ شكل در مبادله این دارد. وجود هموارسازی پارامتر انتخاب در واریانس و اریبی بین پایاپای مبادله یك همواره

برای بنابراین باشد. خطا دوم توان زیان تحت مخاطره تابع یا خطا دوم توان مجموع میتواند هموارساز پارامتر انتخاب برای خوب معیار

كنیم: مینیمم را میشود تعریف زیر بصورت مخاطره(.)f̂كه تابع باید خطا دوم توان زیان تابع تحت بهینه باند پهنای آوردن بدست

R(h) = E

(
١
n

n∑
i=١

(
f̂(ti)− f(ti)

)٢)
. (۵)

از یکی كنیم. برآورد را R(h) باید مشكل این حل جهت است. نامعلوم آن در f(.) تابع زیرا، نیست شدنی انجام ۵ معادله كردن مینیمم

تعریف R̂(h) =
١
n

∑n
i=١

(
yi − f̂(ti)

)٢
بصورت كه ماندههاست باقی خطای دوم توان میانگین برد، کار به میتوان كه برآوردهایی

میآورد بدست R(h) برای که برآوردی و است اریب برآوردگر یك زیرا نیست. R(h) برای مناسب برآوردگر یك هم قبل برآوردگر میشود.

نشان CV با اختصار به كه کرد استفاده متقابل اعتباریابی نام به دیگری معیار از میتوان مشكل این حل برای است. آن واقعی مقدار از كمتر
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میشود: تعریف زیر بصورت و میشود داده

CV (h) =
١
n

n∑
i=١

(
yi − f̂−i(ti)

)٢
(۶)

میگردد. تعریف زیر صورت به f̂−i(ti) آن در كه

f̂−i(ti) =

n∑
j=١

w
′

j(ti)Yj (٧)

زیرا، نیست ساده هم چندان و است گیر وقت ۶ فرمول از استفاده است. w
′

j(ti) =


wj(ti)∑n

j=١,j ̸=i wj(ti)
, i ̸= j

٠ , i = j

آن در که

خوشبختانه میآوریم. بدست را CV درآخر و آورده بدست را f̂−i(ti) ٧ رابطه از استفاده با و گذاشته كنار را iام مشاهده i هر برای باید ابتدا

میكند. ارائه مشكل این حل برای راهكاری زیر قضیه

: داریم آنگاه باشد، هموارسازی ماتریس اصلی قطر روی درایه iامین ، wii اگر .١.٣ قضیه

CV (h) =
١
n

n∑
i=١

(
Yi − f̂(ti)
١− wii

)٢

(٨)

(٢٠٠۶) واسرمن به روشها سایر دیدن برای میتوانند عالقمند خوانندگان میپردازیم. آن برسی و کرنل هموارساز روش معرفی به ادامه در

نمایند. مراجعه

كرنل هموارساز ٢.٣

رگرسیون هموارساز در وزنها كه بود این آنها پیشنهاد شدند. معرفی واتسون و نادارایا توسط ١٩۶۴ سال در بار نخستین كرنل برآوردگرهای

میشود، كنترل مقیاس پارامتر یك توسط صفر طرف دو در آن مقادیر كه صفر حول مدی تك متقارن تابع یك بوسیله میتوانند ناپارامتری

میشود گفته K(.) هموار و مثبت تابع به كرنل واژه بودند. كرنل توابع نام به احتمال چگالی توابع آنها كاندیدای نخستین شود. جایگزین

متعارف كرنل توابع از برخی باشد.
∫
u٢K(u)du = σ٢k > ٠ و

∫
uK(u)du = ٠ ،

∫
K(u)du = ١ خاصیت سه دارای كه

اینکه به توجه با رگرسيون منحني به را هسته برآوردگر تعميم ايده واتسون و نادارایا است. شده آورده ٢ شکل در هموارسازی مسائل در

عبارت كردن ساده از پس و داده قرار را آنها كرنل هسته برآوردگرهاي f(t, y) و f(t) جاي به است، f(t) = E(y|t) =
∫
y
f(t, y)

f(t)
dt

رسیدند: زیر برآوردگر به گرفتند، نظر در كرنل هسته تابع براي كه شرايطي به توجه با حاصل

f̂(ti) =
∑n
j=١ wj(ti)yj ،wj(ti) =

١
nh
k

(
tj − ti
h

)
١
nh

∑n
j=١ k

(
tj − ti
h

) , i = ١, · · · , n

است. كمتری اهمیت دارای باند پهنای انتخاب از كرنل انتخاب است توجه قابل مدل این در آنچه
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متعارف کرنل توابع از برخی براساس ١ جدول دادههای به کرنل هموارساز رگرسیون منحنی برازش (٢ متعارف کرنل توابع از برخی (١ :٢ شکل

فازی محیط در کرنل ساز هموار ٣.٣

برازش به داریم اختیار در که فازی دادههای به توجه با و کردیم معرفی قبل بخش در که کرنل هموارساز از استفاده با میخواهیم بخش این در

اعداد (خروجی) پاسخ متغیر و مثبت فازی غیر اعداد ما (ورودی) مستقل متغیر میکنیم فرض بپردازیم. پاسخ متغیر برای رگرسیونی منحنی

فازی کرنل ساز هموار مدل شد. بیان مقدمه در فازی اعداد مورد در که روابطی و کرنل هموارساز رگرسیون مدل به توجه با باشند. LR فازی

میآید: بدست زیر صورت به
ˆ̃yi =

ˆ̃
f(ti) =

∑n
j=١ wj(ti)ỹj ، ˆ̃yi =

(∑n
j=١ wj(ti)mj ;

∑n
j=١ wj(ti)lj ,

∑n
j=١ wj(ti)uj

)
LR

است.که ˆ̃yi = (m̂i; l̂i, ûi)LR صورت به LR فازی عدد یک میشود برازش مدل به که عددی i هر ازای به میکنید مشاهده که همانطور

(کران راست دم و پایین) (کران چپ دم همچنین m̂i =
∑n

j=١ wj(ti)mj =
∑n

j=١

١
nh١

k

(
tj − ti
h١

)
١

nh١

∑n
j=١ k

(
tj − ti
h١

)mj با برابر آن میانهی

و l̂i =
∑n

j=١ wj(ti)lj =
∑n

j=١

١
nh٢

k

(
tj − ti
h٢

)
١

nh٢

∑n
j=١ k

(
tj − ti
h٢

) lj با است برابر آن باال)

از یک هر برای شده داده برازش منحنی سه شاهد موجود شرایط در ûi =
∑n

j=١ wj(ti)uj =
∑n

j=١

١
nh٣

k

(
tj − ti
h٣

)
١

nh٣

∑n
j=١ k

(
tj − ti
h٣

)uj

(h) هموارساز پارامتر انتخاب دارد زیادی اهمیت آنچه منحنی سه این برازش در میباشیم. (ỹ) پاسخ متغیر پایین کران و باال کران و میانه

هموارساز پارامتر ٣ این اساس بر آید. می بدست ( CV ) متقابل اعتباریابی معیار کردن مینمم از منحنی هر برای ساز هموار پارامتر است.

فازی خروجی و فازی غیر ورودی دادههای برای مثالی موضوع شدن روشن برای شود. دادهمی برازش فازی خروجی دادههای به منحنیها
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میکنیم. رسم را شده برازش های منحنی و آورده بدست مختلف کرنلهای برای را هموارساز پارامتر و نموده ارائه مثلثی

معیارهای از استفاده با و آورده بدست را فازی هموارساز رگرسیون برازش منحنی مختلف کرنلهای برای جدول١ دادههای براساس .٢.٣ مثال

میپردازیم. آنها مقایسه به کردیم معرفی که G٢ و G١ ، S

٢.٣ مثال های داده :١ جدول
ỹ = (mi; li, ui)T ti ردیف ỹ = (mi; li, ui)T ti ردیف ỹ = (mi; li, ui)T ti ردیف ỹ = (mi; li, ui)T ti ردیف

(٠/٣۶١; ٠/١١٣, ٠/٠۶۶) ٠/٨٢۵ ۴٠ (−٠/۴۶٧; ٠/٠٢٠, ٠/١۵٧) ٠/۵۶٩ ٢٧ (−٠/٣۵٠; ٠/٠١٢, ٠/١٣٢) ٠/١٧۴ ١۴ (−٠/٠۴٣; ٠/٠٣٨, ٠/٠۴) ٠/٠١٢ ٠١

(٠/٣۶٠; ٠/٠٢۴, ٠/١٩٨) ٠/٨٢۶ ۴١ (−٠/۴۴٠; ٠/١۴١, ٠/٠٨٣) ٠/۵٧٧ ٢٨ (−٠/۴١٩; ٠/٢۵٠, ٠/٢۴۴) ٠/٢٢٩ ١۵ (٠/٠۴٨; ٠/١٠٧, ٠/٠٩۵) ٠/٠١٨ ٠٢

(٠/٢٩٨; ٠/٢٢٠, ٠/٢٢٢) ٠/٨۵۵ ۴٢ (−٠/٣٨٠; ٠/٢۴٧, ٠/٢٣٢) ٠/۵٩٠ ٢٩ (٠/٠٩۴; ٠/٠٧٧, ٠/٢٣٩) ٠/٢۵٣ ١۶ (٠/١۴٢; ٠/٢٣۴, ٠/٠٩٢) ٠/٠٢۴ ٠٣

(٠/٢۵٨; ٠/٠۴۶, ٠/٢٢٣) ٠/٨٧١ ۴٣ (−٠/١٢۵; ٠/١٧١, ٠/٠۶٣) ٠/۶٣١ ٣٠ (٠/٣٠١; ٠/١٢٩, ٠/١٨٢) ٠/٢٨٧ ١٧ (٠/١۵۵; ٠/٢١۴, ٠/١٠۵) ٠/٠٧۵ ٠۴

(٠/١٣٢; ٠/٢٠٠, ٠/١٧٨) ٠/٩٢١ ۴۴ (−٠/٠٧٩; ٠/٢٣٠, ٠/٠۶۵) ٠/۶٣٨ ٣١ (−٠/۴۶٢; ٠/١٠۵, ٠/١١٨) ٠/٣٢٨ ١٨ (٠/١٢۶; ٠/٠٢١, ٠/٢١۶) ٠/٠٨٠ ٠۵

(٠/١١١; ٠/١٩٢, ٠/١٨١) ٠/٩٣٠ ۴۵ (٠/١٣٣; ٠/٢۴٢, ٠/٢٣٧) ٠/۶٧٢ ٣٢ (−٠/۴۶٩; ٠/٠٨٧, ٠/٠١٢) ٠/٣٣۴ ١٩ (−٠/١۶٩; ٠/٠٣٢, ٠/١٧١) ٠/٠٨٣ ٠۶

(٠/٠٨۶; ٠/٢۴٩, ٠/٠٢٧) ٠/٩۴١ ۴۶ (٠/١٧۶; ٠/٠٩٧, ٠/٠٣٣) ٠/۶٨٠ ٣٣ (−٠/۴٣۶; ٠/٢٣٣, ٠/١٣٩) ٠/٣۴١ ٢٠ (٠/٠٩۴; ٠/٠٢۵, ٠/٢٣۶) ٠/٠٩١ ٠٧

(٠/٠۶٣; ٠/١٢۶, ٠/١۶١) ٠/٩۵٢ ۴٧ (٠/٢١۶; ٠/٢۴١, ٠/٠٣٩) ٠/۶٨٨ ٣۴ (−٠/٣۶۴; ٠/١٠١, ٠/٠٧٩) ٠/٣۴٨ ٢١ (−٠/٢۴۶; ٠/٠٢٩, ٠/٠٣٢) ٠/١٠٨ ٠٨

(٠/٠٢٨; ٠/٠٩٢, ٠/٢٠۵) ٠/٩٧٢ ۴٨ (٠/٢٢١; ٠/٢٠١, ٠/٠٩٩) ٠/۶٨٩ ٣۵ (−٠/٠٩١; ٠/٠٢٠, ٠/٢٠٧) ٠/٣۶۵ ٢٢ (٠/٢۴١; ٠/٢٠۴, ٠/٠۴۶) ٠/١١۵ ٠٩

(٠/٠٢٧; ٠/١١٧, ٠/١٢٩) ٠/٩٧٣ ۴٩ (٠/٣٩٠; ٠/١۴٨, ٠/٠۴۵) ٠/٧۴٣ ٣۶ (٠/٣٠۶; ٠/١۴١, ٠/١۴٧) ٠/٣٨٩ ٢٣ (٠/٠٠٠; ٠/١٧٠, ٠/١۴١) ٠/١٢۵ ١٠

(٠/٠٠٠; ٠/١٩٠, ٠/١۶٢) ٠/٩٩٩ ۵٠ (٠/۴١٣; ٠/٠۶۴, ٠/١۵۴) ٠/٧٧٩ ٣٧ (٠/١٢١; ٠/٢۴٧, ٠/١٨۴) ٠/۴۶۵ ٢۴ (−٠/٣٣۶; ٠/٢٢۵, ٠/٠٧١) ٠/١٣٢ ١١

(٠/۴١٢; ٠/١٢۴, ٠/١٢١) ٠/٧٨٠ ٣٨ (−٠/٢۵٢; ٠/١٧١, ٠/٢١٠) ٠/۴٩٨ ٢۵ (٠/٢۵١; ٠/٠٠٧, ٠/٠٧٣) ٠/١۵۵ ١٢

(٠/٣٨۴; ٠/٠٨۶, ٠/٠٢٠) ٠/٨١١ ٣٩ −٠/۴٩۵; ٠/١٠١, ٠/١٩۶) ٠/۵۴۴ ٢۶ (−٠/٣٧۶; ٠/٠۴٣, ٠/٠٧٧) ٠/١٧١ ١٣

نرمال وزنی سه ایپانچنیکف چهار درجه مثلثی یکنواخت

h١ ٠/٠٢٢ ٠/٠۵٩ ٠/٠۴١ ٠/٠۵٣ ٠/٠۴١ ٠/٠۴١

h٢ ٠/٠٢٠ ٠/٠۵٨ ٠/٠۴٨ ٠/٠۵٢ ٠/٠۴٨ ٠/٠۴١

h٣ ٠/٠٢٠ ٠/٠۵٩ ٠/٠۴١ ٠/٠۴۵ ٠/٠۴١ ٠/٠۴١

S ٠/۴۵٣٧٣٠١ ٠/۴۵٢۶٧١۴ ٠/۴۵٢٧٠٣۴ ٠/۴۶١۵۶٨٨ ٠/۴٩٧١۴۵٨ ٠/۴٠٨٠۴۶۴

G١ ٠/۵٧٩٨٣٨۵ ٠/۵٧٨٨٩٧٩ ٠/۵٧٨۴٨٧١ ٠/۵٨۴٧٢٢٣ ٠/۶٠٨٧٢١١ ٠/۵۵٠٩١٨١

G٢ ٠/٩٠٩١۵٢٢ ٠/٩٠٩٠١٢٣ ٠/٩٠٨۴١۵١ ٠/٩١٠۶۴۴۴ ٠/٩١٨٠٧٧٨ ٠/٨٩٩٠٢١۵

G٢ و G١ ، Sمعیارهای از استفاده با ١ جدول دادههای و کرنل مخلتف توابع براساس کرنل هموارساز رگرسیون مقایسه :٢ جدول

کرنل تابع از استفاده با که است این آید می بدست ٢.٣ مثال دادههای برای ٢ جدول در فازی رگرسیون مدل ارزیابی معیارهای از که آنچه

مهم نیست. مهم چندان هموارساز رگرسیون انجام برای کرنل تابعهای انتخاب شد گفته که طور همان هستیم. شاهد را بهتری برازش مثلثی

است. (بهینه) مناسب هموارسازی پارامتر انتخاب ناپارامتری، رگرسیون از نوع دراین
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پذیر شرکت های مفصل و کندال توزیع تابع

٢ اصفهانی مجتبی آباد١، شاکرهدایت مریم

فردوسی دانشگاه ریاضی آمار ارشد ١کارشناس

ایرانشهر والیت ٢دانشگاه

و پذیر شرکت مفصل�های ادامه در گیرد. می قرار بررسی مورد آن های ویژگی برخی کندال، توزیع تابع معرفی از پس مقاله این در چکیده:

کندال توزیع تابع و ها مفصل این بین رابطه پذیر شرکت مفصل�های توزیع تابع معرفی با سپس می�شود، بیان مفصل�ها این ویژگی�های برخی

عنصر یک تنها و یک دارای کندال هم�ارزی رابطه�ی توسط شده داده هم�ارزی کالس هر که شود می ثابت پایان در گیرد. می قرار مطالعه مورد

است. شرکت�پذیر

پذیر شرکت مفصل ارشمیدسی، مفصل مثبت، ربعی وابسته کندال، تصادفی ترتیب کندال، توزیع تابع کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

بسیار است، معلوم آن�ها وابستگی ساختار و یک�متغیره حاشیه�ای توزیع�های که وقتی چندمتغیره توزیع�های بررسی یا ساخت برای مفصل تابع

(١٩٩٧) همکاران و کپرا و (١٩٩٣) رایوست و جنست است. کندال توزیع تابع مفصل، وابستگی توصیف برای مناسب ابزار یک است. مفید

تبدیل عنوان به (٢٠٠١) همکاران و نلسن و (٢٠٠١) رایوست و جنست در همچنین تابع این و نامیدند کندال توی تجزیه را کندال توزیع تابع

کردند. بیان را پذیر شرکت گسسته مفصل�های از کلی ساختار یک (٢٠٠۵) همکاران و مایور است. شده گرفته بکار متغیره دو احتمال انتگرال

دادند. قرار مطالعه مورد را پذیر شرکت های مفصل و کندال توزیع توابع بین رابطه همکاران(٢٠٠٩) و نلسن

٢ بخش در وابستگی ساختار با آن ارتباط و کندال تصادفی ترتیب کندال، توزیع شود. می بیان ادامه در مقاله این در نیاز مورد تعاریف

گیرد. می قرار مطالعه مورد کندال توزیع تابع و ها مفصل این بین رابطه و معرفی پذیر شرکت مفصل�های ٣ بخش در شود. می بیان

تابع باشد. φ(١) = ٠ با محدب و نزولی اکیداً پیوسته، تابعی φ : [٠,١] −→ [٠,∞] کنید فرض .١.١ تعریف

می�شود: تعریف زیر صورت به و نامیده معکوس شبه را φ[−١] : [٠,∞]→ [٠,١]

φ[−١](t) =


φ−١(t); ٠ ≤ t ≤ φ(٠)

٠; t ≥ φ(٠)
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،φ(٠) =∞ اگر �این عالوه�بر است. نزولی اکیداً t ∈ [٠, φ(٠)] مقادیر تمام برای و است غیرصعودی و پیوسته تابعی ،φ[−١] است بدیهی

داریم: t ∈ I هر ازای به همچنین .φ[−١] = φ−١ ،t ∈ [٠,∞] هر برای گاه آن

φ(φ[−١](t)) =


t; ٠ ≤ t ≤ φ(٠)

φ(٠); t ≥ φ(٠)

= min(t, φ(٠)).

تابع شرایط در Cφ(u, v) = φ[−١](φ(u) +φ(v)) تابع گاه آن ،C : I٢ −→ I و باشد ١.١ تعریف طبق تابع یک φ اگر .٢.١ قضیه

است. مفصل این مولد نیز φ تابع می�شود. نامیده ارشمیدسی مفصل و کرده صدق مفصل

:x, y ∈ [٠,∞) هر برای اگر نامند زیرجمعی را f : R+ −→ R حقیقی تابع .٣.١ تعریف

f(x, y) ≤ f(x) + f(y).

کندال توزیع تابع ٢

با آن ارتباط و کندال تصادفی ترتیب ادامه در و کرده بیان کندال توی با را آن رابطه و کندال توزیع تابع مفصل، معرفی از پس بخش این در

کنیم. می بیان را وابستگی تصادفی ترتیب

کند: صدق زیر شرایط در اگر است مفصل یک C : I٢ −→ I = [٠,١] تابع .١.٢ تعریف

:u, v ∈ I هر برای

.C(u,٠) = C(٠, v) = ٠ الف)

.C(u,١) = u,C(١, v) = v ب)

داریم: v١ ≤ v٢ و u١ ≤ u٢ که طوری u١, u٢, v١, v٢ ∈ I هر برای ج)

C(u٢, v٢)− C(u٢, v١)− C(u١, v٢) + C(u١, v١) > ٠.

است. شده بیان (١٩۵٩) اسکالر قضیه در آمار در مفصل�ها اهمیت

روی که C مفصل باشند. G و F حاشیه�ای توزیع�های و H توأم توزیع تابع با تصادفی متغیر دو Y و X کنید فرض (اسکالر). ٢.٢ قضیه

که طوری دارد وجود است، یکتا (RanF ∗RanG)

H(x, y) = C(F (x), G(y)), ∀x, y (١)
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توأم توزیع تابع یک ،(١.٢) رابطه در H(x, y) گاه آن باشند، حاشیه�ای توزیع�های G(y) و F (x) و مفصل یک C(u, v) اگر عالوه�براین

شود. مراجعه (٢٠٠۶) نلسن به بیشتر جزئیات برای است. G و F حاشیه�ای توابع با

را T = H(X,Y ) تصادفی متغیر توزیع تابع گاه آن باشند، H(x, y) توأم توزیع با تصادفی متغیرهای Y و X کنید فرض .٣.٢ تعریف

می�دهند. نشان K(t) نماد با و نامیده کندال توزیع تابع

که این از زیرا ندارد، بستگی G(y) و F (x) حاشیه�ای توزیع�های به و است وابسته C متناظر مفصل به H(x, y) طریق از تنها K(t)

داریم: t ∈ I هر برای ،H(x, y) = C(F (x), G(y))

K(t) =

∫ ∞
−∞

∫ ∞
−∞

I[H(x,y)6t]dH(x, y)

=

∫ ∞
−∞

∫ ∞
−∞

I[C(F (x),G(y))6t]dC(F (x), G(y))

=

∫ ١

٠

∫ ١

٠
I[C(u,v)6t]dC(u, v) = P (C(U, V ) 6 t).

می�شود: بیان زیر صورت به که است کندال τ با توزیع این رابطه کندال توزیع تابع نام به K توزیع تابع نام�گذاری علت

τ(X,Y ) = ۴E(H(X,Y ))− ١ = ۴E(C(U, V ))− ١ = ٣− ۴
∫ ١

٠
K(t)dt.

کمتری مثبت وابستگی کندال تصادفی ترتیب H٢در توزیع تابع با (X٢, Y٢) زوج به H١نسبت توزیع تابع با (X١, Y١) زوج .۴.٢ تعریف

توزیع توابع ترتیب به K٢ و K١ آن در که دهند می نشان (X١, Y١) <K (X٢, Y٢) نماد با و K١(t) > K٢(t) اگر تنها و اگر دارد

باشند. می H٢(X٢, Y٢) و H١(X١, Y١) تصادفی متغیرهای

هرگاه هستند، (PQD) مثبت ربعی وابسته X,Y تصادفی متغیرهای .۵.٢ تعریف

H(x, y) > F (x)G(y), ∀x, y ∈ R.

که این با است معادل PQD شرط گاه آن باشد، H(x, y) توأم توزیع با متناظر مفصل C اگر

C(u, v) > uv, ∀u, v ∈ [٠,١].

وابسته کندال مفهوم به را Y و X باشد. C متناظر مفصل و H توأم توزیع تابع با تصادفی بردار یک (X,Y ) کنید فرض .۶.٢ تعریف

.C >K Π هرگاه نامند، (PKD) مثبت

.KC(t) 6 KΠ(t) ،t ∈ [٠,١] هر برای معادل طور به یا

شود. مراجعه همکاران(٢٠٠٣) و نلسن به بیشتر اطالعات برای نمی�دهند، نتیجه را یکدیگر لزوماً PQD و PKD تصادفی های ترتیب
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تنها و اگر است زیرجمعی تابع یک φ١oφ
[−١]
٢ باشند. φ٢ و φ١ مولدهای با ارشمیدسی های مفصل C٢ و C١ کنید [٧]فرض .٧.٢ قضیه

.C١ <PQD C٢ اگر

.C١ <PQD C٢ گاه آن باشد، نزولی غیر φ١
φ٢

اگر باشند. φ٢ و φ١ مولدهای با ارشمیدسی مفصل�های C٢ و C١ کنید فرض .٨.٢ قضیه

t ∈ (٠,∞) هر برای اگر .g : (٠,∞) −→ (٠,∞) که است بدیهی ،g(t) = f(t)
t و f(t) = φ١oφ

[−١]
٢ (t) کنید فرض اثبات.

t ∈ (٠, φ(٠)٢) هر برای که می�شود نتیجه است، (t)φ٢نزولی تابع و است goφ٢(t) = φ١(t)
φ٢(t)

که این از گاه آن باشد، نزولی غیر φ١(t)
φ٢(t)

تابع

،x, y ≥ ٠ هر برای پس است. صعودی غیر (٠,∞) در بنابراین و است صعودی غیر g(t) تابع

x[g(x+ y)− g(x)] + y[g(x+ y)− g(y)] ≤ ٠.

یا

(x+ y)g(x+ y) ≤ xg(x) + yg(y).

� . C١ <PQD C٢ ،٧.٢ قضیه به بنا و است زیرجمعی f = φ١oφ
[−١]
٢ نتیجه در

باشد. صعودی φ١
φ٢

اگر وتنها اگر Cφ١ <K Cφ٢ باشند. φ٢ و φ١ مولدهای با ارشمیدسی مفصل�های Cφ١ و Cφ٢ کنید فرض .٩.٢ قضیه

:t ∈ (٠,١) هر برای اثبات.

Cφ١(U, V ) <K Cφ٢(U, V )⇐⇒ Kφ١(t) ≥ Kφ٢(t)

⇐⇒ t− φ١(t)

φ
′

١(t)
≥ t− φ٢(t)

φ
′

٢(t)
⇐⇒

φ
′

١(t)

φ١(t)
≥
φ

′

٢(t)

φ٢(t)

⇐⇒
φ

′

١(t)φ٢(t)− φ
′

٢(t)φ١(t)

φ١(t)φ٢(t)
≥ ٠⇐⇒ d

dt
(
φ١(t)

φ٢(t)
) ≥ ٠

� باشد. صعودی φ١
φ٢

اگر تنها و اگر

پذیر شرکت مفصل ٣

می�دهیم. قرار مطالعه مورد را مفصل�ها این توزیع تابع و ویژگی�ها برخی پذیر، شرکت مفصل�های معرفی از پس قسمت این در
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،u, v, w ∈ [٠,١] هر برای اگر است پذیر شرکت C مفصل .١.٣ تعریف

C(C(u, v), w) = C(u,C(v, w)).

است. یکنوا و پذیر شرکت پذیر(متقارن)، جایی جابه که است [٠,١] بازه روی T دودویی عمل یک نرم)، −t (یا مثلثی نرم .٢.٣ تعریف

کند: می صدق زیر شرایط ذر T : I٢ → I تابع x, y, z ∈ [٠,١] هر برای یعنی

١) T (x,١) = T (١, x) = x , T (x,٠) = T (٠, x) = ٠

٢) T (x, y) = T (y, x)

٣) T (x.T (y, z)) = T (T (x, y), z)

۴) T (x, y) ≤ T (x, z) s.t y ≤ z.

یعنی است. مفصل یک کند، صدق α = ١ با شیتز لیپ شرایط در که t−نرم هر و است (پیوسته) مثلثی نرم یک پذیر شرکت مفصل هر

|T (x١, y١)− T (x٢, y٢)| ≤ |x١ − x٢|+ |y١ − y٢|.

می�شود. نامیده فشرده مجموعه�ای باشد، داشته متناهی پوشش زیر یک آن پوشش هر که مجموعه�ای .٣.٣ تعریف

است. χ از فشرده�ای مجموعه زیر مفصل�ها، همه از C مجموعه صورت این در ،χ : [٠,١]٢ −→ [٠,١] کنید فرض

است. C شرکت�پذیر مفصل به یکنواخت همگرای شرکت�پذیر مفصل�های از کوشی دنباله [۴]هر .۴.٣ لم

(٢٠٠١ همکاران، و (کلمنت است. χ از فشرده�ای مجموعه زیر شرکت�پذیر، مفصل�های از Ca مجموعه باال، لم به توجه با

هستند. پذیر شرکت همواره ارشمیدسی مفصل�های که می�دهد نشان زیر قضیه

است. شرکت�پذیر Cφ گاه آن باشد، φ مولد با ارشمیدسی مفصل یک Cφ اگر .۵.٣ قضیه

اثبات.

Cφ(Cφ(u, v), z) = φ−١(φ(Cφ(u, v)) + φ(z))

= φ−١(φ(u) + φ(v) + φ(z))

= Cφ(u,Cφ(v, z)).

� است. شرکت�پذیر Cφ(u, v) بنابراین
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تک ممکن طور به (و بسته بازه�های از شمارا خانواده یک �دهنده نشان P = {Ji} کنید فرض مفصل�ها). ترتیبی (مجموع ۶.٣ تعریف

{Ci} کنید فرض باشند. انتهایی نقاط در حداکثر بازه�ها، این دوی به دو اشتراک و [٠,١] آن�ها اجتماع که باشد Ji[ai, bi] عضوی)

یعنی Ji = {ai} که به�قسمی i اندیس�های همه برای Ci = M که طوری باشد {Ji} اندیس�گذاری همان با مفصل�ها از مجموعه�ای

اگر است. ai = bi

∆(P ) = ∪{Ji × Ji : Ji ∈ P, ai < bi}.

شود: می تعریف زیر صورت به که است C مفصل ،P مجموعه به نسبت {Ci} مجموعه ترتیبی مجموع گاه آن

C(u, v) =

 ai + (bi − ai) · Ci
(
u−ai
bi−ai ,

v−ai
bi−ai

)
; (u, v) ∈ Ji × Ji ⊂ ∆(P )

M(u, v); o.w.
(٢)

[a, b] روی شده تعریف حقیقی تابع f کنید فرض می�شود. داده نشان P با ترتیبی مجموعه تعریف در P = {Ji} مجموعه�های از کالسی

شده تعریف توابع l+f و l−f گاه آن باشد. شدنی رفع یا جهشی ناپیوستگی دارای (b و a شامل [a, b] از چگال زیرمجموعه یک روی (یا

سمت (حد چپ سمت حد (f(x+)) f(x−) آن در که می�دهند نشان را l+f(x) = f(x+) و l−f(x) = f(x−) توسط [a, b] روی

می�دهد. نشان را وجود) صورت (در x در f از راست)

مجموعه گاه آن .K(t) ≥ t ،t ∈ [٠,١] هر برای (−٠)Kو = ٠ که طوری باشد پیوسته راست از توزیع Kتابع کنید فرض [٨] .٧.٣ لم

می�کند: صدق زیر ویژگی�های در که طوری دارد وجود P در P = {[ai, bi]}

.K(b−i ) = bi ،i هر برای الف)

،ai < bi که طوری i هر برای ب)

١)K(t−) > t, t ∈ (ai, bi)

یا

٢)K(t) = t, t ∈ [ai, bi)

داریم: ،ai = bi = c که طوری i هر برای ج)

K(c) = c.

به منحصر ارشمیدسی مفصل گاه آن باشد. K(t−) > t و K(٠−) = ٠ ،t ∈ (٠,١) هر برای و توزیع تابع K کنید فرض [٢] .٨.٣ لم

است: شده داده زیر صورت به C مولد است. C کندال توزیع تابع K که طوری دارد وجود C فرد

φC(x) = exp
(∫ x

x٠

dt

t−K(t)

)
, (٣)
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است. شده انتخاب (٠,١) در دلخواهی ثابت x٠ آن در که

می�دهد. تعمیم ” t ∈ (٠,١) هر برای K(t−) > t” محدودیت بدون را ٨.٣ لم ، زیر قضیه

آن .K(t) ≥ t و K(٠−) = ٠ ،t ∈ [٠,١] هر برای که طوری به باشد راست از پیوسته توزیع تابع یک K کنید فرض [٨] .٩.٣ قضیه

تصادفی متغیرهای V و U آن در که است، T = C(U, V ) تصادفی متغیر توزیع تابع K که طوری به دارد وجود C شرکت�پذیر مفصل گاه

شده�اند. توزیع C مفصل با [٠,١] بازه روی یکنواخت طور به که هستند

توجه با Mباشد. برابر یا i،ارشمیدسی هر {Ci}،برای مفصل�های مجموعه از ترتیبی مجموع اگر تنها و اگر است شرکت�پذیر مفصل یک

کرد. بیان را زیر قضیه می�توان ٩.٣ قضیه و موضوع این به

توزیع تابع K که طوری دارد وجود C فرد به منحصر شرکت�پذیر مفصل یک گاه آن باشد، برقرار ٩.٣ قضیه فرض�های اگر [٨] .١٠.٣ قضیه

مفصل که است شرکت�پذیر عنصر یک تنها و یک دارای زیر هم�ارزی رابطه�ی توسط شده داده هم�ارزی کالس هر نتیجه، یک عنوان به است. T

است. ٩.٣ قضیه توسط شده داده

C١ ≡K C٢ ⇐⇒ K١(t) = K٢(t); ∀t ∈ [٠,١] (۴)

کالس یک زیر مثال هستند. عضوی Wتک Mو مفصل�های شامل ≡K هم�ارزی کالس�های که دادند نشان (٢٠٠٣) همکاران و نلسن

است. شرکت�پذیر عنصر یک شامل که می�کند معرفی را عضوی تک غیر هم�ارزی

به را (٠, ١٢ ) نقاط که است شده توزیع راست خط دو روی یکنواخت طور به احتمال جرم که است مفصلی C١ کنید فرض [٨] .١١.٣ مثال

که است شده توزیع قسمت�هایی روی یکنواخت طور به احتمال جرم که است مفصلی C٢ و می�کند. متصل (١, ١٢ ) به را (
١
٢ ,٠) و (

١
٢ ,١)

Mاست): پخش ،C (مفصل شده��اند داده زیر صورت به C٢ و C١ مفصل�های می�کند. متصل را (١,٠) و (١٢ ,١) و (٠,٠) نقاط

C١(u, v) = max
{
٠, u+ v − ١,min{u, v − ١

٢},min{u− ١
٢ , v}

}
,

C٢(u, v) = min
{
u,max{v٢ , u+ v − ١}

}
.

است. KC١(t) = KC٢(t) = min{٢t,١} ،t ∈ [٠,١] هر برای می�آوریم بدست سادگی به

داریم: مثال برای زیرا نیستند، شرکت�پذیر C٢ و C١ مفصل�های

C١(C١(
١
۴ ,

٣
۴ ),

٣
۴ ) =

١
۴ > ٠ = C١(

١
۴ , C١(

٣
۴ ,

٣
۴ )),

و

C٢(C٢(
٣
۴ ,

١
٢ ),

١
٢ ) =

١
۴ >

١
٨ = C٢(

٣
۴ , C٢(

١
٢ ,

١
٢ )).
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در آن مولد و ٨.٣ لم در شده تعریف �C ارشمیدسی مفصل است؛ شرکت�پذیر عنصر یک دارای هم�ارزی کالس هر ،١٠.٣ قضیه به بنا بنابراین،

داریم: x = ١
٢ برای (٢.٣) معادله در حال است. شده داده (٢.٣) معادله

φC(x) =

 exp(
∫ x

١
٢

١
t−٢tdt) = exp(

∫ x
١
٢
−١
t dt) =

١
٢x ; x ∈ [٠, ١٢ )

exp(
∫ x

١
٢

١
t−١dt) = ١)٢− x); x ∈ [١٢ ,١]

داریم: .پس φ−١C (y) = x می�شود نتیجه φC(x) = y که این از می�دانیم

φ−١C (y) =

 ١− y
٢ ; y ∈ [٠,١]

١
٢y; y ∈ (١,∞]

می�آید: به�دست زیر صورت به C(u, v) مفصل بنابراین

داریم: و φ(v) = ١
٢v و φ(u) = ١

٢u گاه آن u, v ∈ [٠, ١٢ ]٢ اگر (١

C(u, v) = φ[−١](φ(u) + φ(v)) =
١

٢(φ(u) + φ(v))

=
١

٢( ١
٢u + ١

٢v )
=

uv

u+ v
.

داریم: و φ(v) = ١)٢− v) و φ(u) = ١)٢− u) گاه آن u, v ∈ [١٢ ,٢[١ اگر (٢

C(u, v) = φ[−١](φ(u) + φ(v))

=


١− φ(u)+φ(v)

٢ = ١− ١
٢ [١)٢− u) + ١)٢− v)] = u+ v − ١

١
٢(φ(u)+φ(v)) =

١
٢(٢(١−u)+٢(١−v)) =

١
۴(٢−u−v)

داریم: و φ(v) = ١)٢− v) و φ(u) = ١
٢u گاه آن (u, v) ∈ [٠, ١٢ ]× [١٢ ,١] اگر (٣

C(u, v) = φ[−١](φ(u) + φ(v)) =
١

٢(φ(u) + φ(v))

=
١

٢( ١
٢u + ١)٢− v))

=
u

١+ ۴u− ۴uv .
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گاه آن (u, v) ∈ [١٢ ,١]× [٠, ١٢ ] اگر (۴

C(u, v) = φ[−١](φ(u) + φ(v)) =
١

٢(φ(u) + φ(v))

=
١

١)٢)٢− u) + ١
٢v )

=
v

١+ ۴v − ۴uv .

داریم: خالصه به�طور بنابراین

C(u, v) =


uv
u+v ; (u, v) ∈ [٠, ١٢ ]٢

max( ١
۴(٢−u−v) , u+ v − ١); (u, v) ∈ [١٢ ,٢[١

min(u,v)
١+۴min(u,v)[١−max(u,v)] ; o.w.
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نرمال-توانی توبیت مدل

کاظمی٢ ایرج شاه�محمدی١، زهرا

اصفهان ١دانشگاه

مؤلفه�های که صورتی در را مدل�ها این از تعمیمی مقاله این است. توبیت شده سانسور داده�های تحلیل در مناسب مدل�های از یکی چکیده:

ماکسیمم روش ادامه در می�گردد. ارائه آن ویژگی�های و می�شود معرفی مدل این ابتدا می�گیرد. نظر در باشند، نرمال-توانی توزیع دارای خطا

می�رود. به�کار رگرسیونی ضرایب برآورد در مناسب روشی عنوان به درستنمایی

درستنمایی ماکسیمم برآورد توانی، نرمال توزیع توبیت، رگرسیونی مدل کلیدی: واژه�های

.62G07 ،62J99 ،62E99 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

اولین برای شده�است. سانسور داده�های تحلیل است، گرفته قرار محققان توجه مورد علمی پژوهش�های از بسیاری در که مهم مباحث از یکی

و پرداخت مدل این بیشتر بررسی به (١٩٧٣) اممیا داد. پیشنهاد توبیت رگرسیونی مدل توسط را داده�ها نوع این تحلیل (١٩۵٨) توبین بار

بررسی را برآوردگر این ویژگی�های شبیه�سازی مطالعات از استفاده با همچنین داد؛ ارائه پارامترها برآورد برای را درستنمایی ماکسیمم برآوردگر

که دیگری توزیع�های جایگزین کاربردی تحقیقات از بسیاری در اما خطاست مؤلفه�های بودن نرمال متداول، فرض مدل این برازش در کرد.

زنجیر کارلوی مونت رهیافت از استفاده با (٢٠١٣) سورومی و ویچیتاکسورن مثال برای شده�است؛ توصیه باشد داده�ها پخش ساختار بیانگر

توزیع�ها این از دیگر یکی دادند. ارائه نامتقارن الپالس توزیع از مانده�هایی با توبیت مدل پارامترهای برآورد برای را الگوریتم چهار مارکوفی

مرور آن ویژگی�های برخی و تعریف بعدی بخش در که است ((٢٠٠٨) گوپتا و (گوپتا توانی نرمال است، گرفته قرار توجه مورد اخیراً که

پنجم بخش در سرانجام و می�گردد بیان آن�ها ویژگی�های و نرمال-توانی توبیت مدل و توبیت مدل ، چهارم و سوم های بخش در می�شود.

گرفته�است. قرار� بررسی مورد ضرایب برآورد برای درستنمایی ماکسیمم برآورد

shahmohamadi1370@yahoo.com : شاه�محمدی ٢زهرا



توزیع�ها معرفی ٢

ضرایب درستنمایی ماکسیمم برآورد مقاله این در است. ((١٩۵٣) (لهمن توان-آلفا توزیع�های خانواده کالس�های از یکی توانی نرمال توزیع

می�شوند. معرفی توزیع�ها این بخش این در ابتدا می�گردد. بررسی توانی نرمال خطای توزیع با توبیت مدل�های

آلفا - توان توزیع ١.٢

عمومی توزیع تابع اساس بر ( (١٩۵٣) لهمن ) آلفا - توان توزیع�های خانواده .١.٢ تعریف

F (z;α) = {F (z)}α, z ∈ R, α > ٠

است. توزیع تابع یک F آن در که می�شود تعریف

صورت به آلفا – توان توزیع�های خانواده چگالی تابع .٢.٢ لم

f(z;α) = αf(z){F (z)}α−١, z ∈ R, α ∈ R+

. است f چگالی تابع با پیوسته مطلقاً و صفر حول متقارن توزیع تابع یک F درآن که است

می�بریم. به�کار را z ∼ AP (α) نماد

می�کند. کنترل توزیع این در را چولگی) و (کشیدگی تقارن از انحراف میزان که می�باشد α مکان-مقیاس ١.٢پارامتر تعریف در .٣.٢ توجه

چگالی تابع دارای که می�شود ارائه X = ξ + ηz تصادفی متغیر تعریف با آلفا – توان توزیع تعمیم .۴.٢ تعریف

φF (x; ξ, η, α) =
α

η
f

(
x− ξ
η

){
F

(
x− ξ
η

)}α−١
(١)

می�کنیم. استفاده X ∼ AP (ξ, η, α) نماد از است.

توانی نرمال توزیع ٢.٢

عمومی توزیع تابع اساس بر ( (٢٠٠٨) گوپتا و (گوپتا نرمال-توانی توزیع .۵.٢ تعریف

F (z;α) = P (Z ≥ z) = (Φ(z))
α

; −∞ < z <∞ ; α > ٠

است. استاندارد نرمال تجمعی توزیع تابع Φ که می�گردد تعریف
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صورت به توانی نرمال توزیع چگالی تابع .۶.٢ لم

φ(z;α) = αϕ(z){Φ(z)}α−١

نرمال توزیع از بیشتر کشیدگی α > ١ برای و می�آید به�دست استاندارد نرمال چگالی تابع α = ١ برای است، شکل پارامتر α آن در که است

.((٢٠١٣) گوپتا و (کندو است چپ به چوله و

چگالی تابع دارای و می�آید به�دست ١ رابطه�ی در استاندارد نرمال چگالی و تجمعی توزیع توابع دادن قرار با نرمال-توانی توزیع تعمیم .٧.٢ لم

α

η
ϕ

(
x− ξ
η

){
F

(
x− ξ
η

)}α−١
می�بریم. به�کار را X ∼ PN(ξ, η, α) نماد است.

توبیت رگرسیونی مدل ٣

متغیرهای و yi مانند منفی غیر وابسته�ی متغیر یک بین رابطه�ی توصیف برای (١٩۵٨) توبین توسط بار اولین توبیت مدل .١.٣ تعریف

xi مستقل متغیر به خطی طور به که دارد وجود مدل در y∗i مانند ١ پنهان متغیر یک که می�شود فرض مدل این در شد. معرفی xi مستقل

این به شده�است، سانسور وابسته متغیر فقط داده�ها نوع این در شده�است. سانسور داده�های برازش مدل�ها این مهم کاربرد است. وابسته

مقادیر وابسته متغیر برای باشد سانسور نقطه�ی τyاگر نمی�باشد. دسترس در وابسته متغیر مشاهدات از قسمتی که صورت

y =


y∗ if y∗ > τy

τy if y∗ ≤ τy

صورت به مدل واقع در است. وابسته xi مستقل متغیرهای به خطی طور به و است پنهان متغیر y∗ آن در که می�یابد، اختصاص

yi =


xi
′β + ui if xi

′β + ui > τy

τy o.w

می�باشد. خطاها ui و مجهول پارامتر β آن در که است،

١latent variable
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نرمال-توانی توبیت رگرسیونی مدل ۴

ماهیت به توجه با واقعی داده�های تحلیل در کنند. تبعیت آماری توزیع هر از می�توانند خطا مؤلفه�های قبل، بخش در شده معرفی توبیت مدل در

مدل�های از یکی داشته�باشد، وجود داده�ها توزیع در کشیدگی و چولگی هرگاه می�شود. داده تشخیص داده�ها برازش برای مناسب توزیع داده�ها

است. نرمال-توانی توبیت مناسب

صورت به نرمال-توانی توبیت مدل .١.۴ تعریف

yi =


x

′

iβ + ui if x
′

iβ + ui > ٠

٠ o.w

(٢)

نرمال خطاها برای مفروض توزیع هستند. معلوم مستقل متغیرهای p × ١ بردارهای �xiها و مجهول پارامترهای p × بردار١ β آن در که

.(ui ∼ AP (٠, η, α)) است توانی

به رگرسیونی مدل آنگاه کنیم فرض ci مانند صفر از غیر و معلوم را سانسور نقطه�ی هرگاه ٢ دررابطه .٢.۴ توجه

yi =


x

′

iβ + ui if x
′

iβ + ui > ci

ci o.w

(٣)

می�آید. به�دست ٢ مدل ،٣ رابطه�ی در y∗i = yi − ci, x∗i = (xi, ci)
′
, β∗ = (β,−١) دادن قرار با می�شود. تبدیل

درستنمایی ماکسیمم برآورد ۵

چگالی تابع صفر از بزرگتر مقادیر برای می�باشد. Pr(yi ≥ ٠) =
{
Φ(−x

′
iβ
η )

}α
شده سانسور مشاهدات برای احتمال مقدار

f(yi) = f(yi|yi > ٠) Pr(yi > ٠) = α

η
ϕ

(
yi − x

′

iβ

η

){
Φ

(
yi − x

′

iβ

η

)}α−١
صورت به را درستنمایی تابع لگاریتم y مجزای قسمت دو هر برای پیوسته تابع گرفتن نظر در با می�آید. به�دست

ℓ(α, β, η, Y ) =α
∑
i

(١− Ii) log
(
Φ

(
−x

′

iβ

η

))
+
∑
i

Ii

{
logα− log η − ١

٢

(
yi − xí β

η

)٢}

+ (α− ١)
∑
i

Ii log

(
Φ

(
yi − x

′

iβ

η

))
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نشانگر تابع Ii درآن که است،

Ii =

١ if yi > ٠;

٠ if yi ≤ ٠

می�شوند: حاصل زیر صورت به امتیاز توابع η و α و β به نسبت ℓ از گرفتن مشتق با است.

s(α) =
∑
i

(١− I) log
[
Φ(−x

′

iβ

η
)

]
+
∑
i

I

{
١
α
+ log

[
Φ(
yi − x

′

iβ

η
)

]}

s(β) = −α
η

∑
i

(١− Ii)

 ϕ(−x
′
iβ
η )

Φ(−x
′
iβ

η )

X
′

i +
١
η

∑
i

Ii

yi − x
′

iβ

η
− (α− ١)

 ϕ(
yi−x

′
iβ

η )

Φ(
yi−x

′
iβ

η )

X
′

i

s(η) = −α
η

∑
i

(١− Ii)
(
−x

′

iβ

η

) ϕ(−x
′
iβ
η )

Φ(−x
′
iβ

η )


+

١
n

∑
i

Ii

−١+

(
yi − x

′

iβ

η

)٢

− (α− ١)
(
yi − x

′

iβ

η

) ϕ(
yi−x

′
iβ

η )

Φ(
yi−x

′
iβ

η )


صورت به α درستنمایی ماکسیمم برآورد امتیاز معادالت حل با

α̂ =
n١∑

i

log

{[
Φ(−x

′
iβ

η )
]١−Ii[

Φ(
yi−x

′
iβ

η )
]Ii}

برای X مقادیر ماتریس X
′

٠ ،yi > ٠ مشاهدات بردار Y١ کنید فرض حال است. صفر از بزرگتر مشاهدات تعداد n١ آن در که بود خواهد
ϕ

(
− x

′
iβ

η

)

Φ

(
−

x
′
i
β

η

) درایه�های شامل W٠بردار ،(Yi > ٠) صفر از بزرگتر مشاهدات برای X مقادیر Xماتریس
′

١ ،(Yi = ٠) سانسورشده مشاهدات

باشند.
ϕ

(
yi−x

′
iβ

η

)

Φ

(
yi−x

′
i
β

η

) درایه�های شامل W١بردار و

صورت به دیگر پارامتر دو برای درستنمایی ماکسیمم برآورد

β̂ =
(
X

′

١X١
)−١

X
′

١Y١ −
(
X

′

١X١
)−١ [

αW
′

٠X٠ + (α− ١)W ′

١X
]

η̂ =
١
٢n١

{
(١− α)W ′

١Y١ +
[
(α− ٢(١W ′

١Y١Y
′

١W١ + ۴n١Y
′

١ (Y١ −X
′

١β)
]١�٢ }

بود. خواهد

می�شود. گرفته به�کار نیوتن-رافسن مانند تکراری عددی های روش نیست، پذیر امکان آسانی به η و α و β مقادیر برآورد که جا آن از
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انرژی فاصله بر مبتنی آماری آزمون�های

توانگر مهدی ، شریفیان١ سمیرا

اصفهان دانشگاه آمار، گروه

پیشنهاد تصادفی بردار�های توزیع میان آماری فاصله�ی مبنای بر که دارند وجود توزیع�ها برابری برای آزمون�های از رده�ای آماری متون در چکیده:

انرژی نوعی که می�کند کید تأ و شده گرفته نیوتن گرانشی پتانسیل انرژی از انرژی واژه است. انرژی فاصله آماری، فواصل این از یکی شده�اند.

آماره�های که رسیده�اند نتیجه این به است، گرفته صورت زمینه این در که مطالعاتی فاصله محققان دارد. وجود آماری مشاهدات میان پتانسیل

کلی�تر بسیار که فاصله�ای کواریانس و فاصله�ای همبستگی مفهوم دو می�باشند. وقدرتمند�تر مفید�تر بسیار کالسیک آماره�های به نسبت انرژی

حالت که می�باشند صفر با برابر زمانی فقط و می�کنند اندازه�گیری را وابستگی از مختلفی انواع می�باشند، پیرسون همبستگی ضریب مفهوم از

باشد. برقرار استقالل

فاصله�ای. واریانس و کواریانس برازش، نیکویی آزمون انرژی، فاصله انرژی، آمار کلیدی: واژه�های

.62g10 ،62H15 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

فاصله از تابعی انرژی آماره�ی کند. می مشخص را توزیع�ها میان تفائت که است تصادفی بردارهای توزیع بین آماری فاصله یک انرژی فاصله

و استنباط برای تواند می آنها فاصله�ی مقادیر ولی هستند متفاوت مشاهدات اگرچه است. متریک فضای در آماری مشاهدات بین انرژی

اقلیدسی، فاصله�ی دارد کاربرد هم انرژی آمار درمبحث که ها فاصله این از یکی دارد وجود فاصله نوع چندین گیرد. قرار استفاده مورد استنتاج

((١٩٩٢) ویچرن و (جانسون شود: می زیرمحاسبه بصورت که است y = (y١, y٢, . . . , yp) و x = (x١, x٢, . . . , xp) بردار�های بین

d(x,y) =

√
(x١ − y٢(١ + · · ·+ (xp − yp)٢

مشاهدات اگر گیرد. می نظر در دارند پتانسیل انرزی که جاذبه دارای فضای در اجسامی عنوان به را آماری مشاهدات انرژی آمار ی نظریه

و V آماره�های مقاله این در باشد. مشاهدات بین فاصله�ی از متقارن تابعی انرژی آمار رسد می منطقی نظر به باشند، داشته مشابهی نقش

زیر به�صورت Vn و Un آماره�های Xn, . . . , X٢, X١ d-بعدی نمونه�ی یک برای می�شوند. تعریف زیر به�صورت فاصله مفهوم براساس U

samirasharifiyan20@yahoo.com شریفیان: ١سمیرا



می�باشند:

Un =
١

n(n− ١)

n∑
i=١

n∑
j ̸=i

h(Xi, Xj), (١)

Vn =
١
n٢

n∑
i=١

n∑
j=١

h(Xi, Xj) (٢)

است. نمونه عضو دو بین |Xi −Xj | اقلیدسی فاصله از متقارن تابعی h(Xi, Xj) = h(Xj , Xi) و h : Rd × Rd → R آن در که

می�کند. مشخص را مشاهدات بردار بعد d آن در که می�دهیم نشان |.|d یا |.| نماد با را آن و می�کنیم استفاده اقلیدسی نرم از مقاله این در

انرژی فاصله ٢

و مستقل X ′ و X)می�شود تعریف زیر صورت به Y و X تصادفی بردار�های بین انرژی فاصله�ی ١ (٢٠١٢) ریزو و زکلی .١.٢ تعریف

هم�توزیع): و مستقل Y ′ و Y هم�توزیع،

E(X,Y ) = ٢E|X − Y |d − E|X −X ′|d − E|Y − Y ′|d, E|X|d <∞, E|Y |d <∞ (٣)

داریم همچنین

٢π
∫ ∞
−∞

(f(x)− g(x))٢dx =

∫ ∞
−∞
|f̂(t)− ĝ(t)|

٢
dt

هستند. g و f مشخصه توابع به�ترتیب ĝ و f̂ آن در که

مشخصه توابع ترتیب به ĝ و f̂ و E|X|d+E|Y |d <∞ که به�طوری باشند d-بعدی مستقل تصادفی بردار�های Y Xو اگر .٢.٢ قضیه

می�شود: تعریف زیر صورت به انرژی فاصله باشد، آنها

٢E|X − Y |d − E|X −X ′|d − E|Y − Y ′|d =
١
cd

∫
Rd

|f̂(t)− ĝ(t)|
٢

|t|d+١
d

dt, (۴)

cd =
π

(d+١)
٢

Γ(
d+ ١
٢ )

; c١ = π

١Szekly and Rizzo
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باشند. هم�توزیع Y و X اگر تنها و اگر است E(X,Y ) = ٠ و E(X,Y ) > ٠ که است بدیهی

می�شوند مشخص d فاصله�ی تابع با متریک فضای در که Y Xو مثل تصادفی متغیر�های جفت�های همه�ی برای انرژی فاصله کردن تعریف

است. آسان

E(X,Y ) = ٢E[d(X − Y )]− E[d(X −X ′)]− E[d(Y − Y ′)] (۵)

نیست. برقرار لزوماً فوق قضیه شرایط کنیم عوض dمتریک با را اقلیدسی فاصله�ی بخواهیم اگر اما

نمونه�ای، یک برازش نیکویی آزمون در می�توان را آن کاربرد که می�کند فراهم را G و F توزیع�های برابری شرایط انرژی فاصله کلی به�طور

کرد. مالحظه . . . و نمونه�ای دو

برازش نیکویی آزمون�های ٣

و کلموگروف–اسمیرنوف آزمون قبیل از کالسیکی آزمون چندین و گردیده مطالعه آماردانان توسط گسترده به�طور نمونه�ای دو آزمون مسئله

به تعمیم قابل گسترده به�طور هستند تجربی توزیع�های تابع مقایسه�ی براساس آزمون�ها این که آن�جایی از ولی هستند دسترس در کرامر–وان

هستند. کاربردی و مفید بسیار انرژی فاصله براسا شده ارائه آزمون�های رو این از هستند. چندمتغیره حالت

نمونه�ای یک برازندگی آزمون ١.٣

نمونه شده�ی مشاهده مقادیر xn, . . . , x٢, x١ و F توزیع تابع با متغیره d جامعه�ی یک از تصادفی نمونه�ی یک Xn, . . . , X٢, X١ اگر

است: صورت این به H١ : F ̸= F٠ مقابل در H٠ : F = F٠ فرضیه�ی برای انرژی فاصله آزمون ی آماره باشد تصادفی

En =
٢
n

n∑
i=١

E|xi −X| − E|X −X ′| −
١
n٢

n∑
ℓ=١

n∑
m=١
|xℓ − xm| (۶)

این آوردن بدست مورد در ٢ (١٩٨٠) سرفلینگ می�کند. میل ناتباهیده حدی توزیع یک سمت به بینهایت در صفر فرض تحت nEn آماره�ی

شود. می رد صفر فرض nEn بزرگ مقادیر برای بنابراین است. پرداخته مفصل حدی توزیع

٢Serfling
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دونمونه�ای برازندگی آزمون ٢.٣

صورت به Yn, . . . , Y٢, Y١ ,Xnو . . . , X٢, X١ مستقل تصادفی نمونه�های برای E(X,Y ) انرژی فاصله براساس دونمونه�ای انرژی آماره

است: زیر

En١,n٢ =
٢

n١n٢

n١∑
i=١

n٢∑
m=١
|Xi − Ym| −

١
n٢١

n١∑
i=١

n١∑
j=١
|Xi −Xj | −

١
n٢٢

n٢∑
ℓ=١

n٢∑
m=١
|Yℓ − Ym| (٧)

فرضیه آماره، این بزرگ مقادیر برای باشد. داشته کاربرد Y Xو توزیع�های برابری آزمون برای می��تواند Tn١,n٢ =
n١n٢
n١ + n٢

En١,n٢ آماره�ی

،An, . . . ,A٢,A١ کنید فرض داد. تعمیم نمونه�ای چند حالت به به�راحتی می�توان را نمونه�ای دو انرژی آماره شود. می رد توزیع�ها برابری

داریم i ̸= j ،(Ai,Aj) نمونه�های از جفت هر برای .n = n١ + · · ·+ nk و باشند مستقل نمونه�های (k ≥ ٢)

Eni,nj (Ai,Aj) = e(Ai,Aj)

است: زیر صورت به نمونه�ای k انرژی آماره است. متناظر نمونه�ای دو انرژی آماره دهنده�ی نشان که

En =
∑

١≤i≤j≤k
Eni,nj (Ai,Aj) =

∑
١≤i≤j≤k

eni,nj (Ai,Aj) (٨)

می�شود. رد توزیع�ها برابری فرضیه ،En بزرگ مقادیر برای نیز حالت این در

فاصله�ای واریانس و کواریانس ۴

سپس و می�پردازیم است، شده ارایه (٢٠١٢) ریزو و زکلی توسط که مشخصه تابع از استفاده با فاصله�ای کواریانس تعریف به ابتدا بخش این در

و می�شود مطرح مختلف ابعاد در استقالل آزمون مسأله�ی برای فاصله�ای همبستگی کنیم. می تعریف را شده تعدیل فاصله�ای کواریانس آماره

زکلی شده تعدیل فاصله�ای همبستگی آماره�ی بخش این در می�کند. تعیین نیز را اختیاری ابعاد در تصادفی بردار�های برای متغیره چند استقالل

همگراست. استیودنت t توزیع به استقالل فرض تحت آماره این کند میل نهایت بی سمت به ابعاد که وقتی . می�شود معرفی (٢٠١٣) ریزو و

فاصله�ای کواریانس از نااریب برآوردگری براساس جدید آزمون این می�آوریم. به�دست تصادفی بردار�های استقالل برای t آزمون یک ترتیب بدین

α سطح در آزمون اوال باشد معناداری سطح α اگر است(یعنی نااریب معناداری سطوح درتمام و ٣ از باالتر نمونه�ی اندازه هر برای که است

و است نرمال توزیع دارای تقریباً ٩ از باالتر نمونه�های اندازه برای استقالل فرض تحت آماره این می�باشد. α برابر حداقل آزمون توان ثانیاً و

و (٢٠٠٧) همکاران و زکلی فاصله�ای کواریانس فاصله�ای همبستگی می�شود. شامل باال ابعاد در داده�ها استنباط جهت را مفیدی اطالعات

فاصله�ای همبستگی مقدار می�کند. اندازه�گیری را برابر لزوماً نه دلخواه ابعاد در تصادفی بردار�های بین وابستگی انواع (٢٠٠٩) ریزو و زکلی

کالسیک روش�های از کلی�تر روش این باشد. برقرار استقالل فرض اگر تنها و اگر است صفر با برابر همبستگی این .[٠,١] فاصله در همواره
می�کند. فراهم ما برای می�کند، مشخص را تصادفی بردار�های استقالل که متغیره چند استقالل از عددی گیری اندازه یک و است

۵۵١



مشخصه تابع براساس فاصله�ای کواریانس ١.۴

X توأم مشخصه�ی تابع f̂x,y و باشد Y و X مشخصه�ی تابع f̂y و f̂x اگر باشند. تصادفی بردار�های Rq در Y و Rp در X که کنید فرض

بین فاصله اندازه�گیری برای معیار یک عنوان به فاصله�ای کواریانس بنابراین .f̂x,y = f̂xf̂y اگر مستقل�اند Y Xو آنگاه دهد نشان را Y و

می�شود. معرفی f̂x,y و f̂y ،f̂x
است: زیر فرمول مثبت دوم ریشه فاصله�ای کواریانس

V٢(X,Y ;ω) = ∥f̂X,Y (t, s)− f̂X(t)f̂Y (s)∥
٢
ω (٩)

=

∫
Rp+q

|f̂X,Y (t, s)− f̂X(t)f̂Y (s)|
٢
ω(t, s)dtds.

است: زیر فرمول دوم ریشه فاصله�ای واریانس همچنین

V٢(X) = V٢(X,X) = ∥f̂X,X(t, s)− f̂X(t)f̂X(s)∥
٢
. (١٠)

ای فاصله همبستگی ضریب ٢.۴

بین فاصله�ای همبستگی ضریب می�کند. مشخص را تصادفی بردار�های استقالل فاصله�ای همبستگی ضریب شد مشاهده باال در که همانطور

شود: می تعریف زیر صورت به Y و X تصادفی بردار�های

R٢(X,Y ) =


V٢(X,Y )√
V٢(X)V٢(Y )

, V٢(X)V٢(Y ) > ٠;

٠, V ٢(X)V٢(Y ) = ٠
(١١)

استقالل آزمون آماره ٣.۴

زیر صورت به Rn(X,Y ) با را ای فاصله همبستگی ضریب و Vn(X,Y ) با را نمونه�ای فاصله�ای کواریانس استقالل آزمون انجام برای

کنیم: می تعریف

V٢n(X,Y ) =
١
n٢

n∑
k,l=١

AklBkl (١٢)

R٢
n(X,Y ) =


V٢n(X,Y )√
V٢n(X)V٢n(Y )

, V٢n(X)V٢n(Y ) > ٠;

٠, V٢n(X)V٢n(Y ) = ٠
(١٣)
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که: داریم همچنین می�باشند. Y دوتایی ی فاصله�ها مراکز و X دو�تایی فاصله�های مراکز ترتیب به Bkl و Akl آن در که

lim
n→∞
Vn(X,Y ) = V(X,Y );

lim
n→∞
R٢
n(X,Y ) = R٢(X,Y )

نرمال تصادفی متغیر�های zjها آن در که همگراست Q =
∞∑
j=١

λjz
٢
j دوم درجه فرم یک به توزیع در nν٢n(X,Y ) استقالل، فرض تحت

بر مبنی صفر فرض ،nν٢n(X,Y ) بزرگ مقادیر برای دارند. بستگی Y و X توزیع به که مثبت�اند ثابت ضرایب λjها و می�باشند استاندارد

شود. می رد Y و X استقالل

آزمون یک بدون را نتایج تفسیر آمده به�دست عددی مقادیر اما می�کنند معین دلخواه فضاهای در را استقالل فاصله�ای کوواریانس اگرچه

تعریف به نیاز استیودنت t آزمون انجام برای می�شود. استفاده شده تعدیل فاصله�ای کوواریانس از رو این از می�کنند مشکل دچار تفضیلی

است. شده ارایه ادامه در داریم شده تعدیل فاصله�ای کواریانس

می�شود: تعریف زیر صورت به شده تعدیل فاصله�ای کواریانس ((٢٠١٣) ریزو و (زکلی .١.۴ تعریف

V∗n(X,Y ) =
U∗n(X,Y )

n(n− ٣) =
١

n(n− ٣)


n∑

i,j=١
A∗i,jB

∗
i,j −

n

n− ٢

n∑
i=١

A∗i,iB
∗
i,i


آن در که

U∗n(X,Y ) =
n∑
i ̸=j

A∗i,jB
∗
i,j −

٢
n− ٢

n∑
i=١

A∗i,iB
∗
i,i

A∗i,j =


n

n− ١
(
Ai,j −

aij
n

)
, i ̸= j;

n

n− ١ (ai − a), i = j

B∗i,j =


n

n− ١

(
Bi,j −

bij
n

)
, i ̸= j;

n

n− ١ (bi − b), i = j
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Ai,j = aij − ai − aj − a, Bi,j = bij − bi − bj − b

aij = |Xi −Xj |, i, j = ١, . . . , n

ai. =
n∑
k=١

aik, a.j =
n∑
k=١

akj , ai = ai. =
١
n
ai.

a.. =
n∑

i,j=١
aij , a =

١
n٢

n∑
i,j=١

aij

می�شوند. تعریف Y برحسب مشابه به�طور نیز . . و. bi. ،bij

می�شوند: تعریف زیر به�صورت شده تعدیل فاصله�ای همبستگی ((٢٠١٣) ریزو و (زکلی .٢.۴ تعریف

R∗n(X,Y ) =
V∗n(X,Y )√

V∗n(X,X)V∗n(Y, Y )
(١۴)

بزرگ ابعاد در t استقالل آزمون ۴.۴

آماره استقالل فرض تحت کنند، میل بینهایت سمت به q و p اگر

Tn =
√
ν − ١. R∗n√

١− (R∗n)
٢

آن در که همگراست آزادی درجه ν − ١ با استیودنت t توزیع سمت به

ν =
n(n− ٣)

٢ (١۵)

یک عنوان به است. نااریب معناداری سطح هر و n ≥ ۴ برای t آزمون است. استاندارد نرمال تقریباً مجانبی توزیع n ≥ ١٠ برای بنابراین

است. استاندارد نرمال توزیع دارای مجانباً
√
ν − ١R∗n همچنین و است متقارن بتای توزیع دارای R

∗
n+١
٢ که گفت توان می نکته

نتیجه�گیری و بحث

وجود مختلفی فاصله�های است. برخوردار ویژه�ای اهمیت از فاصله مبحث است، فاصله مفهوم بر مبتنی چندمتغیره روش�های بیشتر که آنجا از

برازش نیکویی آزمون ساختن جهت آن از و پرداختیم فاصله این معرفی به حاضر مقاله در است. انرژی فاصله فاصله�ها این از یکی که دارد

روش�های از مفیدتر روش این که است انرژی فاصله مفهوم بر مبتنی آماره�های کمک به آماری استنباط انجام مقاله این از هدف کردیم. استفاده

است. کالسیک
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آنتروپی برای ارگودیک قضیه

١ شکیبا فائزه

ریاضی آمار ارشد کارشناسی

مطرح را آنها نیاز مورد خصوصیات از برخی و تصادفی متغیرهای احتمال، فضای مانند احتمال از مقدماتی تعاریف ابتدا مقاله این در چکیده:

ویژگی و ارگودیک آنتروپی نظریه آنتروپی، نسبت و آنتروپی معرفی به همچنین و شود می بیان ایستایی مجانبی میانگین ادامه در کنیم. می

شود. می عنوان ارگودیک میانگین نظریه نهایت در پردازیم. می آنتروپی از هایی

نسبی. آنتروپی آنتروپی، ارگودیک، ایستایی، مجانبی میانگین تصادفی، متغیر کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

زمان آن در شانون داد. نسبت ١٩۴٨ سال در ١ شانون کلود توسط ” مخابرات ریاضی نظریه ” مقاله به توان می را اطالعات نظریه واقعی تولد

به دوم جهانی جنگ زمان در شانون همچنین داشت. باال اعتماد ضریب با تلفن خطوط تعبیه در سعی و بود کار به مشغول ،٢ بل آزمایشگاه در

است. آورده روی مخابراتی های کانال شکنی رمز به دوم جهانی جنگ از بعد و داشته اشتغال مخابراتی های کانال رمزگذاری زمینه در پژوهش

های توصیف باشد. می ارگودیک نظریه عصر و اطالعات تئوری آغاز شانون، کلود توسط تصادفی فرآیندهای و متغیرها از آنتروپی ایده توسعه

اطالعات نظریه کدگذاری قضایای توسعه در کلیدی عامل یک خصوصیات این که است شده ارائه تصادفی فرآیندهای خصوصیات از مفیدی

١٩۵٣ سال در ٣ میالن مک داد. گسترش ایستا مارکوف ارگودیک منابع برای را احتمال در همگرایی ١٩۴٨ سال در شانون بار اولین هستند.

کردند. اثبات ایستا و ارگودیک منابع برای را جا همه تقریبا همگرایی ١٩۶٠ سال در ۴ بریمن و ایستایی ارگودیک منابع برای را L١ همگرایی

فضای بر را نسبی آنتروپی نسبت و نسبی آنتروپی آنتروپی، نسبت آنتروپی، ایستایی، مجانبی میانگین به توجه با خواهیم می مقاله این در

را روابطی همچنین و m ایستایی میانگین ارگودیک تجزیه های مولفه آنتروپی نسبت و نمونه آنتروپی بین که ای رابطه و کرده تعریف احتمال

کنیم. می مطرح دارد، وجود m حسب بر ایستایی میانگین نسبی آنتروپی نسبت و ایستایی مجانبی میانگین نسبی آنتروپی نسبت بین

shakiba.faeze@yahoo.com : شکیبا فائزه ١

Shannon ١

Bell٢

McMillan٣

Breiman۴



تصادفی متغیرهای و احتمال فضای ٢

شمارا گیری اجتماع و گیری متمم عمل تحت F اگر که است ذکر قابل ) باشد Ω روی میدان σ یک F و ناتهی نمونه فضای Ω کنید فرض

کند: صدق زیر شرایط در که گویند احتمال تابع یک را P : F −→ ℜ ای مجموعه تابع همچنین و است میدان σ یک F آنگاه باشد، بسته

.P (Ω) = ١ •

. ∀A ∈ F, ٠ ≤ P (A) ≤ ١ •

.(P (∪∞i=١Ai) =
∑∞
i=١ P (Ai) آنگاه: باشد F مجزای دو به دو عناصر از ای دنباله {Ai}, i ≥ ١ اگر •

هرگاه: است احتمال اندازه P این بر عالوه گویند. احتمال فضای را (Ω, F, P ) اکنون

.P (ϕ) = ٠ •

.∀A١, A٢, ..., An ∈ F s.t. ∀i ̸= jAi ∩Aj = ϕ⇒ P (∪ni=١Ai) =
∑n
i=١ P (Ai) •

. (٢٠١٣ ۵ (گات معادلند زیر های گزاره آنگاه باشد پذیر جمع متناهی طور به و مثبت اندازه یک P (.) کنید فرض .١.٢ قضیه

است. پذیر جمع شمارا طور به P (.) .١

.An ∈ F, s.t. An ⊆ An+١ ⇒ limn→∞P (An) = P (limn→∞An) .٢

.An ∈ F, s.t. An+١ ⊆ An ⇒ limn→∞P (An) = P (limn→∞An) .٣

.limn→∞P (An) = ٠ آنگاه An ↓ ∞ اگر .۴

هستند. احتمال تابع پیوستگی شرایط همان ٢ و ١ های گزاره ٢·١ قضیه در که است ذکر قابل

تعریف در که نامند می A مجموعه اندازه را m∗(A) = inf
∑∞
n=١ L(In) آنگاه باشد، A ⊆ ℜ و ℜ از ای بازه In اگر .٢.٢ تعریف

است. In بازه طول L(In) از منظور و شود می گرفته In صورت به A مجموعه های پوشش همه روی اینفیمم ،A مجموعه اندازه

دهیم. می نشان µ نماد با را ℜ پذیر اندازه های مجموعه همه و است پذیر اندازه صفر، اندازه با مجموعه هر که است توجه قابل

باشد، حقیقی اعداد یافته وسعت دستگاه در واقع مقادیر با A بر شده تعریف تابعی f و ℜ پذیر اندازه مجموعه یک A کنید فرض حال

{x ∈ A; f(x) > α} = f−١((α,∞]) مجموعه α ∈ ℜ هر برای هرگاه نامیم می پذیر اندازه تابع یک را f تابع ،f : A −→ ℜ+

Gut۵
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پذیر اندازه f ) کنیم می تعریف زیر صورت به را Lp(µ) فضای p ∈ (٠,∞) حقیقی عدد برای همچنین باشد. پذیر اندازه مجموعه یک

: است)

Lp(µ) = {f : X −→ ℜ+,

∫
|f |pdµ <∞}.

نامند. می ℜ بورلی های مجموعه میدان σ را آن و داده نشان β نماد با را [a, b) شکل به هایی بازه توسط شده تولید میدان σ .٣.٢ تعریف

نامند، می تصادفی متغیر یک را X : Ω −→ ℜ تبدیل باشند، بورلی فضای (ℜ, β, µ) و احتمال فضای یک (Ω, F, P ) اگر بنابراین

.∀B ∈ β : X−١(B) = {w ∈ Ω;X(w) ∈ B} ⊆ Ω یا و X−١(β) ⊆ F هرگاه

ایستایی مجانبی میانگین ٣

باشد: درست زیر های گزاره از یکی اگر گویند، µ حسب بر ارگودیک را T : X −→ X تبدیل باشد، احتمال فضای (X,β, µ) کنید فرض

.µ(B) = ١ یا µ(B) = ٠ آنگاه ،T−١(B) = B اگر ،B ∈ β هر برای .١

.µ(B) = ١ یا µ(B) = ٠ آنگاه ،µ(T−١(B)△B) = ٠ با B ∈ β هر برای .٢

است. برقرار µ(∪∞n=١T
−n(B)) = ١ تساوی مثبت اندازه با B ∈ β هر برای .٣

.µ(T−n(B) ∩H) > ٠ که قسمی به دارد وجود n > ٠ مثبت، اندازه از H و B مجموعه دو هر برای .۴

گویند. دینامیک سیستم را (X,β, µ, T ) و

را دینامیک سیستم همچنین .∀G ∈ β : P (T−١(G)) = P (G) اگر گویند ایستا را (Ω, β, P, T ) دینامیک سیستم این بر عالوه

باشد: داشته وجود ∀G ∈ β زیر حد اگر گویند AMS یا ایستایی مجانبی میانگین

P (G) = limn→∞
١
n

n−١∑
k=٠

P (T−k(G)). (١)

احتمال اندازه شده، تعریف (٣·١) رابطه در که P آنگاه باشد، ایستایی مجانبی میانگین (Ω, β, P, T ) دینامیکی سیستم اگر .١.٣ قضیه

و P (G) = P (G) آنگاه، T−١(G) = G و ثابت G پیشامد اگر گویند)، P ایستایی میانگین را P ) است ایستا (Ω, β, P , T ) و

.(٢٠١٣ ۶ (گری است برقرار limn→∞supP (T
−n(G)) = ٠ برابری P (G) = ٠ اگر همچنین

Gray۶
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آنگاه باشد، f ∈ L١(µ) و µ ثابت میانگین حسب بر ایستایی مجانبی میانگین ،(Ω, β, µ, T ) دینامیکی سیستم اگر .٢.٣ قضیه

برای دیگر عبارت به یا و است ثابت پیشامدهای های میدان σ از ای مجموعه زیر l که ،limn→∞
١
n

∑n−١
i=٠ fT

i = Eµ(f |l)

.(٢٠١٣ (گری است برقرار T−١(G) = G تساوی G پیشامدهای

است. نمونه میانگین به همگرا ایستایی مجانبی میانگین که دارد نکته این به اشاره ٣·٢ قضیه

گری ) باشد می زیر های ویژگی دارای که دارد وجود {px : x ∈ Ω} مجموعه ،T تغییر با ،(Ω, β) ی اندازه فضای به توجه با .٣.٣ قضیه

:(٢٠١٣

.pTx = px .١

داریم: µ ایستایی اندازه هر برای .٢

µ(G) =

∫
px(G)dµ(x); all G ∈ β.

:g ∈ L١(µ) هر برای .٣∫
gdµ =

∫
(

∫
gdpx)dµ(x).

آنتروپی نسبت و آنتروپی ۴

نظریه ابتدایی تعاریف به که کنیم استفاده را تعاریفی که کنیم می تالش ما دارد. وجود آنتروپی نسبت و آنتروپی معرفی برای راه چندین

f که است) ساده تابع f ) باشد متناهی آلفابت اندازه f و دینامیکی سیستم (Ω, β, P, T ) کنیم فرض باشد. داشته شباهت اطالعات

تصادفی فرآیند همچنین و نامند) می آلفابت را تهی غیر مجموعه ریاضی، و کامپیوتر علوم در که است ذکر (قابل است شده تعریف Ω بر

(AZ
+

, BZ
+

A ) و f از آلفابت مجموعه A = {a١, a٢, ..., a∥A∥} کنید فرض حال کنیم. می تعریف را fn = fTn, n = ٠,١,٢, ...
گیری نمونه صفر Xزمان و فضا این مکان تغییر کننده مشخص TA کنید فرض همچنین و است قدرت مجموعه BA که باشد طرفه یک دنباله

باشد، توزیع فرآیند مشخصه m اگر کنیم. می تعریف را Xn(x) = X(TnAx) = xn تساوی این بر عالوه باشد. تابع کردن هماهنگ یا

اکنون باشند. می f(Tw) = TAf(w) و f(w) = {f(w), f(Tw), f(T ٢w), ...} که است برقرار m = Pf = Pf
−١ آنگاه

شود: می تعریف زیر صورت به (Ω, β, P ) احتمال فضای بر f گسسته آلفابت تصادفی متغیر آنتروپی

HP (f) = −
∑
a∈A

P (f = a)LnP (f = a). (٢)

۵۵٩



طبیعی مبنای در لگاریتم جای به را ٢ مبنای در لگاریتم اغلب و کنیم می تعریف صفر با برابر را ٠Ln٠ ،(١·۴) رابطه در که است ذکر قابل

است pf (a) = P (f = a) = P ({w : f(w) = a}) یعنی دارد pf احتمال جرم تابع f گسسته آلفابت تصادفی متغیر بریم. می بکار

آوریم: دست به را زیر رابطه توانیم می رو این از و

H(f) = −
∑
a∈A

pf (a)Lnpf (a),

Q = {Qi, i = و A = {a١, a٢, ..., a∥A∥} کنیم فرض گیریم. می نظر در را خاص حالت یک اکنون است. شده تعریف Ω بر f تابع که

فرمول از Q حسب بر آنتروپی بنابراین باشند. می Qi = {w : f(w) = ai} = f−١({ai}) با برابر ها Qi که باشد ١, ..., ∥A∥}
تصادفی متغیر اکنون شود. می حاصل HP (Q) = −

∑∥A∥
i=١ P (Qi)LnP (Qi)

HP (f) = EP (−LnP (f)) صورت به را آنتروپی توانیم می نتیجه در کنیم می تعریف را P (f)(w) = P (λ : f(λ) = f(w))

شود: می نتیجه زیر رابطه شد، گفته آنچه به توجه با حال بنویسیم.

HP (f) = HP (Q) = Hm(X٠) = Em(−Lnm(X٠)).

fn = که شود می تعریف H(n)
P (f) = n−١HP (f

n) صورت به T حسب بر f گسسته آلفابت اندازه از آنتروپی مرتبه امین n حال

های، برابری آنگاه کنیم. می تعریف را Xn(w) = f(Tnw) گسسته آلفابت تصادفی فرآیند ما است. (f, fT, fT ٢, ..., fTn−١)

هستند. برقرار H(n)
m (X) = n−١Hm(Xn) = n−١Em(−Lnm(Xn)) و fn = Xn = X٠, X١, ..., Xn−١

از تهی نا های مجموعه همه شامل افرازی که کنیم می تعریف را Q
∨
P رابطه داریم. را Q = {Qi} و P = {Pi} افراز دو کنید فرض

باشد. می
∨n−١
i=٠ T

−iQ افراز شامل fn آنگاه است. T−١Qi از افرازی که گیریم می نظر در را T−١(Q) همچنین باشد. می Qi ∩ Pj
میانگین یا آنتروپی نسبت آوریم. دست به را H(n)

P (f) = H
(n)
P (Q) = n−١HP (

∨n−١
i=٠ T

−iQ) تساوی، توانیم می ما نهایت در

از، عبارتست T حسب بر f گسسته آلفابت اندازه آنتروپی

HP (f) = limn→∞supH
(n)
P (f)

= HP (Q) = limn→∞supH
(n)
P (Q)

= Hm(X) = limn→∞supH
(n)
m (X).

ارگودیک آنتروپی نظریه ۵

بررسی را {Xn} متناهی آلفابت حال کنیم. ثابت متناهی آلفابت تصادفی فرآیندهای نمونه آنتروپی برای را ارگودیک نظریه است این ما هدف

کنیم. می مطرح را ارگودیک آنتروپی قضیه اکنون اند. شده معرفی (Ω, β) پذیر اندازه فضای بر m توزیع وسیله به که کنیم می
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تجزیه {mx;x ∈ Ω} و باشد معلوم m ایستایی میانگین و m توزیع فرآیند با {Xn} ایستایی مجانبی میانگین کنید فرض .١.۵ قضیه

آنگاه: باشد. m ایستایی میانگین ارگودیک

limn→∞
−Lnm(Xn)

n
= h; m− a.e. and in L١(m),

برابری این بر عالوه شود. می تعریف h(x) = Hmx
(X) صورت به که است ثابت تابع h(x) که

گرفتن حد وسیله به ایستایی مجانبی میانگین آنتروپی نسبت دیگر عبارت به دارد. وجود Emh = limn→∞
١
n
Hm(Xn) = Hm(X)

.(٢٠١٣ (گری است برقرار Hm(X) = Hm(X) تساوی و شود می معین

ارگودیک تجزیه های مولفه آنتروپی نسبت به ،m اندازه ایستایی مجانبی میانگین از استفاده با نمونه آنتروپی که کند می بیان ١·۵ قضیه

همگراست. m ایستایی میانگین

آنتروپی از هایی ویژگی ۶

تصادفی متغیر همچنین باشند. شده تعریف فضا این Mبر و P اندازه دو و باشیم داشته اختیار در را (Ω, β) پذیر اندازه فضای کنیم فرض

m و p و توزیع از Mfناشی و Pf کنید فرض باشد. می {f−١(a); a ∈ A} از افرازی Q و باشد داشته وجود A متناهی آلفابت با f

زیر صورت Mبه اندازه حسب بر P اندازه نسبی آنتروپی حال .p(a) = Pf ({a}) = P (f = a) که، قسمی به باشند، احتمال جرم تابع

شود: می تعریف

HP∥M (f) = HP∥M (Q) =
∑
a∈A

p(a)Ln
p(a)

m(a)
=

∥A∥∑
i=١

P (Qi)Ln
P (Qi)

M(Qi)
. (٣)

حسب بر پیوسته مطلقا Pf اگر همچنین دهیم. می نشان Pf ≪Mf نماد با را Mfباشد حسب بر پیوسته مطلقا Pf اگر که است ذکر قابل

می توصیف m و p های توزیع فرآیند وسیله به {Xn} تصادفی فرآیند آنتروپی، با مشابه بود. خواهد HP∥M (f) =∞ آنگاه Mfنباشد

١
n
Hp∥m(Xn)صورت به را n مرتبه نسبی آنتروپی ،n هر برای توانیم می ما باشد. درست pXn ≪ mXn ;n = ١,٢, ... رابطه اگر شود،

فضای کنید فرض حال است. برقرار Hp∥m(X) = limn→∞sup
١
n
Hp∥m(Xn) تساوی نسبی آنتروپی نسبت برای و کنیم تعریف

M حسب بر P واگرایی بنابراین است. فضا همان بر دیگری Mاندازه و است متناهی فضای Ω که داریم اختیار در را (Ω, β, P ) احتمال

اندازه M اگر ،(Ω, β, P ) احتمال فضای بر f متناهی آلفابت اندازه برای .D(P∥M) =
∑
w∈Ω P (w)Ln

P (w)

M(w)
از، عبارتست

است Hp∥m(Xn)برقرار = D(PXn∥MXn) مشابه طور به و داریم HP∥M)(f)را = D(Pf∥Mf ) برابری باشد، (Ω, β) بر دیگری

١٩۶٨ سال در ٧ کولبک توسط ایده این بلشند. می m و p های اندازه فرآیند از ناشی که هستند Xn برای هایی MXnتوزیع و PXn که

Kullback٧
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نام گرفت. قرار استفاده مورد ١٩۵٧ سال در ٨ پرز توسط اطالعات نظریه توسعه منظور به و شد معرفی اطالعات نظریه از کاربردهایی برای

اندازه برای که است ذکر قابل متقاطع. آنتروپی و لیبلر کولبک عدد پراکندگی، اطالع از، عبارتند که دارد وجود کمیت این برای مختلفی های

فقط و اگر داد خواهد رخ تساوی و دارد وجود D(P∥M) ≥ ٠ نابرابری اند شده تعریف متناهی آلفابت فضای بر Mکه و P احتمال های

باشد. P =M اگر

ارگودیک میانگین نظریه ٧

کنیم می فرض همگرایی برای باشند. متناهی آلفابت با {Xn} تصادفی فرآیند برای ایستایی مجانبی میانگین توزیع دو m و p کنید فرض

میدان σ ،β و طرفه دو یا طرفه یک فضای دنباله Ω که باشند (Ω, β) پذیر اندازه فضای یک از هایی تابع هماهنگ {Xn} تصادفی متغیرهای

−∞ از i حدود اگر و طرفه یک فرآیند ،∞ به صفر از i حدود اگر شوند. می داده نشان x = {xi} نماد با هستند، x ∈ Ω بنابراین است.

Xn(x) = xn = (x٠, ..., xn−١) ، Xn(x) = xn نمادهای تصادفی بردارهای و متغیرها برای است. طرفه دو فرآیند باشد ∞ به

فضای بر احتمال جرم تابع دو هر m و p های توزیع فرآیند که است ذکر قابل بریم. می بکار را Xk
l (x) = (xl, ..., xl+k−١) و

PXn ≪ MXn و m و p برای برداری هایی توزیع PXn و MXn ،n = ١,٢, ... برای کنیم فرض هستند. (Ω, β) پذیر اندازه

اندازه فضای بر fXn تصادفی متغیر n هر برای است. hXn = LnfXn آنتروپی چگالی و fXn =
dPXn

dMXn

این بر عالوه باشند.

تصادفی متغیرهای از ای دنباله که است الزم شود، می بررسی نسبی آنتروپی چگالی همگرایی وقتی است. شده تعریف (An, BAn) پذیر

صورت به n = ١,٢, ... برای fXn(Xn) : Ω → [٠,∞) تصادفی متغیرهای بنابراین باشند. داشته وجود پذیر اندازه فضای بر

آید. می دست به hXn(Xn) = LnfXn(Xn) تساوی از آنتروپی چگالی هستند. fXn(Xn)(x) = fXn(Xn(x)) = fXn(xn)

شد، اشاره که آنچه به توجه با اکنون برد. بکار را hn و fn ترتیب به hXn(Xn) و fXn(Xn) جای به توان می نوشتن در سهولت برای

بر عالوه .Hp∥m(Xn) = D(PXn∥MXn) = EPXnhXn = EphXn(Xn) از، عبارتست نسبی آنتروپی n = ١,٢, ... برای
است. Hp∥m(X) = limn→∞sup

١
n
Hp∥m(Xn) صورت به نسبی آنتروپی نسبت این

از ناشی MXn و PXn و باشند معلوم متناهی آلفابت با {Xn} تصادفی فرآیند برای m و p های توزیع فرآیند کنیم می فرض اکنون

باشند، می احتمال های جرم تابع با متناظر mXn و pXn همچنین و ( PXn ≪ MXn که است این بر (فرض ام n مرتبه های توزیع

با برابر نسبی آنتروپی چگالی مورد این در .pXn(an) = PXn({xn : xn = an}) = p({x : Xn(x) = an}) مثال عنوان به

باشد. می xn = Xn(x) که است hn(x) = hXn(Xn)(x) = Ln
pXn(xn)

mXn(xn)

مجانبی میانگین p که باشد (n هر (برای PXn ≪MXn با توزیع فرآیند دو m و p و متناهی آلفابت فرآیند {Xn} کنید فرض .١.٧ لم

باشند. می p ایستایی میانگین ارگودیک اجزای {px} و ثابت مکان تغییر با مارکوف فرآیند ام k مرتبه m ،p ایستایی میانگین با ایستایی

Perez٨
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آنگاه: باشد، PXn ≪MXn ،n هر برای کنید فرض

limn→∞
١
n
hn = h; p− a.e. and in L١(p),

شود: می تعریف زیر صورت به که است ثابت تابع h(x) که

h(x) = −Hpx(X)− EpxLnm(Xk|Xk)

= limn→∞
١
n
Hpx∥m(Xn)

= Hpx∥m(X).

همچنین،

m(Xk|Xk)(x) ≡ mXk+١(xk+١)

mXk(xk)
=MXk|Xk(xk|xk).

این، بر عالوه

Eph = Hp∥m(X) = limn→∞
١
n
Hp∥m(Xn),

می دست به حدگیری وسیله به ثابت مکان تغییر با مارکوف فرآیند حسب بر ایستایی مجانبی میانگین نسبی آنتروپی نسبت دیگر، عبارت به

همان ،m حسب بر ایستایی مجانبی میانگین فرآیند نسبی آنتروپی نسبت یعنی داریم. Hp∥m(X)را = Hp∥m(X) برابری نهایت در آید.

.(٢٠١٣ (گری است m حسب بر ایستایی میانگین نسبی آنتروپی

Hp∥m(X) =
∫
dp(x)Hpx∥m(X) رابطه، حسبmاز بر p نسبی آنتروپی نسبت که است این گرفت توان می ٧·١ لم از که ای نتیجه

شود. می حاصل

نتیجه�گیری و بحث

(Ω, β, P ) احتمال فضای بر را f گسسته آلفابت تصادفی متغیر آنتروپی شانون، دیگر شرایط یکسری و دینامیکی سیستم تعریف از استفاده با

روی بر گیری حد اساس بر را آنتروپی نسبت توان می همچنین است. یکسان خاص های آلفابت همه برای آنتروپی تعریف و کرد تعریف را

نمونه آنتروپی که کرد ثابت توان می ارگودیک قضیه خصوصیات از استفاده با این بر عالوه آورد. دست به آنتروپی مرتبه امین n سوپریمم،

آنتروپی آنتروپی، از دیگری اندازه mهمگراست. ایستایی میانگین ارگودیک تجزیه های مولفه آنتروپی نسبت به ،m ایستایی مجانبی میانگین

شود می نتیجه و شود می حاصل اند، شده تعریف فضا این بر Mکه و P های اندازه و (Ω, β) پذیر اندازه فضای به توجه با که است نسبی

است. m حسب بر ایستایی میانگین نسبی آنتروپی همان ،m حسب بر ایستایی مجانبی میانگین فرآیند نسبی آنتروپی نسبت که
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چوله فضایی رگرسیون و گاوسی فضایی رگرسیون های مدل عملکرد ارزیابی و مقایسه
پیشگوها ای هسته میانگین اساس بر گاوسی

٣ خالدی جعفری مجید ، ٢ شجاعی امید ، سوخته١ ده شهرکی سمیه

زابل علوم،دانشگاه دانشکده آمار، گروه ١مربی

زابل علوم،دانشگاه دانشکده آمار، گروه ٢مربی

مدرس تربیت علوم،دانشگاه دانشکده آمار، گروه ٣استادیار

است این هدف و هستند دسترس در کمکی متغیرهای یا پیشگوها روند، تابع بندی مدل هنگام فضایی آمار مسائل از بسیاری در چکیده:

به اغلب روند تابع فضایی رگرسیون های مدل در کلی، طور به کند. می توصیف را پیشگو و پاسخ میان ارتباط که بسازیم رگرسیونی مدل که

اما است. پاسخ متغیر موقعیت همان در ها پیشگو مقادیر از خطی ترکیب یک پاسخ میانگین که شود می فرض و شده اختیار خطی صورت

فاصله که هنگامی خصوص به پاسخ متغیر مورد در مناسبی اطالع همسایه های پیشگو که شویم می مواجه مواردی با بعضا کاربردی مسائل در

بندی مدل برای را ها پیشگو ای هسته میانگین از استفاده گلفند و موضوع،هیتون این به توجه با نمایند. می ارائه است، کم ها موقعیت بین

به مقید گلفند و هیتون توسط شده ارائه های مدل کرد. استفاده توان می نیز مجاور های موقعیت اطالعات از آن در که دادند پیشنهاد روند تابع

تبعیت چوله توزیع یک از فضایی پاسخ کاربردی،متغیرهای مسائل از بسیاری در که هست حالی در این باشند. می ها داده بودن نرمال فرض

بر گاوسی فضایی رگرسیون مدل مقایسه در مدل این عملکرد و پرداخته گاوسی چوله فضایی رگرسیون مدل معرفی به مقاله این در کنند.لذا می

گیرد. می قرار ارزیابی و برسی مورد کاربردی و سازی شبیه های مثال از استفاده با ها پیشگو ای هسته میانگین اساس

نرمال. چوله هسته، فضایی، رگرسیون کلیدی: واژه�های

.۶٢c١٠،۶٢j،62M30 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

جمله از مختلف کتابهای در توان می را آنها مبانی است. شده بیان فضایی های داده تحلیل برای مختلفی های مدل و آماری روشهای تاکنون

متغیر یک فضایی، آمار مسائل در کرد. مشاهده (٢٠٠۴) همکاران و بانرجی و (٢٠٠٣) کرنگل ،(١٩٩٩) دلفینر و (١٩٩٣)،چایلس کرسی

مشاهدات که ای گونه به هستند وابسته فضا در پاسخ های متغیر شود. می گیری اندازه مطالعه مورد ناحیه روی مختلف های مکان در پاسخ

sshahraki7@gmail.com : سوخته ده شهرکی ١سمیه



نرمال ها باقیمانده که شود می فرض معموال پیوسته های پاسخ برای دارند. دورتر مشاهدات به نسبت بیشتری همبستگی فضا در نزدیک

داده اینگونه تحلیل برای معمول روش یک کنند. می تبعیت چوله توزیع یک از فضایی های متغیر کاربردی، مسائل از بسیاری در اما هستند.

است. شده ارائه (٢٠٠۶) آزالینی و آرالنو ،(٢٠٠۴) گنتون توسط توضیع این از مختلفی های تعمیم است. نرمال چوله توزیع از استفاده ها،

دیگری صورت به رگرسیونی، مدل یک ارائه با (٢٠١٠) الشراوی و ژانگ است، همراه مشکالتی با بندی مدل روش این از استفاده چون اما

پاسخ متغیر موقعیت همان در پیشگوها مقادیر از خطی تابعی صورت به روند عبارت مدل، این در پرداختند. چوله فضایی های داده تحلیل به

خصوص به پاسخ، متغیر مورد در مناسبی اطالع ها همسایه که شویم می مواجه مواردی با گاهی فضایی، کاربردی مسائل در اما شود. می نوشته

بینی پیش متغیر مقدار تنها اساس بر میانگین گرفتن نظر در حالت این در بنابراین نمایند. می ارائه است کم ها موقعیت بین فاصله که هنگامی

اطالعات از گیری کار به روش (٢٠١١) گلفند و هیتون شود. استفاده نیز همسایه اطالعات از است الزم و نبوده کافی موقعیت همان در کننده

تعمیم گاوسی چوله رگرسیون مدل برای آنها پیشنهادی روش مقاله این در کردند. ارئه نرمال خطاهای با فضایی رگرسیون مدل در را همسایه

می قرار ارزیابی و مقایسه مورد گلفند و هیتون توسط شده معرفی مدل با مدل این عملکرد کاربردی و سازی شبیه مثال با سپس شود. می داده

گیرد.

پیشگوها ای هسته میانگین اساس بر فضایی رگرسیون مدل ٢

رابطه طریق از فضایی رگرسیون مدل

Y (s) = m(s) + σ٢ωY (s) + σ٠ϵY (s)

و است s به وابسته و تصادفی غیر تابعی m(s) و s ∈ D ⊆ Rd, d ≥ ١ موقعیت در متغیره تک پاسخ Y(s) آن در که شود، می معرفی

ϵY (s) و ρY (h) همبستگی تابع و یک واریانس و صفر میانگین با گاوسی فرایند یک ωY (s) رود. می کار به میانگین تابع مدلبندی برای

شود. می لحاظ مدل در گیری اندازه خطای بررسی منظور به فرایند این است. یک واریانس و صفر میانگین با گاوسی سفید نوفه فرایند یک

نوشته پیشگو متغیرهای از خطی ترکیب صورت به m(s) میانگین تابع معموال شود. می گرفته نظر در مستقل ϵY (s) و ωY (s) فرایند دو

بنابراین: داریم. X(s) پیشگوی متغیر یک کنید فرض شود. می

m(s) = β٠ + β١X(s) (١)

همان در پیشگو متغیر از تابعی روند عبارت که شود می مشاهده (١) رابطه از دهند. می نمایش را رگرسیونی ضرایب β٠ و β١ آن در که

استفاده میانگین تابع ساختار در نیز مجاور های موقعیت اطالعات از تا هستیم آن دنبال به شد ذکر مقدمه در که همانگونه اما است. sموقعیت

مطالعه مورد ناحیه کل روی پیشگو ای هسته میانگین از (٢٠١١) گلفند و هیتون پیشنهادی های روش با مطابق منظور، این برای نماییم.

بصورت گاوسی فرایند یک X(s) که گیرید نظر در روش، بیان برای کنیم. می استفاده

X(s) = µX(s) + σXωX(s) (٢)
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corr(ωX(s), ωX(s′)) = همبستگی تابع و یک واریانس صفر، میانگین با گاوسی فرایند یک ωX(s) میانگین، µX(s) آن در که است،

نیز را همسایه اطالعات که s در نشده مشاهده موضعی کمکی متغیر باشد. می ρX پارامترهای دهنده نشان ϕX است. ρX(s, s′|ϕX)

صورت به ای هسته تابع یک از استفاده با و داده نمایش X̃(s) با کند می لحاظ

X̃(s) ≡ ١
K(s|ξ)

∫
D

K(s, u|ξ)X(u)du (٣)

٠ < K(s|ξ) = ویژگی و ξ پارامتر با s′ و s بین وزن براساس که است هسته یک K(s, s′|ξ) آن در که شود، می تعریف

فرایند یک نیز X̃(s) بود، شده اختیار X(s) برای معتبر گاوسی فرایند یک که آنجا از شود. می تعریف
∫
D
K(s, u|ξ)du < ∞

کوواریانس و µX̃(s) میانگین با معتبر گاوسی

Cov(X̃(s), X̃(s′)) =
σ٢X

K(s|ξ)K(s′|ξ)

∫
D

∫
D

K(s, u|ξ)K(s′, ν|ξ)ρX(u, ν)dνdu ≡ σ٢XρX̃(s, s′)

صورت به ای١ هسته میانگین پیشگوی مدل Y (s) پاسخ متغیر روی X(s′) : s′ ∈ D اثرات گرفتن نظر در برای بنابراین است.

Y (s)|X(s), X̃(s) = β٠ + β١X̃(s) + σ٢ωY (s) + σ٠ϵY (s) (۴)

شود. می گرفته نظر در

پیشگوها ای هسته میانگین براساس گاوسی چوله فضایی رگرسیون مدل ٣

صورت به گاوسی چوله فضایی رگرسیون مدل باشد، نرمال غیر پاسخ متغیر اینکه فرض با

Y (s) = m(s) + σ١|ωY١(s)|+ σ٢ωY٢(s) + σ٠ϵY (s)

یک نیز ωY١(s) است. حقیقی مقدار یک σ١ و σ٢ ≥ ٠ ،σ٠ ≥ ٠ شود. می تعریف ٢ بخش m(s)طبق و Y (s) آن در که شود، می معرفی

مستقل ϵY (s) و ωY٢(s) ،ωY١(s) فرایند سه است. ρY٢(h) همبستگی تابع و یک واریانس و صفر میانگین با مانا گاوسی تصادفی میدان

٢ϕ(x)Φ(αx) شکل به نرمال چوله احتمال چگالی تابع دارای
Y (s)−m(s)√
σ٢٠ + σ٢١ + σ٢٢

داد نشان توان می سادگی به شوند. می گرفته نظر در

داده چولگی نوع کننده تعیین σ١ عالمت نتیجه در دارد، σ١ با مستقیم رابطه α شود می دیده که همانطور .α =
σ١√

σ٢٠ + σ٢٢

آن در که است

و میانگین همچنین است. چپ به چوله ،σ١ < ٠ و متقارن ،σ١ = ٠ راست، به چوله ، σ١ > ٠ که هنگامی Y (s) توزیع یعنی است. ها

صورت: به Y (.) تصادفی میدان همبستگی

µ(s) = EY (s) = m(s) + σ١

√
٢
π

١Kernel Average Predictor
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C(h) =
٢σ٢١
π

(
√
١− ρ٢Y١(h) + ρY١(h)arcsin(ρY١(h))− ١) + σ٢٢ρY٢(h) + σ٢٠I{h=٠}

صورت به گاوسی چوله تصادفی میدان پاسخ، متغیر روی همسایه کمکی متغیرهای اثرات گرفتن نظر در برای بنابراین هستند.

Y (s)|X(s), X̃(s) = β٠ + β١X̃(s) + σ١|ωY١(s)|+ σ٢ωY٢(s) + σ٠ϵY (s) (۵)

شود. می گرفته نظر در

سازی شبیه مثال با ها مدل مقایسه ۴

همبستگی تابع و β = (٠,١)T و σ٢X = ١ با (۴) گاوسی مدل از ها داده باشد، n ∈ {۵٠,١٠٠} نمونه اندازه آنکه فرض با

که کنید توجه شوند. می سازی شبیه R افزار نرم از استفاده با باشد، می ξ ∈ {٠,٠/١,٠/٣,٠/۵} که K(s, s′|ξ) = I{||s−s′||≤r}

نمایی همبستگی تابع و گردیده انتخاب تصادفی صورت به گیری نمونه طرح

ρX(s, s′|ϕX) = exp(−ϕX ||s− s′||) (۶)

هستند تراز هم شده مشاهده پیشگوهای و ها پاسخ های مکان کنیم می فرض گیرد. می قرار استفاده مورد ϕX = ١٠ همبستگی پارامتر با

شود. اجتناب مرز به نزدیک های موقعیت مسئله از تا شده گرفته نظر در R٢ همه D اگرچه اند، شده محدود R٢ در واحد مربع به و

E(Y (s)|θ, X̃(s)) = β٠ + β١X(s) یعنی TP)P) مرسوم٢ ای نقطه پیشگوی فضایی رگرسیون مدل ،ξ = ٠ که زمانی کنید توجه

یک (روی شده انتخاب منظم طور به های موقعیت در اضافی داده ٢۵ با داده مجموعه ٢٠ ،(n, ξ) از ترکیب هر برای شود. می حاصل

،B(β̂١) کنید فرض داریم. می نگه شده برازانده های مدل پیشگویی عملکرد ارزیابی برای را آنها که شود می سازی شبیه ( ۵ × ۵ شبکه

دوم توان میانگین ،β̂١ پسین میانگین از شده مشاهده اریبی ترتیب به CIC(β̂١) =
١
٢٠Σ

٢٠
i=١I(β١ ∈ CSi(β̂١)) ،MSE(β̂١)

بر عالوه باشند. داده مجموعه امین i درصد ٩۵ معتبر۴ مجموعه CSi(β̂١) و β١ برای درصد ٩۵ تجربی٣ اعتبار پوشش بازه ،β̂١ خطای

نمونه نقطه ٢۵ برای پیشگویی خطای دوم توان میانگین متوسط MSPEرا = Σ٢٠
j=١Σ

٢۵
i=١(y

(i)(si)− ŷ(j)(si))٢/(٢۵×٢٠) این،
آن پیشگویی مقدار ŷ(j)(si) و داده مجموعه امین j از شده گذاشته کنار مشاهده امین i ،y(j)(si) که کنیم می تعریف شده گذاشته کنار ای

مشخص (۴) رابطه با که است AP)K) ای هسته میانگین پیشگوی مدل مدل، اولین شود. می برازیده ها داده به مدل دو مقایسه، برای است.

مقادیر در ξ و ϕX برای یکنواخت گسسته پیشین های توزیع است. TP)P) مرسوم ای نقطه پیشگوی مدل یک مدل دومین و است گردیده

مانده باقی پارامترهای برای مبهم اما سره مزدوج پیشین های توزیع همچنین شود. می استفاده (٠,٠/١,٠/٣,٠/۵) و (۵,١٠,١۵,٢٠)
عنوان به داغیدن زمان از بعد نمونه ۵٠٠٠ و شده انتخاب تکرار ۵٠٠٠٠ بر مبتنی داغیدن زمان با مارکفی زنجیرهای شود. می گرفته نظر در

٢Point Traditional Predictor

٣Empirical Credible Interval Coverage

۴Credible Set
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معیار به توجه با شود می مشاهده جدول این از که همانطور گذارد. می نمایش به را مدل برازش نتایج ١ جدول گردید. اختیار پسینی های نمونه

در (٠/١۶ اریبی ،n = ١٠٠ برای و ٠/١٩ اریبی n = ۵٠ برای ) است توجه قابل APK مدل اریبی است، ξ = ٠ که هنگامی ،B(β̂١)

،n = ١٠٠ برای و −٠/٠٣ اریبی ،n = ۵٠ برای ) است اریب نا نسبتا TPP مدل تحت برآورد است انتظار مورد که همانگونه حالیکه

نسبتاٌ مقدار برای حتی مثال، طور به یابد. می افزایش TPP مدل برای B(β̂١) مقدار یابد می افزایش ξ که زمانی اما .(−٠/٠١ اریبی

مقادیری که شود می −٠/٢٨ و −٠/١٩ برابر ترتیب به n = ١٠٠ و n = ۵٠ برای TPP مدل تحت B(β̂١) مقدار ξ = ٠/١ کوچک

مقدار برای مثال طور به یابد. می افزایش PTP مدل برای (β̂١)MSEنیز مقدار یابد، می افزایش ξ که زمانی بعالوه هستند. مالحظه قابل

برای معیار این که حالی در شود، می ٠/۵٠ و ٠/۴٢ برابر ترتیب به و n = ۵٠ برای PTP مدل (β̂١)MSEتحت مقدار ξ = ٠/٣
برای CIC مقدار است، PTP واقعی مدل که هنگامی ،CIC با توجه با این بر عالوه است. ٠/٠٨ و ٠/١ برابر ترتیب به KAP مدل

) است ضعیف مدل عملکرد دهد می نشان که است ٠/٣ و ٠/٣٣ برابر ترتیب به n = ١٠٠ و n = ۵٠ اندازه دو هر تحت KAP مدل

KAP مدل CIC مقدار است، ξ > ٠ که زمانی اما هستند). ٠/٩٧ و ٠/٩٠ برابر ترتیب به مقادیر این PTP مدل برای که کنید توجه

حالی در شود). می برآورد خوبی به β١) کند می عمل خوبی به مدل که است این دهنده نشان این و شود می بیشتر ،ξ افزایش با رفته رفته

برای حتی که کنید توجه ضمن، در شود. می ضعیف سرعت به یابد می افزایش ξ که زمانی PTP مدل عملکرد CIC مقدار به توجه با که

مقادیر که است ٠/٠۵ و ٠/١٧ برابر ترتیب به n = ١٠٠ و n = ۵٠ برای PTP مدل پوشش احتمال ξ = ٠/١ کوچک نسبتا مقدار

ارائه معقولی های جواب چندان n مختلف مقادیر تحت ،ξ > ٠ برای PTP گفت توان می جدول به کلی نگاه با هستند. نامناسبی بسیار

توجه با KAP مدل ،ξ > ٠ مقدار برای شود می مالحظه که همانطور دهد. می نمایش مدل دو برای را پیشگویی نتایج ٢ جدول کند. نمی

شبیه های داده اساس بر (PTP ) ای نقطه پیشگوی و (KAP ) ای هسته میانگین پیشگوی های مدل برآوردیابی عملکرد مقایسه :١ جدول

شده سازی

١٠٠ ۵٠

٠/۵ ٠/٣ ٠/١ ٠ ٠/۵ ٠/٣ ٠/١ ٠ مدل ξ

−٠/٢۶ −٠/٢٠ −٠/٠۶ ٠/١۶ −٠/٢٣ −٠/١٨ −٠/٠٣ ٠/١٩ KAP B(β̂١)

−٠/۴٨ −٠/۴٠ −٠/٢٨ −٠/٠١ −٠/۵۶ −٠/۴٣ −٠/١٩ ٠/٠٣- PTP

٠/١٠ ٠/٠٨ ٠/٠۴ ٠/٠۶ ٠/١٢ ٠/١٠ ٠/٠٨ ٠/٠۶ KAP MSE(β̂١)

٠/٨٠ ٠/۵٠ ٠/٠٨ ٠/٠۴ ٠/٧٢ ٠/۴٢ ٠/٠٨ ٠/٠۴ PTP

٠/٩٧ ٠/٩۵ ٠/٩۴ ٠/٣٠ ٠/٩٠ ٠/٩۵ ٠/٩٠ ٠/٣٣ KAP CIC(β̂١)

٠/٠۵ ٠/٠١ ٠/٠۵ ٠/٩٧ ٠/٠٩ ٠/٠۶ ٠/١٧ ٠/٩٠ PTP

به n = ١٠٠ و n = ۵٠ برای KAP مدل MSPE ،ξ = ٠/١ مقدار برای مثال، طور به دارد. مطلوبی مقادیر MSPE معیار به
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مدل ضعیف عملکرد دهنده نشان که هستند ٠/١٩ و ٠/١٢ ترتیب به PTP مدل برای حالیکه در هستند، ٠/٠۴ و ٠/٠٩ مقادیر ترتیب

جواب تواند می KAP و PTP های مدل از هریک از نادرست استفاده که است این شود می نتیجه سازی شبیه از که مهمی نکته است.

به ) سازد می معتبر نا چشمگیرتری نحو به را نتایج KAP جای به PTP مدل از نادرست استفاده وجود این با دهد. نتیجه مناسب نا های

شود. بیشتری توجه مدل انتخاب مسئله به است الزم کاربردی مثال یک در لذا .(ξ بزرگ مقادیر برای ویژه

شده سازی شبیه های داده اساس بر PTP و KAP های مدل پیشگویی عملکرد مقایسه :٢ جدول

١٠٠ ۵٠

٠/۵ ٠/٣ ٠/١ ٠ ٠/۵ ٠/٣ ٠/١ ٠ مدل ξ

٠/٠۵ ٠/٠٨ ٠/٠۴ ٠/١٣ ٠/٠٨ ٠/١١ ٠/٠٩ ٠/١۴ KAP MSPE

٠/٢۴ ٠/٢٣ ٠/١٩ ٠/٠٣ ٠/٢٠ ٠/١٩ ٠/١٢ ٠/٠۵ PTP

کاربردی مثال ۵

زمان مدت و مقدار که طوری به باشد، می هوا در پرتوزا غیر و پرتوزا تشعشع یا و گاز مایع، جامد، از اعم آالینده نوع هر وجود هوا، آلودگی

مطالعات به توجه با کند. وارد خسارت اموال و باستانی آثار به یا اندازد، خطر به جانداران دیگر و انسان برای را زندگی کیفیت آن، حضور

گازی کربن منواکسید رسانند. می جانداران و انسان به را آسیب بیشترین که است های آالینده از یکی (CO) کربن منواکسید گاز شده، انجام

آلی، مواد احتراق فرایند در که هنگامی شود. می تولید فسیلی های سوخت ناقص احتراق اثر در بیشتر که سمی، بسیار بو و زنگ بی است

فعالیت و تنفسی متابولیسم در گاز این منی تاثیرات دلیل به واقع در گردد. می تشکیل کربن منواکسید باشد، کم احتراق جهت حاضر اکسیژن

هوا آلودگی مسئله اینکه به توجه با است. توجه مورد بسیار آن، کاهش و کنترل منظور به CO مقادیر بندی پهنه و بندی مدل افراد، مغزی های

بر که است ذکر به الزم گیریم. می نظر در مطالعه مورد منطقه عنوان به را کالنشهر این لذا رود، می بشمار تهران کالنشهر عمده معضالت از یکی

دلیل به شود. می وارد تهران هوای به کربن منواکسید آالینده تن هزار ٣۵۴ و میلیون یک حدود ساالنه هوا، کیفیت کنترل شرکت اعالم اساس

متوسط بررسی، مورد های داده دهیم. می قرار بررسی مورد را عامل این مقاله این در عامل، این بار زیان اثرات و CO زیاد بسیار اهمیت

سازمان توسط که است میالدی ٢٠١١ سال ژانویه ٣١ تا ٢٠١٠ سال دسامبر ١ به مربوط ppm حسب بر CO غلظت میزان روزانه های

دلیل به که کنید توجه اند. شده ثبت و گیری اندازه هوا های آالینده سنجش ایستگاه ٣٧ در تهران هوای کیفیت کنترل شرکت و زیست محیط

دسترس در ایستگاه ١۶ به مربوط اطالعات تنها موجود، ایستگاه ٣٧ از لذا اند. نکرده ثبت اطالعاتی ایستگاهها این از بعضی فنی مشکالت

از دیگر یکی شود. فرض دار نوفه مشاهدات که است منطقی لذا دارد، وجود ثبت و گیری اندازه خطای ها داده آوری جمع در چون است. بوده

CO غلظت روی بر دما اثر میزان بررسی مثال، این اصلی هدف باشد. می دما ،CO غلظت میزان جمله از هوا آلودگی میزان بر موثر عوامل
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ایم. مواجه ترازی هم نا مسئله نوعی با بنابراین اند. شده گیری اندازه ایستگاه ١۶ از ایستگاه ٧ در دما های داده که کنید توجه باشد. می

برای دهند. نشان را بررسی تحت روز ۶٢ در si موقعیت در دما میزان و CO غلظت میزان متوسط ترتیب به X(si) و Y (si) کنید فرض

و ٠/٠٠٨۶ برابر تقریباٌ پیشگو و پاسخ مقادیر برای آزمون P-مقدار چون شود. می استفاده شاپیرو-ویلک آزمون از ها داده بودن نرمال بررسی

مدل مدل، چهار لذا ندارد. وجود پیشگو متغیر برای فرض این رد بر دلیلی اما شود، نمی تایید ها پاسخ بودن نرمال فرض باشد، می ٠/١٠٠٢

فضایی رگرسیون مدل ،(NKAP ) نرمال خطای با ای هسته میانگین پیشگوی مدل ،(NPTP ) نرمال خطای با مرسوم فضایی رگرسیون

می داده برازش ها داده به (SNKAP ) نرمال چوله خطای با ای هسته میانگین پیشگوی مدل و (SNPTP ) نرمال چوله خطای با مرسوم

از پس MCMCو الگوریتم انجام با گردید. استفاده ها مدل از یک هر برای نمایی همبستگی تابع از که است ضروری نکته این ذکر شود.

آمده دست به نمونه ١٠ هر از شد. استخراج پسین توزیع از نمونه ۵٠٠٠٠ سپس گردید. تعیین ٢٠٠٠٠ داغیدن زمان الزم نمودارهای بررسی

شد. استفاده ها استنباط برای نمونه ۵٠٠٠ از پایان در که است معنی بدین موضوع این است. شده گرفته نظر در نهایی نمونه عنوان به یکی

در ندارند. چندانی حساسیت شده اختیار پارامترهای ابر تغییر به نسبت پسینی نتایج گردید مشخص حساسیت تحلیل با که است ذکر به الزم

در های مدل میان از برتر مدل انتخاب برای گردید. پیروی روش این از آن در شده انتخاب مقادیر و سازی گسسته برای نظر مورد بازه تعیین

اعتبار معیار و انحراف۵ اطالع های مالک از ها مدل مقایسه برای مقاله این در که دارند، وجود متفاوتی ارزیابی های مالک شده، گرفته نظر

شود. می استفاده متقابل۶

مدل از کمتر NKAP مدل DIC مقدار که گردد می مشاهده جدول این به توجه با است. شده ارائه ٣ جدول در ها مدل از هریک DIC

می واقعی مدل از انحراف دهنده نشان DIC آماره که آنجا از است. SNPTP از کمتر SNKAP مدل برای آن مقدار و NPTP

SNKAP مدل با متناظر آماره این مقدار اینکه به توجه با است. شده داده برازش مدل بودن بهتر دهنده نشان آماره این کمتر مقدار لذا باشد،

است. مقایسه مورد های مدل سایر از بهتر مدل این که نمود ادعا توان می است، کمترین

دما دار معنی اثر توان می جدول این اساس بر دهد. می نشان β١ پارامتر برای را درصد ٩۵ اطمینان بازه و ای نقطه برآورد ۴ جدول بعالوه

مقایسه مورد های مدل DIC مقدار :٣ جدول

DIC مدل

١۴٨٨/٢٧۵ NPTP

١۴٧١/٠٣۶ SNPTP

١۴۶۵/١١٧ NKAP

١۴٢٨/٧۴۶ SNKAP

۵Deviance Information Criterion

۶Cross-Validate Criterion
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مشاهده مطلبی چنین دیگر مدل دو در که است حالی در این گرفت. نتیجه را SNKAP ویژه به و NKAP های مدل تحت CO میزان بر

MSEcvهریک داد. خواهد کاهش پاسخ بر را پیشگو اثر X̃(s) جای X(S)به از استفاده ،KAP مدل تحت دیگر، عبارت به شود. نمی

مختلف های مدل تحت β١ پارامتر ای فاصله و ای نقطه برآورد :۴ جدول

درصد ٩۵ اطمینان بازه ای نقطه برآورد مدل

(−٠/٠۴, ٠/٠۶) ٠/٠١ NPTP

(−٠/٠٢, ٠/٠٨) ٠/٠٣ SNPTP

(٠/٢۴,٠/٣٢) ٠/٢٨ NKAP

(٠/١١, ٠/۵) ٠/٨ SNKAP

مقدار و NPTP از کمتر NKAP MSEcvمدل مقدار که گردد می مشاهده جدول این به توجه با است. شده ارائه ۵ جدول در ها مدل از

توان می باشد، می کمترین SNKAP مدل MSEcv مقدار اینکه با توجه با باشد. می SNPTP از کمتر SNKAP مدل برای آن

است. مقایسه مورد های مدل سایر از بهتر مدل این مجدداٌ که نمود ادعا

مقایسه مورد های MSEcvمدل مقدار :۵ جدول

MSEcv مدل

٢/۴٠١ NPTP

٢/٢٨٠ SNPTP

١/٨۴٩ NKAP

١/٣٢٧ SNKAP

گیری نتیجه و بحث

بین وزن براساس شد.هسته استفاده فضایی-زمانی و فضایی رگرسیون روند تابع بندی مدل در پیشگوها ای هسته میانگین از مقاله این در

به شدند گرفته نظر در پارامتری در رفت.هسته کار به پاسخ متغیر روی کمکی متغیر اثر چگونگی توصیف برای و شد گرفته نظر در ها موقعیت

موقعیت هر در نشده مشاهده موضعی کمکی متغیر ترتیب شدند.بدین فرض نامعلوم پارامترهای به وابسته اما معلوم آنها تابعی فرم که ای گونه
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از که است این رهیافت مهم کند.ویژگی می لحاظ شده گرفته نظر در ای هسته تابع از استفاده با را همسایه اطالعات که شد تعریف ای گونه به

سازی شبیه های مثال شود.در مشاهده همسایه کمکی متغیر اینکه شود،بدون می استفاده مدل استنباط و ها تحلیل در همسایه اطالعات لحاظ

و دارد مناسبتری عملکرد مرسوم فضایی مدل به نسبت پیشگوها ای هسته میانگین براساس فضایی رگرسیون مدل شد داده نشان کاربردی و

می خطا عبارات برای نرمال چوله توزیع گرفتن نظر در آنکه نماید.ضمن ارائه مناسب پیشگویی و رگرسیونی ضریب از معقولی برآورد تواند می

شود. نتایج شدن بهتر موجب تواند
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میانگین برای شده معرفی تقریبی اطمینان فواصل برخی مقایسه
دقیق پوشش احتمال میانگین اساس بر پواسن توزیع

٢ توماج عبدالسعید دکتر شیروانی١، رضا علی

ایرانشهر والیت دانشگاه علمی هیئت ١عضو

کاووس گنبد دانشگاه علمی هیئت ٢عضو

تاکنون نیست. ای ساده کار توزیع این متوسط برای دقیق اطمینان فاصله ارائه است، گسسته توزیع یک پواسن توزیع که آنجا از چکیده:

معیار با شده ارائه اطمینان فاصله پنج مقایسه مقاله این در ما هدف است. شده ارائه پواسن توزیع متوسط برای زیادی تقریبی اطمینان فواصل

باشد. می دقیق پوشش احتمال میانگین

پوشش احتمال میانگین پوشش، احتمال اطمینان، فاصله پواسن، توزیع کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

تعداد مثال عنوان به شویم. می مواجه مکانی محدوده یا و زمانی فاصله یک در رخداد یک شمارش مسئله با که دارد وجود بسیاری موارد

دریای از مشخص قسمت یک های ماهی تعداد تهران، شهر ساعت یک در رانندگی تصادفات تعداد روز، یک در فروشگاه یک های مشتری

مدلی ترین رایج چنین هم و شمارش های داده تحلیل و تجزیه جهت استاندارد و خوب مدل یک پواسن توزیع مسائل گونه این در . و... عمان

کنید فرض شود. ایجاد پواسن متوسط برای اطمینان فاصله یک که است توجه جالب بنابراین گیرد. می قرار استفاده مورد اغلب که باشد می

نظر در را λ پارامتر برای شده معرفی تقریبی اطمینان فاصله پنج مقاله این در باشد. λ متوسط با پواسون توزیع دارای تصادفی متغیر یک X

فواصل این انتها در کنیم. می محاسبه دقیق صورت به را آنها پوشش احتمال میانگین وانگ توسط آمده دست به نتایج از استفاده با و میگیریم

کنیم. می مقایسه شده انجام محاسبات به توجه با را
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پوشش احتمال میانگین دقیق محاسبه روش ٢

و x ∈ S و مجهول پارامتر یک θ جاییکه باشد، fθ(x) احتمال چگالی تابع با بعدی یک گسسته تصادفی متغیر یک X کنید فرض

فضای باالی کران و پایین کران ترتیب به u و l کنید فرض بگیرید. نظر در پارامتری فضای عنوان به را Ω است. S = {٠,١, ..., n}
فاصله این اینکه احتمال با است برابر آن پوشش احتمال باشد، θ پارامتر برای اطمینان فاصله یک (L(X), U(X)) اگر باشند. پارامتری

پیشین چگالی تابع این تحت آنگاه باشد، Ω روی پیشین چگالی تابع یک η(θ) کنید فرض باشد. داشته بر در را θ درست مقدار تصادفی

میشود: تعریف زیر صورت به (L(X), U(X)) فاصله پوشش احتمال ∫میانگین
Ω

Pθ(θ ∈ (L(X), U(X)))η(θ)dθ

احتمال تابع گسسته توزیعهای در اما باشد، یکسان پارامتری فضای نقاط همه برای پوشش احتمال تابع پیوسته توزیعهای در است ممکن

این در دقیق پوشش احتمال میانگین یافتن دلیل همین به میکند. تغییر پارامتری، فضای در مجهول پارامتر درست مقدار تغییر با پوشش

توزیعهای در هستند، معین شرط چند دارای که اطمینانی فواصل برای را معیار این دقیق محاسبه روش (٢٠٠٩) وانگ است. مشکل توزیعها

گرفته نظر در توزیعهایی وانگ مقاله در میکنیم. مرور ١ را وانگ روش بخش این در است. داده ارائه دارند، را ١.٢ فرض شرط که ای گسسته

است. صادق آنها مورد در ١.٢ فرض که شده

باشد.( θ از صعودی یا و نزولی مدی، تک تابع یک
∑h٢
x=h١

fθ(x) آنگاه باشد، نظر مورد توزیع احتمال چگالی تابع fθ(x) اگر فرض١.٢.

( ٠ ≤ h١ ≤ h٢ ≤ n که h٢ و h١ هر برای

دارند. را ١.٢ فرض شرایط باشند، x در MLR خاصیت دارای که نمایی های خانواده .٢.٢ گزاره

برای گرفت. کار به پواسن توزیع جمله از نمایی، های خانواده برای میتوان را میشود ارائه اینجا در که روشی میدهد نشان ٢.٢ گزاره

میکنیم بیان فرض چند قالب در را نیاز مورد شرایط ابتدا باشد. داشته شرایطی نظر مورد اطمینان فاصله باید پوشش احتمال میانگین محاسبه

میدهیم. ارائه اثبات بدون را دقیق پوشش احتمال میانگین محاسبه روش سپس و

باشیم: داشته (L(X), U(X)) اطمینان فاصله برای .٣.٢ فرض

U(X١) < U(X٢) و L(X١) < L(X٢) آنگاه: ، X١ < X٢ اگر :i

L(n) ≤ u ≤ U(n) و L(٠) ≤ l ≤ U(٠) :ii

اثبات ١بدون

۵٧۵



باشیم: داشته (L(X), U(X)) اطمینان فاصله برای .۴.٢ فرض

U(X١) < U(X٢) و L(X١) < L(X٢) آنگاه: ، X١ < X٢ گاه هر ، X٢ < n و X١ > ٠ برای :i

L(n) = U(n) = u و L(٠) = U(٠) = l :ii

باشیم: داشته (L(X), U(X)) اطمینان فاصله برای .۵.٢ فرض

و θ ∈ (L(x٠), U(x٠)) که: طوری به باشد موجود نمونه فضای در x٠ یک دارد، قرار پارامتری فضای درون که θ نقطه هر برای

Pθ(X = x٠) > ٠
برای شرط این نیست. تهی پارامتری فضای و (L(x), U(x)) اشتراک ، xهر برای که دهیم قرار را فرض این باید که کنید توجه .۶.٢ تذکر

ایم. نکرده ذکر ۵.٢ ، ۴.٢ ، ٣.٢ های فرض در را آن خاطر همین به است. برقرار ها اطمینان فاصله اکثر

اطمینان فاصله یک کنید فرض بگیرید. نظر در دارد را ١.٢ فرض شرط که fθ(x) احتمال جرم تابع با X گسسته تصادفی متغیر .٧.٢ قضیه

بین از و دارد را ۴.٢ یا ٣.٢ های فرض از یکی شرایط و میکند صدق ۵.٢ فرض شرط در که داریم اختیار در θ برای (L(X), U(X))

(g + ١) به را پارامتری فضای ، vg و…و v١ نقطه g این هستند. Ωo به متعلق نقطه g اطمینان، فاصله این انتهایی نقطه ٢(n + ١)
باالیی انتهایی نقطه یک یا پایینی انتهایی نقطه یک دیگر، فاصله زیر g پایین کران ، (l, v١) اول زیرفاصله جز میکنند. تقسیم فاصله زیر

فاصله وقتی اول، زیرفاصله به متعلق های θ برای است. (l)پارامتری فضای پایین کران اول، زیرفاصله پایین کران است. اطمینان فاصله

برای .
∑L−١(l)
i=١ fθ(i) یا

∑L−١(l)
i=٠ fθ(i) با است برابر ترتیب به پوشش احتمال تابع باشد، داشته را ۴.٢ یا ٣.٢ فرض شرایط اطمینان

فرض با باشد.) vg+١ = u که طوری به بگیرید، نظر در (vi, vi+١) صورت به را فواصل این ) دیگر زیرفاصله g به متعلق های θ

داریم: w٢(x) = min([L−١(U(X))], n) (x)w١و = max([U−١(L(X))] + ١,٠)

متعلق های θ برای پوشش احتمال تابع آنگاه باشد، (L(x)) اطمینان فاصله پایینی انتهایی نقطه یک (vi) فاصله زیر پایین کران اگر :i

.
∑x
i=w١(x)

fθ(i) با است برابر زیرفاصله، به

متعلق های θ برای پوشش احتمال تابع آنگاه باشد، (U(x)) اطمینان فاصله باالیی انتهایی نقطه یک (vi) فاصله زیر پایین کران اگر :ii

.
∑w٢(x)
i=x+١ fθ(i) با است برابر زیرفاصله، به

کرد. محاسبه دقیق صورت به را پوشش احتمال میانگین توان می فوق قضایای به توجه با

پوشش احتمال میانگین دقیق محاسبه ١.٢

میشود: محاسبه زیر صورت به پوشش احتمال میانگین پیشین چگالی این با باشد، Ω روی پیشین چگالی تابع یک η(θ) کنید فرض
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باشد. داشته را ۴.٢ یا ٣.٢ فرضهای از یکی شرایط نظر، مورد اطمینان فاصله که میکنیم بررسی ابتدا :١ گام

مرتب صعودی ترتیب به را نقاط این باشد، موجود Ωo به متعلق انتهایی نقطه g و باشد برقرار ۴.٢ یا ٣.٢ فرضهای از یکی شرایط اگر :٢ گام

نامیم. می vg و…و v١ ترتیب به را آنها و میکنیم

برای پوشش احتمال تابع میکنیم. محاسبه پارامتری فضای فاصله زیر g + ١ برای را پوشش احتمال تابع ٧.٢ قضیه از استفاده با :٣ گام

نشان e٠ با را (l, v١) فاصله در پوشش احتمال تابع همچنین و میدهیم. نشان ei با را i = ١,٢, ...g ، (vi, vi+١) زیرفاصله هر

میدهیم.

با: است برابر η(θ) پیشین چگالی تابع گرفتن نظر در با پوشش احتمال میانگین دقیق مقدار :۴ گام

∫ v١

l

e٠(θ)η(θ) dθ +

∫ v٢

v١

e١(θ)η(θ) dθ + ...+

∫ vi+١

vi

ei(θ)η(θ) dθ + ...+

∫ u

vg

eg(θ)η(θ) dθ

محدود فضای روی پوشش احتماالت میانگین محاسبه برای فوق روش از توانیم می هم باز کنیم، محدود را پارامتری فضای اگر .١.١.٢ تذکر

میگیریم. نظر در پارامتری فضای کرانهای عنوان به را شده محدود فضای کرانهای پوشش احتمال میانگین محاسبه کنیم.برای استفاده شده

پواسن توزیع متوسط برای شده معرفی اطمینان فواصل برخی ٣

داریم: تعریف این با باشد، استاندارد نرمال توزیع باالیی α٢ چندک k کنید فرض

Wald اطمینان فاصله ١.٣

کرد٢: ارائه زیر فرم به را λ پارامتر برای درصد ١)١٠٠− α) فاصله مرکزی حد قضیه از استفاده با توان می

X ∓ k
√
X

x به نسبت اطمینان فاصله این باالی و پایین باندهای از چگونگی دیدن برای ) دارد را ۵.٢ و ٣.٢ های فرض شرایط اطمینان فاصله این

کنیم. محاسبه را آن دقیق پوشش احتمال میانگین میتوانیم بنابراین بگیرید). مشتق

است بهتر پیوسته)، با گسسته تصادفی متغیر (تقریب ایم کرده استفاده نرمال به پواسن تقریب از والد فاصله آوردن بدست در که آنجا از

کنیم. استفاده پیوستگی تصحیح از

(١٩٩۴) R.A. Martinez، and N.C. Schwertman،٢
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پیوستگی تصحیح با شده اصالح Wald اطمینان فاصله ٢.٣

: از: است عبارت λ پارامتر برای پیوستگی٣ تصحیح با والد درصد ١)١٠٠− α) اطمینان فاصله
X ∓ k

√
X + ٠٫ ۵

x به نسبت اطمینان فاصله این باالی و پایین باندهای از چگونگی دیدن برای ) دارد را ۵.٢ و ٣.٢ های فرض شرایط اطمینان فاصله این

کنیم. محاسبه را آن دقیق پوشش احتمال میانگین میتوانیم بنابراین بگیرید). مشتق

(score interval)SC اطمینان فاصله ٣.٣

: از: است عبارت λ پارامتر برای SC درصد ١)١٠٠− α) اطمینان فاصله

X +
k٢

٢ ∓ k

√
X +

k٢

۴

دارد. را ۵.٢ و ٣.٢ فرضهای شرایط و شد ارائه ٢٠٠١ سال ۴در Guan توسط اطمینان فاصله این

(moved score confidence interval)MSC اطمینان فاصله ۴.٣

: از: است عبارت λ پارامتر MSCبرای درصد ١)١٠٠− α) اطمینان فاصله

X + ٠٫ ۴۶k٢ ∓ k

√
X +

k٢

۴

دارد. را ۵.٢ و ٣.٢ فرضهای شرایط و شد ارائه ٢٠٠١ سال ۵در Guan توسط نیز اطمینان فاصله این

(Wald cc)FNCC اطمینان فاصله ۵.٣

: از: است عبارت λ پارامتر برای FNCC درصد ١)١٠٠− α) اطمینان فاصله
(X − ٠٫ ۵− k

√
X − ٠٫ ۵, X + ٠٫ ۵+ k

√
X + ٠٫ ۵

دارد.۶ را ۵.٢ و ٣.٢ فرضهای شرایط نیز اطمینان فاصله این

(٢٠١٢) Manad.Khamkong٣

(٢٠٠١) Y.Guan ۴

(٢٠٠١) Y.Guan ۵

(١٩٩۴) R.A. Martinez، and N.C. Schwertman،۶
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گیری نتیجه و پواسن توزیع میانگین اطمینان فواصل مقایسه ۴

میکنیم. مقایسه دقیق پوشش احتمال میانگین معیار با را ٣ بخش در پواسن توزیع میانگین برای شده معرفی اطمینان فواصل بخش این در

ها، داده در موجود اطالعات به توجه با خاص کاربردهای در توان می البته است. (٠,+∞) فاصله ، λ برای پارامتری فضای که است بدیهی

محدود پارامتری فضای برای را دقیق پوشش احتمال میانگین شد، گفته ١.١.٢ تذکر در که همانطور گرفت، نظر در کراندار را پارامتری فضای

گیریم. می نظر در پارامتری فضای عنوان به را (٠ و ۵) فاصله اینجا در کرد. محاسبه توان می نیز شده

c

confidence interval FNCC MSC SC cWald Wald

average coverage probability ٠/٩۴۴٩١٩۴ ٠/٩۶۴۵۶٩۶ ٠/٩۵٧١٢٢٢ ٠/٩١۴٣۶٢٢ ٠/٨۶۴١۴٢۵

١ جدول

FNCC شده، اصالح Wald ، Wald فواصل جدول، به توجه با میدهند. نشان را مذکور فواصل پوشش احتمال میانگین ١ شماره جدول

ترتیب به فواصل پوشش، احتمال میانگین معیار با بنابراین دارند. را پوشش احتمال میانگین بیشترین تا کمترین ترتیب به MSC ، ،SC

. Wald و شده اصالح Wald ، FNCC ، SC ، MSC از عبارتند بهینگی
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موزون لیندلی توزیع بیزی براوردهای

٢ خیامیم فیروزه صابری١، زهرا

اصفهان صنعتی دانشگاه ریاضی، علوم دانشکده آمار، استادیار ١

اصفهان صنعتی دانشگاه ریاضی، علوم دانشکده محض، آمار ارشد کارشناسی ٢دانشجوی

داده�ها به خوبی به موجود استاندارد توزیع�های که می�شود، یافت مواردی نمونه�ای برررسی�های و تحلیل�ها در می�دانیم، که همانطور چکیده:

توزیع مقاله این در منظور بدین می�شوند، استاندارد توزیع�های در بیش�تر پذیری انعطاف ایجاد باعث موزون توزیع�های نمی�شود، داده برازش

بسته�ای فرم دارای موزون لیندلی توزیع چگالی تابع اینکه به توجه با داده�ایم. قرار بررسی مورد عمر طول داده�های توزیع برای را موزون لیندلی

پارامترهای برای را براوردهایی بیزی دیدگاه از که است، این بر مقاله این در ما اصلی هدف نیست، کالسیک روش به پارامترها براورد برای

عنوان به را جفریز و یکنواخت بخش گاهی ناآ پیشین�های لذا کنیم، محاسبه توزیع این اطمینان قابلیت مشخصه�های و موزون لیندلی توزیع

بدست موزون دو درجه و دو درجه خطای زیان توابع تحت را نظر مورد براوردهای و گرفته نظر در بررسی مورد پارامترهای پیشین توزیع

کرده�ایم. استفاده کارلو مونت عددی روش�های از محاسبات انجام برای می�آوریم،

کارلو. مونت عددی روش خطر، نرخ تابع جفریز، پیشین توزیع یکنواخت، پیشین توزیع موزون، لیندلی توزیع کلیدی: واژه�های

.62F10 ،65C60 ،62N05 ،62C10 ،62F15 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

پارامتری یک لیندلی توزیع مسائل، از بعضی استنباط در اینکه به توجه با کرد. ارائه موزون توزیع�های درباره�ی جزئی مباحثی ١ (٢٠٠٢) پیتل

از را توزیع این خاصیت�های از بعضی ٣ (٢٠٠٨) همکاران و گیتانی کرد. معرفی را توزیع این از تعمیمی ٢ لیندلی نداشت، بر در خوبی نتایج

زیستی داده�های مدل�بندی در که را پارامتری دو موزون لیندلی توزیع (٢٠١١) همکاران و گیتانی و دادند، قرار بررسی مورد کالسیک دیدگاه

پارامترهای براورد �که این به توجه با ،اما پرداخت خواهیم موزون لیندلی توزیع از مختصری معرفی ٢به بخش در مقاله این در . کردند معرفی

لذا نوشت، گاما و نمایی توزیع دو از ترکیبی بصورت می�توان را توزیع این همچنین و نیست، بسته�ای فرم دارای کالسیک روش به توزیع این
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قابلیت مشخصه�های و پارامترها بیزی براوردهای ٣ بخش در لذا می�باشد، اعتماد قابلیت بحث در بسیاری انعطاف�پذیری دارای توزیع این

آورده�ایم. بدست متفاوت زیان توابع تحت را موزون لیندلی توزیع اطمینان

موزون لیندلی توزیع ٢

توجه با توزیع دو این هستند، عمر طول داده�های تحلیل و اطمینان قابلیت در توزیع�ها مشهورترین از گاما و نمایی توزیع�های .١.٢ تعریف

توزیع دو این مثبت، ویژگی�های علی�رغم می�دهند. قرار پوشش تحت را عمر طول داده�های از گسترده�ای محدوده�ی دارند، که ویژگی�هایی به

می�نامند لیندلی توزیع را آن می�نماییم،که می�باشد، گاما و نمایی توزیع از ترکیبی که توزیعی به �معطوف را خود توجه این�رو از دارند. نیز معایبی

است: زیر فرم به و

f(x) =
θ٢

(θ + ١) (١+ x) e−θx, x, θ > ٠.

به را موزون لیندلی توزیع مقاله این در این بنابر هستند، برخوردار بیشتری انعطاف�پذیری از موزون توزیع�های اینکه به توجه با .٢.٢ تعریف

از: عبارتست که است، γ شکل و θمقیاس پارامترهای با پارامتری دو توزیعی موزون، لیندلی توزیع می�گیریم. نظر در عمر طول توزیع عنوان

f(x) =
θγ+١

(θ + γ) Γ (γ)
xγ−١ (١+ x) e−θx, x, θ, γ > ٠ , (١)

کرد: نویسی باز زیر فرم به می�توان را فوق تابع که دادند، ؟نشان همکاران و گیتانی است. گاما تابع Γ(γ) =
∫∞
٠ yγ−١e

−y
dy آن در که

f(x) = pf١(x) + (١− p)f٢(x),

با گاما توزیع چگالی توابع fj(x) =
(
θγ+j−١/Γ(γ + j − ١)

)
xγ+j−٢e−θx, j = ١,٢ و p = (θ/(θ + γ) ) آن در که

است توجه قابل است. γ شکل پارامتر و θ مقیاس پارامترهای با پارامتری، دو توزیع یک فوق، توزیع بنابراین است. متناظر پارامترهای

است ممکن می�دهد، نشان متفاوتی رفتارهای فوق توزیع خطر نرخ تابع است، شکل پارامتر همان که ، γ پارامتر مختلف مقادیر تحت که،

و می�گیرد، صورت متفاوت تحلیل�های توزیع، این پارامترهای مختلف مقادیر تحت نتیجه در باشد، شکل وانی یا و کاهشی افزایشی، بصورت

می�آید. در پارامتری یک لیندلی توزیع بصورت وزنی لیندلی توزیع فرم شود، انتخاب یک با برابر γ پارامتر مقدار اگر
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بخش گاهی ناآ های پیشین از استفاده با پسین توزیع ٣

به توجه با سپس و می�کنیم محاسبه نظر مد پیشین توزیع اساس بر را پسین توزیع موزون، لیندلی توزیع پارامترهای بیز براورد محاسبه برای

پیشین چگالی�های تنها مقاله این در کنیم. محاسبه توزیع این پارامترهای برای را پسین ریسک و بیز براورد می�توانیم استفاده مورد زیان توابع

است. گرفته قرار بحث مورد جفریز) و (یکنواخت بخش ناآ��گاهی

نحوه درباره�ی پیشینی اطالع هیچ که مواقعی در و است، یکنواخت پیشین توزیع گاهی�بخش، ناآ پیشین های توزیع انواع از یکی .١.٣ تعریف

حالت این در می�باشد. آماری استنباط�های ارائه برای مناسبی توزیع ، یکنواخت پیشین توزیع این بنابر نداریم، نظر مورد پارامترهای پخش

نظر مورد پارامتر برای را پارامتر فضای بر یکنواخت توزیع بعبارتی و هستند یکسان احتمالی لحاظ به بررسی مورد پارامترهای مقادیر کلیه

می�شود: بیان زیر بصورت موزون لیندلی توزیع در γ و θ پارامترهای برای یکنواخت پیشین توزیع می�کنیم، انتخاب

p(θ, γ) ∝ ١, θ, γ > ٠, (٢)

و θ پارامترهای پسین توزیع آنگاه است، (θ, γ) پارامتر با موزون لیندلی توزیع از تصادفی نمونه یک x١, . . . , xn کنیم فرض اگر حال

از: عبارتست ٢ عبارت به توجه با γ

p(θ, γ |x ) =
θn(γ+١)

[(θ+γ)Γ(γ)]n e
γ
∑n

i=١ ln xi−θ
∑n

i=١ xi

∫∞
٠
∫∞
٠

θn(γ+١)

[(θ+γ)Γ(γ)]n e
γ
∑n

i=١ ln xi−θ
∑n

i=١ xi

dθdγ
, θ, γ > ٠. (٣)

نظر مورد پارامتر از کاملی اطالعات که وقتی می�باشد. جفریز پیشین توزیع گاهی�بخش ناآ پیشین های توزیع انواع از دیگر یکی .٢.٣ تعریف

پارامترهای با جفریز پیشین این�صورت در کنیم. انتخاب را نظر مورد پیشین نمونه، اطالعات از استفاده با می�توانیم نیست، ما دسترس در

برای جفریز پیشین توزیع این بنابر است، فیشر اطالعات ماتریس I(θ, γ) آن در که می�باشد، (g(θ, γ) ∝
√
|detI(θ, γ)|) γعبارت θو

می�شود: بیان زیر بصورت موزون لیندلی توزیع

pJ(θ, γ) ∝

√
−n٢(γ + γ٢ + ٢γθ + (١+ θ)

٢
) + n٢γ(γ + γ٢ + ٢γθ + θ(٢+ θ))PolyGamma[١, γ]

θ(θ + γ)
(۴)

با: است ۴برابر عبارت به توجه با جفریز پیشین از استفاده با γ و θ پارامترهای پسین توزیع

p(θ, γ |x ) =
θn(γ+١)

[(θ+γ)Γ(γ)]n e
γ
∑n

i=١ ln xi−θ
∑n

i=١ xipJ(θ, γ)∫∞
٠
∫∞
٠

θn(γ+١)

[(θ+γ)Γ(γ)]n e
γ
∑n

i=١ ln xi−θ
∑n

i=١ xipJ (θ, γ)dθdγ
, θ, γ > ٠. (۵)

تحت پسین توزیع�های فرم اینکه به توجه با می�شود. گفته بیز تصمیم باشد، مقدار کمترین دارای ریسک تابع آن ازای به که تصمیمی

تابع نظیر آن اعتماد قابلیت مشخصه�های همچنین و توزیع این پارامترهای بیزی براوردهای یافتن بدنبال شد، مشخص بررسی مورد پیشین�های
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Loss function BE PR

L١ = SELF = (θ − d)٢ E(θ |x ) V ar(θ |x )

L٢ = WSELF = (θ−d)٢
θ (E(θ−١ |x ))−١ E(θ |x )− (E(θ−١ |x ))−١

مخرج انتگرال وجود دلیل به بررسی مورد مشخصه�های بیزی براوردهای یافتن ۵ و ٣ عبارت�های به توجه با است ذکر به الزم هستیم. خطر نرخ

درجه زیان�های تابع از استفاده با پسین وریسک بیزی براوردهای بخش این در ندارند. بسته�ای فرم انتگرال�ها این همچنین نیست، ساده�ای کار

براورد مقدار زیر جدول در است. گرفته قرار بررسی مورد موزون لیندلی توزیع خطر نرخ تابع و γ و θ پارامترهای برای موزون دو درجه و دو

است. شده بیان ۵ WSELF و ۴ SELF زیان�های تابع برای پسین ریسک و بیزی

بیزی براورد ۴

لیندلی توزیع پارامترهای برای بیزی براوردهای آن در که است، شده ارائه ١ − ۴ جدول�های در شده انجام سازی�های شبیه از حاصل نتایج

براوردها این که است ذکر به است.الزم شده ارائه آن پارمترهای مختلف مقادیر مقادیر ازای به توزیع این اطمینان قابلیت ویژگی�های و موزون

موزون لیندلی توزیع خطر نرخ تابع بیزی براورد آورده�ایم. WSELFبدست و SELF زیان�های تابع و ،جفریز یکنواخت پیشین�های تحت

بیز hBEبراورد ، خطر نرخ تابع واقعی مقدار دهنده نشان h(t) ۴ و ٣ جدول در است. شده محاسبه t = (٢,۴,۶,٨,١٠) زمان�های در
تابع دو تحت مقادیر این که می�باشد، (t)عمر طول مختلف مقادیر ازای به خطر نرخ تابع برای پسین ریسک مقدار hPR و خطر نرخ تابع

است. شده محاسبه جفریز و یکنواخت پیشین های توزیع از استفاده WSELFبا و SELF زیان

براوردها این پسین مخاطره مقدار همچنین و نزدیک بسیار آن�ها اسمی مقدار به پارامترها بیزی براورد مقدار ٢ و ١ جدولهای در .١.۴ نتیجه

کمتر بیز براوردهای پسین مخاطره مقادیر کل در طرفی از است، داشته چشم�گیری کاهش نمونه حجم افزایش با می�شود، مشاهده که همانطور

دارد. براوردها این باالی دقت بر دلیل خود که است از

مقادیر به نزدیک بسیار موزون لیندلی توزیع مخاطره تابع بیزی براورد می�کنید،مقدار مشاهده ۴ ٣و جدول�های در که همانطور .٢.۴ نتیجه

می�باشد. شده ارائه براوردهای باالی دقت بر دلیل خود که هستند، اندک بسیار پسین مخاطره�های مقادیر همچنین و بوده اسمی

۴squared error loss function

۵weighted squared error loss function

۵٨۴



WSELF و SELF زیان تابع تحت یکنواخت پیشین از استفاده با بیزی براورد محاسبه :١ جدول

parameter θ γ

n ٠/۵ ١ ٢ ٠/۵ ١ ٢

SELF

٢٠ ٠/۶۶٣۶۶ ١/٢۴١٣٩ ١/٧٧٩٠۵ ٠/۶٠٧٧٣ ١/١۴٠۶١ ٢/٢٠۶۵٧

(٠/٠١٧٠١) (٠/٠١٣۶٠) (٠/٠٢١٩٣) (٠/٠١۴٣۶) (٠/٠٣٩٨١) (٠/٠٢٠٨١)

۴٠ ٠/۵٩٩٩۶ ١/١١۵۴٧ ١/٨٠٧٧۵ ٠/۵٩۴٨۶ ١/١٢٧٣٠ ٢/١۴٨۶٨

(٠/٠٠۴۶٨) (٠/٠١٠٢٨) (٠/٠٠٢۴۴) (٠/٠١٠٧٨) (٠/٠٢۵٣٧) (٠/٠٠۶۶٨)

۶٠ ٠/۵۴٩۴٢ ١/٠٧٧۵٩ ١/٨١٠٩٩ ٠/۵۴٣٠٧ ١/٠٨٣١٧ ٢/١١۶٨٩

(٠/٠٠٢۵۴) (٠/٠٩١٧٣) (٠/٠٠١٩۶) (٠/٠٠۵٨١) (٠/٠١٠٧٢) (٠/٠٠٣۶٣)

٨٠ ٠/۵٣۵٣٠ ١/٠۵٠٧۵ ١/٨۴٠٧۶ ٠/۵٣٧٧٨ ١/٠۵۴١١ ٢/٠٨٧۴٨

(٠/٠٠٠٣۴) (٠/٠٠٨۵٨) (٠/٠٠٠٢٨) (٠/٠٠٢٧۶) (٠/٠٠۶٩٩) (٠/٠٠٢٧۶)

١٠٠ ٠/۵٢۴۴١ ١/٠۴۵٠٣ ١/٨٩٩٢١ ٠/۵٢۵٢۵ ١/٠۴٩٨٧ ٢/٠۵٠٩۴

(٠/٠٠٠٢٧) (٠/٠٠۶۴٢) (٠/٠٠٠١٠) (٠/٠٠١٠٧) (٠/٠٠٣٨٩) (٠/٠٠١۶٨)

WSELF

٢٠ ٠/۶٣٠٨٩ ١/١۶٨۵٠ ١/٧٨٠۵٠ ٠/۵۵١۶٠ ١/١٠۶٣٢ ٢/٢۴٢۵۵

(٠/٠٢۴٧٧) (٠/٠۵۵٧٩) (٠/١٠٨۴٢) (٠/٠٢۵٩۵) (٠/٠۶۶١۴) (٠/١١۶٢٩)

۴٠ ٠/۵٩٣٩٩ ١/١٠۶٣٠ ١/٨٠١٣۴ ٠/۵٣٢۶١ ١/٠۵٧٩٨ ٢/٢٠٧٣۴

(٠/٠١٠٠٣) (٠/٠٣٢٢۴) (٠/٠۵١٨٣) (٠/٠١١٠۶) (٠/٠۴٠۶٢) (٠/٠٩٢٠۶)

۶٠ ٠/۵۶٩۶٢ ١/٠۶٨۵٠ ١/٨٣١٧٠ ٠/۵٢٧۴۵ ١/٠۴٩٣٠ ٢/١٢٧٨٢

(٠/٠٠۴٧٠) (٠/٠٠٧١٩) (٠/٠٠٩١۵) (٠/٠٠۵١٨) (٠/٠٠۶۵٩) (٠/٠٠٨۵٣)

٨٠ ٠/۵۵١٧٩ ١/٠۴٧٢٢ ١/٨۶٩١۶ ٠/۵١٨٨٩ ١/٠٣۶٨٢ ٢/٠٨۴٧۴

(٠/٠٠٢۶٨) (٠/٠٠۴۴۶) (٠/٠٠٨٠٧) (٠/٠٠٣٣٣) (٠/٠٠۵٢٣) (٠/٠٠٧٢٢)

١٠٠ ٠/۵٢٣١۶ ١/٠٢٣۶٠ ١/٨٩٩٣١ ٠/۵٠۵۵۴ ١/٠٢٠۴٢ ٢/٠٣٠٩٩

(٠/٠٠١١٧) (٠/٠٠٢۵٧) (٠/٠٠۴٢٩) (٠/٠٠۴۶٣) (٠/٠٠۴٩٨) (٠/٠٠۵۵١)

۵٨۵



WSELF و SELF زیان تابع تحت جفریز پیشین از استفاده با بیزی براورد محاسبه :٢ جدول

parameter θ γ

n ٠/۵ ١ ٢ ٠/۵ ١ ٢

SELF

٢٠ ٠/۵٨۵٣۶ ٠/٨۵۴۴٨ ١/٩٠۵٢۵ ٠/۴۴٨٣٢ ١/١٣٨۵٧ ٢/٠٩١۶٣

(٠/٠٠٣٩٩) (٠/٠٢٢۵۵) (٠/٠٠٢١٢) (٠/٠٠٢٩۶) (٠/٠٢٣٢٨) (٠/٠٠٢٩٩)

۴٠ ٠/۵۶١٣٨ ٠/٩٠٨۴٢ ١/٩٢٣٠۵ ٠/۴۵۴۶٩ ١/٠٩٣٠٨ ٢/٠٧۵٨٩

(٠/٠٠١٣۵) (٠/٠٢٠۴٨) (٠/٠٠١٨١) (٠/٠٠٢٠۶) (٠/٠١١٧١) (٠/٠٠١۵۵)

۶٠ ٠/۵۵۵٨٣ ٠/٩۵۶٠٣ ١/٩٣٠۵۶ ٠/۴٧٢٢٢ ١/٠۶٠٩۶ ٢/٠۶۶۵١

(٠/٠٠٠٣٩) (٠/٠٠٧۵٩) (٠/٠٠٠٩٧) (٠/٠٠١٩٣) (٠/٠٠٨١۵) (٠/٠٠١٢۴)

٨٠ ٠/۵۴٩٢١ ٠/٩۶۶٧۵ ١/٩٧٩٧٧ ٠/۴٨٨٢۶ ١/٠۵٣۴۵ ٢/٠۴٩١٣

(٠/٠٠٠٢۶) (٠/٠٠۵٧۴) (٠/٠٠٠٧٨) (٠/٠٠١٠٩) (٠/٠٠۶٨٨) (٠/٠٠٠٩٢)

١٠٠ ٠/۵٣١٨١ ٠/٩٨۶۴٣ ١/٩٨۴١١ ٠/۴٩٢١۶ ١/٠۴٢٢۴ ٢/٠٣٠۵١

(٠/٠٠٠١١) (٠/٠٠٣۴٩) (٠/٠٠٠١٧) (٠/٠٠٠٧۶) (٠/٠٠۴٣٣) (٠/٠٠٠٢١)

WSELF

٢٠ ٠/۵٧۴٩٢ ١/٠۴٩٠۵ ١/٩١۶٢٣ ٠/۴۴٢٧١ ٠/٩۴٨٣١ ٢/٠٧٠٣۶

(٠/٠٠٢٩٢) (٠/٠٠٣۴٨) (٠/٠٠۶١۵) (٠/٠٠٧٠۵) (٠/٠٠٨۵۵) (٠/٠٠٩۵١)

۴٠ ٠/۵۵٧۵٨ ١/٠۴۴٢٩ ١/٩۴۴٢٨ ٠/۴۵٢٣٧ ٠/٩۶٧٧١ ٢/٠۶۵۶۶

(٠/٠٠٢١۴) (٠/٠٠٢٩٧) (٠/٠٠۴٠٧) (٠/٠٠۵٩٨) (٠/٠٠٧١۵) (٠/٠٠٧۵۶)

۶٠ ٠/۵۴٧١١ ١/٠٣٧٧٣ ١/٩۶٠٧۴ ٠/۴٧۴٧۶ ٠/٩٧٠٢٨ ٢/٠۵٢٠۶

(٠/٠٠٠۵٢) (٠/٠٠١٣٩) (٠/٠٠٢١۵) (٠/٠٠۴٢٢) (٠/٠٠۶٢۵) (٠/٠٠۶٣١)

٨٠ ٠/۵٢٢۴١ ١/٠٢٢٩٧ ١/٩٨٠٠٩ ٠/۴٨۵٩۶ ٠/٩٧٨٣۶ ٢/٠٣۶۶٨

(٠/٠٠٠٢۵) (٠/٠٠١٢٢) (٠/٠٠١٣١) (٠/٠٠٣٩۵) (٠/٠٠۴٠١) (٠/٠٠۵٣٨)

١٠٠ ٠/۵٢٨٧٣ ١/٠٢٠٢۶ ١/٩٩٠١۴ ٠/۴٩٧١٨ ٠/٩٨۶۵٧ ٢/٠٢٣۴۵

(٠/٠٠٠١٧) (٠/٠٠١٠١) (٠/٠٠١١۴) (٠/٠٠١٧٩) (٠/٠٠٢٩۴) (٠/٠٠٢٩٩)

۵٨۶



WSELF و SELF زیان تابع تحت یکنواخت پیشین از استفاده با خطر نرخ تابع بیزی براورد محاسبه :٣ جدول

(θ, γ) (٠/۵, ٠/۵) (١, ١) (٢, ٢)

t h(t) hBE(hPR) h(t) hBE(hPR) h(t) hBE(hPR)

SELF

٢ ٠/۴٢۶۶۵ ٠/۴٢۴(٠/٠٠٣٣٩)٠٢ ٠/٧۵ ٠/٧۵٠۶(٠/٠٠٣٨٩)١ ١/٣٣ ١/٣۴۴۴٩(٠/٠٠۴٠١)

۴ ٠/۴٣٩٧١ ٠/۴٣۵(٠/٠٠٢٩٣)٢٧ ٠/٨٣٣٣٣ ٠/٨٣۶(٠/٠٠٣١١)٠٨ ١/۶ ١/۵٩٢٣۵(٠/٠٠٣٧١)

۶ ٠/۴۵٠٧٨ ٠/۴۵٢۵١(٠/٠٠٢۵٣) ٠/٨٧۵ ٠/٨٧۶(٠/٠٠٢٨١)٩٧ ١/٧١ ١/٧١٣٧٢(٠/٠٠٣۶٧)

٨ ٠/۴۵٨۶٨ ٠/۴۵٨١٣(٠/٠٠٢۴٨) ٠/٩ ٠/٨٩٢۶۶(٠/٠٠٢۶٨) ١/٧٧٧٧٨ ١/٧٧١١٢(٠/٠٠٢۶۵)

١٠ ٠/۴۶۴۴۶ ٠/۴۶٣٣۶(٠/٠٠٢٢٧) ٠/٩١۶٧ ٠/٩١٠١۴(٠/٠٠٢۴۵) ١/٨١٨١٨ ١/٨١۴٨۴(٠/٠٠٢٢١)

WSELF

٢ ٠/۴٢۶۶۵ ٠/۴٢۴۵(٠/٠٠٧٨٩)٨ ٠/٧۵ ٠/٧۵٢٢٧(٠/٠٠۴٨٠) ١/٣٣٣٣٣ ١/٣٢٢٨٢(٠/٠٠٣۵٩)

۴ ٠/۴٣٩٧١ ٠/۴٣۶۴(٠/٠٠٧٧٢)٢ ٠/٨٣٣٣٣ ٠/٨٣٣٢٨(٠/٠٠٣۶۵) ١/۶ ١/۶٠۶(٠/٠٠٢١٨)١٨

۶ ٠/۴۵٠٧٨ ٠/۴۵١٨۴(٠/٠٠۶٣١) ٠/٨٧۵ ٠/٨٧۵(٠/٠٠٢٩٨)٩١ ١/٧١۴٢٨ ١/٧١٢۴٨(٠/٠٠١۶۴)

٨ ٠/۴۵٨۶٨ ٠/۴۵۶٠٩(٠/٠٠۶٣٩) ٠/٩ ٠/٨٩٩٨۴(٠/٠٠٢۶٣) ١/٧٧٧٧٨ ١/٧٧١٠٨(٠/٠٠١۴١)

١٠ ٠/۴۶۴۴۶ ٠/۴۶۴٧۴(٠/٠٠۶٢٨) ٠/٩١۶۶٧ ٠/٩١۵٢٣(٠/٠٠٢١۵) ١/٨١٨١٨ ١/٨١۶٨٠(٠/٠٠١١۴)
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WSELF و SELF زیان تابع تحت جفریز پیشین از استفاده با خطر نرخ تابع بیزی براورد محاسبه :۴ جدول

(θ, γ) (٠/۵, ٠/۵) (١, ١) (٢, ٢)

t h(t) hBE(hPR) h(t) hBE(hPR) h(t) hBE(hPR)

SELF

٢ ٠/۴٢۶۶۵ ٠/۴٢۵٨١(٠/٠٠٣٣۶) ٠/٧۵ ٠/٧۵(٠/٠٠٣٠٢)٠١٠ ١/٣٣٣٣٣ ١/٣٣١۴۶(٠/٠٠٢۶۶)

۴ ٠/۴٣٩٧١ ٠/۴٣٩٣۶(٠/٠٠٣٠٩) ٠/٨٣٣٣٣ ٠/٨٣۴(٠/٠٠٢٣٧)١١ ١/۶ ١/۵٩٣٨٧(٠/٠٠٢۴۵)

۶ ٠/۴۵٠٧٨ ٠/۴۵٢۶٢(٠/٠٠٢٩۶) ٠/٨٧۵ ٠/٨٧٩۵۶(٠/٠٠٢١٧) ١/٧١۴٢٨ (٠/٠٠١٨٣)١/٧١٢١٣

٨ ٠/۴۵٨۶٨ ٠/۴۵۵٠۴(٠/٠٠٢٧۴) ٠/٩ (٠/٠٠٢٩٢)٠/٩٠١٠٨ ١/٧٧٧٧٨ ١/٧٧٩۴۴(٠/٠٠١٧١)

١٠ ٠/۴۶۴۴۶ ٠/۴۶(٠/٠٠٢١٨)٠٠١ ٠/٩١۶٧ ٠/٩١١۶۵(٠/٠٠١٩٣) ١/٨١٨١٨ (٠/٠٠١١٩)١/٨١٢٨٨

WSELF

٢ ٠/۴٢۶۶۵ ٠/۴٢٨۴(٠/٠٠٨٢٩)٩ ٠/٧۵ ٠/٧۵۶٢٨(٠/٠٠۴۵٨) ١/٣٣٣٣٣ ١/٣٣٩٨۴(٠/٠٠٣١٨)

۴ ٠/۴٣٩٧١ ٠/۴٣٧٣۵(٠/٠٠٧۵۴) ٠/٨٣٣٣٣ ٠/٨٣١٢۶(٠/٠٠٣۶٨) ١/۶ ١/۵(٠/٠٠٢٨٧)٩٨٣٢

۶ ٠/۴۵٠٧٨ ٠/۴۵٣۵٧(٠/٠٠۶١٠) ٠/٨٧۵ ٠/٨٧١٣۴(٠/٠٠٢٨۶) ١/٧١۴٢٨ ١/٧١۶٢٨(٠/٠٠٢۶٢)

٨ ٠/۴۵٨۶٨ ٠/۴۵١٧٢(٠/٠٠۵۴٣) ٠/٩ ٠/٩٠٨٧٢(٠/٠٠٢٧۵) ١/٧٧٧٧٨ ١/٧٧١٢۶(٠/٠٠٢١٨)

١٠ ٠/۴۶۴۴۶ ٠/۴۶٣٩١(٠/٠٠۵١٣) ٠/٩١۶۶٧ ٠/٩١۵۴٩(٠/٠٠٢۶٢) ١/٨١٨١٨ (٠/٠٠٢٠٢)١/٨١٢٩٧
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رگرسیون مدل�های در آمیخته پولیای درخت�های کاربرد

صبوری١ هادی

زابل دانشگاه

رگسیون در است. واقعیت به مدل بیشتر چه هر بودن نزدیکتر دغدغه مهمترین رگرسیونی مدل�های جمله از آماری سازی مدل بحث در چکیده:

توزیع یک به محدود آنرا نه، یا و کنیم انتخاب اشتباه به را خطا جمله توزیع ما اگر می�کند. بازی زمینه این در را کلیدی و مهم نقش خطا جمله

آمیخته پولیای درخت�های توزیع معرفی با تا کردیم سعی نوشتار این در ما می�کاهیم. آن کارایی از و کرده محدود را مدل واقع در کنیم، خاص

محدود نیز را مدل و مدل) بیزی (ویژگی کنند برآورد را خطا جمله توزیع خودشان بدهیم اجازه داده�ها به خطا، جمله (پیشین) توزیع عنوان به

دوم یخش در ادامه در و نمودیم معرفی آن� پیرامون مختصری تاریخچه با را پولیا درخت�های ابتدا آمیخته). (مدل نکرده�ایم خاصی توزیع به

کنیم. استفاده خطا جمله توزیع عنوان به شده معرفی توزیع از کردیم سعی ٣ بخش در سپس نمودیم. معرفی را متناهی آمیخته پولیای درخت�های

دادیم. انجام واقعی داده�ها برای را سازی شبیه نهایت در و

کارلو. منت شبیه�سازی روش�های رگرسیون، آمیخته، پولیای درختهای کلیدی: واژه�های

.99X99 ،99X99 ،99X99 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

توزیع معموال کالسیک رویکرد در خطاست. جمله توزیع تکلیف کردن مشخص قسمت مهمترین شاید رگرسیونی مدل یک سازی پیاده مراحل در

نیز سومی رویکرد کنند. می برآورد بیزی استنباط از استفاده با را خطا توزیع پارامترهای بیزی رویکرد در اما کنند. می فرض معلوم را خطا

می�شود. جسته سود رگرسیونی مدل برازش برای بیزی رویکرد از و شده فرض مجهول پارامتر عنوان به خطا توزیع خود رویه این در که دارد وجود

گرفتند، نظر در خطا توزیع برای پیشین توزیع عنوان به را مدی تک پارامتری توزیع�های از شده آمیخته دیریکله فرآیند (٢٠٠١) گلفند و کوتاس

است، آمده بدست آماری توزیع�های از استاندارد خانواده�ای از آمیزه�ای صورت به که است پارامتری خانواده�ای تعمیم از آن�ها مدل واقع در که

مدل است، مدی تک خطا جمله توزیع می�دانیم که زمانی می�رسد نظر به می�باشد. نیز چولگی کردن لحاظ برای پارامتری شامل توزیع این که

در پولیا درخت خطا جمله برای پیشین توزیع آن در که کردند معرفی را رگرسیونی مدل (١٩٩٩) مولیک و واکر می�کند. عمل خوب بسیار اخیر

خود نوبه به هم باز ولی نبود) آمیخته (توزیعی نبود پارامتری توزیع�های از تعمیمی آن�ها توسط رفته بکار توزیع که هرچند بود. شده گرفته نظر

باشد. نیز چوله و مدی چند توزیع�های بین از خطا جمله توزیع کاندیدای که می�دهد اجازه خطا جمله به اینکه جمله از داشت: مزایایی

h.saboori@uoz.ac.ir : صبوری ١هادی



.((١٩٧۴) فرگوسن و (١٩۶۴) فابیوس ،(١٩۶٣) (فریدمن بود گرفته قرار توجه مورد پپیش دهه چندین در پولیا درخت اساس بر مدل�بندی

مورد ممکن) غیر اوقات گاهس (و پیچیده محسبات سبب به نیز پولیا درخت�های شده�اند، نهاده بنا دیریکله فرآیند مبنای بر که مدل�هایی مانند

روش�های ارائه دیگر طرف از و سو یک از ریاضی محاسبات در آن�ها کاربرد و رایانه�ها پیشرفت به توجه با اخیر دهه در اما نشد. واقع اقبال

گرفتند. قرار توجه مورد روش�ها این دوباره شبیه�سازی، گوناگون

یافته تعمیم خطی مدل�هایی در تصادفی اثرات برای پیشین توزیع عنوان به می�توان پولیا درخت�های از که دادند نشان (١٩٩٧) مولیک و واکر

تصادفی پولیای درخت�های عنوان تحت مدلی نیز (١٩٩٩) پادوک نمود. استفاده نیست مناسب پارامتری تحلیل آن�ها برای که داده�هایی برای

داد. قرار بررسی مورد را آن ویژگی�های و کرد معرفی را

است، شده آمیخته مناسب پارامتری خانواده�هایی مرکزیت به که پولیا درخت�های پیشین توزیع اساس بر را رگرسیون تا شده سعی نوشتار این در

مورد در نیز پیشین اطالعات سری یک که شده نهاده بنا پارامتری توزیع اساس بر مدل می�کنیم فرض روش این در واقع در کنیم. پیاده�سازی

خودداری خاص توزیع یک به مدل کردن محدود از پارامتری توزیع�های از خانواده یک حول پولیا درخت�های سازی آمیخته با داریم. توزیع آن

دارد. کارلو منت الگوریتم کارایی افزایش بر بسزایی تاثیر سازی آمیخته این همچنین و می�شود

آن خطای جمله که را رگرسیونی مدل نیز سوم بخش در و می�کنیم. معرفی را آن�ها متناهی شکل و آمیخته پولیای درخت�های دوم بخش در

مسائ پیرامون را مثالی انتها در و می�کنیم. معرفی را مدل این متناهی برآوردهای همچنین و است آمبخته پولیا درخت�های پیشین توزیع دارای

مینماییم. ارائه شده بیان

سمینار در شرکت به عالقمندان تا می�شود بیان اختصار به تصادفی فرایندهای و احتمال سمینار دهمین مقاالت نگارش نحوه نوشته این در

درآورند. سمینار موردنظر فرمت به را خود مقاالت راحتی به

یا نباشد سمینار فرمت در مقاله اگر که است بدیهی باشد. فرمت همین اساس بر زی�پرشین نرم�افزار از استفاده با صفحه ٨ حداکثر مقاله

فایل) این در تغییر هیچ بدون فونت- (همین فرض پیش فونت یکپارچگی، برای می�شود. بازگردانده باشد، بیشتر ٨ از آن صفحه�های تعداد

مثال:� عنوان به کنید. استفاده lr دستور از می�توانید کنید، استفاده انگلیسی واژه�های از متن در می�خواهید اگر گیرید. کار به را Yas فونت یا

است.» آماری نرم�افزار یک MiniTab»

پولیا درخت�های ٢

ویلیمامز و مالدین و (١٩٩٢) الوین و (١٩٩۴) الوین می�آید. بدست دیریکله فرآیندهای تعمیم از که است احتمالی اندازه�های پولیا درخت�های

مجموعه آن�گاه بگیرید نطر در را E = {٠,١} مجموعه دادند. توسعه می�گیرد قرار استفاده مورد امروزه که شکلی به را پولیا فرآیند (١٩٩٢)

کنید: فرض زیر صورت به را Em

Em = E × E × ...× E
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(Ω,F) فضای بگیرید نطر در را E∗ =
∪m=١
∞ Em همچنین است. آمده بدست E مجموعه بار m حاصلضرب از که است فضایی EM

B٠ ∩B١ = ϕ ، Ω = B٠ ∪B١ که بگیرید نظر در طوری {Bϵ}ϵ∈Em مجموعه را Ω بگیرید.افرازهای نطر در تفکیک�پذیر فضای یک را

می�کنیم: تعریف زیر ورت به را Π فضای آن�گاه . Bϵ = Bϵ٠ ∪Bϵ١ ، Bϵ٠ ∩Bϵ١ = ϕ ، ϵ ∈ E∗ تمام برای و

Π = {{Bϵ}ϵ∈Em : m = ١,٢, ...}

صورت به و (Π,Aگویند پارامتر با پولیا درخت پیشین یک با پولیا درخت توزیع یک (Ω,F) روی Gرا تصادفی احتمالی اندازه .١.٢ تعریف

y = {Y } ∪ {Yϵ; ϵ ∈ E∗} تصادفی بردار و A = {αϵ; ϵ ∈ E∗} از نامنفی تعدادی هرگاه می�دهند نشان G|Π,A ∼ PT (Π,A)

طوریکه: باشند داشته وجود

باشند. مستقل y تصادفی بردار اعضای تمام -١

توزیع دارای Yϵ = (Yϵ٠ , Yϵ١) نیز ϵ ∈ E∗ هر برای و بوده Dirichlet(α٠, α١) توزیع دارای Y = (Y٠, Y١) تصادفی بردار -٢

باشد. Dirichlet(αϵ٠ , αϵ١)

باشیم: داشته ϵ ∈ E∗ هر و m = ١,٢, ... هر برای -٣

G(Bϵ١...ϵm) = Πmj=١Yϵ١...ϵj

کافیست دیزیکله فرآیند داشتن برای که داد نشان او پولیاست، درخت�ها از خاصی حالت دیریکله فرآیندهای که داد نشان (١٩٧۴) فرگوسن

آزاد دم فرآیند یک احتمالی اندازه این واقع در که اینست دیریکله فرآیندهای مزیت بگیریم. αϵ = αϵ٠ + αϵ١ پولیا درخت�های تعریف در که

G فضای که داد قرار شروطی A روی بر میتوان که است این بر پولیا درخت�ها مزیت اما ندارد. استنباط بر تاثیری Π افراز انتخاب که است

باشد. ١ احتمال با پیوسته مطلقا فضای یک

سپس W١, ...,Wn|G
iid∼ G و G|W,Π,A ∼ PT (Π,A) اگر نیستند. بی�بهره نیز بودن مزدوج خاصیت از پولیا درخت�های

Bϵ در که ,W١ای ...,Wn تعداد nϵ که A∗ = {α∗ϵ = αϵ + nϵ; ϵ ∈ E∗} که G|W,Π,A ∼ PT (Π,A|W ) = PT (Π,A∗)

شده�اند. واقع

G٠ معلوم توزیع یک حول را پولیا درخت ما است. سختی بسیار کار Π افراز و A خانواده کردن مشخص بکبار برای حتی عمل در

k = چندک با همزمان طور به Π افراز سطح m از هریک انتخاب می�کنیم فرض می�کنیم. مرکزی Ω = R روی G٠(t) , cdf با

ϵ١, ..., ϵm ∈ برای .αϵ٠ = αϵ١ , α٠ = α١ باشیم: داشته ϵ ∈ E∗ تمام برای آن بر عالوه و بوده ٠,١,٢, ...,٢m, G−١٠ (k/٢m)
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می�نویسیم. ٢ مبنای در را ١٠ مبنای در N عدد یک که کرد تصور میتوان معلوم Em

می�کنیم: تعریف زیر بازه�ی را Bϵ١...ϵm ما

(
G−١{N/٢m}, G−١{(N + ٢/(١m}

)
بنابراین: و

E
{
G(Bϵ١...ϵm)

}
=

m∏
j=١

E(Yϵ١...ϵj ) = ٢−m = G٠(Bϵ١...ϵm)

انحراف G٠ از می�تواند G میزان چه به که می�کند مشخص A خانواده می�شود. مرکزی G٠ مانند احتمالی اندازه یک حول پولیا درخت

است. دیریکله فرآیند در دقت پارامتر نقش مشابه مطلب این کند. پیدا

پیوسته مطلقا G به یک احتمال با نیز αϵ١...αϵm
= m٢ و منفرد پیوسته G به یک احتمال با αϵ = ١ که داد نشان (١٩٧۴) فرگوسن

مالیک و واکر است. مهم بسیار می�شود، انجام سازی آمبخته آن روی که توزیعی انتخاب که داد نشان (١٩٩٢) الوین می�شود. منجر

آن مشابه خانواده�هایی نیز (٢٠٠١) گوگلیمی و برگر گرفتند. نظر در را αϵ١...αϵm
= cm٢, c > ٠ فرم نیز (١٩٩٩) پادوک و (١٩٩٢)

انتخاب با که دادند نشان آن�ها .ρ(m) = m٢,m٣,٢m,۴m,٨m زمانیکه بخصوص گرفتند نظر در αϵ١...αϵm
= cρ(m) صورت به

اگر ρ(m) هر برای که دادند نشان نیز کلی حالت در .((١٩٩١) همکاران و (بارون است برقرار سازگاری قضیه شرایط ρ(m) = nm

η > ٠ که ρ(m) = (η+١)m یا ρ(m) = mη+١ کنید فرض مثال عنوان به است. پیوسته مطلقا G باشد،
∑∞
m=١ ρ(m)

−١
<∞

فهم برای تواناست. کافی اندازه به توزیع آینده از تصویری ارائه برای αϵ١...αϵm
= m٢ خانواده که می�یابیم در c مختلف مقادیر به توجه با

داریم: c→∞ که زمانی G(t|W ) تعریف با نمایید. دقت زیر رابطه دو به مدل روی c تاثیر بیشتر

G(t|W ) = G{(−∞, t)}|W (١)

G(t|W )
d−→ G٠(t)

داریم: c→ −∞ که زمانی و

G(t|W )
d−→

n∑
j=١

pjI(−∞,t](Wj)
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و داد انجام تجربی توزیع مبنای بر را استنباط باید c کوچک مقادیر برای یعنی .(P١, ..., pn) ∼ Dirichlet(١, ...,١) آن در که
دیریکله فرآیند در که است نتایجی مشابه نیز نتیجه این کرد. تکیه شده زده حدس پارامتری توزیع بر استنباط برای ید با است برگ c که زمانی

می�کند. بازی پیشین وزن�های همان یا دقت پارامتر را cنقش دیریکله فرآیند در که مواجهیم. آن با

متناهی پولیای درخت�های ١.٢

افراز متناهی تعداد عمل در اغلب اما نظری). (جنبه می�شود استفاده برش) اعمال (بدون کامل فرم با پولیا درخت�های از دقیق محاسبات در

را مقدار این می�توان چگونه که مساله این پیرامون (١٩٩۴) الوین متناهی). پولیای (درخت می�شود استفاده رسانی بروز برای Mتا مثال ،Π

می�دهند: نشان زیر نماد با را متناهی پولیای درخت�های اما پرداخته. بحث به آورد بدست پسین چگالی روی محدودیت دادن قرار با

G|ΠM ,AM ∼ PT (ΠM ,AM )

به می�توان مجموعه�ها این در هستند. پولیا درخت شاخه�های پایین�ترین یا دورترین می�گیرند قرار M سطح در که مجموعه�هایی واقع در

شده). مشخص همگرایی نظر از (وضعیتش است شده نزدیک G٠ به یا و شده یونیفرم توزیع ،G یا که کرد فرض صورت این

با همراه که M به دادن اجازه با می�باشد. M برای مناسبی انتخاب ٢logn٢ مقدار که می�کنند پیشنهاد (٢٠٠٢) جانسون و هانسون

مثال عنوان به می�کنیم. نزدیک واقعیت به بهتر و بهتر بیشتر، نمونه�ای داده�های با را G ما واقع در کند پبدا افزایش (n) نمونه حجم افزایش

باند هر عرض ما که است مطلب این مشابه ایده این باشد. ٢۵ نمونه حجم Mو = ١٠ در پارتیشن ١٠٢۴ که است منطقی غیر مطلب این

می�کند. پیدا افزایش داده�ها تعداد که حالی در دهیم کاهش را هیستوگرام نمودار در

پولیا� درخت�های از آمیزه�هایی ٢.٢

خاص توزیع یک به مدل کردن محدود چون شود. استفاده خاص توزیع نوع یک از پولیا درخت سازی آمیخته برای که است اشتباه این عمل در

دادند نشان (١٩٩٩) همکاران و بارون که دیگری مشکل اما کرد). فرض تصادفی متغییر را پارامترها (باید می�کند. محدود نیز را پسین توزیع

شده افراز مجموعه�های مرزهای در توجهی قابل پرش�های بود آمده پولیابدست درخت�های پیشین�های از که پسینی توزیع که بود قرار این از

آمیخته پولیای درخت�های مشکل دو این تقلیل برای (٢٠٠٢) جانسون و هانسون می�کرد. ایجاد اخالل پسین توزیع همگرایی در که داشت،

توزیع پارامترهای می�دهیم اجازه که می�آید بدست صورت این به است شده ساخته G مبنای بر که آمیخته پولیای درخت یک کردند. معرفی را

باشد، تصادفی بتواند A خانواده (یا) و G٠ مرکزی

G|Θ, G ∼ PT (ΠΘ,AΘ), Θ ∼ fΘ(θ), C ∼ fC(c)
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با استاندارد احتمالی توزیع�های از خانواده یک مبنای بر پارتیشن�بندی که بگیرید نظر در صورت این به را آمیخته پولیای درخت�های

است. آمده بدست Θ واریانس

آن�ها دادند. قرار بحث مورد بود، گرفته نظر در را دیریکله فرآیند از آمیزه�ای که (١٩٨٩) گویک از خاص حالت یک (٢٠٠١) کوتاس و گلفند

سازی آمیخته برای پایه عنوان به آن از هم ما که دادند قرار استفاده مورد پولیا درخت�های سازی آمیخته برای پایه عنوان به را زیر توزیع

کرد. خواهیم استفاده خطا جمله برای پیشین توزیع عنوان به پولیا درخت�های

f(x|θ, γ) = ١
γ
gθ(

x

γ
)I(−∞,٠)(x) + γgθ(γx)I[٠,∞)(x)

است. ٠ حول متقارن مدی تک احتمالی توزیع یک gθ و γ > ٠ آن در که

پیش�بینی خطای توزیع ٣

و Θ = θ کنید فرض است. صفر میانه با آمیخته پولیای درخت�های آن خطای جمله که دهیم برازش را رگرسیونی مدل می�خواهیم ادامه در

می�کنیم، تولید Bθϵ١...ϵm گرفتن نطر در با m سطح برای را Πθ افراز باشد. معلوم

Bθϵ١...ϵm =
(
G−١θ (N/٢m), G−١θ ((N + ٢/(١m)

)
(٢)

می�شود. ϵ١...ϵm ،٢ مبنای در که است عددی N آن در که

صورت به را خطا توزبع حال است. صفر میانه دارای لبگ اندازه اساس بر که است gθ چگالی تابع دارای باشدکه Gθ ما پایه اندازه کنید فرض

می�گیریم: درنظر زیر

W١,W٢,W٣, ...|G ∼ G, G|θ ∼ PT (Πθ,A)

که

A =
{
αϵ١...ϵj = cj٢ : ϵ١...ϵj ∈ {٠,١}j , j ∈ N

}
(٣)

می�کنیم. ٠ را G میانه ،α٠ = α١ −→∞ دادن قرار با
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رگرسیونی مدل ۴

هانسون همچنین و بود ساده پولیای درخت توزیع دارای آن خطای جمله که دادند قرار بررسی مورد را رگرسیونی مدل (١٩٩٩) مالیک و واکر

درخت سپس می�کنیم. استفاده آمیخته پولیای درخت از نوشتار در ما کردند. استفاده آمیخته پولیای درخت از آن جای به (٢٠٠٢) جانسون و

پیرامون استنباط G فرآیند حاشیه�ای�ها آوردن بدست از پی می�دهیم. قرار (پسین) پیشبین توزیع را استنباط اساس و کرده حاشیهای را پولیا

.(MCMC) می�دهیم انجام پسین توزیع�های از نمونه استخراج با را خطا جمله

بگیرید: نظر در را زیر کامل مدل ابتدا

Yi = −X
′

iβ +Wi; i = ١, ..., n, β ∼ fβ(β),

W١, ...,Wn|G ∼ G, G|Θ ∼ PT (ΠΘ,A),Θ ∼ fΘ(θ) (۴)

بدست زیر صورت به ((١٩٩۴) الوین ۴ قضیه اساس (بر β,Θ|Y توام توزیع بنابراین است. شده تعریف ٣ در A و ٢ در ΠΘ آن در که

می�آبد:

fβ,Θ(β, θ|Y ) ∝ fβ(β)fΘ(θ)×
n∏
i=١

fθWi|W١:i−١
(Yi +X

′

iβ|Y١ +X
′

١β, ..., Yi−١ +X
′

i−١β) (۵)

متروپلیس بنابراینالگوریتم و است محاسبه قابل βها تمام تقریبا برای فوق توام توزیع (٢٠٠٢) جانسون و هانسون (١) گذاره اساس بر

است. استفاده قابل پسین استنباط برای ((١٩٩۴) (تایرنی هستینگز

بودن). (هموار است (٠ در جز (به پذیر مشتق Y|١+Wnتابعی پیشبین چگالی (٢٠٠٢) جانسون و هانسون ٣ قضیه اساس بر

می�گیریم: نظر در زیر صورت به را کامل مدل از متناهی تقریب اما

Yi = −X
′

iβ +Wi; i = ١, ..., n, β ∼ fβ(β),

W١, ...,Wn|G ∼ G, G|Θ ∼ PT (ΠΘ
M ,AM ),Θ ∼ fΘ(θ) (۶)

است: زیر صورت به β,Θ|Y برای پسین توزیع شده�اند. داده Mبرش سطح در البته که شده�اند تعریف ٣ در AM و ٢ در ΠΘ
M که

fMβ,Θ(β, θ|Y ) ∝ fβ(β)fΘ(θ)×
n∏
i=١

fθ,MWi|W١:i−١
(Yi +X

′

iβ|Y١ +X
′

١β, ..., Yi−١ +X
′

i−١β) (٧)
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مثال ۵

می�کنیم: پیاده�سازی را زیر مدل رگرسیون، در آمیخته پولیای درخت�های کاربرد از مثالی عنوان به

Yi = Xiβ +Wi, i = ١, ..., n

Wi|G ∼ G

G|α, σ٢ ∼ PT (Πσ
٢
,A) (٨)

با همزمان طور به Πσ
٢
افزاز از m سطح هر انتخاب با σ٢ واریانس و ٠ میانگین با نرمال توزیع حول را پولیا درخت مدل این در که

درنظر زیر صورت به پارامترها سایر برای نیز را پیشین توزیع�های کرده�ایم. آمیخته نرمال توزیع همان از k/٢m, k = ٠, ...,٢m چندک�های

گرفته�ایم

α|a٠, b٠ ∼ Gamma(a٠, b٠)

σ−٢|τ١, τ٢ ∼ Gamma(τ١, τ٢) (٩)

را پاسخ متغیر ببریم. بکار ورزشکار ٢٠٢ به مربوط داده�ها برای را پولیا درخت آمیخته رگسیونی مدل شده سعی عملی مثال عنوان به

مالحظه زیر شکل�های در را تکرار بار ١٠٠٠٠ از حاصل نتایج گرفتیم. نظر در جنسیت و lbm ترتیب به را مستقل متغیرهای و bmiشاخص

می�نمایید:

نتیجه�گیری و بحث

عنوان به پولیا درخت�های آمیخته توزیع�های گرفتن در با است. رگرسیونی مدل�های در موارد بحث�یرانگیزترین از رگرسیون در خطا جمله توزیع

نکرده�ایم. خاصی توزیع به محدود را مدل هم و کنند مشخص را خطا توزیع تکلیف خودشان میدهیم اجازه داده�ها به خطا، جمله توزیع
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ورزشکار. ٢٠٢ به مربوط داده�های سازی شبیه بار ١٠٠٠٠ حاصل نتایج :١ شکل

۵٩٨



تکین مقادیر مجموع آنالیز

٢ نصیرزاده رویا صداقت١، عظیمه

ایران فسا، ،دانشگاه پایه علوم ،دانشکده آمار گروه

چکیده:

ناپارامتری روش یک SSA باشد. می زمانی سری های داده درتحلیل ها تکنیک قدرتمندرین از یکی SSA تکین مقادیر مجموعه آنالیز

سری ابتدا تکنیک، این در شود. نمی گرفته نظر در نوفه و سیگنال های قسمت از کدام هیچ برای خاصی آماری فرض هیچ معموال که باشد می

می بازسازی سری های مولفه مناسب، بندی گروه با سپس کنند. می تجزیه نوفه و نوسانی مولفه روند، مانند تفسیر قابل ی مولفه چند به را

را روش این مثال یک کمک به سپس کنیم. می ذکر علوم از بعضی در را آن کاربرد و کرده معرفی را SSA روش ابتدا مقاله این در شوند.

کنیم. می مقایسه زمانی سری معروف های مدل از بعضی با را آن و داده شرح

گانه. سه ویژه مقدار جفتی، دار شیب ای نقطه نمودار پنجره، طول ، w همبستگی تکین، مقادیر مجموعه آنالیز کلیدی: واژه�های

62H25 ، 37M10 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

تعداد که طوری به کرده، جلب خود به را پژوهشگران از بسیاری توجه تکنیک این زمان آن از شد. مطرح (١٩٨۶a) کینگ و برومهد برومهد و

کرد. اشاره فیزیک ژئو و فضا هوا، و آب های داده تحلیل در آن کاربرد به توان می جمله از است. شده نوشته مختلف علوم در مقاله زیادی

بهتر بینی پیش برای روشی مطالعه منظور به SSA آموزشی کارگاه یک ٢٠١۴ سال در (BU)انگلستان دورنموت دانشگاه بازرگانی دانشکده

کدام هر که است تفسیر قابل و مستقل های مولفه از کوچکی تعداد به اصلی سری تجزیه SSA در هدف کرد. معرفی زمانی سری های داده

ابزار یک SSA که گفت توان می تر دقیق طور به شوند. شناخته نوفه یا فصلی مولفه روند، یک عنوان به بتوانند مجموعه این های مولفه از

دوره فصلی تغییرات استخراج سازی، هموار متفاوت، پذیری تفکیک برای روندهایی کردن پیدا مانند مسائل از بسیاری حل برای قدرتمند

کردن پیدا ها، آن بینی پیش و پیچیده های روند استخراج سازی شبیه متفاوت، های دامنه با هایی بینی پیش استخراج بزرگ، و کوچک های

باشد. می تغییر ی نقطه تعیین و کوتاه زمانی سری در ساختار

گروه برای که تکمیلی اطالعات از بعضی ٣ بخش در است. شده داده شرح SSA روش الگوریتم ٢ بخش در است. بخش ۴ شامل مقاله این

zh.sedaghat@gmail.com صداقت: ١عظیمه



به ۴ بخش در ایم. داده شرح تری دقیق طور به را روش این مثال یک کمک به سپس است. شده بیان کند، کمک ما به تواند می بهتر سازی

کردیم. مقایسه پارامتری های مدل از بعضی با را SSA روش ادامه در ایم، پرداخته تکنیک این بینی پیش برای روش یک بیان

الگوریتم ی برنامه ٢

این به است صفر غیر سری یک X که کنید فرض همچنین بگیرید. نظر در X = (X٠, ..., XN ), N > ٢ صورت به زمانی سری یک

و بازسازی، و تجزیه است: وابسته هم به ی مرحله ٢ شامل SSA تکنیک باشد. xi ̸= ٠ ، i ∈ {١, . . . , N} یک حداقل برای که معنی

تجزیه نوفه و نوسانی ی مولفه روند، مانند تفسیر قابل ی مولفه چند به را سری ما اول گام در شوند. می جداگانه گام ٢ شامل دومرحله هر

پیش برای ندارند، ای نوفه هیچ که شده بازسازی های سری از نهایت در شوند می بازسازی اصلی های سری های مولفه دوم گام در و کنیم می

قطری میانگین و بندی گروه و تجزیه مرحله های گام از (SVD) مقدارها ویژه تجزیه و نشانیدن کنیم. می استفاده ها داده جدید نقاط بینی

(٢٠٠٧ ) همکاران و گولیندینا همکاران و گولیدینا توسط که ای شیوه راستای در مقاله این باشند. می بازسازی ی مرحله های گام از گرفتن

گام نشانیدن زیرا خوانند caterpillar را آن ١٩٩٧ زیگالسکی و (اینلو نامند. می SSA caterpillar را شیوه این باشد. می اند، کرده بیان

کنید.) مراجعه http://www.gistatgroup.com/catبه بیشتر اطالع برای بود. زمانی سری طول در پا صد کرم حرکت شبیه الگوریتم های

است شده آورده SSA روش از کوتاه روشن مبحث یک ادامه (در است. شده آورده SSA تکنیک مختلف های گام خالصه طور به بخش این در

کنیم. می استفاده (٢٠٠٧ ) همکاران و فصل)گولیندینا همکاران(١و٢ و گولیاندینا از عمدتا ما فصل این ی ادامه در که باشید داشته توجه (

تجزیه اول: مرحله
نشانیدن اول: گام

Y١, ..., YK بعدی چند سری به را X = (x١, ..., xN ) بعدی یک زمانی سری که باشد نگاشتی عنوان به تواند می نشانیدن ی مرحله

١ < L < N است، صحیح عدد یک L که K = N − L+ ١ و بعدی L برداری Yi = (xi, ..., xi+١)
T جا این در کند، می تبدیل

نتیجه شوند می نامیده L-تاخیر بردارهای Yi بردارهای است. نشانیدن مرحله مجهول پارامتر تنها طول نامند. می پنجره طول را L باشد. می

: باشد می زیر صورت به X سری مسیر ماتریس گام این ی

Y = [Y١ : · · · : Yk]

Y = (Yij)
L∗ =


x١ x٢ . . . xk

x٢ x٣ . . . xk+١
...

...
. . .

...

xL xL + ١ . . . xN

 .

بنابراین است i+j ثابت مقدار برای یکسان مقادیر دارای Y ماتریس کنید می مشاهده که همانطور است. Yij = xi+j−٢ که است واضح
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است. زمانی سری و مسیر ماتریس بین یک به یک نگاشت یک L ، N مقادیر گرفتن نظر در ثابت با است هنکل ماتریس مسیریک ماتریس

مطالعه مورد مسئله به بستگی مناسب پنجره طول یک انتخاب است. تجزیه ی مرحله در پارامتر تنها L پنجره، طول شد گفته که طور همان

در N٢ از بزرگتر نباید البته باشد بزرگ کافی ی اندازه به باید L که گوید می ما به نظری نتایج دارد. زمانی سری مورد در قبلی اطالعات و

شود می پیشنهاد جداسازی برای گاه آن باشد، صحیح تناوب با متناوب ی دوره دارای ما زمانی سری که بدانیم اگر عالوه، به شود. گرفته نظر

و مباحث از (١٩٩۶)بعضی تونیس و السنر تونیس و الستر شود. گرفته نظر در تناوب دوره از صحیحی مضرب صورت به پنجره طول که

همکاران و محمودوند باشد. می مرسوم روش یک K = N
۴ انتخاب عمل، در که کنند می نشان خاطر و اند آورده L انتخاب برای را منابعی

کنند. می پیشنهاد را L = median(١, . . . , N) یعنی ها داده میانه ،(٢٠١٢) همکاران و محمودوند

مقدار ویژه تجزیه دوم: گام
و λ١ ≥ . . . ≥ λL ≥ ٠ که کنید فرض پردازیم. می مسیر ماتریس مقدارهای ویژه تجزیه به ،( SVD)مقدار ویژه ی تجزیه گام در

در d = max(i, such thatλi > ٠) = rankY همچنین باشند. Y Y T ماتریس ی ویژه بردارهای و مقادیر ترتیب به U١, . . . , UL

زیر صورت به توان می را مسیر ماتریس SVD آنگاه دهیم، قرار Yi =
√
λiUiV

T
i و Vi = Y TUi√

λi
، i = ١, . . . , d اگر بگیرید. نظر

نوشت:

Y = Y١ + · · ·+Yd (١)

شوند. می نامیده اصلی مولفه تحلیل و (EOF)متعامد توابع تجربی عامل ترتیب به Ui و Vi هستند. ١ رتبه دارای Yi های ماتریس

Y ماتریس طیف را {
√
λi} مجموعه و Y ماتریس تکین مقادیر را

√
λi و Y ماتریس گانه سه مقادیر امین i را (

√
λi, Ui, Vi) مجموعه

بهترین
∑r
i=١ Yi دیگر عبارت به است. بهینه r < d ی رتبه با Y (r) های ماتریس تمام میان در (١.٢) رابطه در موجود SVD نامند. می

کند. می فراهم Y مسیر ماتریس برای را تقریب

بازسازی دوم: مرحله
که طوری به کنیم می تقسیم گروه چند به را Y ماتریس بندی، گروه ی مرحله در

Y = YI١ + · · ·+YIm (٢)

انتخاب روند است. ij١, . . . , ijp از ای مجموعه Ij = {ij١, . . . , ijp} و YIj = Yij١ + . . . + Yijp ، j = ١,٢, . . . , که زمانی
متناظر ی ویژه مقادیر مجموع توسط Y های مولفه سهم بندی، گروه برای نامیم. می گانه سه ویژه مقادیر بندی گروه را I١, . . . , Im ی مجموعه

بوده مقادیر بیشترین آن سازنده های λi که کنیم می استفاده هایی Yi از مرحله این در که باشید داشته توجه شود. می محاسبه
∑

i∈I λi∑p
i=١ λi

یعنی

باشد.
∑

i∈I λi∑p
i=١ λi

≥ ٠/٩ مثال باشد بزرگ ممکن حد تا سازنده اصلی های مولفه سهم و

قطری میانگین دوم: گام
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ماتریس یک را [Y ∗ij ] ماتریس کنیم. می تبدیل N طول به سری یک به را (٢.٢) در موجود ماتریس هر قطری، گیری میانگین مرحله در

بگیرید. نظر در زیر صورت به L×K

Y ∗ij =

 yij , L < K

yij , O.W.

: کند می تبدیل زیر فرمول توسط g١, . . . , gN سری به را Y ∗ij ماتریس قطری میانگیری عمل

gk =


١

K+١
∑k+١
m=١ y∗m,k−m+٢, ٠ ≤ K < L ∗ −١

١
L∗
∑L∗
m=١ y∗m,k−m+٢, L ∗ −١ ≤ K < K∗

١
N−K

∑N−K∗+١
m=k−K∗+٢ y∗m,k−m+٢, K∗ ≤ K < N

(٣)

i+j = k+٢ توسط ماتریس فرعی قطر روی عناصر میانگین با (٣.٢) ی رابطه .L∗ = min(L,K) ∗Kو =Max(L,K) زمانیکه

می تعیین سری مقادیر بقیه صورت همین به و g١ = (y١٢+y٢١)
٢ داریم k = ١ برای و شود می g٠ = y١١ ، k=٠ انتخاب با است. ارتباط در

Xk = (Xk
١ , . . . , X

k
N ) سری و داده Wانجام = YIk , k = ١, . . . ,m ماتریسهای کلیه برای را قطری گیری میانگین عمل حال شوند.

است. برقرار X سری و Xk ی شده تشکیل های سری بین زیر رابطه که داد نشان توان می سادگی به کنیم. می تولید را

Xi =
∑m
i X

(k)
i

تکین مقادیر تحلیل کاربرد ٣

داده معرفی
مثالی عنوان به شده انجام آمریکا در ١٩٧٨-١٩٧٣ های سال در که تصادفی مرگ اسم به مشهور زمانی سری یک از ما قسمت این در

انتخاب زمانی سری از انتقالی هیچ بدون فصلی های مولفه تمام و ها مولفه روند ، SSA روش در کرد. خواهیم استفاده زمانی سری تحلیل برای

به توجه با است. شده داده نشان ١ شکل در تصادفی مرگ نمودار کنند. می پیروی Catterpilar افزار نرم از نتایج و ها شکل شوند. می

بیان به بخش این ی ادامه در داریم. گانه سه ویژه مقدار ٣۶ بنابراین گرفتیم. نظر در ٣۶ برابر را L ما تجزیه ی مرحله در شده داده پیشنهادهای

ها داده زمانی سری :١ شکل

به شود. می پرداخته است، الزم مسیر ماتریس ی ویژه مقادیر تجزیه در گانه سه ی ویژه مقادیر تشخیص برای که تکمیلی اطالعات از سری یک
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این از بعضی پردازیم. می نوفه و سیگنال استخراج برای مناسب هایی گروه ساختن منظور به هایی تکنیک بیان به قسمت این در دیگر بیان

پیش قسمت مهمترین و آخرین هستند. کمکی اطالعات ای دوره های تحلیل و جداپذیری جفتی، پراکندگی نمودار ویژه، مقادیر مانند ها روش

عمل خوب بسیار روندی و هارمونیک های مولفه استخراج سازی شبیه در SSA تکنیک دید، خواهیم که همانطور باشد. می سری آینده بینی

کند. می

روند استخراج ٣.٢
ستون و سطرها که باشید داشته توجه نباشد. فصلی های مولفه شامل که زمانی، سری در مدت دراز و آرام تغییرات از است عبارت روند

موقتی ساختار یک نیز اصلی های مولفه و مانده باقی ی ویژه بردارهای بنابراین گیرد. می سرجشمه اصلی سری زیر از X مسیر ماتریس های

مربوط گانه سه های ویژه تمام روند، استخراج برای که است داده نشان تجربه . بگیرند قرار زمانی سری عنوان به توانند می رو این از که دارند

بنابراین دهد. می نشان را اول گانه سه ی ویژه مقدار ١٣ به مربوط اصلی های مولفه ٢ شکل شوند. آوری جمع باید سری آرام تغییرات به

باشند. می روندی های مولفه ١٣ و و١٠ ۵ های مولفه

اول ی ویژه مقدار ١٣ به مربوط اصلی های مولفه :٢ شکل

نوسانات استخراج
ویژه مقادیر : ١ روش

می هم به نزدیک بسیار اغلب هارمونیک سری از گانه سه ی ویژه مقدار دو ی ویژه مقادیر آنگاه باشند بزرگ کافی اندازه به KوL،N اگر

مثال برای را ویژه مقادیر تمام ،٣ شکل کند. می آسان را نوسانی های مولفه بصری تشخیص حقیقت این پس، (٠.۵ فرکانس جز به ) شوند.

و ١۴-١۵ ،١٢-١١ ،٩-٨ ،۶-٧ ،٣-۴ ،٢-١ گانه سه ویژه مقادیر های جفت کنید می مشاهده که طور همان دهد. می نشان تصادفی مرگ

شده بیان نیز تناوب دوره میزان کردن مشخص برای هایی روش ادامه در باشند. می متناوب ی دوره با هارمونیک سری به مربوط ١۶-١٧

است.

ویژه مقادیر :٣ شکل

جفتی پراکندگی نمودار :٢ روش
ی دهنده نشان ۴ شکل است. جفتی پراکندگی نمودارهای از استفاده نوسانی، های مولفه استخراج به شناسایی برای دیگر روش یک

باشند. می ۶ و ۴ ،٣ ،٢ های دوره با نوسان کننده بیان ترتیب به که است صفر فاز با cos ، sin های دنباله جفت ۴ پراکندگی نمودارهای
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۶-٧ ،٣-۴ ،٢-١ های مولفه که کنیم می مشاهده شکل این کمک به باشند می ها داده جفتی ی ویژه بردارهای چپ سمت ۴ شکل در همچنین

هستند. فصلی های مولفه ٩-٨ و

جفتی بردارهای و sin / cos جفتی نمودار :۴ شکل

نگار دوره : ٣ روش
بعضی اطراف تیزی های قله نگار دوره نمودار اگر است. نوسانی های مولفه استخراج های راه از دیگر یکی نگار دوره نمودار از استفاده

سه ویژه مقادیر جفتی نگار دوره ۵ شکل دانست. نوسانی های مولفه به مربوط باید را گانه سه ویژه مقادیر گاه آن باشد داشته ها فرکانس از

تکنیک دو روش این کنید، می مشاهده که همانطور (٩-٨ ،۶-٧ ،٣-۴ ،٢-١ های (جفت دهد. می نشان را تصادفی مرگ مثال برای را گانه

کند. می تایید را قبل

دورنگار :۵ شکل

W همبستگی و جداپذیری :۴ روش
نوسان روند، یک عنوان به بتوانند سری این در ها مولفه از کدام هر که است دیگر های سری جمع به اصلی سری تجزیه SSA اصلی هدف

تجزیه که گفت توان می سختی به دارد. مسئله این سازی رسمی در را مهمی بسیار نقش ها سری از جداسازی مفهوم شوند. شناسایی نوفه یا و

یک باشند. هم از جداسازی قابل ( (تقریبا سری در افزایشی های مولفه که باشد آمیز موفقیت تواند می زمانی تنها X های سری از SSA ی

سه ویژه مقادیر تمام دیگر عبارت به است. شده بازسازی های مولفه در w همبستگی بودن صفر سری، ٢ تقریبی جداسازی برای اساسی شرط

اندازه این است. جداسازی عوامل از یکی W همبستگی باشند. ها سری در باال همبستگی با هایی مولفه به مربوط تواند می گروه یک گانه

است. –متعامد W از X٢ و X١ سری دو منبع از طبیعی گیری

ρ
(ω)
١٢ =

⟨X(١), X(٢)⟩ω
∥X(١)∥ω∥X(٢)∥ω

که زمانی

∥Xi∥ω =
√
⟨X(i), X(i)⟩ω, ⟨X(i), X(i)⟩ω =

N−١∑
k=٠

ωkx
(i)
k x

(j)
k , (i, j = ١,٢)
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ωi =


i+ ١ ,٠ ≤ i ≤ L∗ − ١
L∗ , L∗ ≤ i ≤ K∗

N − i K∗ ≤ i ≤ N − ١

- w از ها سری باشد بزرگی مقدار اگر که درحالی هستند متعامد - w تقریبا سری دو آنگاه باشد کوچک w – همبستگی مطلق قدر مقدار اگر

می نشان شده بازسازی های مولفه ٣۶ تمام با را w-همبستگی ماتریس ۶ شکل داشت. خواهند بدی جداپذیری و شوند می دور بودن متعامد

بیشتر آن همبستگی مطلق قدر که است این بیانگر باشد، تر تیره هرچه که باشد می رنگ ٢٠ شامل شکل، این بینید می که طور همان دهد.

دهد. می ما به مناسب بندی گروه ساختن برای دیدگاه یک ماتریس، فرم است.

w همبستگی ماتریس :۶ شکل

SSA بینی پیش الگوریتم ۴

٢٠٠٧)را ) همکاران و گولیندینا همکاران و گولیاندینا بیشتر اطالعات برای کنیم می بیان بینی پیش انجام برای را نکات و فرضیه چند ابتدا

کنید. مطالعه

عبارت به el = (٠,٠, . . . ,٠,١)′ ∈ RL و el /∈ Lr که کنید فرض باشد. می r < L بعد با Lr ⊂ RL خطی فضای : A١

به بستگی بینی پیش نتایج ولی شود، می تعریف خود قطعی متعامد های پایه توسط Lr فضای واقع در نیست. عمودی فضای یک Lr دیگر

ندارد. پایه این

بگیرید. نظر در Lr در متعامد های پایه را P١, · · · , Pr : A٢

X̃ = HX̂ = [X̃١ : و Lr فضای بتوی متعامد تصویر یک X̂ بردار بگیرید. X̂ = [X̂١ : · · · : X̂K ] =
∑r
i=١ PiPi′X : A٣

X̃N = (x̃٠, . . . , x̃N−١) زمانی های سری بعضی از مسیر ماتریس X̃ ماتریس است. X̃ ماتریس شدن هنکل ی نتیجه · · · : X̃K ]

است.

Y ∆ ∈ RL−١ که حالی در دهیم. می قرار Y بردار ی مولفه L-١ آخرین شامل برداری را Y∆ ∈ RL−١ ، Y ∈ RL بردار هر برای : A۴

است. Y اول های مولفه L-١ شامل که است برداری

کسینوس دوم توان V٢ چون است. Pii = ١, . . . , L بردار ی مولفه آخرین πi بطوریکه V٢ = π−١٢+ . . .+π٢r دهیم می قرار : A۵
نامید. Lr عمودی ضریب را آن توان می پس است Lr خطی فضای و el بردار بین ی زاویه

yL = al−١y١, . . . , a١yL−١

۶٠۵



کرد. بیان زیر صورت به توان می R = (al−1, . . . , a1)′ بردار

R = ١
١−v٢

∑r
i=١ πiP

∆
i

ندارد. LR خطی فضای در ، P١, . . . , Pr پایه انتخاب به بستگی R کنید فرض

کنیم. می تعریف زیر فرمول توسط GN+Mرا = (g١, . . . , GN+M ) زمانی سری حال،

gi =

 x̃i , i = ١, . . . , N∑L−١
j=٠ ajgi−j , i = N + ١, . . . , N +M

باشند. می SSA روش به سری برای بینی Mپیش ،gN , . . . , gN+M−١ مقادبر

دهد. می نشان را آخر داده ١٠ بینی پیش ٧ شکل نامیم. می SSA بینی پیش الگوریتم را الگوریتم این

آخر ی داده ١٠ بینی پیش :٧ شکل

نتیجه�گیری و بحث

این آخر ی نقطه ١٠ منظور، این برای است. شده مقایسه یک جدول در تصادفی مرگ های داده با شده شناخته روش چند با SSA تکنیک

خطای و (MAE) میانگین مطلق قدر خطای های نام به گیری اندازه مالک ٢ از دقت آوردن بدست برای ایم. کرده بینی پیش را ها داده

های داده به نزدیک بسیار SSA تکنیک با مقادیر بینی پیش که دهد می نشان نتیجه ایم. کرده استفاده (MRAE) نسبی میانگین مطلق قدر

است. بهترین ها روش ی بقیه با مقایسه در SSA تکنیک که دهد می نشان MRAE و MAE مقدار همچنین است. واقعی
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ايران استان�های بيكاري نرخ داده�هاي خوشه�بندی برای آميخته ديريكله فرايند کارگیری به�

١ صفرپور نيلوفر ،١ خالدي جعفري مجيد

آمار گروه ریاضی، علوم دانشکده مدرس، تربیت دانشگاه ١

مختلف علوم در داده�ها مدل�سازی براي گسترده طور به توزیع توابع فضای روی پیشین توزیع یک عنوان به ديريكله فرايند امروزه چکیده:

و بودن چندمدی چولگی، از حالت�هایی می�تواند آن از تحقق�هایی و دارد باالیی اتعطاف�پذیری فرایند این واقع در مي�گيرد. قرار استفاده مورد

نامعلوم توزیعی پیشین عنوان به آن انتخاب و است گسسته توریع یک فرایند این از تحقق هر وجود، این با دهد. پوشش را داده�ها در تقارن

توزیع از پیچشی که است آمیخته دیریکله فرایند از استفاده مسئله، این حل روش�های از یکی نمی�رسد. نظر به موجه است، پیوسته می�دانیم که

توسط داده�ها در موجود پراکندگی که است آن مدل این مهم ویژگی می�شود. انتخاب داده�ها توریع عنوان به و بوده پیوسته هسته با تصادفی

استفاده ویژگی این از مقاله این در می�پذیرد. انجام مدل اساس بر و سیستماتیک طور به خوشه�بندی واقع در می�شود. کنترل آنها خوشه�بندی

می�گیرد. صورت ٨٩ الي ٨۴ سال�هاي طي كشور استان�هاي بيكاري نرخ زمانی داده�های خوشه�بندی و نموده

خوشه�بندي. آميخته، ديريكله فرايند ديريكله، فرايند کلیدی: واژه�های

:(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

روش�هاي به توجه با گرديد. تعريف توزيع توابع فضاي روي پيشين توزيع يك عنوان به (١٩٧٣) فرگوسن توسط بار نخستين ديريكله فرايند

. است گرديده برخوردار گسترده�اي محبوبيت از پيشين توزيع اين اخير سال�هاي در ديريكله، فرايند مدل در پسين محاسبات كاراي و ساده

مورد بقا تحليل و تصادفي اثرات با مدل�هاي ناپارامتري، چگالي برآورد ناپارامتري، رگرسيون ناپارامتري، بيزي مسائل از وسيعي گستره در

می�گیرد. قرار استفاده

χ مجموعه�هاي بورل ميدان سيگما β نمونه، فضاي يك χ كنيد فرض است. پيوسته فضاي در ديريكله توزيع از توسيع يك ديريكله فرايند

و نامنفي متناهي، اندازه G٠يك مثبت، حقيقي مقدار يك α كنيد فرض باشد. (χ, β) روي شده تعريف احتمال اندازه�هاي تمامي فضاي F و

پارامتر با ديريكله فرايند يك G گوييم است. β عناصر به�وسيله شده انديس�گذاري فرايند يك G(.) و (χ, β) اندازه�پذير فضاي روي صفر غير

هرگاه G ∼ DP (α,G٠) مي�نويسيم و است (α,G٠)

مي�گيرد. بازه[٠,١] در را مقاديرش كه بگونه�اي باشد تصادفي متغير يك ، B ∈ β براي G(B) الف)
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باشد. (χ, β) فضاي روي احتمال اندازه يك G از تحقق هر ب)

و بوده مجزا و اندازه�پذير ها Bi ) χ از ، k = ١,٢, . . . براي ، B١, . . . , Bk اندازه�پذير متناهي افرازهاي تعداد هر ازاي به ج)

باشد. (αG(B١), . . . , αG(Bk)) پارامترهاي با ديريكله توزيع داراي (G(B١), . . . , G(Bk)) تصادفي بردار (
∪k
i=١Bi = χ

مي�شود، متمركز G٠ اطراف بيشتر G ، α افزايش با مي�كند. كنترل را G٠ از G انحراف ديريكله فرايند در ، αيعني دقت، پارامتر

G٠ يعني مركزي، توزيع تكيه�گاه همان فرايند تكيه�گاه كه است ذكر به الزم مي�كند. ميل G٠ سمت به G ، α→∞ كه هنگامي ديگر بعبارت

است.

است. گسسته احتمال اندازه يك (a.s.) جا همه تقريبا G آنگاه باشد، G ∼ DP (α,G٠) اگر که کرد ثابت (١٩٧٣) فرگوسن

اين از تحقق هر اما دارد، همراه به جالبي ويژگي�هاي و بوده مناسب نامعلوم، توزيع يك پيشين عنوان به ديريكله فرايند انتخاب اگرچه

روش�هايي از يكي نمي�رسد. نظر به موجه است پيوسته مي�دانيم كه نامعلوم توزيعي پيشين عنوان به آن انتخاب و است گسسته توزيع يك فرايند
٢ پيچشي مدل اين است. (DPM) ١ آميخته ديريكله فرايند مي�گيرد، قرار استفاده مورد ديريكله فرايند محدوديت اين كردن برطرف براي كه

كنيد فرض .( (١٩٨۴) لو ؛ (١٩٧٣) (فرگوسن مي�شود انتخاب داده�ها توزيع عنوان به كه است پيوسته هسته يك و G گسسته توزيع از

بصورت Fبراي آميخته ديريكله فرايند پيشين باشد. F نامعلوم توزيع از مستقل تصادفي نمونه�هاي y١, y٢, ...

yi | G ∼ F (yi) =
∫
p(yi | θ)G(dθ), G ∼ DP (α,G٠) (١)

است. آميخته مدل هسته عنوان به θ بعد متناهي پارامتر با پارامتري توزيع يك p(yi | θ) آن در كه مي�شود، تعريف

نظارت بدون يادگيري شاخه�هاي از يكي خوشه�بندي کنیم. خوشه�بندی را کشور استان�های بیکاری نرخ داده�های داریم نظر در مقاله این در

ناميده خوشه دسته�ها اين كه مي�شوند تقسيم هستند، يكديگر مشابه آن اعضاي كه دسته�هايي به نمونه�ها آن، طي كه است خودكاري فرايند و

اين بر هستند. ديگر خوشه�هاي در موجود اعضا با متفاوت و يكديگر مشابه اعضا آن در كه است اعضا از مجموعه�اي خوشه بنابراين ميشوند.

همبستگي�ها يا فواصل صورت به متغيرها و داده�ها تحليل با شدن مواجه هنگام در كه دارند وجود تفاوت و تشابه معيارهاي مجموعه يك اساس

مي�شوند. ظاهر

عالوه بخواهد محقق كه مي�افتد اتفاق زماني خوشه�بندي است. همگن زيرمجموعه تعدادي به ناهمگن جمعيت تقسيم عمل خوشه�بندي

تعداد مميزي تحليل و رده�بندي در است. مميزي تحليل و رده�بندي كلي�تر حالت خوشه�بندي بداند. نيز را آنها بين تشابه داده�ها، برشناسائي

خوشه�بندي در اما است. تخصيص قاعده براساس رده�ها اين از يكي به جديد داده تخصيص هدف و است مشخص قبل از آنها هويت و رده�ها

يك استان�هاي خوشه�بندي مثال براي است. آنها بين تفاوت�هاي و تشابهات براساس مشاهدات گروه�بندي هدف و نيست معين خوشه�ها تعداد

مي�نمايد. مشخص را جغرافيايي نظر از كشور مختلف نقاط در بيكاري كاهش يا افزايش نسبت زمان، طول در بيكاري نرخ براساس كشور

کمک با می�گیریم. نظر در آمیخته دیریکله فرایند را مدل این تصادفی اثرات توزیع و کرده استفاده خطی آمیخته مدل از منظور این برای

١ ِDirichlet Process Mixture

٢ ِconvolution
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خوشه�بندی و گرفته نظر در منحصربه�فرد تصادفی اثر استان هر برای واقع در می��شوند. استان�هاخوشه��بندی دیریکله، فرایند خوشه�بندی ویژگی

می�گیرد. صورت استان�ها ویژگی�های براساس

ایران استان�های بیکاری نرخ ٢

كند. كمك نرخ اين كاهش به مي�تواند آن بر موثر عوامل تعيين و بيكاري نرخ بررسي است. كنوني جوامع در مهم مسائل جمله از بيكاري نرخ

تعریف طبق دريابيم. را آن مفهوم است الزم ابتدا نرخ اين از استفاده جهت مي�دهند. انجام زمينه اين در را متعددي پژوهش�هاي دولت�ها لذا

نيز شغل داراي و است نكرده كار ساعت يك حداقل سرشماري مور ما مراجعه از پيش روز ٧ كه مي�شود گفته فردي به بيكار ایران، آمار مرکز

روز ٧ و گذشته روز ٧ شامل روزه ١۵ دوره يك در نيز و باشد داده انجام اقداماتي كار جستجوي براي گذشته ماه يك در بايد فرد اين است. نبوده

مي�شود. ضرب ١٠٠ در و محاسبه فعال جمعيت به بيكار جمعيت نسبت بيكاري، نرخ به رسيدن براي باشد. داشته را كار شروع آمادگي آينده

گذار تاثير غيره و استان فرد به منحصر ويژگي�هاي استان، هر فارغ�التحصيالن تعداد مانند بيكاري نرخ در متفاوتي عوامل است ذكر به الزم

بررسی�های استانی، ویژگی�های براساس استان�ها، خوشه�بندی از استفاده با است. آنها خوشه�بندي استان�ها، بررسی روش�هاي از يكي هستند.

استفاده با لذا می�شوند. شناسایی مشابه استان�های و شده صرفه�جویی هزینه و وقت در بنابراین می�شود. انجام استان ٣٠ بررسی جای به کمتری

بودن خطی دلیل به پرداخت. داده�ها از مجموعه اين تحليل و خوشه�بندي به مي�توان آميخته، ديريكله فرايند بر مبتني خطي آميخته مدل�هاي از

صورت به yij ساالنه بيكاري نرخ ميانگين براي تصادفي شيب با مدل يك زمان، طول در استان�ها تفاوت

yij |bi
ind.∼ N(β٠ + bi٠ + (β١ + bi١)yearij , σ

٢), i = ١, . . . ,٣٠; j = ٠, . . . ,۵.

از مجموعه این بررسی برای است. ۶سال) اندازه�گيري( سال�هاي j و استان) موجود(٣٠ استان�هاي تعداد i آن در كه مي�شود گرفته نظر در

شویم. آشنا شده معرفی مدل با است الزم ابتدا آنها، خوشه�بندی و داده�ها

آميخته ديريكله فرايند بر مبتني LMM ٣

فرم به كالسيك خطي آميخته مدل

yij |bi
ind.∼ N(xtijβ + ztijbi, σ

٢) (٢)

اثر . ti١ < · · · < tij < · · · < tini كه است گونه�اي به tij مشاهدات زمان ، iهر براي و بوده پاسخ متغير yij كه گيريد، نظر در را

پارامتر بردار با zijكمكي متغير با شخص هر به مربوط تصادفي اثر كه حالي در است شده مشخص β پارامتر بردار در xij تبييني متغيرهاي

بدين ميدهند. شكل را Yi بردار كه است j = ١, ..., n ، yij ازاي به ام i شخص براي شده جمع�آوري مشاهدات مي�شود. داده نشان bi
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زمان طول در ایران استان�های بیکاری نرخ نمودار :١ شکل

صورت به (٢ ) مدل برداري شكل ترتيب

yi|bi
ind.∼ N(Xiβ + Zibi, σ

٢Ini), i = ١, . . . , n (٣)

ديريكله فرايندهاي از استفاده با ادامه در هستند. zij و xij عناصر با طرح ماتريس�هاي Zi Xiو و بعدي ni هماني ماتريس Ini كه مي�شود

مراتبي سلسله آميخته نرمال مدل يك تصادفي اثرهاي توزيع براي راستا، اين در مي�شوند. مدل�بندی تصادفی اثرات

bi|θi
ind.∼ N(θi, D), i = ١, . . . , n

θi|G
i.i.d.∼ G, i = ١, . . . , n (۴)

G ∼ DP (α,G٠)

يك يك، احتمال با G از تحقق هر واقع، در است. G نامعلوم آميزنده توزيع براي ديريكله فرايند يك DP (α,G٠) آن در كه مي�شود، فرض

براي ديريكله فرايند يك انتخاب بنابراين .( (١٩٧٣) بلکول ) مي�آيد حساب به ديريكله فرايند از مهمي ويژگي كه است گسسته احتمال اندازه

مي�كند. امكان�پذير را تصادفي اثرات خوشه�بندي موضوع اين و مي�سازد فراهم را مشابه هاي θi مشاهده احتمال ، i = ١, . . . , n , θi توزيع
اندازه داد. نمايش پيكربندي متغيرهاي و µ١, . . . , µk متمايز مقادير بوسيله مي�توان را θ١, . . . , θn و دارد وجود خوشه k ≤ n كلي، طور به

مي�شود. تعيين مي�كند، كنترل پايه توزيع از را ديريكله فرايند از شده توليد توزيع انحراف ميزان كه α پارامتر توسط موجود خوشه�هاي تعداد و

ندارد ارجحيت ديگري بر خوشه�ايي مكان هيچ ترتيب بدين مي�شود. گرفته نظر در G٠ پايه توزيع براي (−∞,∞) بازه روي يكنواخت توزيع

مي�شوند. فرض شانس هم خوشه�اي مكان�هاي كليه و
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آن: در كه مي�شود استفاده ( (١٩٩۴) (ستورامن شكني چوب فرايند ساختار از ديريكله فرايند بر مبتني استنباط براي

G =
∞∑
h=١

πhδµh
(۵)

شكل به πh وزن�هاي و µh
i.i.d.∼ G٠ با

πh = υh
∏
l<h

(١− υl), h = ١,٢, . . .

υh
i.i.d.∼ Beta(١, α), h = ١,٢, . . .

صورت به G تصادفي اندازه بنابراين مي�كند. داللت µh روي ديراك اندازه به δµh
هستند. پارامتريدن باز وزنهاي υh که مي�شوند مشخص

است. µh مكان�هاي با مرتبط πh تصادفي وزن�هاي با نقاط جرم�هاي از وزني مجموع

آن در كه گرفت به�كار مي�توان ( (١٩٧٣) مک�کوئین و (بلکول پوليا ظرف فرايند براساس نيز ديگري روش ديريكله فرايند چارچوب در

مولر و مک�ایچرن و (١٩٩۵) وست اسکوبارو ؛ (١٩٩۴) ایچرن مک ؛ (١٩٩۴) (اسکوبار مي�شود حاشيه�سازي تصادفي توزيع به نسبت

(١٩٩۶) لسافر و وربک ناهمگن مدل بين ارتباط مي�شود، استفاده شكني چوب فرايند به�جاي روش اين از وقتي وجود اين با .( (١٩٩٨)

به مي�توان مثال (براي است پوليا ظرف فرايند مقابل در شكني چوب فرايند بيشتر كاربرد اصلي دليل اين و مي�شود پنهان ديريكله فرايند و

نمود). مراجعه (٢٠٠٢) جیمز و ایشواران

شكل به آن از تقريبي است، دشوار (۵ ) نامتناهي مجموع با كار عمل در كه آنجا از

G =
N∑
h=١

πhδµh

مدل با مشابه شده ايجاد مدل كرد، خواهيد مشاهده ذيل در كه همانطور به�عالوه، مي�گيرد. قرار استفاده مورد بزرگ كافي اندازه به N براي

به πh و υh وزن�های همه ، µhمكان�های همه اينجا در هستند. تصادفي متغيرهاي وزن�ها آن در كه است (١٩٩۶) لسافر و وربک ناهمگن

صورت به مي�تواند ۴ مدل شده، بريده شكني چوب فرايند اين تحت مي�شوند. تعريف قبل مانند υN = ١ استثناي

bi|υ
i.i.d.∼

N∑
h=١

πhN(µh, D), i = ١, ..., n

πh = υh
∏
l<h

(١− υl), h = ١, ..., N

υh
i.i.d.∼ Beta(١, α), h = ١, ..., N − ١ (۶)

مدل مانند متناهي آميخته نرمال توزيع يك تصادفي، اثرهاي توزيع براي واقع در است. υ = (υ١, . . . , υN−١)
t آن در كه شود، نوشته نيز

پيروي شده بريده شكني چوب فرايند ساختار از كه هستند تصادفي متغيرهايي وزن�ها آن در كه مي�شود گرفته نظر در (١٩٩۶) لسافر و وربک
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ايران بيكاري نرخ داده�هاي براي تجربي بيز استنباط اساس بر واريانس�ها و ثابت اثرات برآورد :١ جدول

درصد ٩۵ باالي كران درصد ٩۵ پايين كران استاندارد خطاي برآورد پارامتر

١١/٠٩۵ ٩/٢١٧ ٠/٨١۵ ١٠/٨١٢ β٠

٠/۴٧٨ ٠/٠۶۴ ٠/١٨٠ ٠/١٩٧ β١

٢/۶۴۵ ١/١۵۵ ٠/٢۶٨ ١/٩٣٧ σ٢

٢/٧۶٧ ١/٠٨٢ ٢/٠٠۵ ۵/٣٩٧ σ٢٠

٠/١٨۴ ٠/٠۵١ ٠/١٠٣ ٠/٠٩۶ σ٢١

٠/١٢٣ -٠/٧۵٧ ٠/٠٠٨ -٠/٧٢١ σ٠١

متفاوت آزمودني�ها براي نيز D كوواريانس ماتريس�هاي كه �گونه�اي به ناهمگن آميخته نرمال مدل از تعميم يك كه داشت توجه بايد مي�كنند.

به (۶) مدل مي�رسد نظر به وجود، اين با كنيد). مشاهده را (٢٠١١) هلمز و یائو رهيافت اين از مثالي (براي گرفت نظر در مي�توان باشند،

.( (٢٠٠٠) مولنبرگز و (وربک گردد محاسباتي مشكالت به منجر مي�تواند آن تعميم و است انعطاف�پذير كافي اندازه

قيد اولين مي�كنند. صدق
∑N
h=١ πh = ١ و

∑N
h=١ πhµh = ٠ قيدهاي در آن متناظر وزن�هاي و µ١, . . . , µN مكان پارامترهاي

مي�يابد. تحقق خودكار طور به υN = ١ تحت و است استاندارد دوم قيد مي�كند. تضمين را E(Yi) = Xiβ

و پاپاسپلیپولس ، (٢٠٠٧) (واکر نيست آنها در شدن بريده به نيازي كه دارد وجود شكني چوب فرايند براساس ديگري روش�هاي اگرچه

دارد. قرار توجه مورد بسيار آن نظري و كاربردي ويژگي�هاي دليل به شده بريده شكني چوب فرايند ،( (٢٠٠٨) رابرتز

R نرم�افزار در (٢٠١٣) توتز و هینزل clustmixed پکیج از استفاده با و بیزتجربی روش اساس بر می�توان را شده معرفی مدل استنباط

است. شده ارائه (١٣٩٣) صفرپور پایان�نامه در کامل طور به آن جزئیات که داد انجام

یافته�ها و نتایج ۴

عرض واريانس ،(σ٢) مشاهدات واريانس شامل واريانس پارامترهاي مي�دهد. نشان را واريانس پارامترهاي و ثابت اثرات برآورد ١ جدول

خطاي برآورد مي�شود. ( σ٠١ ) تصادفی مبدا از عرض و شیب بين كوواريانس و ( σتصادفی(٢١ شیب واريانس ،( σتصادفی(٢٠ مبدا از

١٠٠٠ با كارلويي مونت تقريب از استفاده با و افرون استرپ بوت ناپارامتري روش اساس بر ثابت اثرات براي اطمينان بازه�هاي و استاندارد

است. آمده دست به تكرار

تقسيم خوشه سه به كشور استان�هاي و دارد درصد ۵ سطح در بيكاري نرخ بر معناداري اثر زمان متغير تجربي بيز استنباط اساس بر
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٨٩ الي ٨۴ سال�هاي طي بيكاري نرخ براساس كشور استان�هاي خوشه�بندي :٢ جدول
استان�ها خوشه

بويراحمد و كهگيلويه و كرمانشاه كردستان، بلوچستان، و سيستان خوزستان، بختياري، و چهارمحال تهران، بوشهر، ايالم، اصفهان، اردبيل، غربي، آذربايجان شرقي، آذربايجان ١

يزد و هرمزگان مركزي، مازندران، گلستان، كرمان، قم، قزوين، سمنان، زنجان، شمالي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، خراسان ٢

همدان لرستان، گيالن، فارس، ٣

٢ شكل در استان�ها خوشه�بندي نمودار هستند. π̂٣ = ٠/٠٩۶ و π̂٢ = ٠/۴٣۴ ، π̂١ = ٠/۴٧١ برابر ترتيب به خوشه�ها وزن مي�شوند.

بيكاري نرخ متوسط نشان�دهنده رنگ آبي خط است. سال ۶ طول در بيكاري نرخ تغييرات متوسط نمايانگر خط�چين است. مشاهده قابل
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بيزتجربي استنباط با بيكاري نرخ داده�هاي در موجود خوشه�هاي و جامعه اثر :٢ شکل

جامعه ميانگين به كه رنگ سبز خط است. استان هر تغييرات نمايانگر آبي نقاط و همدان) و لرستان گيالن، (فارس، سوم خوشه استان�هاي

را خوشه اين استان�هاي تغييرات رنگ سبز نقاط و دارند بيكاري نرخ در اندكي افزايش كه مي�دهد نشان را دوم خوشه است نزديك بسيار نيز

كل متوسط از كمتر بيكاري نرخ افزايش استان�ها اين اكثر در كه است اول خوشه بيكاري نرخ متوسط نمايانگر رنگ زرد خط مي�كند. منعكس

نمايش به سال ۶ طول در را اول خوشه استان�هاي تغييرات رنگ زرد نقاط هستند. شهري اقتصاد داراي استان�ها اين زيرا است بوده جامعه

گرفته نظر در كوهستاني جغرافيايي نظر از كه استان�هايي و گرفته قرار خوشه يك در كشور، مركزي و شرقي استان�هاي روش، اين در مي�گذارد.

خوشه يك تعيين در تجربي بيز استنباط روش مهم ويژگي گرفته�اند. جاي دوم خوشه در دارند، قرار كشور شمال�غرب و غرب در و مي�شوند

بر استان�هاي اكثر اگرچه مي�شود. واضح�تر همدان) و لرستان گيالن، (فارس، داشته�اند بيشتري بيكاري نرخ افزايش كه استان�هايي براي جديد

به بلوچستان و سيستان مانند استان�ها بعضي دارند، قرار دوم خوشه در روستايي اقتصاد پايه بر استان�هاي و اول خوشه در شهري اقتصاد پايه
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تجربي بيز استنباط با مدل ١٣٨٩طبق تا ١٣٨۴ سال از كشور استان�هاي خوشه�بندي :٣ شکل

گرفته�اند. قرار روستايي اقتصاد جاي به شهري اقتصاد خوشه در مشاهدات كم تراكم دليل

نتیجه�گیری و بحث

مالحظه كاربردي مثال در گرفت. قرار بررسي مورد خطي آميخته مدل در تصادفي اثرات مدل�بندي براي آميخته ديريكله فرايند مقاله اين در

دارد �همراه به را مزيت اين مي�كند دقيق�تر را استنباط نتايج اينكه ضمن تصادفي اثرات مدل�بندي در آميخته ديريكله فرايند از استفاده كه گرديد

نرخ نظير استان سطح در بيكاري نرخ بر ديگر موثر كمكي متغيرهاي از مي�توان مثال اين در است ذكر به الزم مي�كند. خوشه�بندي را داده�ها كه

فرض اينجا در همچنين داد. انجام نيز كمكي متغيرهاي براساس را خوشه�بندي و كرد استفاده نيز اشتغال نرخ و جنسيت اساس بر بيكاري

به ديدگاه اين با و كرد مدل وارد را فضايي وابستگي مي�توان كه است حالي در اين هستند، مستقل هم از استان�ها به مربوط داده�هاي كه كرديم

پرداخت. ديريكله فرايند از تصادفي اثرات با زماني فضايي خطي آميخته مدل با داده�ها تحليل
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کارتی مک و کنوت های قرص ی مسئله مرور

٢ آقایی محمدرضا آزاد١، ظهوریان الهه

دامغان ١دانشگاه

دامغان ٢دانشگاه

تجویز خاص، بیمار یک برای و است کوچک قرص یک برابر دو بزرگ قرص هر که بزرگ و کوچک قرص معلومی تعداد حاوی بطریی چکیده:

یک اگر کند. می انتخاب را قرصی تصادفی کامال طور به و رود می ها قرص بطری سراغ به روز هر بیمار کنید فرض بگیرید. نظر در اند شده

کرده، تقسیم مساوی نیم دو به را آن باشد، کرده انتخاب بزرگ قرص یک که صورتی در و خورد می را آن باشد کرده انتخاب کوچک قرص

در باقیمانده کوچک های قرص تعداد دوم ی مرتبه تا گشتاورهای مقاله این در گرداند. برمی بطری به را دیگر قسمت و خورده را قسمت یک

شوند. می محاسبه نظر، مورد متغیر احتماالت بر حاکم بازگشتی معادالت کمک به باشد، نمانده بطری در بزرگی قرص هیچ که هنگامی بطری

گیرند. می قرار بررسی مورد مقاله این در نیز مسئله این از هایی تعمیم عالوه به

. GFUN دستور مولد، تابع هارمونیک، اعداد بازگشتی، ی معادله ها، قرص ی مسئله کلیدی: واژه�های

.60G05 ،60C05 ،60J35 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

در همکاران و پرودینگر مسئله جذابیت بدلیل است. شده طرح (١٩٩١) در همکاران و کنوت توسط بار اولین برای ها قرص ی مسئله

حاکم بازگشتی معادالت کمک به تصادفی متغیر یک گشتاورهای ی محاسبه جهت روشی آن در که اند داشته مسئله این بر بازنگریی (٢٠٠٣)

درمسائل بودن کاربرد قابل و سادگی دلیل به ،(٢٠٠٣) در همکاران و پرودینگر روش حاضر، ی مقاله در دهند. می ارائه آن احتماالت بر

قرص هر که است بزرگ و کوچک های قرص معلومی تعداد حاوی بطری یک از عبارت کنوت ی مسئله گردد. می تشریح و معرفی مشابه

باشد کوچک قرص اگر کند؛ می انتخاب بطری این از را قرصی تصادف به بیمار شخص یک روز هر و است کوچک قرص هر برابر دو بزرگ

متوسط گرداند. برمی بطری به کوچک قرص یک عنوان به را دیگر نیم و خورده را آن از نیمی باشد بزرگ که صورتی در و خورد می را آن

نشان مقاله این در است. نظر مورد باشد نمانده باقی آن داخل بزرگی قرص هیچ دیگر که وقتی بطری، در مانده باقی کوچک های قرص تعداد

مورد صورت این به مسئله این از تعمیمی همچنین نمود. محاسبه را آن واریانس بویژه مذکور، متغیر میانگین توان می چگونه که شود می داده

تا p معادل بزرگ قرص هر که طوری به کوچکند دیگر نوع و بزرگ نوع یک بطری، داخل قرص نوع دو که کنید فرض گیرد: می قرار بررسی

zohorian@du.ac.ir : آزاد ظهوریان ٢الهه



قسمت p به را آن باشد بزرگ اگر و خورده را آن باشد کوچک اگر کند، می انتخاب ظرف از را قرصی بیمار که بار هر و است. کوچک قرص

که قرار ازین دیگر تعمیمی ادامه در گرداند. می باز ظرف داخل به را مانده باقی قسمت p-١ و خورد می را قسمت یک کرده تقسیم مساوی

بزرگ قرص هر که طوری به هستند متوسط و کوچک بزرگ، نوع سه از ها قرص شود. می گرفته نظر در باشد موجود قرص نوع سه ظرف در

از قرصی تصادفی کامال طور به بیمار شخص قبل، حاالت مشابه مجددا معادلند. کوچک قرص دو با متوسط قرص هر و کوچک قرص سه با

خورده را قسمت یک و کند می تقسیم مساوی قسمت سه به را آن باشد بزرگ شده انتخاب قرص اگر کند؛ می انتخاب ها قرص حاوی ظرف

را قسمت یک و کرده تقسیم مساوی قسمت دو به را آن کند انتخاب متوسط قرص اگر و گرداند می باز ظرف به را مانده باقی قسمت دو و

گرداند. می باز ظرف به را دیگر قسمت و خورده

اصلی ی مسئله ٢

وقتی بطری در مانده باقی کوچک های قرص تعداد ،Xn,m تصادفی متغیر کنیم فرض است. بزرگ mقرص و کوچک قرص n حاوی ظرفی

داریم، را زیر بازگشتی معادله k ∈ N ∪ {٠} و n ≥ ٠ ،m ≥ ٠ برای کلی حالت در باشد. باشند، شده خارج بزرگ های قرص ی همه که

P{Xn,m = k} = P{کوچک قرص m,١−P{Xn{استخراج = k} (١)

+ P{بزرگ قرص ١−m,١+P{Xn{استخراج = k} (٢)

=
n

n+m
P{Xn−١,m = k}+ m

n+m
P{Xn+١,m−١ = k} (٣)

آیند. می دست به زیر صورت به و بسهولت باال بازگشتی ی معادله کمک به m ≤ ١ و n ≤ ٢ ی ساده حاالت در احتماالت

P{X٠,١ = ٠} = ٠+ (١× P{X١,٠ = ٠}) = ٠

و

P{X٠,١ = ١} = ٠+ (١× P{X١,٠ = ١}) = ١

مشابه، روشی با

P{X١,٠ = ٠} = ٠ & P{X١,٠ = ١} = ١
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داریم، بازگشتی ی معادله از مجددا .{٠,١,٢} با است برابر ،X٢,٠ و X١,١ تصادفی متغیرهای گاه تکیه

P{X١,١ = ٠} = P{کوچک قرص P{X٠,١{استخراج = ٠}

+ P{بزرگ قرص P{X٢,٠{استخراج = ٠}

=
١
٢P{X٠,١ = ٠}+ ١

٢P{X٢,٠ = ٠}

= ٠.

همچنین،

P{X١,١ = ١} = ١
٢P{X٠,١ = ١}+ ١

٢P{X٢,٠ = ١} = ١
٢

و

P{X١,١ = ٢} = ١
٢P{X٠,١ = ٢}+ ١

٢P{X٢,٠ = ٢} = ١
٢

داریم، مشابه طور به

P{X٢,٠ = ٠} = ٠ & P{X٢,٠ = ١} = ٠ & P{X٢,٠ = ٢} = ١

داریم، باال احتماالت به توجه با بنابراین باشد. Xn,m احتمال مولد تابع fn,m(u) =
∑
k u

kP{Xn,m = k} کنید فرض

f١,١(u) =
u+ u٢

٢ ,

f١,٠(u) = u ,

f٢,٠(u) = u٢ .

داریم مولد توابع خاصیت و en,m = E(Xn,m) دادن قرار با حال .fn,٠(u) = un ،n ∈ N هر برای که داد نشان توان می استقرا به و

میابیم، دست زیر بازگشتی ی معادله به ،١ بازگشتی ی معادله طرفین از گرفتن میانگین با اکنون .en,٠ = n

en,m =
n

n+m
en−١,m +

m

n+m
en+١,m−١ (۴)

جوابی حدس با که گردد؛ می تبدیل en,١ = ١+ n
n+١en−١,١ اول مرتبه بازگشتی ی معادله به ،m = ١ ازای به اخیر، بازگشتی ی معادله

۶٢٠



داشت، خواهیم استقرا از استفاده با و روش، همین تکرار با دهد. می بدست را en,١ = ١
٢n+ ١ جواب ،en,١ = An+B صورت به

en,١ =
١
٢n+ ١ ,

en,٢ =
١
٣n+ (١+

١
٢ ) ,

en,٣ =
١
۴n+ (١+

١
٢ +

١
٣ ) ,

. . .

en,m =
١

m+ ١n+ (١+
١
٢ + · · ·+ ١

m
) .

در موجود کوچک های قرص تعداد متوسط برای en,m = n
m+١ +Hm فرمول به Hm = ١ + ١

٢ + · · · + ١
m دادن قرار با سرانجام

مشتقات کمک به .e(٢)n,m = E(X٢
n,m) دهیم می قرار دوم گشتاور ی محاسبه برای اکنون رسیم. می بزرگ، های قرص اتمام شرط به بطری

بازگشتی ی معادله و ،e(٢)n,٠ = n٢ داشت خواهیم ،fn,٠(u) = un مولد تابع

e(٢)n,m =
n

n+m
e
(٢)
n−١,m +

m

n+m
e
(٢)
n+١,m−١ (۵)

n حسب بر دوم درجه ای جمله چند یک از الگویی وجود به ،(m = ١,٢,٣, . . . )m ثابت مقدار چند ازاء به e(٢)n,m مقادیر محاسبه با حال

An٢+Bn+C کلی فرم ، e(٢)n,٠ = nکه٢ این به توجه با است. پذیر امکان بسادگی Maple افزار نرم کمک به الگو، این یافتن بریم. می پی

آوریم. می بدست را زیر روابط و گرفته نظر در e(٢)n,١ برای را

e(٢)n,٠ = n٢ ,

e
(٢)
n,١ =

١
٣n

٢ +
٧
۶n+ ١ ,

e
(٢)
n,٢ =

١
۶n

٢ +
٢٣
١٨n+

۵
٢ ,

e
(٢)
n,٣ =

١
١٠n

٢ +
٣٧
٣٠n+

٧١
١٨ ,

e
(٢)
n,۴ =

١
١۵n

٢ +
٢٩
٢۵n+

٩٨
١٨ ,

e
(٢)
n,۵ =

١
٢١n

٢ +
٣٨
٣۵n+

٢٩٢٧
۴۵٠ ,

. . .

و ندارند واضح کامال ای قاعده ثابت، ضرایب و n ضرایب اما آورد. بدست n٢ ضریب برای را ٢
(m+١)(m+٢) عمومی جمله توان می باستقرا

استفاده Maple افزار نرم در ١GFUN دستور از هایی، دنباله چنین عمومی جمله پیداکردن برای اغلب نیستند. تشخیص قابل استقرا طریق از

Generating Function١
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نهایی مقدار GFUN، افزار نرم کمک به نیز جا این در ببینید). را (١٩٩١) در همکاران و لوین یا (١٩٨٢) در همکاران و (گرین گردد می

آید. می دست به زیر صورت به e(٢)n,m

e(٢)n,m =
٢

(m+ ١)(m+ ٢)n
٢ +

[
۴Hm+١
m+ ١ +

٢
m+ ٢ −

۵
m+ ١

]
n− ٣Hm + ٢H٢

m + ٢H(٢)
m

آورد. دست به Xn,m برای نیز را دو از باالتر مراتب گشتاورهای توان می مشابه های روش با .H(٢)
m =

∑m
j

١
j٢

آن، در که

اول تعمیم ٣

نظر در را کوچک قرص n و بزرگ mقرص شامل ظرفی مجددا گیریم. می نظر در کوچک قرص p با معادل را بزرگ قرص هر بخش این در

استفاده را آن قسمت یک و کند می تقسیم مساوی قسمت p به را قرص آن کند، انتخاب ظرف این از بزرگ قرص یک شخصی اگر میگیریم.

گرداند. برنمی ظرف به چیزی و کرده استفاده را آن کند انتخاب کوچک قرص اگر و گرداند برمی ظرف داخل به را دیگر قسمت p− ١ و کرده

شود. می انتخاب بزرگ قرص آخرین وقتی است کوچک های قرص تعداد متوسط کردن پیدا هدف حال

بخش مشابه است. کوچک قرص ٣ با معادل بزرگ قرص هر که کنیم می فرض دیگر عبارت به کنیم. می بررسی p = ٣ حالت در را مسئله

کوچک های قرص تعداد از Xn,mعبارت تصادفی متغیر آن در که Pn,m(k) = P{Xn,m = k} احتمال برای را زیر بازگشتی معادله قبل

داریم. است، بزرگ های قرص اتمام هنگام ظرف در مانده باقی

Pn,m(k) =
m

n+m
Pn+٢,m−١(k) +

n

n+m
Pn−١,m(k) ; k ∈ N (۶)

گردد. می حاصل مذکور احتمال مولد تابع برای زیر بازگشتی معادله جا آن از و

fn,m(u) =
m

n+m
fn+٢,m−١(u) +

n

n+m
fn−١,m(u) ; f٠,n(u) = un (٧)

دهد. می دست به بحث مورد متغیر اول گشتاورهای حسب بر را زیر معادله u = ١ ازاء به u به نسبت طرفین مشتق

en,m =
m

n+m
en+٢,m−١ +

n

n+m
en−١,m ; m ≥ ١ (٨)
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داریم، استقرا به m برای ثابت مقدار چند گرفتن نظر در و ،en,m = amn+ bm صورت به جوابی حدس با

en,١ =
n

١+ ١ + ٢ ,

en,٢ =
n

٢+ ١ + ١)٢+
١
٢ ) ,

en,٣ =
n

٣+ ١ + ١)٢+
١
٢ +

١
٣ ) ,

. . .

en,m =
n

m+ ١ + ٢Hm .

داشت: خواهیم دست در را زیر اطالعات قبل، های روش مجدد اعمال با

p = ٢ ⇒ en,m =
n

m+ ١ +Hm ,

p = ٣ ⇒ en,m =
n

m+ ١ + ٢Hm ,

p = ۴ ⇒ en,m =
n

m+ ١ + ٣Hm .

شده تمام کوچک) های قرص برابر pیک (هر بزرگ های قرص وقتی ظرف در مانده باقی کوچک های قرص تعداد متوسط برای فوق، نتایج

دهد. می دست به استقرا به را زیر جواب باشند،

p ∈ {٢,٣, . . . } ; en,m =
n

m+ ١ + (p− ١)Hm

دوم تعمیم ۴

و متوسط قرص n و بزرگ mقرص حاوی ظرف حالت این در باشد. قرص نوع ٣ دارای ها قرص حاوی ظرف کنیم می فرض بخش این در

قرصی حال است. کوچک قرص دو با معادل متوسط قرص هر و کوچک قرص سه با معادل بزرگ قرص هر واقع در است. کوچک قرص r

را کوچک قرص یک و کنیم می تقسیم کوچک قرص ٣ به را آن باشد بزرگ قرص این اگر شود. می خارج ظرف از تصادفی کامال صورت به

قرص دو به را آن باشد شده خارج ظرف از متوسط قرص یک اگر گردانیم. می باز ظرف داخل به را دیگر دوتای و دهیم می قرار استفاده مورد

کوچک های قرص تعداد متوسط مدل این در گردانیم. می باز ظرف به را دیگری و دهیم می قرار استفاده مورد را یکی و نموده تقسیم کوچک

کنیم. می بررسی زیر حالت سه در را ظرف در مانده باقی

باشد، نمانده ظرف در بزرگی قرص هیچ (i)

باشد، نمانده ظرف در متوسطی قرص هیچ (ii)
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باشد نمانده ظرف در متوسطی یا بزرگ قرص هیچ (iii)

آورد: دست به m ≥, n ≥ ١, r ≥ ١ حالت در اول گشتاور برای را زیر بازگشتی معادله راحتی به توان می اول بخش مشابه

en,m,r =
m

n+m+ r
en,m−١,r+٢ +

n

n+m+ r
en−١,m,r−١ +

r

n+m+ r
en,m,r−١ (٩)

شوند. می حاصل (iii) و (ii) ،(i) حالت سه از یک هر برای زیر نتایج اخیر، بازگشتی معادله کمک به

داریم: r ≥ ٠ و n ≥ ٠ برای .(i) حالت

en,٠,r = r ,

en,١,r =
r

٢ +
n

۴ + ٢ ,

en,٢,r =
r

٣ +
۵n
١٨ + ٣ ,

en,٣,r =
r

۴ +
١٣n
۴٨ +

١١
٣ ,

en,۴,r =
r

۵ +
٧٧n
٣٠٠ +

٢۵
۶ ,

en,۵,r =
r

۶ +
٢٩n
١٢٠ +

١٣٧
٣٠ .

ی نتیجه سرانجام و شده محاسبه GFUN از استفاده با am ی دنباله آن در که en,m,r = r
m+١ + amn+ ٢Hm استقرایی حدس

گردد. می حاصل زیر

en,m,r =
r

m+ ١ +
Hm+١ − ١
m+ ١ n+ ٢Hm (١٠)

شود: می حاصل زیر نهایی ی نتیجه اول حالت مشابه .(ii) حالت

en,m,r =
r

n+ ١ +
٢(Hn+١ − ١)

n+ ١ m+Hm (١١)

شود: می حاصل زیر ی نتیجه قبل حاالت مشابه مجدادا .(iii) حالت

en,m,r =
r

m+ n+ ١ +
٢m+ n

n+m
m+Hm+n (١٢)
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نتیجه�گیری و بحث

گسسته تصادفی فرایندهای یا ترکیبیاتی احتماالت ی شاخه در مشابه مسائل حل برای راهنمایی تواند می مقاله این در شده ارائه های روش

نرم کارگیری به ویژه به باشد. دهند، می ارائه گسسته پارامترهای به وابسته احتماالت یا متغیرها حسب بر بازگشتیی معادالت اغلب که زمان،

از دسته این حل برای تواند می است، شده طراحی دنباله یک عمومی ی جمله به یابی دست برای که GFUN دستور طریق از Maple افزار

گیرد. قرار توجه مورد مسائل
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برچسب بدون های k-درخت مجانبی تحلیل

بهمن٢ کیمیا آزاد١، ظهوریان الهه

دامغان ١دانشگاه

دامغان ٢دانشگاه

با مقاله این در خالصه طور به دهیم. می قرار بررسی مورد را برچسب بدون های k-درخت مجانبی شمارش ی مسئله مقاله این در چکیده:

می داده Un ∼ ckn
− ۵

٢ (ρ١k)
−n توسط nاندازه به برچسب بدون های تعدادk-درخت Un که دهیم می نشان مولد تابع یکتایی از استفاده

آن در که شود،

برگ تعداد که کنیم می ثابت چنین هم است. U(z) =
∑
n≥٠ Unz

nمولد تابع همگرایی شعاع ρ١k و مثبت و ثابت ضریب یک Ck
چند تعداد در خطی( مجانبی واریانس و میانگین با مرکزی حد قضیه دریک مطلوب، شده داده ی درجه از های گره تعداد کلی طور به و ها

کند. می صدق ،( ها سطحی

مرکزی. حد قضیه توزیع، درجه شده، کدگذاری k-درخت k-درخت، مولد، تابع کلیدی: واژه�های

.60D05 ،60F99 ،60C05 :(٢٠١٠) ریاضی بندی موضوع کد

مقدمه ١

بررسی مورد را است شده مطرح (٢٠١۴) همکاران و درموتا توسط که را برچسب بدون های k-درخت مجانبی شمارش ی مسئله مقاله این در

به ورود از قبل است الزم هستند، اساسی مفاهیمی از مقاله این در سطحی چند و دسته کامل، گراف مانند مفاهیمی که آنجا از دهیم. می قرار

گردد. می ارائه اساسی تعریف چند اینجا در لذا شوند. تعریف بعدی، مباحث

است. متصل یال یک ی وسیله به دیگر رئوس تمامی با آن راس هر ک است ساده گراف یک کامل گراف .١.١ تعریف

ها دسته تمام اتحاد k-دسته، یک است. شده شناخته کامل گراف عنوان به همچنین است، گراف قضیه در مهم مفهوم یک دسته .٢.١ تعریف

آید. دست به ( گره k − ١ گذاری اشتراک به دسته( kمجاورت با تواند می که است kاندازه از

است. k-درخت یک در ای k-دسته + یک١ سطحی چند یک .٣.١ تعریف

bahman kimia : بهمن ٢کیمیا



نامند. می جبهه یک یکk-درخت در را k-دسته هر .۴.١ تعریف

به است k حداقل معادال یا ،Gدرختی تجزیه ترین عرض کم عرض، از است عبارت دهیم می نشان tw(G) با که Gگراف درخت عرض

kعرض با که است گرافی ترین بزرگ یعنی است، محدود درختی عرض با گراف یک یکk-درخت است. k-درخت از گرافی Gزیر که طوری

توسط پیش چهاردهه کنونی دار برچسب های کرد.k-درخت اضافه توان نمی درختی عرض افزایش بدون بیشتری ضلع هیچ و است شده ثابت

Bn =
(
k
n

)
(k(n− k) + ١)n−k−با٢ است برابر دار برچسب راس n دارای های k-درخت تعداد Bn که اند شده شمرده (١٩٧٩) فوآتا

و پالمر توسط ها ٢-درخت حالت تنها حاظر حال در است. تر مشکل بسیار برچسب بدون های k-درخت شمارش مشکل عوض در .

k-درخت مجانبی تحلیل اولین آوردن دست به مقاله این از هدف است. شده حل ها مشخصه تفاوت قضیه از استفاده با (١٩۶٨) هراری

بدون های k-درخت تعداد Un که (١ دهیم(قضیه می نشان و کرد خواهیم حل را مجانبی شمارش مشکل ابتدا است. برچسب بدون های

تابع همگرایی شعاع ρ١k و مثبت و ثابت ضریب یک Ck آن در که شود، می داده Un ∼ ckn
− ۵

٢ (ρ١k)
−n توسط n اندازه به برچسب

تعداد کنیم می ثابت کنیم. می فراهم را برچسب بدون های k-درخت تحلیل برای ساختار اولین دوما است. U(z) =
∑
n≥٠ Unz

nمولد

سطحی چند تعداد در خطی( مجانبی واریانس و میانگین با مرکزی حد قضیه یک در مطلوب، شده داده های گره تعداد کلی طور به و ها برگ

فرا مولد تابع ایجاد برای را معادالت از ترکیبیاتی ای زمینه پیش ٢ بخش در است: زیر شرح به مقاله این .(٣ ٢و کند(قضیه می صدق ،( ها

تعداد و ها برگ تعداد ی درباره نهایت در کنیم. می استفاده ٣ بخش در مجانبی شمارشی مشکل حل برای معادالت این از سپس خوانیم. می

کنیم. می بحث ۵ و ۴ بخش در شده، داده های گره

برچسب بدون های k-درخت ترکیبیات ٢

از چرخه liکه باشد {١,٢, ...,m} جایگشت gیک ∈ Gm کنید فرض کرد. خواهیم استفاده مولد توابع ایجاد برای معادله چند از اینجا در

m = l١ + ٢l٢ + · · ·+ klk از قسمت یک λ = (١l١ ,٢l٢ , ..., klk) نوع چرخه پس دارد. اش چرخه تجزیه در ١ ≤ i ≤ k ،i اندازه

تعداد یکk-درخت، ساختار به توجه با دهد. می نشان را λ نوع چرخه های جایگشت تعداد zλ = ١l١ l٢!١l٢ l٢! . . . klk lk! بعالوه است.

یک شده رنگ دار برچسب چندسطحی k-درخت یک است. k + ١+ (n− ١) = n+ k برابر سطح n شامل k-درخت یک در رئوس

یک با سطح هر و دارند متفاوت رنگی مجاور راس دو هر و دارد را {١
′
,٢

′
, ..., (k + ١)′} مجموعه از شده رنگ رئوس که است k-درخت

ضلع هر و دارند شده دار برچسب رنگی و سیاه رئوس شده، کدگذاری های k-درخت است. شده دار برچسب {١,٢, ..., n} از متفاوت عدد

کدگذاری k-درخت یک ساخت برای شود. می متصل {١,٢, ..., k + ١} های رنگ از رنگی راس یک و دار برچسب مشکی راس یک به

رنگ {١,٢, .., k + ١} از متفاوت رنگ یک با را سطحی چند یک ی جبهه هر شده، رنگ دار برچسب چندسطحی k-درخت یک از شده

هر و شوند می داده نشان i برچسب با k-درخت، از سطحی چند هر و مشکی رئوس از هریک متناظر، شده کدگذاری k-درخت در کنیم. می

اگر فقط و اگر کنیم می متصل رنگی راس یک با را مشکی راس یک دهیم. می نشان j رنگ با را k-درخت از جبهه هر در شده رنگ j-راس

کدگذاری k-درخت یک به شده رنگ دار برچسب سطحی چند k-درخت یک نتیجه، عنوان به باشد. متناظر جبهه شامل متناظر سطحی چند

۶٢٧



گسل توسط دهد، می را برچسب بدون های k-درخت برای U(z)مولد تابع که زیر معادالت ببینید. را ١ شکل مثال برای است. متناظر شده

چپی) (سمت برچسب بدون ی شده کدگذاری ٢-درخت یک و ( راستی (سمت شده رنگ برچسب بدون ٢-درخت یک بین تناظر :١ شکل

است. شده داده (٢٠١۴) همکاران و

U(z) = B(z) + C(z)− E(z)

که طوری به

B(z) =
∑

λ⊢ k+١

Bλ(z)

zλ

C(z) =
∑
µ⊢ k

Cµ(z)

zµ

E(z) =
∑
µ⊢ k

B̄µ(z)Cµ(z)

zµ

Bλ(z) = z
∏
i

Cλi(zi)

B̄µ(z) = z
∏
i

Cµi(zi) (١)

Cµ(z) = exp[
∞∑
m=١

B̄µm(zm)

m
] (٢)

حلقه مولد تابع C(z) است. مشکی دار ریشه برچسب بدون ی شده کدگذاری های k-درخت رنگی های حلقه تعداد مولد تابع B(z) حال

ریشه های k-درخت رنگی های حلقه برای مولد تابع E(z) است. رنگی دار ریشه برچسب بدون شده کدگذاری های k-درخت رنگی های

اگر گوییم می یافته تقلیل مشکی دار ریشه j-درخت یک را شده گذاری کد k-درخت یک است. ضلع یک در برچسب بدون شده کدگذاری دار

برای مولد تابع B̄(z) باشد. همسایه {١,٢, ..., j − ١, j + ١, ..., k + ١} ی شده رنگ های ریشه تمام با مشکی دار ریشه درخت یک

ثابت π توسط که است مشکی دار ریشه درخت برای مولد تابع Bλ(z) ،π ∈ Gk+١ هر برای است. یافته تقلیل مشکی دار ریشه j-درخت

است شده σثابت توسط که است یافته تقلیل مشکی دار ریشه درخت برای مولد تابع ، σ ∈ Gkهر برای دارد. λ نوع چرخه π که است شده

است. i های تکرار تعداد m و است λ از قسمت یک i و است رنگی دار ریشه درختان برای مولد تابع Cλi(z) دارد. µ نوع چرخه σ و

مجانبی برچسب بدون های k-درخت ٣

داریم. را زیر مجانبی خاصیت سپس کند. می مشخص را n اندازه به برچسب بدون های k-درخت تعداد Un = [Zn]U(z) کنید فرض
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شود می داده زیر فرمول توسط مجانبی برچسب بدون های k-درخت تعداد .١.٣ قضیه

Un =
١
k!

[٣− k + (k − ١)(kρ١k)
− ١

k ]

٢
√
٢πk٣ρ١k−

١
٢

[
m

′
(ρ١k)

m(ρ١k)
]

٣
٢

(kρ١k)
٢− ٢

kn−
۵
٢ (ρ١k)

−n(١+O(n−١)). (٣)

m(z) = (ek)−١ فرد به منحصر مثبت واقعی حل راه ρ١k و B̄١k(z) = m(z)ekB̄١k (z)، m(z) = zexp[k
∑∞

m=٢ B̄١k (z
m)

m ] که

است.

داریم ٢ و ١ معادالت از µ = ١k برای اثبات.

B̄١k(z) = zexp[k

∑∞
m=١ B̄١k(z

m)

m
] = exp(kB̄١k(z)).z.exp[k

∑∞
m=٢ B̄١k(z

m)

m
]

و دهد می نشان را کالسیک درخت تابع W (z) بعالوه ،T (z) = zexp(kT (z)) ها سری از بعضی برای که B̄١k(z) = T (m(z)) و

و است تحلیلی شده فراخوانی حوزه در T (z) = ١
kW (kz) نتیجه در است تحلیلی فرد به منحصر حوزه در و دارد ρ = ١

e همگرایی شعاع

شعاع که [zn]B̄١k(z) ≥ [zn]T (z) داریم باشد، B̄١k(z) یکتایی فرد به منحصر حوزه ρ١k اگر است. ١
(ke) برابر آن یی همگرا شعاع

نتیجه دارد √ρ١k > ρ١k همگرایی شعاع m(z) که زمانی و .(۴k)−١ ≤ ρ١k ≤ (ek)−١ داریم نهایت در و دهد می نشان را همگرایی

داریم را زیر مکانی بسط و C١k(z) = z−
١
k B̄١k(z)

١
k براین عالوه است. دوم ریشه نوع از B̄١k(z) حوزه شود می

C١k(z) = (kρ١k)
− ١

k + a(ρ١k − z)
١
٢ + b(ρ١k − z) + c(ρ١k − z)

٣
٢ +O(ρ١k − z)٢ (۴)

اند شده داده زیر های فرمول توسط b و a که طوری به

a = −
√
٢(kρ١k)

k−١
k

k٢ρ١k
[
m

′
(ρ١k)

mρ١k
]

١
٢

, b =
٣− k
٣k٢

(kρ١k)
k−١
k

ρ١k
[
m

′
(ρ١k)

m(ρ١k)
]

به منحصر واحد حوزه ρµ کنید فرض هستند. تحلیلی ρ١k در Cµ(z) و B̄µ(z) ،µ ̸= ١kو k ≥ ٢ هر برای شود می مشاهده این بر عالوه

توسط که هستند آنهایی مساوی یا کمتر است شده ثابت µ ̸= ١k جایگشت توسط که مشکی دار ریشه درختان تعداد چون باشد. B̄µ(z) فرد

ماند. می باقی ρµ ̸= ρ١k اثبات فقط بنابراین ρµ ≥ ρ١k شود می نتیجه [zn]B̄µ(z) ≤ [zn]B̄١k(z) اند، شده ثابت جایگشت اتحاد

رسیم. می ۵ معادله به نهایت در

B̄µ(z) = z
∏
i ̸=١
Cµi(zi)exp(jB̄µ(z))exp[j

∞∑
m=٢

B̄µm(zm)

m
] (۵)

آوریم. دست به z = ρ١k در را U(z) از فردی به منحصر بسط خواهیم می حال .ρµ ≥ ρ١k نتیجه در دارد، را ρµ فرد به منحصر حوزه که

U(z) = U(ρ١k)+

√
٢
k!

[٣− k + (k − ١)(kρ١k)−
١
k ]

٣k٣ρ١k
[
(ρ١k − z)m

′
(ρ١k)

m(ρ١k)
]
٣
٢ (kρ١k)

٢− ٢
k+c١(ρ١k−z)+c٢(ρ١k−z)٢+O(ρ١k−z)

۵
٢

(۶)
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� است. کامل اثبات و آوریم می دست به را ٣ معادله (٢٠٠٨) درموتا (٢.١۵ لم( انتقال قضیه از استفاده با و

برچسب بدون های k-درخت های برگ ۴

یک است. متناظر Gk+١ تابع تحت برچسب بدون شده کدگذاری های k-درخت به برچسب بدون های k-درخت دادیم توضیح ٢ بخش در

و z با را سیاه گره هر باشد. شده متصل دیگری سیاه ی گره با آن رنگی های همسایه از یکی اگر تنها و اگر نامیم می برگ یک را سیاه گره

برچسب بدون شده کدگذاری های k-درخت برچسب بدون رنگی های حلقه مولد تابع U(z, w) کنید فرض دهیم. می نشان w با را برگ هر

داریم را زیر قضیه سپس باشد،

داریم باشد، شده کدگذاری های k-درخت های برگ تعداد با با همراه تصادفی متغیر Xn اگر .١.۴ قضیه

P(Xn = r) =
[znwr]U(z, w)

[zn]U(z,١)

صدق مرکزی حد قضیه Xnدر بنابراین Var(Xn) = σ٢n+O(١) و E(Xn) = µn+O(١) که دارد وجود µ و σ٢ مثبت ثابت پس

کند. می
Xn − E(Xn)√

Var(Xn)
=⇒ N(٠,١).

درختهای رنگی های حلقه مولد تابع C(z, w) باشد، مشکی دار ریشه های درخت رنگی های حلقه مولد تابع B(z, w) کنید فرض اثبات.

بی قضیه طبق سپس باشد، ضلع یک در شده کدگذاری دار ریشه های درخت رنگی های حلقه مولد تابع E(z,W ) و باشد رنگی دار ریشه

داریم کوآچی قضیه و قرینگی

U(z, w) = B(z, w) + C(z, w)− E(z, w) (٧)

که طوری به

B̄µ(z, w) = z
∏
i

Cµi(zi, wi) + z(w − ١) (٨)

Cµ(z, w) = exp[
∞∑
m=١

B̄µm(zm, wm)

m
] (٩)

آوریم می دست به ٩ و ٨ معادالت از µ ̸= ١k برای

B̄١k(z, w) = zexp[k
∞∑
m=١

B̄١k(z
m, wm)

m
] + z(w − ١) (١٠)
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می بررسی ،ϵ > ٠ برای هستند. تحلیلی باشد (ρ١k ,١) نزدیک (z, w) اگر B̄µ(z, w) و B̄١k(z
m, wm)، m ≥ ٢ و µ ̸= ١k برای

m ≥ ٢ برای سپس |z| ≤ ρ١k+ϵ و |w| ≤ ρ١k
ρ١k+ϵ

کنیم

|B̄µ(z, w)| ≤ B̄µ(|zw|,١) ≤ B̄µ(ρ١k ,١) ≤ Kρ١k

|B̄١k(z
m, wm)| ≤ B̄١k(|zw|m,١) ≤ B̄١k((ρ١k)

m,١) ≤ (M(ρ١k)
m)

داریم حال هستند. محدب z ∈ [٠, (ρ١k)٢] و z ∈ [٠, ρ١k ] برای ترتیب به B̄١k(z,١) و B̄µ(z,١) زیرا است برقرار اخر نامساوی

B̄١k(z, w) = α(z, w)− β(z, w)[١− z

ρ١k(w)
]
١
٢

دارد. را زیر متناظر نمایش C١k(z, w) که B̄١k(z, w) = zC١k(z, w)
k
+ z(w − ١) که

C١k(z, w) = a(z, w)− b(z, w)[١− z

ρ١k(w)
]
١
٢ (١١)

m ≥ ٢ و µ ̸= ١k برای B̄١k(z, w) مشابه طور به هستند. تحلیلی (z, w) = (ρ١k ,١) حول b(z, w) و a(z, w) که طوری به

،|w − ١| ≤ ϵ و z ∈ Uρ١k (w) برای نتیجه در هستند. تحلیلی باشد (ρ١k ,١) نزدیک (z, w) اگر Cµ(z, w) و C١k(z
m, wm)،

شود. می داده بسط زیر صورت به ١١ معادله در C١k(z, w) فرد به منحصر بسط جایگذاری با و w = ١ و z = ρ١k حول U(z, w)

U(z, w) = g(z, w) + [−za
k(z, w)

(k − ١)! +
١
k!

+O(ρ١k(w)− z)]b(z, w)[١−
z

ρ١k(w)
]
١
٢

و a(z, w) = a(ρ١k(w), (w) + O(ρ١k(w) − z) که حقیقت این دانستن و −ρ١k(w)
ak(ρ١k (w),w)

(k−١)! + ١
k! = ٠ چون

گرفت. نتیجه توان می b(ρ١k(w), w) ̸= ٠

U(z, w) = g(z, w) + f(z, w)[١− z

ρ١k(w)
]
٣
٢ (١٢)

دارد. وجود Xn−E(Xn)√
n

برای مرکزی حد قضیه ١٢ معادله در که گرفت نتیجه توان می (٢٠٠٨) درموتا (٢.٢۵ (قضیه از استفاده با که

و µ = −ρ
′
١k (١)
ρ١k (١)

که ،Var(Xn) = σ٢n + O(١) و E(Xn) = µn + O(١) داردکه وجود µ و σ٢ مثبت ثابت که طوری به

صدق مرکزی حد قضیه در Xn و σ٢ > ٠ که شود می نتیجه (٢٠١٠) همکاران و فالجولت (لم۴) از استفاده با است. σ٢ = −ρ
′′
١k (١)
ρ١k (١)

کند. می

�
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برچسب بدون های k-درخت درجه توزیع ۵

شده کدگذاری k-درخت در مشکی گره هر است واضح کنیم. می بررسی را درجات توزیع و گردیم برمی برچسب بدون های k-درخت به دوباره

شود، می گرفته رنگی های گره تعداد از ( z جای (به x متغیر کنیم. می تمرکز رنگی های گره ی درجه توزیع روی بر پس دارد. k + ١ درجه

حلقه مولد تابع B(x) و باشد برچسب بدون شده گذاری های k-درخت برچسب بدون رنگی های حلقه مولد تابع U(x) کنید فرض اکنون

رنگی های حلقه مولد تابع E(x) و رنگی دار ریشه های درخت رنگی های حلقه مولد تابع C(x) مشکی، دار ریشه های درخت رنگی های

داریم باال به توجه با سپس باشند. دارند، ریشه ضلع یک در که برچسب بدون شده کدگذاری های k-درخت

U(x) = B(x) + C(x)− E(x) (١٣)

به زیر فرمول توسط c٢ و c١ ،r مثبت های ثابت بعضی برای U(x) فرد به منحصر بسط توانیم می ٣ بخش مانند یکسان حلی راه توسط

آوریم. دست

U(x) = B(x) + C(x)− E(x)

درجات که برچسب بدون k-درخت یک در رنگی های گره تعداد تصادفی بردار ،Yn,d = (Y
(١)
n,d , . . . , Y

(M)
n,dM

) کنید فرض .١.۵ قضیه

باشد. دارد را (d١ . . . dM )

P(Yn,d = m) =
[xnun]U (d)(x, u)

[xn]U (d)(x,١)

و E(Yn,d) = µn + O(١) که طوری به دارد وجود
∑
M ×M مثبت مشخص نیمه ماتریس و µ بعدی M بردار یک سپس

کند. می صدق مرکزی حد قضیه در Yn,d Var(Yn,d)بنابراین = Σn+O(١)
Yn,d − E(Yn,d)√

n
=⇒ N(٠,Σ)

باشد. درخت رنگی دار ریشه گره از رنگی ی حلقه ریشه اتصال تنها ریشه، که باشد هایی درخت مولد تابع P (d)(x, u) کنید فرض اثبات.

که طوری به دارد. di درجه رنگی ریشه که دهیم تشخیص را مواردی تا کنیم می معرفی را تابع این

C(d)
µ (x, u) = xexp[

∞∑
m=١

B̄
(d)
µm(xm, um)

m
+

M∑
j=١

x(uj − ١)Z(Gdj , B̄(d)
µ (x, u))

P (d)
µ (x, u) = xexp[

∞∑
m=١

B̄
(d)
µm(xm, um)

m
+

M∑
j=١

x(uj − ١)Z(Gdj−١ , B̄
(d)
µ (x, u))

است. زیر شکل به (x, u) = (ρ١k ,١) حول U(x, u) مکانی بسط نهایت در که است ۴ بخش مانند اثبات

U(x, u) = w(x, u) + r(x, u)[١− x

ρ١k(u)
]
٣
٢
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داریم. جایگذاری تر خالصه طور به کنند. می صدق مرکزی حد قضیه در بنابراین هستند. تحلیلی (x, u) = (ρ١k ,١) حول w ،r که

µ = (Auj (١))١ ≤ j ≤M,A(µ) = logρ١k(١)− logρ١k(u)

Σ = (Auiuj(١) + δi,jAuj(١))١ ≤ j ≤M

� .Var(Yn,d) = Σn+O(١) و E(Yn,d) = µn+O(١) سپس
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زیف نمودار و پارتو توزیع درباره نکاتی

٣ حسینیون نرگس ،٢ برزادران محتشمی غالمرضا آزاد١، ظهوریان ایراندخت

مشهد مرکز نور پیام ١,٣دانشگاه

مشهد فردوسی ٢دانشگاه

اخیر سالهای در دارند. مالی، امور و طبیعی علوم فیزیک، جمله از مختلف، علوم در زیادی کاربردهای توانی های توزیع و پارتو توزیع چکیده:

معرفی را پارتو های توزیع انواع مقاله این در است. یافته اختصاص توانی های توزیع های مدل به اقتصادی فیزیک مقاالت از زیادی بخش

یک عنوان به را زیف نمودار انتها در کرد. خواهیم بحث پارتو، توزیع اساسی های ویژگی برخی و آنتروپی گشتاورها، درباره سپس و کنیم می

دهیم. می نشان را زیف و پارتو توریع ارتباط واقعی، های داده از مثالی طرح با و نموده ارایه ها، داده بودن پارتو بررسی برای گرافیکی ابزار

زیف. نمودار آنتروپی، گشتاور، توانی، توزیع پارتو، توزیع کلیدی: واژه�های

.62E15 ،60E05 ،62E10 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

اولیه مفاهیم و مقدمه ١

پیوسته های توزیع معروفترین از یکی توزیع این است. ١٩ قرن ایتالیایی مهندس و اقتصاددان (١٨٩۵) پارتو ویلفردو به منسوب پارتو توزیع

توسط که پارتو های توزیع انواع معرفی به مقاله این در دارد. ... و طبیعی علوم فیزیک، مالی، امور و اقتصاد در زیادی کاربردهای که بوده

یک انتها در و کرد خواهیم بحث توزیع این آنتروپی و گشتاورها خصوصیات، مورد در مقاله دوم بخش در پرداخت. خواهیم شد معرفی او خود

کرد. خواهیم معرفی ها داده بودن پارتو صحت بررسی برای گرافیکی ابزار

شود، می تعریف زیر تجمعی توزیع تابع با کالسیک پارتو توزیع پردازیم. می مقدماتی مفاهیم معرفی به اکنون

F (x) = ١− (
x

x٠
)−α ; ٠ < x٠ ≤ x (١)

صورت، به توزیع این چگالی کند. می گیری اندازه را راست دم سنگینی α است. مقیاس پارامتر x٠ و شکل پارامتر ،α > ٠ آن در که

f(x) =
αxα٠
xα+١ ; ٠ < x٠ ≤ x

است.
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دهند. می نشان X ∼ Par(x٠, α) استاندارد، نماد با را کالسیک پارتو

بیان (١) در که است پارتو توزیع کالسیک نوع آنها، اولین داد. ارائه را توزیع این نوع سه پارتو، (١٨٩۵-١٨٩٧) نوزدهم قرن پایان در

با، پارتو، دوم مدل تجمعی توزیع تابع شد.

F (x) = ١− (١+
x− µ
x٠

)−α ; x ≥ µ

داریم، باشد، µ = ٠ که وقتی خاص موارد در اما شود، می گرفته نظر در پارتو توزیع برای پارامتر سه مواقع بعضی در شود. می تعریف

F (x) = ١− (١+
x

x٠
)−α ; x ≥ ٠

شد معرفی بعد، سال ۵٠ حدود (١٩۵۴)یعنی لوماکس توسط که است معروف II نوع پارتو توزیع به اغلب ،α > ٠ و x٠ برای توزیع این

یعنی، دارد، وجود ( II نوع و I نوع (پارتو مدل دو این بین ساده ارتباط یک دارد. کاربرد مختلف های زمینه در و

X ∼ ParII(x٠, α)⇐⇒ X + x٠ ∼ Par(x٠, α)

برابر، آن تجمعی توزیع تابع که است. III نوع پارتو توزیع پارتو، توسط شده پیشنهاد توزیع سومین

F (x) = ١− Ce−βx

(x− µ)α
; x ≥ µ

صورت، به توان می را فوق فرمول است. پارامتر سه از تابعی C و β, α > ٠ و µ ∈ R آن در است.

log{١− F (x)} = logC − α log(x− µ)− βx

تابع (٢) رابطه است. کرده بحث آن مورد در (١٩٨٣) آرنولد که شود می نامیده IV نوع پارتو توزیع خانواده، این از کلی صورت نوشت. نیز

است. IV پارتوی تجمعی توزیع

F (x) = ١− [١+ (
x− µ
θ

)
١
γ ]−α ; x > µ (٢)

نماد با توزیع این هستند. شکل و نابرابری مقیاس، مکان، پارامترهای ترتیب به α > ٠ و γ > ٠ ، θ > ٠ ، −∞ < µ <∞ آن در که

با، است برابر آن چگالی تابع و شود. می معرفی Par(IV )(µ, θ, γ, α)

f(x) =
α(x−µθ )

١
γ−١

θγ[١+ (x−µθ )
١
γ ]−α

; x > µ (٣)

پارتو و III پارتو چگالی تابع و تجمعی توزیع تابع ترتیب به ،(٣) و (٢) رابطه در (γ = ١, µ = θ) و (γ = ١) و (α = ١) دادن قرار با
آید. می دست به I پارتو و II
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اصلی خواص دیگر و گشتاورها ٢

است، تر سنگین توزیع راست دم باشد، تر کوچک α هرچه کند. می تعیین را توزیع این رفتار که است پارتو چگالی تابع در پارامتر مهمترین α

داریم، حالت این در باشد. α > k که دارد وجود وقتی پارتو توزیع گشتاور kامین بنابراین دارند. وجود پایین مرتبه گشتاورهای فقط یعنی

E(Xk) =
αxk٠
α− k

برابر، توزیع این میانگین بنابراین

E(X) =
αx٠
α− ١ (۴)

شود، می داده زیر فرمولهای با تغییرات ضریب و واریانس است.

V (X) =
αx٢٠

α(α− ٢(١(α− ٢)

CV =
١√

α(α− ٢)
هارمونیک میانگین و هندسی میانگین مثل مکان، پارامتر از دیگری های اندازه ، (α < ١) یعنی باشد سنگین بسیار دم دارای توزیع اگر

صورت، به هندسی میانگین میگیرند. قرار استفاده مورد

xg = exp[E(log x)]

با، اینجا در که است

xg = x٠ exp(
١
α
) (۵)

برابر، نیز هارمونیک میانگین شود. می داده

xh = [E(X−١)]−١

با، اینجا در که است

xh = x١)٠+ α−١) (۶)

دهد. می نشان E(X) ≥ xg ≥ xh معروف نابرابری از تصویر یک (۶) و (۵) و (۴) فرمولهای شود. می داده
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آنتروپی ٣

g(f) = − log f تابع انتظار مورد مقدار شانون، آنتروپی باشد. f(x) احتمال چگالی تابع با پیوسته تصادفی متغیر یک X کنید فرض

شود، می تعریف زیر فرمول با و g(١) = ٠ و g(٠) =∞ آن در که است،

H(f) = −
∫
x

f(x) log f(x)dx

داد، نشان را هموار توابع از رده یک (١٩۶۶) اله

g(f) =


١

β−١ (١− fβ−١) ; β ̸= ١;β > ٠

− log(f) ; β = ١

صورت، به رده این آنتروپی اندازه است. تصادفی غیر ثابت یک β آن در که

Hβ(f) =


١

β−١ [١−
∫
x
fβdx] ; β ̸= ١;β > ٠

−E[log(f)] = H(f) ; β = ١

مسایل حل برای بعدها و شد مطرح (١٩۶٧) چاروت و هاوردا وسیله به ابتدا در آنتروپی از رده این گوییم. می β رده آنتروپی آن، به که است،

می نتایجی و مدلها به منجر که است شانون آنتروپی از پارامتری تک تعمیم یک β آنتروپی شد. گرفته کار به (١٩٨٨) تسالیس بوسیله فیزیکی

است. متفاوت شانون، آنتروپی از حاصل نتایج با که شود

کنید فرض است. شده تعریف (٢٠١٠) همکاران و یعقوبی بوسیله که دهیم. می ارائه پارتو های توزیع برای را β آنتروپی بخش این در

باشد، زیر احتمال چگالی تابع با تصادفی متغیر یک X

f(x) =
α(x−µθ )

١
γ−١

θγ[١+ (x−µθ )
١
γ ]
α+١ ; x > µ

Hβ(f) =
١

β − ١ [١−
αβΓ[β(١− γ) + γ]Γ[β(α+ γ)− γ]

(γθ)
β−١

Γ[β(α+ ١)]
]

عالوه، به است. دو نوع بتای انتگرال طریق از آمده دست به β آنتروپی Hβ(f) آن در که

lim
β→١

Hβ(f) = ln (
γθ

α
) + (γ − ١)[ψ(١)− ψ(α)] + α+ ١

α
= H(f)

دست به شانون آنتروپی نظر نقطه از ،(٢٠١٠) محتشمی و یاری توسط که ایست نتیجه مشابه نتیجه این گاماست. دی تابع یک ψ آن در که

زیر، صورت به β آنتروپی ترتیب به II و III نوع پارتوی های توزیع برای است. آمده

Hβ(f) =
١

β − ١ [١−
Γ[β(١− γ) + γ]Γ[β(١+ γ)− γ]

(γθ)
β−١

Γ[٢β]
]
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Hβ(f) =
١

β − ١ [١−
αβΓ[β(α+ ١)− ١]
θβ−١Γ[β(α+ ١)] ]

.Hβ(ParI) = Hβ(ParII) داریم، نیست، وابسته µ به پارتو، خانواده ی β آنتروپی عبارات که این به توجه با و است

زیف نمودار ۴

تحقیق برای ابزار کاربردترین پر نمودار این شود. می استنباط زیف نمودار مثل نمودار، تعدادی مشاهده از ها، داده بودن پارتو اوقات بیشتر

شوند. می برآورد پارتو، توزیع پارامترهای و است مطلوب چیز همه باشد خطی تقریباً زیف نمودار اگر هاست. داده بودن پارتو

پیکره در که داد نشان وی است. شده گذاری نام زیف، کینگسلی جرج هاروارد، دانشگاه شناسی زبان استاد یک افتخار به زیف، قانون

آن، رتبه r و باشد رویداد وقوع اندازه y اگر یعنی دارد. لغات های فراوانی جدول در آن رتبه با معکوس نسبت کلمه هر فراوانی زبان، یک

توان یک با x از بزرگتر حوادث تعداد تجمعی، توزیع تابع گرفتن نظر در با پارتو قانون است. واحد به نزدیک b آن در که ، y ∼ r−b آنگاه

رابطه یک اکنون دارند. کمی نسبتاً درآمد مردم اکثر که حالی در دارد، وجود میلیاردر کمی تعداد یعنی . P (X > x) ∼ x−k است معکوس

دهیم. می نشان واقعی، های داده از مثال یک طریق از را، زیف قانون و پارتو توزیع بین مستقیم و ساده

عنوان به شود. استفاده تعداد توزیع برای توانی، قانون- های توزیع از که شده باعث موضوع این است. شده زیادی توجه اینترنت به اخیراً

های سایت که AOL کاربران توزیع (آ)، ١ شکل کرد. ارائه را آن (٢٠٠٠) آدامیک که سایت، یک صفحه از بازدیدها تعداد برای نمونه

بازدید ٢٠٠٠ از بیش ها سایت از کمی تعداد که کرد مشاهده توان می دهد. می نشان اند، کرده بازدید ١٩٩٧ دسامبر از روز یک در را گوناگون

که است کرانگین آنقدر توزیع اند). شده بازدید بار یک فقط سایت ٧٠٠٠٠) اند شده بازدید کم خیلی ها سایت اغلب که حالی در دارند، کننده

این با دهد می نشان را مشابه نمودار (ب)، ١ شکل داشت. مانند L کامل شکل یک منحنی شد، می داده نشان محورها روی کامل دامنه اگر

است. توانی قانون مشخصه تایید مطلب این دارد. خطی حالت که شده گرفته نظر در توزیع همان لگ لگ- مقیاس که تفاوت

عبارتی به ، y = Cx−a داریم، توانی قانون یک در اند. شده بازدید کاربر x توسط که باشد هایی سایت تعداد y کنید فرض

فرض حال است. لگ لگ- نمودار در -a شیب با مستقیم خط یک a نمای با توانی قانون یک بنابراین . log y = log(C) − a log x

کمی تعداد فقط که گرفت نتیجه توان می ١(ب) شکل در دقت با دهیم. برازش a نمای یافتن برای ١(ب) شکل به منحنی یک بخواهیم کنید

وجود دلیل به است. داشته کننده بازدید ١٢٩۶۴١ ، yahoo.com معروف سایت مثال عنوان به دارد. وجود زیاد کننده بازدید تعداد با سایت

به برای .(a = ١٫ ١٧) است کم آن شیب که شود می برازش ١(ب) شکل های داده به راست خط یک سادگی به دامنه، در داده نقاط تعداد

به لگاریتمی مقیاس یک در ها (داده هستیم. تر وسیع محدوده در نمایی فرم یک به ها داده تظریف١ نیازمند مناسب، برازش یک آوردن دست

١) مقابل در (١٠۴ تا ١) کاربران بین روشنی خطی رابطه است. شده داده نشان شکل٢(ب) در که شد) خواهند آشکار الفاصله متساوی طور

شد) اشاره باال در (که لگاریتمی تظریف جای به هستیم. a = ٢٫ ٠٧ یعنی مناسب نمای یک استخراج به قادر اکنون شود. می دیده (١٠٢ تا

binnig١
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(ب) (آ)

سایت وب برابر در کاربران توزیع لگ-لگ، مقیاس نمودار (ب) شکل و خطی مقیاس نمودار (آ) شکل :١ شکل

می هموار تجمعی توزیع در طبیعی طور به دم کند. مراجعه P (X > x) ∼ x−k پارتو توزیع به تواند می فرد خوب، برازش یک یافتن برای

a = ٢٫ ٠٧ به کامال که آید می دست به ، a = ٢٫ ١۶ تجمعی توزیع برازش با نیست. مبهم لگاریتمی تظریف رویه همانند ای داده هیچ و شود

است. نزدیک آمد دست به لگاریتمی تظریف روند با که قبلی

(ب) (آ)

سایتها کاربران تجمعی، توزیع نمودار شکل(ب) و سایتها کاربران شده تظریف توزیع نمودار (آ) شکل :٢ شکل

بازدید تعداد نمودار رسم به نیاز زیف قانون دیدن برای کردیم. توجه شده بازدید های سایت توانی قانون- احتمال توزیع تابع به فقط حاال تا

۶۴٠



نشان سایت کننده بازدید AOL کاربران های داده مجموعه همان برای را نموداری چنین شکل٣ داریم. اش رتبه برابر در سایت هر های کننده

کامل رابطه وجود منظور به سازد. می را زیف که است −١ آن شیب و است خطی به نزدیک لگ-لگ، نمودار یک روی رابطه این دهد. می

باشد داشته را ارزشش شاید باشند. داشته زیادی محبوبیت باید محبوب کمتر های سایت و محبوب اندکی باید ها سایت ترین محبوب خطی،

نامیم. می زیف را آن ما اینجا در صورت هر در دهیم. برازش سهموی، فرکتال یا نمایی های توزیع مانند دیگر، های توزیع با را توزیع این که

محبوبیت اساس بر سایتها رتبه :٣ شکل

توزیع بر تمرکز با دیگری و آید می دست به متغیرها گذاری رتبه با اولی کرد، خواهیم کشف جداگانه توانی قانون دو که است واضح ابتدا

بزرگ شهر امین r ” است. پارتو مستقیم رابطه رویت برای مناسب روش به رتبه توزیع کردن فرموله دیگر نکته شود. می حاصل فراوانی

اینکه مگر است، پارتو توزیع تعریف دقیقاً این باشد. می است”، جمعیت بیشتر، یا نفر n دارای شهر r ” معادل است”، جمعیت نفر n دارای

n و y محور روی r پارتو، در است. ها y محور روی n و ها x محور روی r زیف، برای که حالی در باشند. کرده تغییر اندکی y و x محورهای

درآمد با فرد رتبه r و درآمد n آن در که n ∼ r−b یعنی، باشد b رتبه نمای اگر که شود می نتیجه محورها، جایی به جا با است. x محور روی

با البته است. دارند، بیشتر یا n درآمد که افرادی تعداد r و درآمد n آن در که r ∼ n−
١
b که طوری به است، ١/b پارتو نمای آنگاه است، n

فرآیند هر که معناست بدان این شود. می داده ١+ ١
b با آن نمای است، پارتو قانون از مستقیم نتیجه یک توانی قانون- توزیع که این به توجه

در شد، داده نشان AOL های داده در که همانطور باشد. داشته توانی قانون- احتمال چگالی تابع یک باید واقعی زیف رتبه توزیع یک مولد

موضوع یک بیان برای مختلف راه دو جداگانه، توانی قانون- دو که شد تایید نهایت در است. a = ٢ برابر توانی قانون- نمای b = ١ حالت

هستند. واحد
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نتیجه�گیری و بحث

آنتروپی و گشتاورها مثل توزیع این اصلی خواص مورد در ادامه در و شد معرفی IV و III و II نوع پارتو و کالسیک پارتو توزیع مقاله این در

نمودار این از استفاده با را ها داده بودن پارتو مثال، یک طرح با و نموده معرفی را زیف نموار آخر، بخش در شد. بحث ،β آنتروپی و شانون

کردیم. بررسی
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پایین رکوردهای از استفاده با تعمیم�یافته نمایی توزیع برای مقاومت تنش- پارامتر برآورد

نژاد عباس ملیحه ، عباسی شبنم

سبزواری حکیم دانشگاه آمار، گروه

درستنمایی روش دو به پایین رکوردهای اساس بر پارامتری تک تعمیم�یافته نمایی توزیع در مقاومت تنش- پارامتر برآورد مقاله این در چکیده:

ارائه پارامتر این برای صدکی و استرپ بوت ، HPD ماکسیمم، درستنمایی اطمینان فاصله همچنین می�گیرد. قرار بحث مورد بیزی و ماکسیمم

می�شوند. مقایسه کارلو مونت سازی شبیه کمک به و شده

ماکسیمم. درستنمایی برآورد بیزی، برآورد استرپ، بوت اطمینان فاصله کلیدی: واژه�های

.62F10 ،62G30 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

که ریاضی ساختار و خواص دلیل به شد، معرفی (١٩٩٩) کاندو و گوپتا توسط که GED(θ) �پارامتری تک تعمیم�یافته� نمایی توزیع تازگی به

شبیه خواصی که توزیع این می�رود. کار به عمر طول داده�های تحلیل جهت وایبل و گاما توزیع�های برای مناسبی جایگزین عنوان به داراست

روش�های (٢٠٠١b) کاندو و گوپتا است. گرفته قرار محققین از بسیاری توجه مورد دارد، وایبل توزیع شبیه توزیعی تابع و گاما توزیع خواص

ترتیبی آماره�های از استفاده با (٢٠٠١) اله احسن و رکب دادند. قرار مطالعه� مورد GED(θ) توزیع پارامتر�های برآورد برای را مختلفی

مطرح را GED(θ) پارامتر�های بیزی استنباط (٢٠٠۵) مادی و رکب پرداختند. GED(θ) توزیع مقیاس و مکان پارامتر�های برآورد به

کردند.

ممکن مواردی درچنین می�روند. بین از می�شود، انجام آزمایش آن�ها روی که واحدهایی سیستم�ها عمر طول به مربوط آزمایش�های از برخی در

حالت�هایی چنین در درواقع روند. بین از دارند، قبلی مقادیر از بیشتر یا کمتر مقادیر که واحد�هایی تنها که شود طراحی گونه�ای به آزمایش است

رکورد�ها توزیع�ها از بسیاری برای گوییم. رکورد�ها واحد�هایی چنین به باشند. بزرگتر یا کوچکتر خود قبلی مقادیر از که می�شوند ثبت مقادیری تنها

.( (٢٠٠٠) احمدی می�دهند.( دست به بیشتری اطالعات هم�توزیع و مستقل مشاهدات به نسبت

پایین رکورد Xj ، Xj < Xi ∀i < j اگر باشند. هم�توزیع و مستقل تصادفی متغیر�های از دنباله�ای X١, X٢, ... کنید فرض

خود به را تحقیقات از مالحظه�ای قابل توجه داده�ها این ، (١٩۵٢) چاندلر توسط رکوردها ویژگی�های از برخی بررسی از پس می�شود. نامیده

داده�اند. اختصاص



به (٢٠٠٣b) ارقامی و احمدی همچنین پرداختند. رکوردها و iid مشاهدات در فیشر اطالع مقایسه� به (٢٠٠٣a) ارقامی و احمدی

تک تعمیم�یافته نمایی توزیع در را استنباطی مسائل برخی (٢٠٠٢) رکب پرداختند. رکوردها از استفاده با ناپارامتری، اطمینان فاصله مطالعه�

رکوردها پایه� بر پارامتری تک تعمیم�یافته نمایی توزیع برای را بیزی استنباط نیز (٢٠٠۴) جاهین است. کرده مطالعه رکوردها پایه� بر پارامتری

است. کرده مطالعه

مقاومتی عملکرد سنجش واقع در P(X<Y) � اندازه است، گرفته قرار Y فشار تحت که باشد مؤلفه یک مقاومت میزان X کنید فرض

میزان از بزرگتر زمان هر در سیستم یک بر شده وارد فشار اگر دارد. نام مقاومت تنش- پارامتر اصطالحاً که است وارده فشار مقابل در سیستم،

برآورد به پارامتری تک تعمیم�یافته� نمایی توزیع ترتیبی داده�های از استفاده با (٢٠٠۶) گوپتا و کاندو می�افتد. کار از سیستم باشد، آن مقاومت

کاتز است. داده انجام پارامتری دو و پارامتری تک نمایی توزیع روی را مطالعه همین نیز (٢٠٠٧) بکلیزی پرداختند. مقاومت تنش- پارامتر

اند. کرده بیان را مقاومت تنش- پارامتر کاربردهای از برخی (٢٠٠٣) همکاران و

درستنمایی برآورد دوم بخش در می�باشد. پایین رکوردهای از استفاده با مقاومت تنش- پارامتر فاصله�ای برآوردهای یافتن مقاله این از هدف

بخش در می�پردازیم. مقاومت تنش- پارامتر بیزی برآورد مطالعه� به سوم بخش در می�گیرد. قرار بحث مورد را مقاومت تنش- پارامتر ماکسیمم

آمده دست به نتایج نیز پنجم بخش در نهایت در و شده انجام شده ارائه اطمینان�های فاصله مقایسه برای کارلو مونت �سازی شبیه یک چهارم

می�شوند. بیان

درستنمایی برآورد ٢

تابع و چگالی تابع هرگاه گوییم µ مکان پارامتر و λ مقیاس پارامتر ،θ شکل پارامتر با یافته تعمیم نمایی توزیع دارای را X تصادفی متغیر

باشند: زیر صورت به ترتیب به آن توزیع

f(x) = λθe−λ(x−µ)(١− e−λ(x−µ))θ−١, F (x) = (١− e−λ(x−µ))θ, x > ٠, θ > ٠.

مستقل تصادفی متغیر دو ،Y ∼ GED(θ٢) و X ∼ GED(θ١) اگر باشد. λ = ١ و µ = ٠ میکنیم فرض کلیت دادن دست از بدون

می�آید: دست به زیر صورت به مقاومت تنش- پارامتر �باشند

R = P (X < Y ) =
θ١

θ١ + θ٢

GED(θ١) توزیع از پایین رکوردهای از مجموعه یک r = (r١, ..., rn) فرضکنید کنیم. برآورد پایین رکوردهای پایه� بر را R می�خواهیم

همکاران و آرنولد که درستنمایی توابع براساس باشد. GED(θ٢) توزیع از پایین رکوردهای از مستقل مجموعه� یک s = (s١, ..., sm) و

داریم: اند، داده ارائه پایین رکوردهای برای (١٩٩٨)

L١(θ١ | r) = f(rn)
n−١∏
i=١

f(ri)

F (ri)
= θn١u١(r)e

−θ١τ١(rn),

۶۴۵



L٢(θ٢ | s) = f(sm)
m−١∏
j=١

f(sj)

F (sj)
= θm٢ u٢(s)e

−θ٢τ٢(sm).

آن در که

.τ٢(sm) = − ln(١ − e−sm) و τ١(rn) = − ln(١ − e−rn), u٢(s) =
∏m−١
j=١

e−sj

١−e−sj
, u١(r) =

∏n−١
i=١

e−ri

١−e−ri

است: زیر صورت به پایین رکوردهای پایه� بر θ٢ و θ١ ماکسیمم درستنمایی برآوردگر که داد نشان می�توان

θ̂١ =
n

− ln(١− e−sn) , θ̂٢ =
m

− ln(١− e−sm)
.

θ̂١ توزیع�های ادامه در است. R ماکسیمم درستنمایی برآوردگر R̂ = θ̂١
θ̂١+θ̂٢

ماکسیمم درستنمایی برآوردگرهای پایایی خاصیت به بنا بنابراین

می�آوریم. دست به R برای اطمینان فاصله یافتن یافتن برای را θ̂٢ و

است: شده داده زیر صورت به (١٩٩٨) همکاران و آرنولد در Rn احتمال چگالی تابع

fRn(rn) = f(rn)[− lnF (rn)]
n−١/(n− ١)! = θne−rn

Γ(n)
(١− e−rn)θ−١(− ln(١− e−rn))n−١, rn > ٠

است: زیر صورت به z١ = θ̂١ = n
−ln(١−e−rn ) احتمال چگالی تابع نتیجه در

fZ١(z١) =
(nθ١)

n

Γ(n)zn+١
١

e−nθ١/z١ , z١ > ٠

داریم: z٢ = θ̂٢ = m
−ln(١−e−rm ) احتمال چگالی تابع برای مشابه طور به

fZ٢(z٢) =
(mθ١)

m

Γ(m)zm+١
٢

e−mθ٢/z٢ , z٢ > ٠

داریم: θ̂٢ و θ̂١ استقالل به توجه با همچنین .٢mθ٢z٢
∼ χ٢٢m و ٢nθ١

z١
∼ χ٢٢n بنابراین

θ١/θ̂١

θ٢/θ̂٢
∼ F٢n,٢m

از: عبارتست R برای (١− α) ٪ اطمینان فاصله محوری، کمیت عنوان به θ١/θ̂١
θ٢/θ̂٢

انتخاب با بنابراین

(
١

١+ θ̂٢
θ̂١

١
Fα

٢ ,٢n,٢m

,
١

١+ θ̂٢
θ̂١

١
F١−α

٢ ,٢n,٢m

)

است: شده داده زیر در است استاندارد نرمال مجانبی توزیع دارای که q = (R̂−R)
η̂ آماره پایه بر R برای MLEنیز تقریبی اطمینان فاصله یک

(R̂− zα
٢
η̂, R̂− z١−α

٢
η̂)

است: آمده دست به زیر صورت به دلتا روش به بنا که است R̂ برآوردشده مجانبی واریانس ، η̂ که

η̂٢ ≈ (
∂R̂

∂θ̂١
)٢v̂٢١ + (

∂R̂

∂θ̂٢
)٢v̂٢٢ =

θ̂١
٢
θ̂٢

٢

(θ̂١ + θ̂٢)۴
[
١
n
+

١
m
]
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دست به زیر صورت به فیشر اطالع طریق از که هستند θ̂٢ برآوردشده مجانبی واریانس v̂٢٢ و θ̂١ برآوردشده مجانبی واریانس v̂٢١ آن در که

آمده�اند:

[−E(∂٢ ln١(θ١ | r)/∂θ١−[(١٢ =
θ١

٢

n
⇒ v̂٢١ =

θ̂١
٢

n

[−E(∂٢ ln٢(θ٢ | s)/∂θ١−[(٢٢ =
θ٢

٢

m
⇒ v̂٢٢ =

θ̂١
٢

m

بیزی استنباط ٣

پیشین توزیع دارای θ١ اگر بیابیم. پایین رکوردهای پایه� بر یافته تعمیم نمایی توزیع در R = θ١
θ١+θ٢

برای بیزی اطمینان فاصله یک می�خواهیم

توزیع�های دارای ترتیب به θ٢ و θ١ که داد نشان می�توان راحتی به ,Gamma(δ٢باشد، β٢) پیشین توزیع دارای θ٢ ,Gamma(δ١و β١)

می�باشند: زیر پسین

θ١|r ∼ Gamma(n+ δ١, (β١ + τ١(rn))
−١)

θ٢|s ∼ Gamma(m+ δ٢, (β٢ + τ٢(sm))−١)

داریم: راحتی به

٢(β١ + τ١(rn))θ١ | r ∼ χ٢٢(n+δ١), ٢(β٢ + τ٢(sm))θ٢ | s ∼ χ٢٢(m+δ٢)
.

داریم: رو این از

W =
(n+ δ١)(β٢ + τ٢(sm))θ٢
(m+ δ٢)(β١ + τ١(rn))θ١

∼ F٢(m+δ٢),٢(n+δ١)

می�شود: داده زیر صورت به R برای (١− α) ٪ بیزی اطمینان فاصله یک محوری، کمیت عنوان Wبه گرفتن نظر در با بنابراین

(AF١−α
٢ ,٢(m+δ٢),٢(n+δ١) + ١−(١, (AFα

٢ ,٢(m+δ٢),٢(n+δ١) + ١−(١

آن در که

A =
(m+ δ٢)(β١ + τ١(rn))

(n+ δ١)(β٢ + τ٢(sm))
.

بود. خواهد زیر صورت به محوری کمیت گیریم، نظر در ١
θ٢

و ١
θ١

صورت به را θ٢ و θ١ جفری پیشین توزیع اگر

W =
nτ٢θ٢
mτ١θ١

∼ F٢m,٢n

می�باشد: زیر صورت به R برای بیزی اطمینان فاصله یک بنابراین

(
mτ١
nτ٢

F١−α
٢ ,٢m,٢n + ١−(١, (mτ١

nτ٢
Fα

٢ ,٢m,٢n + ١−(١
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πα آن در که داریم BR(πα) = {θ : π(θ | r, s) ≥ πα} مجموعه یافتن به نیاز بیزی اطمینان فاصله کوتاهترین آوردن دست به جهت

یافتن برای تقریبی روش یک (١٩٩٩) شائو و چن است. عددی بهینه� روش�های نیازمند اغلب مسأله این است، بزرگ بسیار ثابت یک

کرده�اند. معرفی HPD فواصل

کارلو مونت سازی شبیه ۴

اول، نوع t-استرپ بوت بیزی، اطمینان فاصله کوتاهترین ماکسیمم، درستنمایی اطمینان فاصله مقایسه� جهت سازی شبیه یک بخش این در

می�کنیم. توصیف را اطمینان فاصله چهار این رویه� ابتدا ما است. شده داده ترتیب صدکی فاصله� و دوم نوع t-استرپ بوت

است: زیر شرح به اول نوع t-استرپ بوت اطمینان فاصله� محاسبه الگوریتم .١ الگوریتم

می�آوریم. دست به sm و rn پایه� بر را η و R و θ٢ و θ١ ماکسیمم درستنمایی برآوردگرهای •

می�کنیم. تولید را r⋆n و s⋆m ،θ٢ و θ١ در θ̂٢ و θ̂١ جایگذاری با •

می�آوریم. دست به را R̂⋆ و θ̂⋆٢ و θ̂⋆١ قبلی گام در آمده دست به r⋆n و s⋆m از استفاده با •

می�کنیم. محاسبه r⋆n و s⋆m از استفاده با را η̂⋆ یعنی R̂⋆ شده� برآورد واریانس •

می�کنیم. تکرار مرتبه B ، η̂⋆(١), ..., η̂
⋆
(B) و R̂

⋆
(١), ..., R̂

⋆
(B) آوردن دست به جهت را ٢-۴ گام�های •

می�آید: دست به زیر صورت به R برای اول نوع t-استرپ بوت فاصله� باشد، z⋆ = (R̂⋆−R̂)
η̂⋆ استرپ بوت توزیع ام αچارک Z⋆α اگر •

(R̂− z⋆١−α
٢
η̂, R̂− z⋆α

٢
η̂)

می�شود: انجام زیر روش به دوم نوع t-استرپ بوت اطمینان فاصله محاسبه .٢ الگوریتم

می�آوریم. دست به sm و rn پایه� بر را η و R و θ٢ و θ١ ماکسیمم درستنمایی برآوردگرهای •

می�کنیم. تولید را r⋆n و s⋆m ،θ٢ و θ١ در θ̂٢ و θ̂١ جایگذاری با •

می�آوریم. دست به را R̂⋆ و θ̂⋆٢ و θ̂⋆١ قبلی گام در آمده دست به r⋆n و s⋆m از استفاده با •

می�کنیم. تولید را s⋆⋆m و r⋆⋆n ،θ̂٢ و θ̂١ جای به θ̂⋆٢ و θ̂⋆١ جایگذاری از •

۶۴٨



می�آوریم. دست به را R̂⋆⋆ ،s⋆⋆m و r⋆⋆n از استفاده با •

می�کنیم. محاسبه را sd(R̂⋆⋆) یعنی R̂⋆⋆ استاندارد انحراف •

. می�کنیم تکرار مرتبه A را گام�های۴-۶ تکرارها این از کدام هر در و می�کنیم تکرار مرتبه B را گام�های۶-٢ •

می�باشد: زیر صورت به R برای دوم نوع t-استرپ بوت فاصله� باشد، ε⋆ = (R̂⋆−R̂)

sd(R̂⋆⋆)
استرپ بوت توزیع ام α چارک ε⋆α اگر •

(R̂− ε⋆١−α
٢
η̂, R̂− ε⋆α

٢
η̂).

می�کنیم: عمل زیر شرح به نیز HPD اطمینان فاصله یافتن برای .٣ الگوریتم

می�کنیم. تولید θ٢ و θ١ پسین توزیع از MCMC نمونه k •

می�آوریم. دست به را R شده، تولید θ٢ و θ١ مقادیر از استفاده با •

می�شود: محاسبه به زیر صورت به j⋆ که می�شود زده تقریب (R(j⋆), R(j⋆ + [(١− α)k])) صورت به R برای HPD فاصله •

R(j⋆ + [(١− α)k])−R(j⋆) = min
١≤j≤k−[(١−α)k]

(R(j + [(١− α)k])−R(j))

مجموعه� B از R̂⋆(i) که باشد R̂
⋆
(i), i = ١, ..., B پایه� بر R̂⋆ تجربی تجمعی توزیع تابع Ĥ کنید فرض صدکی فاصله آوردن دست به برای

می�باشد: زیر فاصله R برای (١− α) صدکی٪ فاصله یک صورت این در است، آمده دست به استرپ بوت پایین رکوردهای

(Ĥ−١(α
٢ )
, Ĥ−١)١−α

٢ )
)

نظر در R برای را ٠/۵ و مقادیر٠/١ و داده قرار ١ برابر را θ١ همچنین گرفته�ایم. نظر در را و١٠ ۵ مقادیر m و n برای سازی شبیه این در ما

مقادیر، از ترکیب هر برای گرفته�ایم. نظر در ٠/٩۵ و ٠/٩٠ را اطمینان سطوح می��آید. دست به R و θ١ طریق از نیز θ٢ مقدار که گرفته�ایم

بوت اول، نوع t- استرپ بوت فاصله�های شده، تولید نمونه جفت هر برای و کرده�ایم تولید Y و X توزیع�های پایین رکوردهای از نمونه ٢٠٠٠

ماکسیمم درستنمایی اطمینان فاصله برای می�دانیم آوردیم. دست به را بیزی اطمینان فاصله کوتاهترینن و صدکی فاصله دوم، نوع t- استرپ

بی�معنی ماکسیمم درستنمایی فاصله یافتن پس است اندک رکوردها تعداد عمل در که آنجایی از اما یاشند دارا بزرگ بسیار مقادیر m و n باید

کردیم. نظر صرف ماکسیمم درستنمایی اطمینان فاصله شبیه�سازی از m و n مقادیر بودن کم به توجه با پس بود خواهد

اند. شده نوشته R زبان به نویسی برنامه کدهای که است ذکر به الزم

بوت اطمینان فاصله�های برای است. شده زده تقریب تکرار ٢٠٠٠ نتایج از استفاده با فاصله�ها انتظار مورد طول�های و پوشش ناحیه�های

اطمینان فاصله�های بردیم. کار به دوم گام در استرپ بوت نمونه ٢۵ دوم نوع استرپ بوت برای و کردیم استفاده استرپ بوت نمونه ۵٠٠ استرپ

شده�اند. داده ٢ و ١ جدول�های در سازی شبیه نتایج آمده�اند. دست به R پسین چگالی از کارلو مونت نمونه ١٠٠٠ پایه� بر HPD تقریبی

۶۴٩



نتیجه�گیری و بحث

اگر حال این دارد.با ارجحیت سایرین بر فواصل از یک کدام گفت نمی�توان ٢ ١و جدول در آمده دست به نتایج به توجه با کلی حالت در

دارند. قرار اولویت در استرپ بوت فواصل باشد نظرمان مد CV اگر و می�شود توصیه HPD فواصل باشد نظرمان مد فاصله طول کوتاهترین

α = ٠٫ ٠۵ برای تقریبی فاصله�های انتظار مورد طول�های و پوشش ناحیه�های :١ جدول

Perc Boot١ Boot٢ HPD

n m R L CV L CV L CV L CV

۵ ۵ ٠.١ ٠.٢۶٩ ٠.٩۴٨ ٠.٣٣٢ ٠.٩۴٧ ٠.٣٠٨ ٠.٩٣۶ ٠.٢۴٩ ٠.٩٣٢

۵ ۵ ٠.۵ ٠.۵٣٢ ٠.٩۴٨ ٠.٧٧٣ ٠.٩٧٧ ٠.٧۶٢ ٠.٩۶۴ ٠.۵٢٣ ٠.٩٠٨

۵ ١٠ ٠.١ ٠.٢۴٨ ٠.٩۴٢ ٠.٢۵٠ ٠.٩٨٢ ٠.٢١٠ ٠.٩۴٩ ٠.٢٠٧ ٠.٩٣۶

۵ ١٠ ٠.۵ ٠.۴٧٧ ٠.٩۴٢ ٠.۶۴٠ ٠.٩٧٧ ٠.۵٩۵ ٠.٩۶١ ٠.۴٧١ ٠.٩١٨

١٠ ۵ ٠.١ ٠.٢٠۵ ٠.٩٢٣ ٠.٢٧۵ ٠.٩۶۶ ٠.٣۵٢ ٠.٩٨٣ ٠.٢١٣ ٠.٩۴٣

١٠ ۵ ٠.۵ ٠.۴٧۵ ٠.٩٢٣ ٠.۶٣۶ ٠.٩٧٣ ٠.٨۴٠ ٠.٩٩٠ ٠.۴٧١ ٠.٩٢٣

١٠ ١٠ ٠.١ ٠.١٧۵ ٠.٩۴۶ ٠.١٩٢ ٠.٩۶۶ ٠.١٨٧ ٠.٩۶٨ ٠.١۶٧ ٠.٩۴٣

١٠ ١٠ ٠.۵ ٠.۴٠٢ ٠.٩۴۶ ٠.۴٨۵ ٠.٩٧٣ ٠.۵٠٣ ٠.٩٧۴ ٠.۴٠٠ ٠.٩٣١

α = ٠٫ ١ برای تقریبی فاصله�های انتظار مورد طول�های و پوشش ناحیه�های :٢ جدول

Perc Boot١ Boot٢ HPD

n m R L CV L CV L CV L CV

۵ ۵ ٠.١ ٠.٢٢١ ٠.٨٩۴ ٠.٢۵۵ ٠.٩۴۴ ٠.٢٣۴ ٠.٩٢۴ ٠.٢٠٢ ٠.٨۶٩

۵ ۵ ٠.۵ ٠.۴۵٨ ٠.٨٩۴ ٠.۵٩۵ ٠.٩۴۵ ٠.۵٩۵ ٠.٩١٩ ٠.۴۴٧ ٠.٨٢٣

۵ ١٠ ٠.١ ٠.٢٠٢ ٠.٨٩۶ ٠.٢٠٠ ٠.٩۴۴ ٠.١۶۶ ٠.٨٩٨ ٠.١٧٢ ٠.٨٨٠

۵ ١٠ ٠.۵ ٠.۴٠٩ ٠.٨٩۶ ٠.۵٠٣ ٠.٩۴۴ ٠.۴۶٩ ٠.٩٠۴ ٠.۴٠٢ ٠.٨۶۴

١٠ ۵ ٠.١ ٠.١٧١ ٠.٨٨٠ ٠.٢١٣ ٠.٩٠۶ ٠.١۵١ ٠.٩٢١ ٠.١٧١ ٠.٨٨١

١٠ ۵ ٠.۵ ٠.۴٠٧ ٠.٨٨٠ ٠.۵٠٠ ٠.٩٣١ ٠.۶۶٣ ٠.٩٧١ ٠.۴٠٢ ٠.٨۵۵

١٠ ١٠ ٠.١ ٠.١۴۵ ٠.٨٩٨ ٠.١۵۴ ٠.٩١٩ ٠.١۵١ ٠.٩١٧ ٠.١٣٧ ٠.٨٨٩

١٠ ١٠ ٠.۵ ٠.٣۴٢ ٠.٨٩٨ ٠.٣٩١ ٠.٩٢٨ ٠.۴٠۵ ٠.٩٢۵ ٠.٣٣٩ ٠.٨۶٨
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نااقلیدسی متغیرهای برای رگرسیونی احتمالی مدل�بندی

باغفلکی تابان گل�علی�زاده، ،موسی عبدی١ خدیجه

مدرس تربیت دانشگاه آمار گروه

نوعی دایره�ای داده است. دایره�ای سوئی داده جمله از داده�ها انواع بررسی به قادر آمار جهان،� در علوم مالحظه قابل پیشرفت با امروزه چکیده:

رگرسیونی روش�های داده�ها نوع این تحلیل برای پرکاربرد روش�های از یکی اینکه، به توجه با دارد. قرار نااقلیدسی فضای در که است سوئی داده

بیان توانایی که دهد برازش را مدلی داده�ها، ماهیت به توجه با که است کارآمد دایره�ای داده�های تحلیل برای روش این از استفاده زمانی است،

خطی مختلط رگرسیون روش دایره�ای متغیرهای برازش برای رگرسیونی روش نوع یک باشد. داشته را دایره�ای متغیرهای بین ارتباط درست

خطی رگرسیون روش�های از استفاده امکان مدل، این برازش مزیت می�شود. محسوب ساده دایره�ای رگرسیون برای جایگزین روشی که است

روش با پارامترها برآورد و رگرسیونی مدل دو این احتمالی معرفی مقاله این هدف است. دایره�ای متغیرهای برای اقلیدسی فضای در ساده

است. شده برده کار به باد وزش جهت داده�های برازش برای مدل دو این است. درستنمایی ماکسیمم

ساده. دایره�ای رگرسیون نااقلیدسی،� فضای دایره�ای، متغیرهای سوئی، داده خطی، مختلط رگرسیون کلیدی: واژه�های

.62H11 ،62J99 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

قرارگرفت، فیزیک و هواشناسی زمین�شناسی، معدن، زیست�شناسی، مانند کاربردی علوم محققین توجه مورد اخیرا که مهم موضوعات از یکی

می�شوند، داده نشان زوایا صورت به که دوبعدی جهت�های (٢٠٠١) سن�گوپتا و جاماالداکا به بنا است. زوایا از استفاده با جهت اندازه�گیری

از می�شوند. اندازه�گیری ساعت عقربه�های حرکت با آن-ها بودن مخالف یا موافق یعنی دوران جهت و شروع نقطه� یعنی صفر جهت به توجه با

همین به داد. نمایش مبدأ مرکز به واحد شعاع با دایره�ای محیط روی بر نقاطی صورت به را آنها می�توان هستند، مقدار فاقد جهت�ها که آنجا

پرندگان مهاجرت زاویه و باد وزش جهت مثال برای می�نامند. دایره�ای داده�های را واحد طول با دوبعدی فضای در مشاهده�ها که است دلیل

باشند. �کروی داده�های نمایانگر واحد طول با بعدی سه فضای در مشاهده�ها که داشت انتظار می�توان هستند. دایره�ای داده� از نمونه�هایی

می�سازد. متمایز داده�ها دیگر از را آنها که هستند خاصی ویژگی�های دارای دایره�ای بویژه و سوئی داده�های (٢٠٠٠ ) جاپ و ماردیا به بنا

متغیرهای دلیل همین به هستند. کراندار طرف دو هر از دایره�ای داده�های گردش دوره ٢π هر ازای به داده�ها تناوب دلیل به مثال، عنوان به
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این مثال، عنوان به شوند. تحلیل غیردایره�ای داده�های مجموعه برای معمول روش�های از متفاوت� روش�هایی با می�بایست دایره�ای تصادفی

است. خاص توجه نیازمند زاویه�ای رگرسیون تحلیل در موضوع

داده�های تحلیل برای (١٩۶٩) گولد توسط بار اولین دایره�ای وابسته متغیر با رگرسیونی مدل�های به راجع بحث تاریخی، نظر نقطه از

فضای در را است اقلیدسی فضای در نرمال توزیع معادل که فون�میزس توزیع او شد. مطرح پرتوافکنی دستگاه توسط قلب ضربان شده ثبت

دایره�ای وابسته مشاهده�های از مجموعه�ای ازای به را (١٩۶٩) گولد مدل (١٩٧٢) ماردیا سپس کرد. معرفی خطاها تحلیل برای و نااقلیدسی

برآورد با درستنمایی ماکسیمم برآورد بزرگ، نمونه حجم و رگرسیونی مدل اینگونه برای که داد نشان (١٩٧۵) لی�کوک ادامه در داد. تعمیم

متغیرهای بین ارتباط از مناسب�تری مفهوم فون�میزس توزیع خانواده ویژه خواص برشمردن با (١٩٩٢) لی و فیشر است. برابر مربعات حداقل

نکته این بر فون�میزس، توزیع در تمرکز پارامتر بر محدودیتی گرفتن نظر در با همچنین آنها دادند. قرار مطالعه مورد را زاویه�ای و غیردایره�ای

کرد. مطالعه نیز اقلیدسی فضای در موجود پیوسته داده�های به داده�ها تبدیل با را دایره�ای رگرسیون مسئله می�توان که کردند کید تأ

رگرسیون مدل می�شود. تشریح اجمال به دایره�ای رگرسیون مدل دوم بخش در مقدمه، از بعد می�باشد. بخش چهار دارای حاضر مقاله

با مقاله آمد. خواهد چهارم بخش در مقاله در شده ارئه نظری مطالب برای کاربردی مثال یک مطالعه می�آید. سوم بخش در خطی مختلط

می�یابد. خاتمه کلی نتیجه�گیری

دایره�ای رگرسیونی مدل ٢

این در زیادی محققان تاکنون شد. زاویه�ای متغیرهای بین ارتباط مطالعه انگیزه خطی، و زاویه�ای متغیرهای بین توپولوژی فضای در تفاوت

شد. خواهد اشاره آنها از تعدادی به ادامه در که پرداخته�اند، بررسی و مطالعه به زمینه

رگرسیون مسئله (١٩٩٢) لی و فیشر باشند، κ ≥ ٢ پارامتر با فون�میزس توزیع از دو هر Xزمانیکه تبیینی متغیر و Y پاسخ متغیر برای

دادند. توضیح پیوسته خطی متغیر به داده�ها تبدیل با را

می�شود: تعریف زیر صورت به فون�میزس توزیع احتمال چگالی تابع

صورت به که میزس فون توزیع است. ٠ ≤ θi < ٢π که باشند Θ تصادفی متغیر از مشاهداتی θn ،...،θ٢،θ١ کنید فرض .١.٢ تعریف

احتمال چگالی تابع دارای می�شود داده نشان VM(µ, κ)

g(θ;µ, κ) =
١

٢πI٠(κ)
eκcos(θ−µ), Θ ∈ [٠,٢π)

صورت به و صفر مرتبه از و اول نوع شده� تعدیل بسل تابع I٠(κ) و تمرکز پارامتر κ و جهتی میانگین ،µ پارامتر آن در که است

I٠(κ) =
١
٢π

∫ ٢π

٠
eκcosθdθ,

است.
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x-زاویه�ای مرکز١ از گریز دوران بر مبنی y-جهتی بینی پیش برای دایره�ای-دایره�ای رگرسیونی مدل یک (١٩٩٧) ریوست ادامه، در

مدل او کرد. پیشنهاد

y = θ(x;β, α, r) + ε

آن در که را

θ(x;β, α, r) = β + tan−١[sin(x− α), r + cos(x− α)] mod(٢π),

توزیعی دارای ε و مقدار حقیقی r دارند، قرار [٠,٢π) بازه در که هستند زاویه�ای پارامترهای β و α مدل این در همچنین گرفت،� نظر در

است. ٠ میانگین با و x به وابسته احتماال

را زیر نگاشت (٢٠٠٢) ماردیا و دانز هستند، β و α جهتی میانگین با دایره�ای متغیرهایی Y و X مواردیکه در

tan
١
٢ (y − β) = ωtan

١
٢ (x− α)

می�شود. تعریف [−١,١] بازه در که است شیب پارامتر ω آن در که گرفتند، نظر در رگرسیون نوع این مدل�بندی برای

این به دادند. تعمیم هستند دایره�ای تبیینی و پاسخ متغیر دو هر که حالتی برای را (١٩٧٢) ماردیا مدل (٢٠٠۴) همکاران و هاسین

مدل آنها، بین خطی ارتباط گرفتن نظر در با و Y و X تصادفی متغیرهای از (xn, yn)،...،(x١, y١) دایره�ای مشاهده هر برای که، صورت

yj = α+ β xj + εj mod(٢π) (١)

است. κ تمرکز پارامتر و �٠ میانگین با فون�میزس توزیع دارای و دایره�ای تصادفی خطای εj آن در که دادند، پیشنهاد را

صورت به مدل درستنمایی تابع که می�شود مالحظه کرد. استفاده درستنمایی ماکسیمم روش از (١)می�توان مدل پارامترهای برآورد برای

است، زیر

logL(α, β; x١, x٢, . . . , xn, y١, y٢, . . . , yn) = −n log(٢π)− n log I٠(κ)

+ κ
∑

cos( yj − α− β xj).

یعنی، شود. محاسبه α به نسبت درستنمایی تابع جزئی مشتق باید α پارامتر برآورد برای
∂logL

∂α
= κ

∑
sin(yj − α− βxj) (٢)

داریم: ،(٢) رابطه دادن قرار صفر مساوی و sin(a− b) = sina× cosb− sinb× cosa مثلثاتی رابطه به توجه ∑با
sin(yj − β̂xj)cos(α̂)−

∑
cos(yj − β̂xj)sin(α̂) = ٠,

صورت به α پارامتر برآورد C =
∑

cos( yj − β̂ xj) و S =
∑

sin( yj − β̂ xj) گرفتن نظر در با

١Decentred
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α̂ =


tan−١( SC ) S > ٠, C > ٠,
tan−١( SC ) + π C < ٠,
tan−١( SC ) + ٢π S < ٠, C > ٠,

می�آید. بدست

معادله از استفاده با و تکراری شیوه�ای به می�تواند β پارامتر ،β به نسبت logL جزئی مشتق اولین غیرخطی ماهیت به توجه با

β١ ≈ β٠ +
∑

xj sin( yj − α̂− β٠ xj)∑
x٢j cos(yj − α̂− β٠xj)

آید. بدست β٠ و α٠ اولیه مقادیر با و

اصالح تابع نسبت A(ω) که است κ̂ = A−١( ١n
∑

cos(yj − α̂− β̂xj)) صورت به تمرکز پارامتر برآورد (١٩٧٢) ماردیا به بنا

دیگر، بیان به است. صفر مرتبه از اول نوع و یک مرتبه از اول نوع بسل شده�

A(ω) =
I١(ω)

I٠(ω)

آن در که

I١(ω) =
١
٢π

∫ ٢π

٠
eωcosθcosθdθ.

صورت به A(ω) تابع معکوس (١٩٧٨) دابسن به بنا

A−١(ω) ≈ ٩− ٨ω + ٣ω٢

١)٨− ω)

می�شود. زده تقریب

خطی مختلط رگرسیونی مدل ٣

ادامه در مدل این از جزئیاتی که شد برده کار به دایره�ای داده�های برازش برای (٢٠١٠) همکاران و هاسین توسط خطی مختلط رگرسیونی مدل

آمد. خواهد

صورت به مشاهده�ها ،j = ١,٢, ..., n ازای به و ٠ ≤ xj , yj< 2π که بقسمی (xn, yn)،...،(x١, y١) مشاهده n برای کنید فرض

شوند. گرفته نظر در (cosxn + isinxn, cosyn + isinyn) و ... و (cosx١ + isinx١, cosy١ + isiny١) جهتی کسینوس�های

صورت به j = ١,٢, ..., n ازای به خطی مختلط رگرسیونی مدل

cosyj + isinyj = α+ β(cosxj + isinxj) + εj (٣)
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Σ =

 σ٢ ٠
٠ σ٢

ماتریسکواریانس و (٠,٠)T میانگین با دومتغیره، گوسی مختلط توزیع دارای εj (١٩۶٣) گودمن طبق که است

است.

توأما آن موهومی و حقیقی بخش که می�کند مشخص را مختلطی تصادفی متغیرهای گوسی،� مختلط توزیع�های خانواده احتمال، نظریه در

باشد. دومتغیره گوسی توزیع دارای

صورت به p-متغیره مختلط گوسی توزیع احتمال چگالی تابع

p(ξ) = (١/πp× | Σξ|)exp(−ξ̄′Σξ−١ξ)

کواریانس ماتریس که کرد اشاره می�توان هستند. توزیع این مختلط مقادیر از بردارهایی شامل تایی n نمونه یک ξn ،…،ξ٢ ،ξ١ آن در که است،

هرمیتی نمونه�ای

Σ̂ξ =
١
n

n∑
j=١

ξj ξ̄
′
j

است. Σξ درستنمایی ماکسیمم برآوردگر

صورت: به Y پاسخ متغیر ریاضی امید (٣) مدل به توجه با ادامه، در

E[cos(Yj) + isin(Yj)] = α̂+ β̂(cosxj + isinxj),

است زیر صورت به دایره�ای داده�های بر شده داده برازش خطی مختلط رگرسیونی مدل دیگر عبارت به می�آید، بدست

cosŷj + isinŷj = α̂+ β̂(cosxj + isinxj).

صورت به ،εj توزیع گرفتن نظر در با مدل این درستنمایی تابع لگاریتم

logL(α, β, σ٢;x١, x٢, . . . , xn, y١, y٢, . . . , yn) = −n log(πσ٢)− ١
σ٢

∑
j

(١+ α٢ + β٢

+ ٢α(cosxj − cosyj)) +
٢β
σ٢

×
∑

(cosyjcosxj + sinyjsinxj)

صورت به مدل پارامترهای درستنمایی ماکسیمم برآورد که است واضح آنگاه می�آید. بدست

α̂ =
n
∑
cosyj − ψ

∑
cosxj

n٢ − (
∑
cosxj)

٢ و β̂ =
١
n
(ψ − α̂

∑
cosxj)

و

σ̂٢ =
١
n

∑
(١+ α̂٢ + β̂٢ + ٢α̂(β̂cosxj)− ٢β̂(cosyjcosxj + sinyjsinxj))

.ψ =
∑

(cosyj cosxj + sinyj cosxj) آنها در که می�شود محاسبه
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از: است عبارت مختلط مانده�های که شود توجه

εj = (cosŷj + isinŷj)− (cosyj + sinyj)

= (cosŷj − cosyj) + i(sinŷj − sinyj).

دو به را آنها می�توان که هستند مختلطی تصادفی متغیرهای خطی، مختلط رگرسیونی مدل از آمده بدست مانده�های که است پرواضح

داد. نشان قطبی صورت به دیگری و دکارتی مختصات دستگاه در کلی صورت

εj = Rj(cosθj + sinθj) صورت به می�توان را εj = (cosŷj − cosyj) + i(sinŷj − sinyj) مختلط مانده�های از یک هر

این می�شود. نامیده εj آرگومان که است εj بردار زاویه θj و Rj =
√
(cosŷj − cosyj)٢+ (sinŷj − sinyj)٢ آن در که نوشت

صورت دو به آرگومان

θj = Arg(εj)

یا و

θj = tan−١(
(sinŷj − sinyj)
(cosŷj − cosyj)

)

می�شود. تعریف

θj = Arg(εj) اصلی آرگومان است بهتر پس نیست. بفرد منحصر هستند، ٢π تناوب دارای ،sin θj و cos θj زمانیکه تا دوم آرگومان

است. بفرد منحصر −π ≤ Arg(εj) < π زیرا شود، گرفته نظر در

صورت به حقیقی مانده کرد. تقسیم موهومی و حقیقی بخش دو به را مختلط مانده می�توان (٣) مدل به توجه با

εRej = cosyj − α̂− β̂cosxj

صورت به موهومی مانده و

εImj = sinyj − β̂sinxj

است.

درک برای بود. می�کند،� اعمال نااقلیدسی داده�های برای رگرسیونی مدل احتمالی ساختار آنچه از کلی شمای یک واقع در شده ارائه مطالب

می�گیرد. قرار بحث مورد کاربردی مطالعه یک بعد بخش در می�کند پدیدار واقعی مسائل در رویکرد گونه این آنچه از بهتر

باد جهت داده�های تحلیل ۴

نظر در با و (انگلستان) هالدرنس ساحل اطراف به رسوبات انتقال بررسی منظور به و ١٩٩۴ اکتبر در بخش،� این در استفاده مورد داده�های

شد: آوری جمع زیر فرضیات گرفتن
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داده�ها اندازه�گیری دوره تحت زمان مانایی وجود الف)

داده�ها اندازه�گیری مکان تحت فضا مانایی وجود ب)

مستقل طور به روش دو این داده�های آوری جمع ج)

اندازه�گیری مشاهده ١٢٩ شامل که رادیان) (به باد جهت و روز) (در ثبت زمان شامل باد جهت داده�های (٢٠١٣) همکاران و هاسین به بنا

است. روزه ٢٢/٧ دوره یک تحت شناور، بویه و HF رادار وسیله به شده

است. آمده ١ جدول در روش دو هر به پارامترها برآورد

پارامترها برآورد جدول :١ جدول

خطی مختلط رگرسیونی مدل ساده دایره�ای رگرسیونی مدل مدل پارامتر

١/٩٧× ٣−١٠ ٠/١۶۵ α

٠/٩١٩ ٠/٩٧٣ β

٠/١۵٣ − σ٢

− ٧/٣۴ κ

مدل در شده لحاظ تبیینی متغیرهای بوسیله وابسته متغیر تغییرات امکان حد تا توضیح رگرسیونی، تحلیل یک اساسی هدف اینکه به نظر

شده تعدیل تعیین ضریب توسط که آن، دهندگی توضیح قدرت که می�شود گرفته نظر در خوب مدل یک عنوان به زمانی مدل، یک لذا است؛

نمونه�ها، رگرسیونی معادله اندازه چه تا می�دهد نشان که است شاخصی شده، تعدیل تعیین ضریب باشد. باال حتی�االمکان می�شود، اندازه�گیری

می�کند. برازش نیکویی به را داده�ها

خطی مختلط رگرسیون واریانس تحلیل :٢ جدول

آزادی درجات مربعات مجموع تغییرات منبع

٢ ١۴۵٣/۶٨ رگرسیونی اثر

١٢۶ ١٩/۶١ مانده

١٢٨ ١۴٧٣/٢٩ کل جمع

معیار میزان همچنین می�شود. محاسبه ٠/٩٨ خطی مختلط رگرسیون مدل برای شده تعدیل ضریب�تعیین مقدار ٢ جدول از استفاده با

می�آید. دست به ٧٣/۶٣ خطی مختلط رگرسیون مدل برای و ١٣۵/۶۵ ساده دایره�ای رگرسیون مدل برای کائیکه آ
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نتیجه�گیری و بحث

خوبی به جایگزین مدل عنوان به خطی مختلط رگرسیون مدل که کرد نتیجه�گیری می�توان تعدیل�شده ضریب�تعیین و کائیکه آ معیار از استفاده با

داده�های تبدیل از ناشی خاص اقلیدسی فضای با رویارویی بدلیل همچنین،� توضیح�دهد. تبیینی متغیر بوسیله را وابسته متغیر تغییرات توانسته

در رگرسیونی خطای مدل�بندی برای شد مالحظه� که همانگونه کرد. استفاده آمار در معمول روش�های از می�توان مختلط، اعداد به زاویه�ای

که کرد پیش�بینی می�توان داشت. تفاوت آمارخطی با مرسوم توزیع�های با که شد استفاده� فون�میزس مانند توزیع�هایی از مطالعه مورد مدل�های

شد. خواهد کشیده چالش به نیز توزیع این برازش، چوله وجود هنگام
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گاوسی تصادفی میدان با بقا داده�های مدل�بندی

حسینی فاطمه عزیزی١، عهدیه

سمنان دانشگاه آمار گروه

وابستگی دارای می�باشند، زنده واحد یک میر و مرگ زمان یا فیزیکی مؤلفه یک عمر طول معموال که بقا داده�های عمل در گاهی چکیده:

می�گردد. اضافه مدل به پنهان متغیر یک به�صورت و می�شود مدل�بندی گاوسی تصادفی میدان یک به�صورت فضایی وابستگی هستند. فضایی

این در می�شوند. استفاده پارامتریک مدل�های و کاکس رگرسیون مدل�های انواع مثل کالسیک روش�های داده�ها، از نوع این تحلیل برای اغلب

و پنهان متغیرهای وجود دلیل به می�شود. ارائه بیزی رهیافت با مدل این برآورد و گاوسی تصادفی میدان یک با مدل�ها این بیان نحوه مقاله

گاهی و وقت�گیر بسیار مارکوفی زنجیر کارلوی مونت الگوریتم�های با معمولی بیزی تحلیل کامل، شرطی توزیع�های و پسین توزیع تابع پیچیدگی

از سریع�تر بسیار که تقریبی بیز رهیافت مدل، پارامترهای برآورد دست�آوردن به و مشکل این حل برای نمی�شوند. نتیجه آسانی به همگرایی�ها

می�شود. استفاده است، مارکوفی زنجیر کارلوی مونت الگوریتم�های

پنهان. گاوسی میدان الپالس، تقریب کاکس، رگرسیون پارامتریک، مدل تقریبی، بیز تحلیل کلیدی: واژه�های

.62N86 ،60G60 ،62F15 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

می�باشند. زنده واحد یک مرگ زمان یا فیزیکی مؤلفه یک شکست زمان مثل حادثه زمان بیان�گر که می�شویم مواجه داده�هایی با عمل در گاهی

اكثر در می�گویند. بقا تحلیل می�پردازد، داده�ها نوع این تحلیل به که آماری مختلف روش�های مجموعه به و بقا داده�های داده�ها، این�گونه به

عنوان به می�شود، استفاده پارامتری مدل�های و كاكس رگرسيون مانند كالسيك روش�های از است، بقا توزيع بررسی هدف كه پزشكی تحقيقات

مربوط بقای داده�های برای پارامتریک مدلهای و کاکس رگرسیون کالسیک رهیافت دو مقایسه به (١٣٨٩) همکاران و پورحسینقلی مثال

کاکس نیمه�پارامتری رگرسیون برای مناسبی جایگزین می�توانند پارامتریک مدل�های شرایط برخی در دادند نشان و پرداختند معده سرطان به

پرداختند. معمولی کاکس مدل با مدل این مقایسه به کاکس مدل در جریمه�شده اسپالین از استفاده با (١٣٩١) همکاران و نورکجوری باشند.

اما شده�اند، پیشنهاد بقا داده�های تحلیل برای که دارد وجود پارامتریک مدل�های و کاکس نیمه�پارامتریک مدل پیرامون دیگری فراوان مطالعات

ابراهیم است. گرفته قرار توجه مورد بقا داده�های بیزی تحلیل اخیرا دارد، كالسيك استنباط به نسبت مزيت�هايی بیزی استنباط اینکه به توجه با

از وابستگی که میشویم مواجه بقایی داده�های با عمل در گاهی پرداخته�اند. بیزی بقای مدل�های مطالعه به مفصل به�طور (٢٠٠١) همکاران و
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داده�های (٢٠٠٣) همکاران و بانرجی ،(٢٠٠٣) کارلین و بانرجی می�گویند. فضایی بقای داده�های داده�ها، از گونه این به دارند، مکانی نوع

همکاران و هانرفید نموده�اند. بیان وایبل پارامتریک مدل و کاکس رگرسیون نیمه�پارامتری رهیافت دو با را زمین�آمار نوع از بقا فضایی

(٢٠٠٧) فاهرمیر و کنیب نمودند. معرفی فضایی کاکس جمعی مدل یک و پرداختند و (٢٠٠١) فاهرمیروالنگ مطالعات تعمیم به (٢٠٠۶)

مطالعه به (٢٠١١) همکاران و مارتینو دادند. ارائه فاصله�ای شده سانسور بقا زمان�های برای کاکس مدل براساس جدید ترکیبی مدل�های و

بیز رهیافت دادند نشان و پرداختند ٢(INLA)جمع�بسته آشیانی الپالس تقریب بردن کار به با تقریبی بیزی رهیافت با بقا مدل�های بیزی

(٢٠١۴) داسگوپتا می�دهد. کاهش مارکوفی٣ زنجیر کارلوی مونت الگوریتم�های و معمولی بیز رهیافت به نسبت را محاسبات زمان تقریبی

را بیزی نیمه�پارامتری مدل یک (٢٠١۴) همکاران و پانا پرداختند. سطحی چند مدل�های و بیزی رهیافت با فضایی بقای داده�های تحلیل به

بقای داده�های برای کاکس آمیخته مدل یک برآورد به تقریبی بیزی رهیافت با مقاله این در دادند. پیشنهاد فضایی بقای داده�های تحلیل برای

تعریف به دوم بخش در که است این�صورت به مقاله ساختار می�گردد. پیاده�سازی واقعی داده مجموعه یک برروی و می�شود پرداخته فضایی

پارامتریک مدل�های و کاکس رگرسیون مدل سه بخش در است. شده پرداخته مدل درستنمایی تابع و شده سانسور مشاهدات بقا، داده�های

یک برروی پنج بخش در شده داده توضیح روش و مدل و است شده بیان چهار بخش در تکه�ای نمایی تابع با کاکس مدل است. شده معرفی

است. شده آورده نتیجه�گیری و بحث نهایت در می�شود. پیاده�سازی مثال

بقا تحلیل ٢

مولفه یک شکست زمان می�تواند آن مقدار که نامنفی تصادفی متغیرهای تحلیل در آماری مختلف روش�های از مجموعه�ای آمار علم نظر از

T با و گویند بقا زمان را حادثه وقوع تا مطالعه به ورود زمانی فاصله و می�گویند بقا تحلیل را باشد، زنده واحد یک مرگ زمان یا فیزیکی

مدت طول در که می�شود اطالق مواردی به شده سانسور می�شویم. مواجه شده سانسور داده�های با گاهی بقا داده�های تحلیل در می�دهند. نشان

در بررسی تحت عناصر از مجموعه�ای بقا، تحلیل در دیگر عبارت به نیست. پذیر امکان آن�ها نهایی وضعیت ثبت و رفته دست از بررسی

مورد پیامد است ممکن میان این در که می�گیرند قرار بررسی مورد مطالعه پایان تا نظر مورد رخداد زمان تا و شده مطالعه وارد مختلف زمان�های

طول در گمشدگی اثر در شده سانشور داده�های می�شود. نامیده �شده سانسور عنوان به آن�ها بقای زمان که ندهد رخ عناصر بعضی برای انتظار

،T < T٠ یعنی باشد شده ثبت زمان از کمتر آزمودنی واقعی بقای زمان اگر می�دهد. رخ مطالعه پایان یا و مطالعه از شدن خارج مطالعه،

زمان اگر و می�شود نامیده چپ شده سانسور مشاهده این�صورت در است، واقعی بقای زمان T و مطالعه به آزمودنی ورود زمان T٠ آن در که

ترکیبی اگر و راست از شده سانسور باشد، شده) ثبت زمان C) T > C > T٠ یعنی باشد، شده ثبت زمان از بیشتر آزمودنی واقعی بقای

یک در زمان این می�دانیم اما است نشده مشاهده دقیقاً واقعی بقای زمان دیگر به�عبارت باشد، راست و چپ شده سانسور نوع دو هر از

است، بیان قابل (Tlo, Tup, δ) به�صورت مشاهده هر بنابراین می�شود. نامیده فاصله�ای شده سانسور دارد، قرار Tlo < T < Tup فاصله

٢Integrated Nested Laplace approximations

٣Markov Chain Monte Carlo
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و δ = ٠ آن�گاه باشد، شده سانسور راست از مشاهده اگر و Tlo = Tup = T و δ = ١ یعنی باشد نشده سانسور مشاهده اگر که به�طوری

.Tlo < Tup و δ = پس٠ باشد فاصله�ای شده سانسور مشاهده واگر Tlo = Tup = C

در باشد، f(t) چگالی تابع با تصادفی بقای زمان یک T کنید فرض شود. مراجعه (٢٠٠٨) همکاران و بیسواس به بیشتر مطالعه برای

به�صورت بقا تابع این�صورت

p(T > t) = s(t) = ١− F (t) =
∫ ∞
t

f(u)du,

به�صورت رابطه�ای بقا تابع با بنابراین و h(t) = lim ١
δtp(t < T < t+ δt | T > t) به�صورت خطر تابع می�شود، تعریف

h(t) = lim
s(t)− s(t+ δt)

s(t)
=
f(t)

s(t)
,

درستنمایی تابع آن�گاه باشد آن بقای زمان T و باشد نشده سانسور iام آزمودنی اگر دارد.

Li = f(t) = h(t)S(t) = h(t) exp (−
∫ T

٠
h(u)d(u)),

باشد: فاصله��ای شده سانسور i آزمودنی اگر و Li = S(c) = exp−
∫ c
٠ h(u)du و h(t) = ١ باشد، سانسورشده iام اگرآزمودنی و

Li = S(Tlo)− S(Tup) = exp−
∫ Tlo

٠
h(u)du(١− exp(−

∫ Tup

Tlo

h(u)du),

کلی شکل به (Tlo, Tup, δi) iام داده برای ترکیبی درستنمایی لگاریتم و

li = δih(Tup,i)−
∫ Tup,i

٠
h(u)du+ log(١− exp (−

∫ Tup,i

Tlo,i

h(u)du),

آن�ها بقای با مرتبط عوامل و خاص بیماری�های به مبتال بیماران بقای توزیع بررسی هدف پزشکی مطالعات بسیاری در است. بیان قابل

پارامتریک نیمه مدل یک عنوان به که کاکس متناسب خطرات مدل دارد. وجود بقا داده�های بررسی برای معمول رگرسیونی مدل دو می�باشد.

چون کرد. اشاره نرمال لگ و نمایی وایبل، مدل�های به می�توان پارامتریک استاندارد مدل�های جمله از که پارامتریک مدل�های و می�شود شناخته

و پورحسینقلی می�کنند. انتخاب را مدل این عمل در اغلب دارد نیاز پارامتریک مدل�های به نسبت کمتری فرض پیش کاکس رگرسیونی مدل

معوال پارامتریک مدل�های در می�باشند. کاکس رگرسیون مدل از کاراتر شرایط برخی در پارامتریک مدل�های که دادند نشان (١٣٨٩) همکاران

رگرسیون در بخت نسبت مشابه تفسیر مدل این نسبی خطر و می�شود استفاده مجهول پارامتر�های برآورد برای ماکسیمم درستنمایی روش از

دارد. را کاکس

پارامتریک مدل�های و کاکس رگرسیون ٣

است. شده شناخته نیز متناسب خطرات مدل به�عنوان که می�باشد کاکس رگرسیون می�شود، برده به�کار بقا داده��های تحلیل برای معموال که مدلی

کمکی متغیرهای اثر که می�شود فرض همواره مدل این در است. بقا شده سانسور داده�های تحلیل برای پارامتری نیمه مدل یک کاکس مدل
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تابعی عنوان به را پایه خطر تابع و نمی�شود فرض خاصی توزیع خطر تابع برای و است کمکی متغیرهای از خطی تابعی خطر، تابع لگاریتم روی

فرم چون شد. پیشنهاد (١٩٧٢) کاکس توسط مدل این می�گردد. برآورد داده�ها روی از و می�گیرد نظر در زمان از منفی غیر ولی نامشخص

کاکس خطر تابع می�گویند. خطر تابع برای پارامتری نیمه مدل یک را کاکس مدل نمی�شود، فرض کاکس مدل در پایه خطر تابع برای پارامتری

شکل به

h(t | z١, ..., zp) = h٠(t) exp(z١β١ + ...+ zpβp),

روی را معینی تاثیرات کمکی متغیر�های مدل این در است. رگرسیون پارامترهای βi و کمکی متغیر zi پایه، خطر h٠ آن در که می�باشد،

متغیر مقدار که است فردی برای خطر تابع h٠(t) پایه خطر است. تغییر قابل زمان با کمکی متغیر�های این تاثیرات اما دارد شکست الگو�های

مدل یک بقا، مدل شود گرفته نظر در وایبل مثل پارامتری شکل یک پایه خطر تابع برای اگر کاکس مدل برخالف است. صفر توضیحی�اش

به�صورت خطر تابع وایبل مدل در شده�اند. مشاهده (i = ١, · · · , nd) ،(Tlo,i, Tup,i, δi) داده�ها کنید فرض است. پارامتری

h(t, z, α) = αtα−١ exp (z′β),

به�شکل درستنمایی تابع لگاریتم این�صورت در می�شود. فرض h٠(t) = αtα−١ پایه خطر تابع یعنی

l = δh(Tup)−
∫ Tup

٠
h(t)dt+ log{١− exp(−

∫ Tup

Tlo

h(t)dt)}

= δ[logα+ (α− ١) log Tup + z′β]− ez
′βTαup + log{١− e(−ez

′β(Tα
up−T

α
lo)},

می�آید. به�دست

تکه�ای نمایی تابع با کاکس مدل ۴

شده مشاهده بقا زمان هر از ak آن در که باشد شده افراز ٠ < a١ < a٢ < ... < ak < ∞ زمانی بازه K به زمان محور کنید فرض

فاصله هر در خطر پایه تابع و داشت خواهیم Ik = (ak−١, ak], k = ١, ...,K به�صورت زمانی بازه k بنابراین است. بزرگ�تر مطالعه در

سانسورشدن دهنده نشان δi و iام فرد بقای زمان ،i = ١, ...,m و (ti, δi) اکنون می�شود. فرض h٠(t) = λk ثابت به�صورت زمانی

متناسب خطر تابع آن�گاه باشد،

hi(t) = h٠(t) exp(z
′
iβ) = exp{z′iβ + bk} = exp(ηik), t ∈ (ak−١, ak), (١)

متغیرهای از خطی تابعی خطر، تابع لگاریتم روی کمکی اثرمتغیرهای که می�شود فرض (١) مدل در و bk = log(λk) آن در که می�باشد،

مدل در بگذارند. اثر خطر میزان روی بر خطی غیر شکل�های به�صورت می�توانند پیوسته کمکی متغیرهای از برخی عمل در گاهی است. کمکی

بر عالوه پیشگو شکل در حالت این در کرد. وارد را متغیرها خطی غیر شکل مستقیماً می�توان (١) به�صورت تکه�ای نمایی خطر تابع با کاکس
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به�صورت و می�شود اضافه fr(·) جمله z′iβ و bk

ηik = β٠ +
∑

wirf
r(uir) +

ηβ∑
j=١

βjzji + εi + bk,

در برای که هستند ناشناخته�ای توابع fr(·) و کمکی متغیرهای خطی اثر دهنده نشان و رگرسیونی ضرایب ها βj آن در که می�شود، بیان

بنابراین می�باشند. کمکی متغیرهای خطی غیر اثرات و زمانی وابستگی�های یا بندی خوشه وابستگی�های فضایی، وابستگی�های گرفتن نظر

و نشده�اند تعریف وزن�های wir و هستند بیان قابل مدل در fr(·) تابع طریق از و... بندی خوشه تصادفی اثرات فضایی، تصادفی اثرات

با می�باشد. مدل این پارامترهای بیزی برآوردهای آوردن به�دست و (١) مدل بیزی تحلیل هدف می�باشند. خطاها یا تصادفی اثرات ها εi
پیشگوی ،fr(·) و (b١, ..., bk) بردار برای گاوسی پیشین یک و β رگرسیونی پارامترهای بردار برای مبهم گاوسی پیشین گرفتن نظر در

x پنهان بردار می�توان آن�گاه ،x = {{fr(·)}, {βj}, {ηik}, {bk}} به�صورت x بردار تعریف با و می�شود توزیع گاوسی به�صورت ηik
ابر بردار θ١ آن در که نمود مدل�بندی x | θ١ ∼ N(٠, Q−١(θ١)) به�صورت ،Q−١(θ١) دقت ماتریس با گاوسی پنهان میدان یک با را

می�شوند. مشخص x اعضا برای پیشین�ها گرفتن نظر در از پس و می�باشد پارامترها

پسین توزیع بنابراین می�باشند. مستقل x پنهان میدان به�شرط بقا، داده�های yi = ((ti, δi), i = ١, ...,m) می�شود فرض اکنون

π(x, θ | y) ∝ π(θ)π(x | θ)Πmi=١π(yi | x, θ),

(θ٢) درستنمایی به مربوط پارامترها ابر بردار و (θ١) پنهانی متغیرهای به مربوط پارامترهای ابر بردار θ = (θ١, θ٢) آن در که می�شود.

برای مارکوفی زنجیر کارلوی مونت الگوریتم مثل تکرارشونده روش�های از بنابراین ندارد، بسته�ای شکل معموال پسین توزیع این می�باشند.

برای (٢٠٠۵) هلد و رو نمی�آید. به�دست راحتی به همگرایی اوقات گاهی و زمان�بر بسیار که می�شود استفاده پارامترها برآورد آوردن به�دست

پنهان متغیرهای حاشیه�ای پسین توزیع�های است. نموده معرفی را تقریبی بیزی رهیافت پیچیده جمعی ساختار با مدل�ها نوع این بیزی تحلیل

به�صورت پارامترها ابر و

π(xi | y) =
∫
π(xi | θ, y)π(θ | y)dθ, (٢)

π(θj | y) =
∫
π(θ | y)dθj , (٣)

و π̃(xi | y) به�صورت تقریب�هایی π(xi | θ, y) و π(θ | y) توزیع�های برای الپالس تقریب بردن به�کار با همکاران و رو می�باشند.

به�صورت (؟؟) انتگرال روش این در آوردند. به�دست π̃(θj | y)

π(xi | y) ≈
Q∑
q=١

π̃(xi | θq, y)π̃(θq | y)△q

و است نرمال تقریبی توزیع دارای π̃(xi | θq, y) دادند نشان و کردند استفاده الپالس تقریب از (٢٠٠۵) هلد و رو که می�شود زده تقریب

می�شود. زده تقریب زیر الگوریتم از π̃(θq | y)
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وعکس محاسبه H =
d٢ log π̃(θ | y)

dθidθj
هسین ماتریس می�شود. تعیین θ∗ به�صورت سازی بهینه روش با log π̃(θ | y) تابع مد ابتدا

مختصات مبدأ است. آن ویژه مقادیر قطری ماتریس Λ و ویژه بردارهای ماتریس V آن در که می�شود، تجزیه H−١ = V ΛV́ به�صورت آن

تعریف هستند استاندارد ویژه مقادیر همان t که θ(t) = θ∗ + V Λ−١t به�صورت θ∗ مبدأ در مختصات فرمول داده، انتقال θ∗ مد به را

شرط که می�شوند اختیار گونه�ای به δπ صحیح مقادیر فاصله به نقاطی محورها از یک هر روی جدید مختصات مبدأ از شروع با می�شود.

این بردن به�کار با می�شوند. تعیین نیز صفحات درون نقاط مشابه به�طور سپس باشد، برقرار log π̃(θ(٠) | y)− log π̃(θ(t) | y) < δt

روش این همکاران و رو کرد. استفاده π(θ | Y ) توزیع تقریب برای آن�ها از می�توان که می�شوند تولید π(θ | Y ) توزیع از هایی θq الگوریتم

نامیدند. INLA بسته جمع آشیانی الپالس تقریب را (٣) و (؟؟) انتگرال تقریبی

مثال ۵

انگلستان غرب شمال در ١٩٨٨ الی ١٩٨٢ سال�های بین خون سرطان به مبتال mبیمار = ١٠۴٣ به مربوط مشاهدات بررسی مورد داده�های

هستند. راست سمت از سانسورشده موارد درصد ١۶ حدود که می�باشند ناحیه ns = ٢۴ در

کمکی متغیرهای پرداخته�اند. داده�ها این مطالعه به (٢٠١١) همکاران و مارتینو و (٢٠٠٧) فاهرمیر و کنیب ،(٢٠٠٢) همکاران و هندرسون

و (sexi) بیمار جنسیت ، ۴(tpii)تاونزند محرومیت شاخص ،(wbci) سفیدخون تعدادسلول�های ،agei بیمار سن شامل i بیمار هر برای

وابستگی با پایه خطر تکه�ای ثابت لگاریتم با کاکس مدل دو و گردید افراز برابر زمانی بازه k = ۵٠ در زمان می�باشند. (si) سکونت منطقه

مدل در فضایی وابستگی اول مدل در گرفتند. قرار مقایسه مورد DIC مدل�گزینی معیار با و شد گرفته نظر در فضایی وابستگی بدون و فضایی

و مارتینو طبق شدند. مدل وارد غیرخطی شکل به تاونزند شاخص اثر و خطی سفید سلول�های تعداد و جنس سن، اثر و نمی�شود گرفته نظر در

بردار bk+١ − bk ∼ N(٠, τb−١), k = ١, . . . ,۴٩ شکل به نرمال توزیع با اول مرتبه تصادفی زدن قدم فرآیند bk (٢٠١١) همکاران

یک صورت به fs = (fs١ , ..., fns
s) فضایی بردار و τtpi دقت پارامتر با دو مرتبه تصادفی زدن قدم f tpi = (f tpi١ , . . . , fntpi

tpi)

ضرایب ،β = (β٠, βsex, βage, βwbc) بردار برای پیشین توزیع شدند. گرفته نظر در τS دقت پارامتر با گاوسی مارکوفی تصادفی میدان

پیشگو نهایت در می�شود. گرفته نظر در θ = (τb, τtpi, τs) ابرپارامتر سه برای Γ(٠,٠٫ ٠٠١) پیشین توزیع و N(٠,١٠۴I) رگرسیونی
به�صورت t ∈ (sk−١, sk) زمان در ٢ مدل و ١ مدل برای بیمارiام

Model١ : ηik = β٠ + βsexsexi + βageagei + βwbcwbci + f tpitpii + fssi + bk

Model٢ : ηik = β٠ + βsexsexi + βageagei + βwbcwbci + f tpitpii + bk

دو پارامترهای بیزی برآورد می�شود. نظرگرفته در صفر فضایی اثرات و tpi اثرات مجموع اشباع�شده، مدل داشتن برای می�شود. گرفته نظر در

به و محاسبه مدل دو هر برای DIC معیار است. شده آورده ٢ و ١ جداول در و محاسبه جمع�بسته آشیانی الپالس تقریبی بیزی روش از مدل

۴Townsend
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پارامترها پسین حاشیه�ای توزیع�های :١ شکل

.

در محسوسی تفاوت و تکرار محاسبات K = ١٠٠ و K = ٢٠ زمانی افرازهای برای آمد. دست به ۵٣۵۴/٧٩ و ۵٣٧٨/٩١ ترتیب

است. شده رسم لگاریتمی خطر پایه تابع تقریبی بیزی برآورد ٢ شکل در و ١ شکل در پارامترها پسین حاشیه�ای توزیع�های نشد. ایجاد نتایج

چندک�ها) و معیار انحراف پسین، (میانگین ،١ مدل پارامترهای تقریبی بیز برآورد :١ جدول
چندک�ها معیار انحراف میانگین پارامتر

٠/٩٧۵ ٠/۵ ٠/٠٢۵

−٩/۶۵١٨ −١٠/١٠۵۶ −١٠/۶٣۴٠ ٠/٢۴٩٨ −١٠/١١۵٣ β٠

٠/١٩٠١ ٠/٠۵۶٩ −٠/٠٧۶١ ٠/٠۶٧٨ ٠/٠۵۶٩ βsex

٠/٠٣۶۵ ٠/٠٣٢٣ ٠/٠٢٨٢ ٠/٠٠٢١ ٠/٠٣٢٣ βage

٠/٠٣٢۶ ٠/٠٢۵٩ ٠/٠١٨٨ ٠/٠٠٣۵ ٠/٠٢۵٩ βwbc

٨۵۵٧٠/۵٢ ٢۴٨٨٩/٣۵ ۵٢۴١/٨۵ ٢١۵٠٨/۶٠ ٣٠٠۵۵/٨٠ τtpi

٢۶٧٠/٠٠ ١١۴١/۶٣ ۴٣۴/٠٧ ۵٨٣/٧٠ ١٢۴۵/٧٠ τb

چندک�ها) و معیار انحراف پسین، (میانگین ،٢ مدل پارامترهای تقریبی بیز برآورد :٢ جدول
چندک�ها معیار انحراف میانگین پارامتر

٠/٩٧۵ ٠/۵ ٠/٠٢۵

−٩/۶٩۶۶ −١٠/١۵۴۶ −١٠/۶٨۶٢ ٠/٢۵١٧ −١٠/١۶۴٢ β٠

٠/٢١١٢ ٠/٠٧۶۵ −٠/٠۵٨٠ ٠/٠۶٨۶ ٠/٠٧۶۵ βsex

٠/٠٣٨٩ ٠/٠٣۴۵ ٠/٠٣٠٢ ٠/٠٠٢٢ ٠/٠٣۴۵ βage

٠/٠٠۴٣ ٠/٠٠٣۴ ٠/٠٠٢۵ ٠/٠٠٠۵ ٠/٠٠٣۴ βwbc

٣۵۴۵١/٧٣۵ ۵٧١۴/٠١٧ ٣٩٢/۴٢٣ ٩٧٩۶/٨٣١ ٨٧٧٨/۶۴٧ τtpi

۴۵/٢۶۴ ١٢/٣۶۴ ٣/٨٧٨ ١١/٣١٠ ١۵/۴۵٨ τs

٢٧۶٧/٨۵۵ ١١٧۶/٧۴٩ ۴۴۶/١١۴ ۶٠۶/٠٨٠ ١٢٨۵/۶٨۶ τb

بیزی روش�های به نسبت رهیافت این کارلویی مونت نمونه�های تولید به نیاز عدم دلیل به که انجامید طول به ثانیه ١۵ محاسبات زمان کل

می�باشد. سریع�تر بسیار معمول
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لگاریتمی پایه خطر تابع برای باور قابل مجموعه و پسین میانگین :٢ شکل

.
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نمونه حجم اگر مطالعات برخی در اما می�شود استفاده کاکس نیمه�پارامتریک و پارامتریک کالسیک روش�های از بقا تحلیل مطالعات در اغلب

ثابت طوری�که به است ارجح کالسیک روش�های به نسبت بیزی رهیافت از استفاده باشد دسترس در پارامترها پیرامون اطالعاتی یا باشد کم
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GAR(1) یافته تعمیم اول مرتبه خودبازگشتی فرایندهای بر ای مطالعه

اللهی نعمت علیرضا ،١ عسکری مریم

شیراز دانشگاه ، علوم دانشکده آمار، بخش

درنظرگرفتن با که می�گیرد درنظر را یافته) تعمیم AR(١)) GAR(١) نام به AR(١) مدلهای از جدید کالس یک مقاله این چکیده:

ارتباط در متنوعی و جدید نتایج می�کند. توصیف بهتر را زمانی سری یک پنهان جوانب از بعضی ، AR(١) مدل به نسبت بیشتری پارامترهای

که شویم مواجه مواردی با زمانی سری مدل�سازی ی مسئله در چنانچه که داد خواهیم نشان داد. خواهیم ارائه کلی شکل یک در کالسها این با

مدل�سازی در که نادرست طبقه�بندی یک به تا کنیم توجه آنها فرکانس درجه به بایستی باشند، پایینی یا باال فرکانسی مؤلفه�های دارای داده�ها

نیابیم. دست می�آید، وجود به زمانی سری

کیفیت در آنها کاربرد زمینه در و داده قرار بحث مورد را مدلها از رده این اهمیت واقعی، زمانی سری از مجموعه یک از استفاده با همچنین

فواصل بلکه می�کند، عمل دقیقتر AR(١) مدل به نسبت تنها نه پیش�بینی (١)GARدر مدل که داد خواهیم نشان همبسته داده��های پیش�بینی

است. کمتر نیز آن پیش�بینی خطای و پیش�بینی

اندیس. پیش�بینی، فرکانس، نادرست، طبقه�بندی زمانی، سری کلیدی: واژه�های

33C05 ،62M10 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

فرکانسی مؤلفه�های دارای حافظه�بلند فرایندهای مثل برخی و باال �فرکانسی مؤلفه�های دارای مالی زمانی سری�های مانند زمانی سری�های از برخی

موجب آنکه ضمن کار این اما کنیم، استفاده شده شناخته مدلهای و روشها از داده�هایی چنین مدل�سازی برای می�توانیم هرچند هستند. پایینی

مجموعه هر برای و می�گردد نادرست طبقه�بندی یک به یافتن دست باعث می�شود داده�ها در نوسانات میزان و فرکانس درجه درنظرگرفتن نادیده

یکسانی مدلهای ارائه به ناگزیر می�باشد، دارا جزئی خودهمبستگی تابع و خودهمبستگی تابع طیفی، چگالی تابع در مشابهی نمودار که داده�ای

هستیم.

فرکانس درجه ، AR(١) مدل به نسبت بیشتر اندیس(پارامتر) یک با که (١)GARپرداخت فرایندهای معرفی به بار اولین (٢٠٠٣) پیریس

این کاربرد واقعی زمانی سری از مجموعه یک از استفاده با سپس و می�پردازیم آن ویژگیهای و فرایند این معرفی به ادامه در می�نماید. کنترل را

می�کنند. عمل AR سنتی مدلهای از بهتر مواقع برخی در GAR مدلهای که می�دهیم نشان و داده شرح مالی زمانی سری مدلهای رادر مدلها

m.askari6873@yahoo.com : عسکری ١مریم



آن ویژگی�های و GAR(1) فرایندهای ٢

این که می�کند تشویق δ اضافی پارامتر با یافته تعمیم و جدید مدل یک معرفی به را ما نادرست، طبقه�بندی مسئله کردیم اشاره قبال که همانطور

می�شود: معرفی زیر بصورت مدل این می�کند. کنترل را گذرها یا فرکانس درجه پارامتر

(I − αB)δXt = Zt; −١ < α < ١; δ > ٠ (١)

(١)GARنامیده یا یافته تعمیم AR(١) ،(١.٢) اینرو از می��دهد. تشکیل عمل در را مهم فرایندهای از گسترده�ای تنوع یک (١.٢) رابطه�ی و

می�شود.

داده�ها فرکانس درجه که طیف، از میتوان را این می�دهد. پوشش باشد، δ = ١ وقتی را AR(١) استاندارد خانواده مدل�ها از کالس این

همگرا ٠ < δ < ١/٢ برای در(١.٢) {Xt} است، α = ١ وقتی مثال برای کرد. مشاهده شود، کنترل δ اضافی پارامتر وسیله به می�تواند

به می��توان حافظه�بلند فرایند پیرامون بیشتر اطالعات برای می�شود. تبدیل حافظه�بلند یا شده تلفیق WNکسرا فرایندهای کالس به و می�شود

نمود. مراجعه (١٩٩۴) بران

می�کنیم. معرفی را (١.٢) در شده داده GAR(١) اساسی فرایند نظری ویژگی�های از برخی مشخصات، این نظرداشتن در با

کنید فرض

(I − αB)δ =
∞∑
j=٠

πjα
jBj (٢)

می�شود: تعریف زیر بصورت πj آنگاه باشد مثبت صحیح عدد یک δ اگر . π٠ = ١ و δ > ٠ و α ∈ R که

πj = (−١)j
(
δ

j

)
=

(−δ)(−δ + ١) · · · (−δ + j − ١)
j!

; ١ ≤ j ≤ δ

می�شود: تعریف زیر بصورت غیرصحیح، δ > ٠ هر برای πj است. صفر دیگر جاهای برای و

πj =
Γ(j − δ)

Γ(j + ١)Γ(−δ)
یک با است معادل (١.٢) رابطه�ی در Xt بنابراین است. |α| < ١ اینکه دلیل به می�شود همگرا ها δ همه ازای به

∑∞
j=٠ πjα

j سری

فرم: به AR(∞) فرایند
∞∑
j=٠

πjα
jXt−j = Zt (٣)

می�کنیم. اثبات و داده شرح (١.٢) از ایستایی جواب یک برای را زیر قضیه اکنون .
∑
|πjαj |٢ <∞ با

نامتناهی سری ، |α| < ١ و δ > ٠ هر برای آنگاه باشد. {Zt} ∼WN(٠, σ٢) کنید فرض .١.٢ قضیه

Xt =
∞∑
j=٠

ψjα
jZt−j (۴)

. ψj = Γ(j+δ)
Γ(j+١)Γ(δ) آن در که می�شود، همگرا یک احتمال با مطلق بطور
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باشد: زیر بصورت ψj و (I − αB)−δ =
∑∞
j=٠ ψjα

jBj کنید، فرض اثبات.

ψj = (−١)j
(
−δ
j

)
=

Γ(j + δ)

Γ(j + ١)Γ(δ) ; j ≥ ٠

داریم: اینرو از

E
( ∞∑
j=٠
|ψjαjZt−j |

)٢
=
∞∑
j=٠
|ψjαj |E

{
|Zt−j |٢

}
� می�شود. حاصل نتیجه است،

∑∞
j=٠ |ψjαj |٢ <∞ اینکه به توجه با و

می�شود. همگرا ٠ < δ < ١/٢ تمام برای (۴.٢) رابطه�ی باشد، α = ١ که زمانی .٢.٢ توجه

خودکواریانس تابع ١.٢

صدق ١.٢ قضیه شرایط در که باشد {Xt} فرایند k تاخیر در خودکواریانس تابع γ(k) = cov(Xt, Xt−k) = E(XtXt−k) کنید فرض

می�کند: صدق زیر یول-واکر بازگشتی معادله در {γ(k)} که است واضح (٣.٢) از می�کند.
∞∑
j=٠

πjα
jγ(k − j) = ٠; k > ٠ (۵)

می�کند: صدق زیر رابطه در k تاخیر در ρ(k) متناظر، خودهمبستگی تابع و
∞∑
j=٠

πjα
jρ(k − j) = ٠; k > ٠ (۶)

برای کلی جواب اما می�باشد.
∑∞
j=٠ πj = ٠ ،δ > ٠ هر برای اینکه دلیل به است؛ (۶.٢) از جواب یک ρ(k) = αk که است ذکر قابل

تابع کردن پیدا برای است. δ و α ،k از مناسب انتخابی تابع یک ξ(.) که شود، بیان ρ(k) = ξ(k, α, δ)αk بصورت است ممکن ρ(k)

می�بریم. بکار را زیر روش ،ξ

با: است برابر (١.٢) رابطه�ی در {Xt} فرایند طیفی چگالی تابع

fX(λ) =
∣∣∣١− αe−iλ∣∣∣−٢δ σ٢٢π = (١− ٢α cosλ+ α٢)−δ

σ٢

٢π ; −π ≤ λ ≤ π (٧)

نمود. مراجعه (١٩٩١) دیویس و برکول به می�توان طیفی چگالی تابع پیرامون بیشتر اطالعات برای

است. یافته تعمیم مخفف g fgXکه ∼
σ٢

٢π (١− α)−٢δ ،λ = ٠ از همسایگی یک در .٣.٢ توجه

شود: آورده بدست زیر رابطه�ی از می�تواند (ρ(k) (یا γ(k) از کاملی فرم

γ(k) =

∫ π

−π
eikλfX(λ) dλ =

σ٢

π

∫ π

٠

cos(kλ)

(١− ٢α cosλ+ α٢)δ
dλ (٨)
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کرد: معرفی زیر بصورت (٨.٢) رابطه�ی از استفاده با را GAR(١) فرایند واریانس (٢٠٠٣) پیریس

γ(٠) = V ar(Xt) = σ٢F (δ, δ;١;α٢) (٩)

می�شود: ارائه زیر رابطه�ی توسط که می�باشد هندسی فوق تابع F آن در که

F (θ١, θ٢; θ٣; θ) =
∞∑
j=٠

Γ(θ١ + j)Γ(θ٢ + j)Γ(θ٣)θ
j

Γ(θ١)Γ(θ٢)Γ(θ٣ + j)Γ(j + ١)

: δ = ١ برای که است واضح هندسی، فوق تابع تعریف از استفاده با

F (١;١,١;α٢) = (١− α١−(٢; |α| < ١

رابطه�ی در که AR(١) فرایند یک واریانس برای متناظر شده شناخته نتیجه به (٩.٢) ازاینرو کنید. مراجعه (١٩٨٠) رژیک و گراشتین به

یعنی: می�شود. تبدیل می�کند، صدق Xt = αXt−١ + Zt

γ(٠) = V ar(Xt) =
σ٢

١− α٢ ; |α| < ١

با (I − B)δXt = Zt رابطه�ی در که تفاضلی کسرا WN فرایند یک برای V ar(Xt) به (٩.٢) رابطه�ی باشد، α = ١ که زمانی

زیر بصورت هندسی فوق تابع اینکه به توجه با باشد، ٠ < δ < ١/٢ و α = ١ وقتی یعنی می�شود. تبدیل می�کند، صدق ٠ < δ < ١/٢
می�شود: نوشته

F (δ, δ;١;١) = Γ(١)Γ(١− ٢δ)
Γ(١− δ)Γ(١− δ) if ٠ < δ < ١/٢

می�شود: نوشته زیر صورت به تفاضلی کسرا فرایند یک واریانس نتیجه در و

γ(٠) = σ٢Γ(١− ٢δ)
Γ١)٢− δ) (١٠)

عبارت یک (٢٠٠٣) پیریس نیست؛ آسان مستقیم بطور k ̸= ٠ برای (٨.٢) رابطه�ی در انتگرال مقدار محاسبه اینکه به توجه با همچنین

کرد: پیدا زیر بصورت γ(k) برای را دیگری کلی

γ(k) =
σ٢αkΓ(k + δ)F (δ, k + δ; k + ١;α٢)

Γ(δ)Γ(k + ١) ; k ≥ ٠ (١١)

می�شوند. یکی (١١.٢) و (٩.٢) رابطه�ی است، k = ٠ وقتی .۴.٢ توجه

خودهمبستگی تابع ٢.٢

با: است برابر GAR(١) فرایند خودهمبستگی تابع می�کند. ایفا اصلی فرایندهای تحلیل در مهم نقش یک همبستگی خود تابع

ρ(k) = αk
Γ(k + δ)F (δ, k + δ; k + ١;α٢)
Γ(δ)Γ(k + ١)F (δ, δ;١;α٢) (١٢)
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است جالب براین عالوه می�شود. تبدیل تفاضلی کسرا WN فرایند یک خودهمبستگی تابع به (١٢.٢) باشد، α = ١ وقتی .۵.٢ توجه

کلی عبارت که است واضح است. δ = ١ که وقتی می�شود تبدیل AR(١) فرایند یک خودهمبستگی تابع به (١٢.٢) که باشید داشته توجه

رابطه�ی یک همچنین می�شود. تفاضلی WNکسرا فرایندهای و AR(١) فرایندهای برای موجود نتایج تمام جانشین (١١.٢) در γ(k) برای

می�آید: بدست زیر بصورت (١١.٢) از استفاده با کاربردی، و ∫جدید π

٠

cos(kλ)

(١− ٢α cosλ+ α٢)δ
dλ =

παkΓ(k + δ)F (δ, k + δ; k + ١;α٢)
Γ(δ)Γ(k + ١) ; ∀δ > ٠

می�دهیم. توضیح را مدل پارامترهای برآورد برای روش یک بعد بخش در

GAR(1) مدل پارامترهای برآورد ٣

(١.٢) از T اندازه به نمونه XTیک کنید فرض درنظربگیرید. را شده، تولید (١.٢) رابطه�ی توسط {Xt}(١)GARکه گوسی ایستای فرایند

که، است واضح آنگاه ، XT = (X١, X٢, · · · , XT )
′ باشیم داشته و باشد

XT ∼ NT (٠,
∑

)

داده (١١.٢) معادله توسط که است عضوهایی(درایه�هایی) با Toeplitz فرم یک
∑

کواریانس ماتریس که می�دهد نشان {Xt} ایستایی

است. شده

می�شود: داده زیر بصورت XT توام احتمال چگالی تابع بودن، نرمال فرض با

f
(
Xt,

∑)
= (٢π)−T

٢

∣∣∣∑∣∣∣−١/٢exp{−١٢ X′T
∑−١

XT

}
(١٣)

می�باشد. (١.٣) رابطه�ی در شده داده درستنمایی تابع کردن ماکزیمم برای مناسب بهینه�سازی الگوریتم به نیاز σ٢ δو ،α پارامترهای برآورد برای

پارامترهای برحسب را
∑

کواریانس ماتریس ما که آنجایی از شود، انجام اولیه مقادیر از مناسب مجموعه یک کردن انتخاب با می�تواند این

می�دهیم. نمایش ،η̂ =
(
α̂, δ̂, σ̂٢

)′
که η̂ وسیله به را برآوردها از متناظر بردار داریم. σ٢ و δ ،α

الگوریتم برای اولیه مقادیر از مناسب مجموعه یک کردن پیدا برای شده، داده شرح زیر در که بصورتی را (MOM) گشتاوری روش ادامه در

دیده آسانی به شود. آورده بدست (١٢.٢) (٢)ρاز و ρ(١) زدن تقریب با می�تواند δ و α از گشتاوری روش برآوردهای می�بریم. بکار ،ML

که: می�شود

ρ(١) = α
Γ(١+ δ)F (δ,١+ δ;٢;α٢)
Γ(δ)Γ(٢)F (δ, δ;١;α٢) ≈ αδ (١۴)

ρ(٢) = α٢
Γ(٢+ δ)F (δ,٢+ δ;٣;α٢)
Γ(δ)Γ(٣)F (δ, δ;١;α٢) ≈ α٢δ(١+ δ)

٢ (١۵)

می�شود: داده زیر بصورت δ و α از (MOM) برآوردهای متناظرا

α̂ = ٢r(٢)
r(١) − r(١)
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δ̂ =
r(١)
α̂

مفیدبودن و نظرمی�گیریم در را واقعی زمانی سری یک بعدی بخش در آورد. بدست ،(٩.٢) رابطه�ی در γ(٠) شامل معادله�ی از می�توان را σ̂٢

می�دهیم. توضیح عمل، در را GAR(١) مدل

واقعی کاربرد ۴

ژانویه از هلند، در دولت وام بازده و رهن بازده بین ماهانه اختالف داده�ها این که بگیرید درنظر را (١٩٨٣) لدولتر و آبراهام در بازده داده�های

ببینید. می�توانید زیر جدول در را داده�ها می�باشند. موجود مقایسه برای ،١٩٧۴ مارس تا ژانویه برای داده�ها می�باشند. ١٩٧٣ دسامبر تا ١٩۶١

هلند در بازده داده�های :١ جدول

دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر گوست آ ژوالدی ژوئن مه آوریل مارس فوریه ژانویه سال

١/١٠ ٠/٧٠ ٠/۶١ ٠/۶٠ ٠/۵٢ ٠/۶١ ٠/۶۶ ٠/٧٠ ٠/۶٣ ٠/٧۴ ٠/٧٠ ٠/۶۶ ١٩۶١

٠/٧٩ ٠/٧۴ ٠/٧۵ ٠/٨٠ ٠/٧۴ ٠/۵۶ ٠/۵۵ ٠/٧١ ٠/٧٨ ٠/٨۵ ١/٢٣ ١/١٧ ١٩۶٢

٠/۶٨ ٠/۶۶ ٠/٨۴ ٠/٧٧ ٠/٧٧ ٠/٧٣ ٠/٧۵ ١/٠۵ ١/٠٩ ١/٠۵ ١/٠٠ ٠/٧٨ ١٩۶٣

١/١۵ ١/١٨ ١/٣٠ ١/۵٠ ١/٠٠ ٠/٩٣ ٠/٧۴ ٠/٧٠ ٠/٧٣ ٠/۶٢ ٠/۵۶ ٠/۶٧ ١٩۶۴

١/٠۴ ١/٠١ ١/٢۴ ١/۴۶ ١/٣٢ ٠/٩٩ ١/١۵ ٠/٩٢ ١/٠۴ ١/١٣ ١/٣٧ ١/٣۴ ١٩۶۵

١/٠٨ ١/٠٢ ١/١٠ ١/٢٣ ٠/٩۶ ١/١۶ ١/٠٢ ٠/٩٨ ١/٠٠ ٠/٨١ ٠/٩۴ ١/٠٨ ١٩۶۶

٠/٨۶ ٠/٧۶ ٠/٨٧ ٠/٨٧ ٠/٨۴ ٠/۵۶ ٠/۵١ ٠/۶٢ ٠/٨٠ ٠/٩۶ ٠/٩٧ ١/٣٠ ١٩۶٧

٠/۶۵ ٠/٧٠ ٠/٩٨ ٠/٩٩ ٠/٩٢ ٠/۶۶ ٠/٧٢ ٠/٧٨ ٠/٨٠ ٠/٧۴ ٠/٧٧ ٠/٨١ ١٩۶٨

١/٣۵ ١/۴٩ ١/٣١ ٠/٩۶ ١/٠۵ ١/١١ ٠/٨۵ ٠/٨۵ ٠/۶١ ٠/۴١ ٠/۵٧ ٠/٧٨ ١٩۶٩

١/٧٣ ١/۵۵ ١/۴٩ ١/۴٨ ١/۴٩ ١/۴٨ ١/٣٣ ١/٢٣ ١/٣٢ ١/۴٧ ١/٢۴ ١/٣٢ ١٩٧٠

١/۵٩ ١/۶٢ ١/٣٩ ١/۴٠ ١/۴١ ١/٣٩ ١/١٩ ١/٢٠ ١/٣٧ ١/۴۴ ١/۴٣ ١/٧٠ ١٩٧١

١/٠٠ ٠/٩٣ ١/١٠ ١/٢٠ ١/٢٧ ١/٠٣ ٠/٩۴ ٠/٨٧ ٠/٨٩ ٠/٩٩ ١/٣١ ١/٣۶ ١٩٧٢

٠/۴٩ ١/١۶ ١/٣٩ ١/٠٨ ٠/٨١ ٠/٨٨ ٠/٧٠ ١/٠۵ ١/٠٩ ١/١٠ ١/١٠ ١/٠۴ ١٩٧٣

٠/٩١ ٠/٩٠ ٠/٧۴ ١٩٧۴
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به توجه می�شود.با دیده زیر شکل در آنها طیفی چگالی تابع و جزئی خودهمبستگی تابع خودهمبستگی، تابع زمانی، سری نمودار همچنین

مقادیر و پارامترها برآورد و می�دهیم برازش داده�ها به را GAR(١) و AR(١) مدل دارد، کاهشی نمایی روند خودهمبستگی تابع نمودار اینکه

میکنیم: مقایسه حالت دو برای را پیش�بینی

طیفی چگالی جزئی-تابع خودهمبستگی خودهمبستگی-تابع زمانی-تابع سری نمودار :١ شکل

GAR(١) و AR(١) مدل دو براساس پارامترها برآورد :٢ جدول

مدل�ها µ برآورد α برآورد δ برآورد σ٢ برآورد

AR(١) ٠/٩۶ ٠/٨۵ ٠/٠٢۴

GAR(١) ٠/٩٧ ٠/٩١ ٠/٨٧ ٠/٠۴٢

و نزدیکتر واقعی مقادیر به پیش�بینی کنیم، برازش داده�ها به را GAR(١) مدل که زمانی می�شود مشاهده فوق جدول از که همانطور

می�باشد. کمتر پیش�بینی خطای همچنین و است کوتاهتر پیش�بینی فواصل
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GAR(١) و AR(١) مدل دو براساس پیش�بینی :٣ جدول
زمان واقعی مقادیر (AR) پیش�بینی)پیش�بینی (خطای (GAR) پیش�بینی پیش�بینی) (خطای (AR) پیش�بینی فواصل (GAR) پیش�بینی فواصل

t = ١۵٧ ٠/٧۴ ٠/۵۶ (٠/١۵) ٠/۶۵ (٠/١١) (٠/٢۶،٠/٨۶) (٠/۴٢،٠/٨٨)

t = ١۵٨ ٠/٩٠ ٠/۶٢ (٠/٢٠) ٠/٧٨ (٠/١۶) (٠/٢٢،١/٠٢) (٠/۴۶،١/١)

t = ١۵٩ ٠/٩١ ٠/۶٨ (٠/٢٣) ٠/٨٠ (٠/٢) (٠/٢٢،١/١۴) (٠/۴،١/٢)

نتیجه�گیری و بحث

استفاده با بود. فرایند این ویژگی�های دیگر و کواریانس خود تابع و واریانس بیان و AR(١) فرایندهای از تعمیم یک معرفی مقاله این از هدف

و پیش�بینی فواصل همچنین و می�کند عمل دقیقتر AR(١) مدل به نسبت پیش�بینی در GAR(١) مدل که شد داده نشان واقعی داده�های از

است. کمتر آن برای پیش�بینی خطای
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از استفاده با فضایی کسری محض تصادفی فرآیند مدت بلند حافظه های پارامتر برآورد
بعدی دو های موجک

٢ قدسی علیرضا ،١ علیمحمدی فاطمه

سبزواری حکیم دانشگاه کامپیوتر، علوم و ریاضی دانشکده ١,٢

نشان و معرفی فضایی کسری محض تصادفی فرآیند یک موجک ضرایب اتوکوواریانس تابع و واریانس امیدریاضی، مقاله این در چکیده:

فرآیند دو اتوکوواریانس تابع و واریانس ضرب حاصل برابر ترتیب به فرآیند این موجک ضرایب اتوکوواریانس تابع و واریانس که شود می داده

واریانس فرمول از لگاریتم گرفتن با باشند. می هم از مستقل فرآیند این موجک ضرایب که شود می ثابت و است بعدی یک محض تصادفی

واریانس جایگذاری با که آید می دست به مقیاس های پارامتر و موجک ضرایب واریانس لگاریتم بین گانه دو خطی رابطه یک موجک، ضرایب

این مدت بلند حافظه های پارامتر مربعات کمترین موجکی گرهای برآورد توان می موجک ضرایب واریانس جای به موجک ضرایب نمونه

نمود. برآورد را فرآیند

مربعات کمترین روش مدت، بلند حافظه های پارامتر برآورد فضایی، کسری محض تصادفی فرآیند بعدی، دو موجک ضرایب کلیدی: واژه�های

.65T60 ،62M30 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

طور به گیرند. می قرار بررسی مورد زمانی های سری های مدل توسط آیند، می بدست متفاوت زمانی نقاط در که مشاهداتی بین وابستگی

با توان می را هایی داده چنین دارند. بررسی به نیاز مختلف، های مکان از شده آوری جمع فضایی های داده بین همبستگی ساختار مشابه

نمود. تحلیل و تجزیه فضایی آمار های مدل از استفاده

مسری امراض علم شناسی، زیست شناسی، ستاره کشاورزی، جغرافیا، شناسی، زمین آمار، زمین قبیل از علوم از بسیاری در فضایی آمار

ضخامت منطقه، یک در موجود گاز و اوره مقدار مختلف، مناطق در باران مقدار کشاورزی، های زمین گندم مقدار نفت، ذخایر دارد. کاربرد و...

تعداد و جنگل یک در گیاهان خاص های گونه تعداد مایع، یک در معلق ذرات آسمان، در ها ستاره موقعیت مختلف، مناطق در اوزون الیه

گیرند. می قرار بررسی مورد شده یاد علوم در که هستند هایی مثال کشور یک مختلف مناطق در شده مشاهده خاص سرطان یک موارد

، CAR شرطی اتورگرسیو ، SAR همزمان اتورگرسیو های مدل قبیل از زیادی های مدل فضایی های داده وابستگی کردن مدل برای

که هستند مناسب هایی داده برای ARMA های مدل است. شده ارائه ARMA متحرک میانگین - اتورگرسیو و MA متحرک میانگین
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مدت بلند حافظه با های فرآیند که دارند وجود ها فرآیند از دیگری نوع شوند. نزدیک صفر به نمایی طور به بعد افزایش با ها آن خودهمبستگی

توسط فرآیندها نوع این هستند. ایستا اما یابند می کاهش صفر به تر آهسته نسبتا ها خودهمبستگی ها فرآیند نوع این در شوند. می نامیده

شوند. می بندی مدل کسری ی ARMA های مدل

اقیانوس دمای ،(٢٠٠٩ ، همکاران و (گیو هیدرولیک رسانایی شبیه اساسی های ویژگی کننده، آلوده ی نقلیه وسایل زمین، شناور های آب

و آب و ،(١٩٩١ ، (مارشال واگیر های بیماری ،(٢٠٠۶ همکاران، و بنسون ) ها آبخیز ،( ٢٠٠٢ ، همکاران و لیم و ٢٠٠٢ ، کیم و کیم )

سازی مدل توانند می فضایی کسری ARMAی های مدل ی بوسیله که هستند فضایی فرآیندهای از بعضی ،(٢٠٠٧ ، همکاران و (لین هوا

هستند. بیشتر ی مطالعه نیازمند و دارند زیادی های کاربرد فضایی مدت بلند حافظه های مدل که دهد می نشان ها مثال این شوند.

برآورد روش چون هم مختلفی های روش کنون تا که باشد می محققان عالقه مورد های موضوع از مدت بلند حافظه پارامترهای برآورد

، (شیتان (GPH) رگرسیونی روش و (٢٠٠۵ همکاران، و (بویسی ویتل درستنمایی روش ، (٢٠٠٩ ، همکاران و (بران مربعات کمترین

فضایی کسری محض تصادفی فرآیند برای را ها پارامتر این مربعات کمترین موجکی برآوردگرهای ما مقاله این در است. شده ارائه (٢٠٠٨

دهیم. می ارائه

بعدی دو موجک تبدیل ٢

ψ آنگاه دهد، L٢(R) برای متعامد پایه یک تشکیل ψj,k(t) = ٢j/٢ψ(٢jt− k) که {ψj,k(t); j, k ∈ Z} اگر بعدی، یک حالت در

و کند نوسان و یابد کاهش صفر به سرعت به ،t → ±∞ وقتی که است موجک تابع شرایط واجد ای پیوسته تابع گویند. موجک تابع را

.
∫
ψ(t)dt = ٠

مقیاس تابع را ϕ آنگاه دهد، L٢(R) برای متعامد پایه یک تشکیل ϕj,k(t) = ٢j/٢ϕ(٢jt− k) که {ϕj,k(t); j, k ∈ Z} اگر و

.
∫
ϕ(t)dt = ١ اگر گویند

تبدیل متعامد پایه باشند. بعدی یک چندریزگی تحلیل مادر) (موجک موجک و پدر) (موجک مقیاس تابع ترتیب به ψ و ϕ کنید فرض

روکس ،٢٠١١ ، همکاران و نیکولیس ) شود می تعریف زیر صورت به و بعدی یک موجک تبدیل ضرب حاصل صورت به بعدی دو موجک

:( ٢٠١٣ ، همکاران و

ψj١,j٢,k١,k٢(t١, t٢) = ψ(٢j١t١ − k١)ψ(٢j٢t٢ − k٢)

ψ٠,j٢,k١,k٢(t١, t٢) = ϕ(t١ − k١)ψ(٢j٢t٢ − k٢)

ψj١,٠,k١,k٢(t١, t٢) = ψ(٢j١t١ − k١)ϕ(t٢ − k٢)

ψ٠,٠,k١,k٢(t١, t٢) = ϕ(t١ − k١)ϕ(t٢ − k٢)

۶٨١



صورت به Xt١t٢ بعدی دو فضایی فرآیند موجک ضرایب

dj,k = ٢
j١+j٢

٢

∫ ∫
Xt١t٢ψ(٢

j١t١ − k١)ψ(٢j٢t٢ − k٢)dt١dt٢ (١)

باشند. می R روی ها انتگرال و k′ = (k١, k٢) ∈ Z٢ و j′ = (j١, j٢) ∈ {N ∪ {٠}}٢ که شوند می تعریف

دوبعدی کسری محض تصادفی فرآیند موجک ضرایب خواص ٣

صورت به ،I(d١, d٢) دوبعدی، کسری محض تصادفی فرآیند

(١−B١)
d١(١−B٢)

d٢Xt١t٢ = Zt١t٢ (٢)

d′ = (d١, d٢) ∈ و شوند می نامیده مدت بلند حافظه های پارامتر d٢ و d١ های پارامتر و Zt١t٢ ∼ N(٠, σ٢Z) آن در که شود می تعریف

و Bl٢Xt١t٢ = Xt١,t٢−l و Bk١Xt١t٢ = Xt١−k,t٢ که طوری به باشند می پسرو های عملگر B٢ و B١ و [−٠٫ ۵,٠٫ ۵]٢

(١−B)d =
∞∑
j=٠

Γ(j − d)
Γ(j + ١)Γ(−d)B

j .

(٢٠٠٨ ، (شیتان است زیر صورت به فرآیند این اتوکواریانس تابع

E(Xt١t٢Xs١s٢) =
σ٢zΓ(١− ٢d١)Γ(|t١ − s١|+ d١)Γ(١− ٢d٢)Γ(|t٢ − s٢|+ d٢)

Γ(d١)Γ(١− d١)Γ(|t١ − s١|+ ١− d١)Γ(d٢)Γ(١− d٢)Γ(|t٢ − s٢|+ ١− d٢)
(٣)

≈ |t١ − s٢|١d١−١|t٢ − s٢|٢d١−٢ وقتی |t١ − s١| → t٢|و∞ − s٢| → ∞ (۴)

است. صفر برابر صفر میانگین با فضایی کسری محض تصادفی فرآیند موجک ضرایب میانگین .١.٣ قضیه

داریم (١) طرفین از ریاضی امید گرفتن با صورت این در E(Xt١t٢) = ٠ کنید فرض اثبات.

E(dj,k) = ٢
j١+j٢

٢

∫ ∫
E(Xt١t٢)ψ(٢

j١t١ − k١)ψ(٢j٢t٢ − k٢)dt١dt٢ = ٠ (۵)

�

N(٠, σ٢−٢٢j
′d) توزیع دارای j →∞ وقتی ،dj,k صفر، میانگین با فضایی کسری محض تصادفی فرآیند موجک ضرایب .٢.٣ قضیه

است. متناهی و ثابت مقداری σ٢ که است

۶٨٢



لذا ،E(dj,k) = ٠ داریم ١.٣ قضیه به بنا اثبات.

V ar(dj,k) = E(d٢j,k)

= ٢j١+j٢E(

∫ ∫
Xt١t٢ψ(٢

j١t١ − k١)ψ(٢j٢t٢ − k٢)dt١dt٢

×
∫ ∫

Xs١s٢ψ(٢
j١s١ − k١)ψ(٢j٢s٢ − k٢)ds١ds٢)

= ٢j١+j٢
∫ ∫ ∫ ∫

E(Xt١t٢Xs١s٢)ψ(٢
j١t١ − k١)ψ(٢j١s١ − k١)

ψ(٢j٢t٢ − k٢)ψ(٢j٢s٢ − k٢)dt١ds١dt٢ds٢

داریم فوق ی رابطه در (٣) جایگذاری با

V ar(dj,k) = ٢j١
∫ ∫

σ٢zΓ(١− ٢d١)Γ(|t١ − s١|+ d١)

Γ(d١)Γ(١− d١)Γ(|t١ − s١|+ ١− d١)
ψ(٢j١t١ − k١)ψ(٢j١s١ − k١)dt١ds١

٢j١
∫ ∫

Γ(١− ٢d٢)Γ(|t٢ − s٢|+ d٢)

Γ(d٢)Γ(١− d٢)Γ(|t٢ − s٢|+ ١− d٢)
ψ(٢j٢t٢ − k٢)ψ(٢j٢s٢ − k٢)dt٢ds٢

w٢ = ٢j٢s٢ − k٢ و z٢ = ٢j٢t٢ − k٢ و اول دوگانه انتگرال در w١ = ٢j١s١ − k١ و z١ = ٢j١t١ − k١ های متغیر تغییر انجام

آوریم می دست به دوم دوگانه انتگرال در

V ar(dj,k) = C١٢−j١
∫ ∫

Γ(٢−j١ |z١ − w١|+ d١)

Γ(٢−j١ |z١ − w١|+ ١− d١)
ψ(z١)ψ(w١)dz١dw١ (۶)

× C٢٢−j٢
∫ ∫

Γ(٢−j٢ |z٢ − w٢|+ d٢)

Γ(٢−j٢ |z٢ − w٢|+ ١− d٢)
ψ(z٢)ψ(w٢)dz٢dw٢ (٧)

.C٢ = Γ(٢−١d٢)
Γ(d٢)Γ(١−d٢) و C١ =

σ٢
zΓ(٢−١d١)

Γ(d١)Γ(١−d١) آن در که

صورت به ،j →∞ وقتی بعدی یک کسری محض تصادفی فرآیند موجک ضرایب واریانس که داد نشان ١ قضیه در (١٩٩٩) جنسن

است زیر

V ar(djk) = C٢−j
∫ ∫

Γ(٢−j |z − w|+ d)

Γ(٢−j |z − w|+ ١− d)
ψ(z)ψ(w)dzdw (٨)

= σ٢−٢٢jd (٩)

زیرا است متناهی و ثابت مقداری σ٢ = C
∫
|h|٢d−١Λ(١, h)dh و C =

σ٢
zΓ(٢−١d)

Γ(d)Γ(١−d) که

Λ(١, h) =
∫
ψ(w)ψ(w − h)dw <∞.

۶٨٣



ضرب حاصل برابر ،j →∞ وقتی بعدی دو کسری محض تصادفی فرآیند موجک ضرایب واریانس که گیریم می نتیجه (٨) با (٧) مقایسه با

داریم (٩) بر بنا لذا و است بعدی یک کسری محض تصادفی فرآیند دو موجک ضرایب واریانس

V ar(dj,k) = σ٢١٢
−٢j١d١ .σ٢٢٢

−٢j٢d٢ = σ٢−٢٢j
′d

آن در که

σ٢ = σ٢١σ
٢
٢ = (C١

∫
|h٢|١d١−١Λ(١, h١)dh١)(C٢

∫
|h٢|٢d١−١Λ(١, h٢)dh٢)

dj,k لذا است، Zt١t٢ نرمال و مستقل تصادفی های متغیر از خطی ترکیبی Xt١t٢ فرآیند (١١) به بنا که کنید توجه است. متناهی و ثابت

� شود. می ثابت قضیه لذا باشد می نرمال توزیع دارای آن تعریف به توجه با نیز

اند. مستقل مجانبی طور به ها dj,k یعنی فضایی کسری محض تصادفی فرآیند موجک ضرایب .٣.٣ قضیه

نوشت توان می لذا و E(dj,k) = ٠ ١.٣ قضیه به بنا .i = ١,٢ برای ki = (k١i, k٢i)
′ و ji = (j١i, j٢i)

′ کنید فرض اثبات.

Cov(dj١,k١ , dj٢,k٢) = E(dj١,k١dj٢,k٢)

= ٢
j١١+j٢١

٢ ٢
j١٢+j٢٢

٢

∫ ∫ ∫ ∫
E(Xt١t٢Xs١s٢)ψ(٢

j١١t١ − k١١)ψ(٢j٢١t٢ − k٢١)

ψ(٢j١٢s١ − k١٢)ψ(٢j٢٢s٢ − k٢٢)dt١dt٢ds١ds٢

داد نشان توان می ٢.٣ قضیه اثبات مشابه متغیرهایی تغییر با و فوق ی رابطه در (٣) جایگذاری با

Cov(dj١,k١ , dj٢,k٢) = C١٢−
j١١+j١٢

٢

∫ ∫ Γ(| z١+k١١٢j١ − w١+k١٢
٢j١ |+ d١)

Γ(| z١+k١١٢j١ − w١+k١٢
٢j١ |+ ١− d١)

ψ(z١)ψ(w١)dz١dw١

C٢٢−
j٢١+j٢٢

٢

∫ ∫ Γ(| z٢+k٢١٢j٢ − w٢+k٢٢
٢j٢ |+ d٢)

Γ(| z٢+k٢١٢j٢ − w٢+k٢٢
٢j٢ |+ ١− d٢)

ψ(z٢)ψ(w٢)dz١dw٢

جنسن در ٢ قضیه اثبات و ٢.٣ ی قضیه اثبات مراحل مشابه مجدد متغیر تغییر با .C٢ = Γ(٢−١d٢)
Γ(d٢)Γ(١−d٢) و C١ =

σ٢
zΓ(٢−١d١)

Γ(d١)Γ(١−d١) که

آوریم می دست به |k١ − k٢| → ∞ یا |j١ − j٢| → ∞ وقتی (١٩٩٩)

Cov(dj١,k١ , dj٢,k٢) = C١٢−
j١١+j١٢

٢ ٢−j١١(٢d١−١)
∫ ∫

|h١ + α٢|١d١−١ψ(٢j١١−j١٢w١ − h١)ψ(w١)dh١dw١

C٢٢−
j٢١+j٢٢

٢ ٢−j٢١(٢d١−٢)
∫ ∫

|h٢ + α٢|٢d١−٢ψ(٢j٢١−j٢٢w٢ − h٢)ψ(w٢)dh٢dw٢

۶٨۴



فرض با . α٢ = ٢j٢١−j٢٢k٢٢ − k٢١ و α١ = ٢j١١−j١٢k١٢ − k١١ آن در که

Λ(٢j١−j٢ , h) =
∫
ψ(w)ψ(٢j١−j٢w − h)dw

شود می نتیجه

Cov(dj١,k١ , dj٢,k٢) = C١٢−
j١١+j١٢

٢ ٢−j١١(٢d١−١)
∫
|h١ + α٢|١d١−١Λ(٢j١١−j١٢ , h١)dh١

C٢٢−
j٢١+j٢٢

٢ ٢−j٢١(٢d١−٢)
∫
|h٢ + α٢|٢d١−٢Λ(٢j٢١−j٢٢ , h٢)dh٢

که داد نشان ٢ قضیه در (١٩٩٩) جنسن

C١٢−
j١+j٢

٢ ٢−j١(٢d−١)
∫
|h+ α|٢d−١Λ(٢j١−j٢ , h)dh→ ٠

فضایی کسری محض تصادفی فرآیند اتوکوواریانس تابع این بنابر .α = ٢j١−j٢k٢−k١ که |k١−k٢| → ∞ یا |j١− j٢| → ∞ وقتی

� کند. می ثابت را قضیه این و است همگرا صفر به |k١ − k٢| → ∞ یا |j١ − j٢| → ∞ وقتی

فضایی کسری محض تصادفی فرآیند مدت بلند ی حافظه پارامترهای برآورد ۴

که دیدیم ٢.٣ ی قضیه در

R(j) = V ar(dj,k) = σ٢−٢٢j
′d = σ٢−٢٢(j١d١+j٢d٢) (١٠)

آید می دست به ln٢٢j٢ و ln٢٢j١ و R(j) بین زیر خطی رابطه معادله، این طرفین از لگاریتم گرفتن با

lnR(j) = lnσ٢ − d١ ln٢٢j١ − d٢ ln٢٢j٢ . (١١)

رگرسیون انجام برای شوند. برآورد مربعات کمترین روش به توانند می d٢ و d١ مدت بلند ی حافظه پارامترهای یعنی معادله این ضرایب

ضرایب واریانس که دهیم می نشان زیر قضیه در است. نیاز مورد موجک ضرایب واریانس برآورد یعنی ،R(j) برآورد به فوق مربعات کمترین

است. موجک ضرایب واریانس برای مجانبی سازگار و ناریب برآوردگر یک نمونه موجک

،n٢ = ٢p٢ − ١ و n١ = ٢p١ − ١ که

٢p١× منظم شبکه روی شده مشاهده فرآیند {X٠٠, · · · , X٠n٢ , X١٠, · · · , X١n٢ , · · · , Xn١٠, · · · , Xn١n٢} فرضکنید .١.۴ قضیه

شود می تعریف زیر صورت به که نمونه موجک ضرایب واریانس گاه آن باشد. ٢p٢

R̄(j) =
١

٢j١+j٢
٢j١−١∑
k٠=١

٢j١−٢∑
k٠=٢

d٢j,k,

۶٨۵



.j = (j١, j٢)
′ →∞ وقتی است R(j) = V ar(dj,k) برای مجانبی سازگار و ناریب برآوردگر یک

می ٣.٣ و ٢.٣ قضایای به بنا طرفی از .E(R̄(j)) = R(j) این بنابر E(d٢j,k) = V ar(dj,k) که دیدیم ٢.٣ قضیه اثبات در اثبات.

بنابراین .j →∞ وقتی R(j)−١
∑٢j١−١
k٠=١

∑٢j١−٢
k٠=٢ d٢j,k

iid∼ χ٢٢j١+j٢ لذا و R(j)
−١/٢dj,k

iid∼ N(٠,١) نوشت توان

V ar(R̄(j)) =
١

٢٢(j١+j٢)
V ar

٢j١−١∑
k٠=١

٢j١−٢∑
k٠=٢

d٢j,k


=

R(j)٢

٢٢(j١+j٢)
V ar

٢j١−١∑
k٠=١

٢j١−٢∑
k٠=٢

R(j)−١d٢j,k


=

(σ٢−٢٢j
′d)٢

٢٢(j١+j٢)
.٢.٢j١+j٢

= ٢(σ٢−٢٢j
′d)٢).٢−j

′1/٢(٢

= ٢(σ٢−٢٢j
′(d+1/۴))٢

→ ٠

� .d١, d٢ > −١/۴ و j →∞ وقتی

آید می دست به زیر گانه دو رگرسیونی رابطه جبری، اعمال بعضی انجام از بعد و (١١) معادله طرفین به ln R̄(j) کردن اضافه با

ln R̄(j١, j٢) = lnσ٢ − d١ ln٢٢j١ − d٢ ln٢٢j٢ + u(j١, j٢), (١٢)

برآورد زیر های فرمول از استفاده با را d٢ و d١ پارامترهای مربعات کمترین روش به توان می که دانیم می .u(j١, j٢) = ln R̄(j١,j٢)
R(j١,j٢)

که

نمود،

d̂١ =
syx١s

٢
x٢
− syx٢sx١x٢

s٢x١s
٢
x٢
− s٢x١x٢

و

d̂٢ =
syx٢s

٢
x١
− syx١sx١x٢

s٢x١s
٢
x٢
− s٢x١x٢

،x̄٢ = ١
p٢

∑p١−٢
j٠=٢ ln٢

٢j٢ ،x̄١ = ١
p١

∑p١−١
j٠=١ ln٢

٢j١ داریم i, j = ١,٢ برای xji = ln٢٢ji فرض با که

syxi =
١

p١p٢

p١−١∑
j٠=١

p١−٢∑
j٠=٢

(xji − x̄i) ln R̄(j١, j٢),

sxixj =
١

p١p٢

p١−١∑
j٠=١

p١−٢∑
j٠=٢

(xji − x̄i)(xjj − x̄j)

۶٨۶



.sxixi = s٢xi
و
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پایین رکورد اساس بر پارامتری چهار یافته تعمیم المبدا توزیع گشتاورهای استنباط

٢ اروجی مریم عمادی١، مهدی

مشهد فردوسی دانشگاه

قرار توجه مورد توزیع این پایین رکوردهای مقاله این در اقتصادی، علوم در پارامتری چهار یافته تعمیم المبدا توزیع کاربرد به توجه با چکیده:

توأم و ای حاشیه گشتاورهای است. شکل پارامتر دو و مقیاس مکان، پارامترهای ودارای شده تعریف چندک براساس توزیع این اند. گرفته

قابل خطی نااریب برآوردگرهای بهترین پایین، رکوردهای کوواریانس و واریانس میانگین، آوردن بدست با اند. شده محاسبه پایین رکوردهای

خطی نااریب برآوردگر بهترین آوردن بدست در را پایین رکورد کوواریانس و واریانس میانگین، اهمیت مثال یک با انتها، در هستند. محاسبه

است. شده بیان دیگر برآوردگرهای با برآوردگر این مقایسه و

ای دوجمله سری خطی، نااریب برآوردگر بهترین توأم، و ای حاشیه گشتاور پایین، رکورد یافته، تعمیم المبدا توزیع کلیدی: واژه�های

.62G05 ،62E15 ،62G30 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

چندکی توزیع صورت به را پارامتری چهار یافته تعمیم المبدا توزیع (١٩٧۴) شمیزر و رامبرگ

F−١(p;λ) = F−١(p;λ١, λ٢, λ٣, λ۴) = λ١ + λ٢{pλ٣ − (١− p)λ۴}, p ∈ [٠,١] (١)

λ١ = ٠ خاص حالت اگر باشد. می شکل پارامتر λ۴ ،λ٣ و مقیاس و مکان پارامترهای ترتیب به λ٢،λ١ آن در اندکه کرده تعریف

آید. می بدست توکی المبدا توزیع بگیرید نظر در λ٣را = λ۴ = λ λ٢و = ١/λ
صورت به x = F−١(p) نقطه در یافته تعمیم المبدا توزیع احتمال چگالی تابع

f(x) = f(F−١(p)) =
λ−١٢

λ٣pλ١−٣ + λ۴(١− p)λ۴−١
, p ∈ [٠,١]

کند: می صدق زیر شرایط در λ قبول قابل مقادیر که آید می بدست

f(x) ≥ ٠∫
f(x)dx = ١
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برای آیند. می بدست U(٠,٢) نمایی، لجستیک، مانند آماری معروف های توزیع توزیع، پارامترهای برای خاص حاالت گرفتن نظر در با

کنید. مراجعه (٢٠٠٣) رقب و (٢٠٠٧) چالبی مقاله به بیشتر مطالعه

و F (x;λ) پیوسته مطلقاٌ توزیع تابع با ای جامعه از توزیع هم و مستقل تصادفی متغیرهای از دنباله ,Xi}یک i ≥ ١} کنید فرض

باشد. Xj < Xi, i = ١,٢, .., j − ١ ازای به گاه هر گوییم پایین رکورد یک را Xj تصادفی متغیر باشد. f(x;λ) احتمال چگالی تابع

L(١) = ١ ، n > ١, L(n) = min{j : j > L(n − ١), Xj < XL(n−١)} کنید فرض است. پایین رکورد یک X١ بنابراین

انجام مربوطه های آماره و رکوردها روی ای مالحظه قابل مطالعات دهد. می نشان را پایین رکورد مقادیر دنباله n ≥ ١, XL(n) آنگاه باشد.

حاشیه گشتاورهای ابتدا در نمایند. مراجعه (١٩٨٨) ناگاراجا و (١٩٩٨) همکاران و آرنولد های کتاب به توانند می مندان عالقه است شده

نشان توکی المبدا توزیع برای ٢ و ١ جداول در کوواریانس و واریانس میانگین، عددی محاسبات اند. آمده بدست پایین رکوردهای توأم و ای

دهد. می نشان BLUE آوردن بدست در را کوواریانس و واریانس میانگین، کاربرد شده ذکر مثال ادامه در است. شده داده

پایین رکورد گشتاورهای ٢

صورت به n ≥ ١ ، XL(n) ای حاشیه چگالی تابع

fLn(x) =
[−lnF (x)]n−١

Γ(n)
f(x) (٢)

.Γ(x) = (x− ١)! گیرد می را مثبت صحیح مقادیر x وقتی باشد می گاما تابع Γ(x) آن در که است

صورت به پایین رکورد امین n اول گشتاور (٢) رابطه از

αn = E(XL(n)) =
١

Γ(n)

∫ ∞
٠
x (−lnF (x))

n−١
f (x) dx

صورت به x = F−١(u) متغیر تغییر با و شود می نوشته

αn =
١

Γ(n)

∫ ١

٠
F−١(u) (−lnu)n−١ du

داریم (λ١ = ٠, λ٢ = ١) استاندارد توزیع گرفتن نظر در با و فوق رابطه در (١) رابطه جایگذاری با آید. می بدست

αn =
١

Γ(n)

∫ ١

٠

(
uλ٣ − (١− u)λ۴

)
(−lnu)n−١ du

=
١

Γ(n)

∫ ١

٠
uλ٣ (−lnu)n−١ du

− ١
Γ(n)

∫ ١

٠
(١− u)λ۴ (−lnu)n−١ du (٣)
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جایگذاری و n = λ۴ و x = −u ازای به (١+ x)n =
∑∞
k=٠

n(n−١)..(n−k+١)
k! (−١)kxk, |x| < ١ ای دوجمله سری از همچنین

صورت به یافته تعمیم المبدا توزیع از پایین رکورد امین nاول گشتاور رابطه، در u = e−x متغیر تغییر و (٣) رابطه دوم انتگرال در

αn =
١

(λ٣ + ١)n −
∞∑
k=٠

Ck
(k + ١)n (۴)

. Ck = λ۴(λ۴−١)..(λ۴−k+١)
k! (−١)k آن در که آید می بدست

صورت به پایین رکورد n نخستین توأم چگالی تابع

fL١,L٢,..,Ln(x١, x٢, .., xn) =
n−١∏
i=١

f(xi)

F (xi)
f(xn) (۵)

شود. می تعریف

صورت به (۵) رابطه از پایین رکورد امین n دوم گشتاور همچنین

α(٢)
n =

١
Γ(n)

∫ ١

٠

(
F−١(u)

)٢
(−lnu)n−١ du

آید. می بدست

صورت به مشابه طور به پایین رکورد امین n دوم گشتاور

α(٢)
n =

١
Γ(n)

∫ ١

٠

(
uλ٣ − (١− u)λ۴

)٢
(−lnu)n−١ du

=
١

Γ(n)

∫ ١

٠
u٢λ٣ (−lnu)n−١ du

+
١

Γ(n)

∫ ١

٠
((١− u)λ۴)٢ (−lnu)n−١ du

− ٢
Γ(n)

∫ ١

٠
uλ١)٣− u)λ۴ (−lnu)n−١ du (۶)

متغیر تغییر و (۶) رابطه سوم انتگرال در n = λ۴ و دوم انتگرال در n = ٢λ۴ و x = −u ازای به ای دوجمله سری جایگذاری با

صورت به پایین رکورد امین nدوم گشتاور ، u = e−x

α(٢)
n =

١
(٢λ٣ + ١)n +

∞∑
j=٠

∞∑
k=٠

Cj ∗ Ck
(j + k + ١)n − ٢

∞∑
k=٠

Ck
(λ٣ + k + ١)n (٧)

آید. می بدست

صورت به (١ ≤ n < m)پایین رکورد امین m و امین n توأم چگالی تابع

fLn,Lm(x, y) =
[−lnF (x)]n−١

Γ(n)

[lnF (x)− lnF (y)]m−n−١

Γ(m− n)
f(x)

F (x)
f(y), −∞ < y < x <∞ (٨)
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صورت به آن توأم گشتاور باشدکه می

αn,m = E(XL(n)XL(m)) =

∫ ١

٠

∫ u

٠
F−١(u)F−١(v)

(−lnu)n−١

Γ(n)

(lnu− lnv)
m−n−١

Γ(m− n)
١
u
dvdu

صورت به پایین رکورد امین m و امین n توأم گشتاور مشابه طور به ٠است. < v < u < ١ آن در که است

αn,m =

∫ ١

٠

∫ u

٠

(
uλ٣ − (١− u)λ۴

) (
vλ٣ − (١− v)λ۴

) (−lnu)n−١
Γ(n)

(lnu− lnv)
m−n−١

Γ(m− n)
١
u
dvdu (٩)

گیریم می نظر در زیر صورت به را (٩) عبارت داخلی انتگرال

∫ u

٠

(
vλ٣ − (١− v)λ۴

) (lnu− lnv)
m−n−١

Γ(m− n)
١
u
dv

داریم فوق انتگرال در v = tu متغیر تغییر با

∫ ١

٠

(
(tu)

λ٣ − (١− tu)λ۴
) (lnu− ln (tu))

m−n−١

Γ(m− n)
dt = uλ٣

١
(λ٣ + ١)m−n

−
∞∑
k=٠

uk ∗ Ck
(k + ١)m−n

داریم (٩) عبارت در فوق رابطه دادن قرار با

∫ ١

٠

(
uλ٣ − (١− u)λ۴

) (−lnu)n−١
Γ(n)

[
uλ٣

١
(λ٣ + ١)m−n

−
∞∑
k=٠

uk ∗ Ck
(k + ١)m−n

]
du

شود می ساده زیر صورت به که

αn,m =
١

(λ٣ + ١)m−n

[
١

(٢λ٣ + ١)n −
∞∑
k=٠

Ck
(λ٣ + k + ١)n

]

−
∞∑
k=٠

Ck

(k + ١)m−n

 ١
(λ٣ + k + ١)n −

∞∑
j=٠

Cj
(j + k + ١)n

 (١٠)
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زیر عبارات در (١٠) و (٧) ،(۴) های رابطه جایگذاری با .١.٢ نتیجه

µn = αn, σ٢n = α(٢)
n − α٢n, σn,m = αn,m − αnαm; ١ 6 m < n

و است شده انجام (Maple) ریاضی افزار نرم یک توسط محاسبات این هستند. محاسبه قابل رکوردها کوواریانس و واریانس میانگین،

باشد، λ٣ = λ۴ = λو λ٢ = ١/λ ،λ١ = ٠ توکی توزیع وقتی کوواریانس و واریانس میانگین، برای ترتیب به ٢ و ١ جدول در نتایج

،n = (١)١۵ و λ = ٠٫)١ ۵)۴ ازای به ٢ جدول مقادیر و n = و۵(١)١ λ = ٠٫)١ ۵)۴ ازای به ١ جدول مقادیر است. شده داده نشان

اند. شده محاسبه اعشار رقم ۵ دقت با m = n(١)۵

همچنین ،YL(n), ..., YL(٢), YL(١) صورت به رابطه(١) با یافته تعمیم المبدا توزیع پایین رکورد n نخستین کنید فرض .٢.٢ نتیجه

داریم: باشد، استاندارد یافته تعمیم المبدای توزیع پایین رکورد n ,XL(n)نخستین ..., XL(٢), XL(١)

Xi:n =
(Yi:n − λ١)

λ٢
, i = ١,٢, .., n

باشند. شده سازی شبیه GLD(λ١, λ٢,٢٫ ۵,٢٫ ۵) از زیر مشاهدات کنید فرض .٣.٢ مثال

١۵٫ ٨٣۵٧٩ ٢١٫ ١۴۶۶٩ ١٧٫ ٧۴۶۶١ ١۴٫ ۵۵٣۵۶ ١٩٫ ٢٣۴٨١

٢۵٫ ١٧٨٨٩ ١٧٫ ٧٢٨٠٣ ١١٫ ٠۵۴١٩ ١۵٫ ٠٣٣٨٣ ٢۵٫ ١۶۴۶٠

است: زیر صورت به مشاهدات برای پایین رکورد مقادیر

١۵٫ ٨٣۵٧٩ ١۴٫ ۵۵٣۵۶ ١١٫ ٠۵۴١٩

برآوردگرهای بهترین نتیجه در آیند. می دست به ٢ و ١ جداول از λ٣ = λ۴ = ٢٫ ۵ ،n = ٣ ازای به پایین رکورد مقادیر برای V و α بنابراین

صورت به (١١) روابط از λ٢ و λ١ برای خطی نااریب

λ̂١ = ٢١٫ ٠٧١۵۵ λ̂٢ = ١۵٫ ٨٩۵٧۶

صورت به (١٢) روابط از برآوردگرها این کوواریانس و واریانس همچنین و

V ar(λ̂١) = ٠٫ ٩٧٣٣١λ٢٢ V ar(λ̂٢) = ٣٫ ٩٧٣۶١λ٢٢ Cov(λ̂١, λ̂٢) = ١٫ ۵٣٢٩۵λ٢٢

رکوردی مشاهدات میانگین ζ∗ = ȲL نتیجه در باشد. ζ = E(Y ) = λ١ + E(X)λ٢ صورت یه جامعه میانگین کنید فرض هستند.

عبارتست ζ یرای BLUE است. S.E.(ζ∗) = ٢٫ ٢٣۵۴١ آن استاندارد خطای و ζ∗ = ١٣٫ ٨١۴۵١ شده داده رکورد مقادیر برای است.
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میانگین از بهتر BLUE استاندارد خطای اساس بر است. S.E.(ζ̂) = ١٫ ٨٠۶٨٣ آن استاندارد خطای و ζ̂ = λ̂١ + E(X)λ̂٢ = از

است. مشاهدات

توکی. المبدای توزیع پایین رکوردهای میانگین :١ جدول

λ = ۴ λ = ٣٫ ۵ λ = ٣ λ = ٢٫ ۵ λ = ٢ λ = ١٫ ۵ λ = ١ n

٠.۶٩۶١١- ٠.٠٠٠٠٠ ٠.۶۶٧۶٢- ٠.۴۶۵٩۶- ٠.۴۵٣٧١- ٠.۵۵۴٧۴- ٠.۴۶٨٧۵- ١

٠.٨۵۶١١- ٠.۴٣۶٩١- ٠.٨۵۵١٢- ٠.۶٧٠٠۴- ٠.۶٧۵٩٣- ٠.٧٩۴٧۴- ٠.٧١٨٧۵- ٢

٠.٨٨٨١١- ٠.۶٨١٧٣- ٠.٩٠٢٠٠- ٠.٧٢٨٣۵- ٠.٧۵٠٠٠- ٠.٨٩٠٧۴- ٠.٨۴٣٧۵- ٣

٠.٨٩۴۵١- ٠.٨٢۴٧۴- ٠.٩١٣٧١- ٠.٧۴۵٠١- ٠.٧٧۴۶٩- ٠.٩٢٩١۴- ٠.٩٠۶٢۵- ۴

٨٩۵٧٩.- ٠.٩٠۶٠۴- ٠.٩١۶۶۴- ٠.٩٢٧٣٧- ٠.٩٣٧۵٠- ٠.٩۴۴۵٠- ٠.٩٣٧۵٠- ۵

تصادفی نمونه پایین رکوردهای خطی ترکیب صورت به λ٢ مقیاس λ١و مکان پارامترهای (BLUE’s)خطی نااریب برآوردگرهای بهترین

صورت به که ((١٩٨٨) (ناگاراجا شود می نوشته Yn, .., Y٢, Y١

λ̂١ = a
′
X = a١YL(١) + a٢YL(٢) + ...+ anYL(n)

λ̂٢ = b
′
X = b١YL(١) + b٢YL(٢) + ...+ bnYL(n) (١١)

آن در که باشد می

a
′
= −α

′
V −١)١α′

− α١
′
)V −١/∆,

b
′
= ١

′
V −١)١α′

− α١
′
)V −١/∆;

∆ = (١
′
V −١١)(α′

V −١α)− (١
′
V −١α)٢.

است: زیر صورت به استاندارد یافته تعمیم المبدای توزیع برای برآوردگرها این کوواریانس و واریانس

V ar(λ̂١) = λ٢٢(α
′
V −١α)/∆, V ar(λ̂٢) = λ١)٢٢

′
V −١١)/∆,

Cov(λ̂١, λ̂٢) = −λ١)٢٢
′
V −١α)/∆. (١٢)

۶٩۴



توکی. المبدای توزیع پایین رکوردهای وکوواریانس واریانس :٢ جدول

λ = ۴ λ = ٣٫ ۵ λ = ٣ λ = ٢٫ ۵ λ = ٢ λ = ١٫ ۵ λ = ١ m n

٠.٢٢٢١١ ٠.٢۴٣٢٩ ٠.٢٨۵٠٣ ٠.٣٢١۵۴ ٠.٣٧٢۴٣ ٠.۴٨۴٨٠ ٠.۶١٢٣٩ ١ ١

٠.٢٨۶٩۴ ٠.٣٠۴٢٣ ٠.٣٢۵٠٨ ٠.٣۴۶١١ ٠.٣۶٨٧۴ ٠.۴٠٠٢١ ٠.۴٣٠٨٧ ٢ ١

٠.۴٣٢٨۴ ٠.۴۴٢٠٧ ٠.۴۵٠۴٧ ٠.۴۵۶١٨ ٠.۴۵٧٨۶ ٠.۴۵۶٢٢ ٠.۴۴۶٩٣ ٣ ١

٠.۵۶۴٩٨ ٠.۵۶۵۵٢ ٠.۵۶٢٧٩ ٠.۵۵۴٧٨ ٠.۵٣٨٧١ ٠.۵١١۴١ ٠.۴۶٧٢٩ ۴ ١

٠.۶۶٠٢٢ ٠.۶۵٣٠٠ ٠.۶۴١٢٣ ٠.۶٢٢۶٨ ٠.۵٩٣٨۶ ٠.۵۴٩۵۴ ٠.۴٨١۵٩ ۵ ١

٠.١۶١٣٧ ٠.١٧٧۶٣ ٠.٢٠٩۶٠ ٠.٢٣۵٨٧ ٠.٢٧٣۵۴ ٠.٣۶٨۴٨ ٠.۴٧٣۵١ ٢ ٢

٠.٣۶٨٢۴ ٠.٣٩١۶٠ ٠.۴١٨٩٠ ٠.۴۴٧٠٩ ٠.۴٧۶٣٣ ٠.۵١٠٣١ ٠.۵٢٨١٠ ٣ ٢

٠.۵٧١۶٢ ٠.۵٩١٠۶ ٠.۶١٠٩٩ ٠.۶٢٩۴٣ ٠.۶۴٣۶٩ ٠.۶۵٠٠۶ ٠.۶٢٩٨٠ ۴ ٢

٠.٧٢۵١۵ ٠.٧٣۶٧۵ ٠.٧۴۶٧٠ ٠.٧۵٢٩٣ ٠.٧۵١۶٨ ٠.٧٣۶٠١ ٠.۶٨۶٨١ ۵ ٢

٠.١٧٣۴۵ ٠.١٩١٨٧ ٠.٢١٩٨۴ ٠.٢۴٣۴۵ ٠.٢٧۵٨٠ ٠.٣۵٩٨٢ ٠.۴۴١١٠ ٣ ٣

٠.۴١١٩٠ ٠.۴٣٩١١ ٠.۴٧٠٧۶ ٠.۵٠۵٢٠ ٠.۵۴٢٨۶ ٠.۵٨٧۴٨ ٠.۶١٣٧۵ ۴ ٣

٠.۶٢٣٨٨ ٠.۶۴٧۵٧ ٠.۶٧٣١١ ٠.۶٩٩٣٨ ٠.٧٢۴۵٣ ٠.٧۴۵۴٣ ٠.٧٣٩٧۵ ۵ ٣

٠.١٨۵٢٨ ٠.٢٠۵٧٨ ٠.٢٣٢٧٢ ٠.٢۵۶٣٩ ٠.٢٨٧٧۶ ٠.٣۶٨٠٢ ٠.۴٣٧٢۵ ۴ ۴

٠.۴٣٣٩۶ ٠.۴۶٢٧٧ ٠.۴٩۶٢٩ ٠.۵٣٣٨٠ ٠.۵٧۶۴٧ ٠.۶٢٩۵۴ ٠.۶۶٨٩٢ ۵ ۴

٠.٨٢٧٠٩ ٠.٨۴٢١٣ ٠.٨۵٨١۶ ٠.٨٧۴٩۵ ٠.٨٩١۴٧ ٠.٩٠٣۴٠ ٠.٨٩١۴٧ ۵ ۵

نتیجه�گیری و بحث

پایین رکوردهای کوواریانس و واریانس میانگین، مقادیر اند. آمده دست به یافته تعمیم المبدا توزیع پایین رکورد گشتاورهای مقاله، این در

اند. گرفته قرار استفاده مورد یافته تعمیم المبدا توزیع مقیاس و مکان پارامترهای BLUE محاسبه برای ٢ و ١ جداول در توکی المبدا توزیع

۶٩۵
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مدل�سازی در واگرایی معیارهای از استفاده

١ فالح افشین شفیعی١، غرقی سمیرا

البرز انتفاعی غیر ١موسسه

خمینی امام المللی بین ٢دانشگاه

تحت براوردگرها ناوردایی مساله اساس، این بر است. نظر مد پارامتر یک از تابعی براورد اغلب فرض�ها آزمون و براوردیابی در چکیده:

استفاده خطی رگرسیون مدل پارامترهای براورد برای واگرایی معیارهای از مقاله، این در است. برخوردار زیادی اهمیت از مختلف تبدیالت

و خطا دوم توان زیان تابع تحت رگرسیونی ضرایب بردار بیزی براوردگر نرمال، خطی رگرسیونی مدل در که است شده داده نشان است. شده

نمودن بازپارامتره مقابل در ناوردایی ویژگی رو، این از است. منطبق کولبک-لیبلر واگرایی معیار تحت متناظر بیزی براوردگر بر مزدوج پیشین

می�برد. ارث به براورگر این از را مدل

ناوردایی. کولبک-لیبلر، واگرایی، معیار بیز، براوردگر کلیدی: واژه�های

.62C10 ،62J05 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

مطلوب براورد حالت، ترین ساده در دارد. وجود پارامترها براورد در خطا از اندازه�ای همواره براوردیابی، روش�های بر حاکم قطعیت عدم دلیل به

فاصله پایه بر که است کلی مفهومی زیان اما باشد. داشته پی در را زیان مقدار کمترین و بوده نزدیک پارامتر واقعی مقدار به که است براوردی

به که زیان توابع از دسته آن دارد. نیاز خود خاص زیان تابع به آن ماهیت به بسته مساله�ای هر و است اندازه�گیری قابل واقعیت و براورد بین

این می�شوند. نامیده واگرایی١ معیارهای می�دهند، قرار نظر مد را احتماالتی توزیع دو بین فاصله برداری، یا عددی مقدار دو بین فاصله جای

جمله آن از که دارد وجود متنوعی واگرایی معیارهای است. گرفته قرار مطالعه مورد (١٩٣۶) ماهاالنوبیس توسط بار اولین زیان توابع نوع

،(١٩٨۴) رید و کرسی ،(١٩۶۴) ماتوسیتا ،(١٩۶٣) کاگان ،(١٩۵٩) کولبک ، (١٩۴٨) شانون ،(١٩٠٠) پیرسون معیارهای به می�توان

پارامتر یک از تابعی براورد اغلب فرض�ها آزمون و براوردیابی در کرد. اشاره (٢٠١٠) تواالیس و کیتسوس و (٢٠٠٩) تاووالریس و کیتسوس

براوردگر مثال، عنوان به می�شود. مطرح مختلف تبدیالت تحت براوردگرها ناوردایی مساله وضعیت، این در است. عالقه مورد موضوعات از

پارامتر از تابعی برای بهینه براوردگر یافتن بنابراین نیست، ناوردا تبدیالت تحت پسین، توزیع میانگین خطا، دوم توان زیان تابع تحت بیزی

s.shafiey60@yahoo.com : شفیعی غرقی ١سمیرا

١Divergence Measure



استفاده مزایای از یکی نیست. بهینه لزوماً بهینه براوردگر یک از تابعی موارد، این�گونه در نیست. ممکن سادگی به پسین توزیع میانگین پایه بر

و برناردو است. مدل نمودن بازپارامتره تحت زیان توابع این ناوردایی براوردیابی، مسائل در معمولی زیان توابع به�جای واگرایی معیارهای از

(٢٠٠۶) برناردو کردند. معرفی یکنواخت و برنولی توزیع�های پارامتر برای ناوردا براوردگرهایی معیارها این از استفاده با (٢٠٠٣) همکاران

با می�توان نیز را زیادی آماری آزمون�های آورد. به�دست نرمال توزیع واریانس برای ناوردا نقطه�ای براوردگر واگرایی، معیارهای از استفاده با

،(٢٠٠۶) پاردو ،(٢٠٠٢) همکاران و هوبرکارول ،(١٩٩٩) الواسل و احمد ،(١٩٨۶) استفان و گوستینو آ داد. انجام معیارها این از استفاده

از استفاده با برازش نیکویی آزمون�های که هستند محققانی جمله از (٢٠١١) ارقامی و زاده زمان و (٢٠٠٩) راسیچک ،(٢٠٠٨) مینتانیس

با متقارن ساختار دارای پیشایندی جدول�های در را آزمونی آماره�های (٢٠١٠) مارتین و پاردو داده�اند. قرار بررسی مورد را واگرایی معیارهای

برای واگرایی معیارهای از مقاله، این در هستند. معمول آزمون آماره�های برای مناسبی جایگزین که نمودند معرفی واگرایی معیار از استفاده

ضرایب بردار بیزی براوردگر نرمال، خطی رگرسیونی مدل در که است شده داده نشان است. شده استفاده خطی رگرسیون مدل پارامترهای براورد

رو، این از است. منطبق کولبک-لیبلر واگرایی معیار تحت متناظر بیزی براوردگر بر مزدوج پیشین و خطا دوم توان زیان تابع تحت رگرسیونی

می�برد. ارث به براورگر این از را مدل نمودن بازپارامتره مقابل در ناوردایی ویژگی

آزمون و نقطه�ای براوردیابی درباره هم�چنین شده�اند. داده شرح اختصار به آن�ها مهم خصوصیات از برخی و واگرایی معیارهای دوم، بخش در

معیارهای از استفاده با خطی رگرسیون مدل ضرایب براورد سوم، بخش در است. شده ارائه توضیحاتی معیارها این مبنای بر آماری فرض�های

است. شده ارائه چهارم بخش در نتیجه�گیری و بحث است. گرفته قرار توجه مورد بیزی نظر نقطه از واگرایی

واگرایی معیارهای ٢

همه از فضایی S اگر می�شوند. نامیده واگرایی معیارهای می�دهند، قرار نظر مد را احتماالتی توزیع دو بین فاصله که زیان توابع از دسته آن

به�صورت نامنفی تابعی S روی واگرایی آنگاه باشد، یکسان تکیه�گاه با احتمالی توزیع�های

D(·, ·) : S × S → R

هم�زمان به�صورت و موسوم�اند فی-واگرایی به واگرایی معیارهای از رده بزرگترین می�کند. صدق D(p, q) = ٠ � p = q رابطه در که است

رابطه در که باشد محدبی تابع ϕ(·) کنید فرض شده�اند. معرفی (١٩۶۶) سیلوی و علی و (١٩۶٣) سیزرز توسط

ϕ(١) = ϕ(٠) = ٠, (١)

به�صورت g و f احتماالتی توزیع�های بین فی-واگرایی معیار صورت این در می�کند، صدق

Dϕ(f, g) := Eg(ϕ(
f(X)

g(X)
)) (٢)

=

∫
g(x)ϕ(

f(x)

g(x)
)dµ(x), (٣)

۶٩٨



این بر آورد. به�دست را متفاوتی واگرایی معیارهای می�توان می�کند، صدق (١) شرط در که مختلفی محدب توابع دادن قرار با می�شود. تعریف

خانواده�ای {Dϕ(f, g);ϕ ∈ Φ∗} صورت این در می�کند، صدق (١) رابطه در که باشد محدبی توابع تمام رده دهنده نشان ϕ∗ اگر اساس،

می�شود. اشاره ویژگی�ها مهم�ترین از برخی به اختصار به که است، ویژگی�هایی دارای خانواده این است. واگرایی معیارهای از

تابع صورت این در باشد، پذیر مشتق x = ١ نقطه در ϕ ∈ Φ∗ اگر -١

ψ (x) := ϕ (x)− ϕ′ (١) (x− ١) ,

رابطه که می�دهد نشان ϕ تابع بودن محدب ویژگی کنار در ویژگی این می�کند. صدق ψ′(١) = ٠ رابطه در دارد، تعلق Φ∗ به که این بر عالوه

نتیجه در است. برقرار نامنفی x هر برای ψ(x) > ٠

Dψ(f, g) =

∫
χ

g(x)

(
ϕ(
f(x)

g(x)
)− ϕ′(١)(f(x)

g(x)
− ١)

)
dµ(x)

=

∫
χ

g(x)ϕ

(
f(x)

g(x)

)
dµ(x)

= Dϕ (f, g) .

آنگاه باشد، پذیر مشتق t = ١ نقطه در ϕ ∈ Φ∗ و باشند احتماالتی توزیع دو g و f اگر -٢

٠ ≤ Dϕ(f, g) ≤ ϕ(٠) + lim
r→∞

ϕ(r)

r
.

هستند. x در (MLR) یکنوا درستنمایی نسبت خاصیت دارای که باشند توزیع�ها از خانواده�ای {pθ; θ ∈ (a, b) ⊂ R} کنید فرض -٣

صورت این در باشد، پیوسته ϕ تابع و a < θ١ < θ٢ < θ٣ < b اگر

Dϕ(θ١, θ٢) ≤ Dϕ(θ١, θ٣) ϕ ∈ Φ∗.

مقاله، این در می�دهیم. ارجاع (٢٠٠٣) میشل به را خواننده آن�ها خواص و واگرایی مختلف معیارهای خصوص در بیشتر جزییات برای

تابع دادن قرار با که است فی-واگرایی معیارهای مهم�ترین از یکی کولبک-لیبلر معیار است. شده استفاده کولبک-لیبلر واگرایی معیار از

کولبک-لیبلر واگرایی باشد، پیوسته تصادفی متغیر X اگر می�اید. به�دست (٢) رابطه در ϕ(x) = x log x یا ϕ(x) = x log x− x+ ١
به�صورت f و g توزیع�های

DKL(f, g) := E(log(
f(X)

g(X)
)) =

∫ ∞
−∞

f(x) log
f(x)

g(x)
dx,

جالبی ویژگی�های دارای کولبک-لیبلر معیار می�شود. انتگرال جایگزین مجموع عالمت باشند، گسسته توزیع�ها که حالتی در می�شود. تعریف

می�شوند: ذکر اختصار به آن�ها از مورد چند نمونه برای که لست

.DKL(f, g) ̸= DKL(g, f) یعنی نیست، متقارن کولبک-لیبلر معیار -١

x = فرض با یعنی است، یکتایی نمونه براساس کولبک-لیبلر معیار برابر n تایی، n تصادفی نمونه یک برای کولبک-لیبلر معیار -٢

داریم: {x١, · · · , xn}

DKL(f(x), g(x)) = nDKL(f(x), g(x)).
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واگرایی معیارهای پایه بر استنباط ٣

در واگرایی معیارهای از استفاده داد. قرار توجه مورد فراوانی�گرایانه و بیزی دیدگاه دو از می�توان را واگرایی معیارهای برپایه براوردیابی

اینکه فرض با �عبارتی، به می�شود. منجر ذاتی براوردگر به بیزی، رهیافت در و فی-واگرایی مینیمم براوردگر به فراوانی�گرایانه، رهیافت

این در باشد، احتماالتی توزیع�های از خانواده�ای {p(x|θ), xi ∈ S(θ), θ ∈ Θ} اگر است، تصادفی نمونه�ای x = {x١, · · · , xn}

به�صورت و باشد داشته واگرایی معیار اساس بر را پسین انتظار مورد مقدار مینیمم که است براوردگری θ ذاتی براوردگر صورت

θ̂∗(x) = arg min
θ̂∈Θ

E(Dϕ(θ̂, θ))

= arg min
θ̂∈Θ

∫
Θ
Dϕ(θ̂, θ)π(θ|x)dθ, (۴)

معیارهای پایه بر براوردیابی (٢٠٠٣) میشل است. واگرایی معیار یک ،Dϕ(θ̂, θ) و θ پارامتر پسین توزیع π(θ|x) آن در که می�شود، تعریف

حالت است. داده قرار بررسی مورد متفاوت وضعیت سه در توزیع�ها تکیه�گاه وضعیت اساس بر را فراوانی�گرایانه رویکرد از استفاده با و واگرایی

تکیه�گاه که زمانی دوم حالت کرد، تقسیم پارامتر به ناوابسته و مشابه متناهی، زیرمجموعه�های به می�توان را توزیع تکیه�گاه که است زمانی اول

معیارها این از استفاده با (٢٠٠٣) همکاران و برناردو باشد. پیوسته توزیع تکیه�گاه که است زمانی سوم حالت و باشد شمارا یا متناهی توزیع

براوردگر واگرایی، معیارهای از استفاده با (٢٠٠۶) برناردو کردند. معرفی یکنواخت و برنولی توزیع�های پارامتر برای ناوردا براوردگرهایی

گوستینو آ داد. انجام معیارها این از استفاده با می�توان نیز را زیادی آماری آزمون�های آورد. به�دست نرمال توزیع واریانس برای ناوردا نقطه�ای

ارقامی و زاده زمان و (٢٠٠٩) راسیچک ،(٢٠٠٨) مینتانیس ،(٢٠٠٢) همکاران و هوبرکارول ،(١٩٩٩) الواسل و احمد ،(١٩٨۶) استفان و

مارتین و پاردو داده�اند. قرار بررسی مورد را واگرایی معیارهای از استفاده با برازش نیکویی آزمون�های که هستند محققانی جمله از (٢٠١١)

مناسبی جایگزین که نمودند معرفی واگرایی معیار از استفاده با متقارن ساختار دارای پیشایندی جدول�های در را آزمونی آماره�های (٢٠١٠)

هستند. معمول آزمون آماره�های برای

واگرایی معیارهای تحت رگرسیونی تحلیل ١.٣

منظور، این برای است. گرفته قرار توجه مورد بیزی دیدگاه از واگرایی معیارهای از استفاده با خطی رگرسیون مدل ضرایب براورد بخش این در

داده شرح اختصار به رگرسیونی ضرایب برای مزدوج پیشین از استفاده با و خطا دوم توان زیان تابع تحت بیزی خطی رگرسیون تحلیل ابتدا

است. شده

نرمال خطی رگرسیونی مدل

y|X,β ∼ Nn(Xβ, σ٢I), (۵)

به�ترتیب X = (x١, · · · ,xn)′ و ε = (ε١, · · · , εn)′ ،β = (β١, · · ·βp) ،y = (y١, · · · , yn)′ آن در که بگیرید، نظر در را

xi = آن در که هستند تبیینی متغیرهای مشاهدات ماتریس و تصادفی خطای بردار رگرسیونی، ضرایب بردار پاسخ، مشاهدات بردار
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در جست. بهره فراوانی�گرایانه و بیزی شیوه دو از می�توان ،β رگرسیونی، ضرایب بردار براورد برای . (xi١, · · · , xip), i = ١, · · · , n
برابر و منطبق هم بر دوم توان�های کمترین و درستنمایی ماکسیمم براوردگرهای فراوانی�گرایانه حالت

β̂ML = (X ′X)−١X ′y,

پیشین توزیع β برای می�توان بیزی شیوه به براوردیابی در است. نااریب خطی براوردگر بهترین گاوس-مارکف قضیه اساس بر که هستند،

به�صورت مزدوج

β ∼ Np(β٠,Σ٠),

به�صورت درستنمایی تابع (۵) رابطه به توجه با هستند. بیزی مدل پارامترهای ابر Σ٠ و β٠ آن در که گرفت، نظر در

p(y|X,β,Σma٢) = (٢πσ٢)
−
n

٢ exp{− ١
٢σ٢ (y

′y − ٢β′X ′y + β′X ′Xβ)},

به�صورت β پسین توزیع ،σ٢ بودن معلوم فرض با است.

π(β|y,X, σ٢) ∝ π(y|X,β, σ٢)π(β)

= exp{−١٢β
′(
X ′X

σ٢
+Σ−١٠ )β + β′(

X ′y

σ٢
+Σ−١٠ β٠)},

آن در که است، Np(m,V ) نرمال β پسین توزیع بنابراین می�اید. به�دست

m = (
X ′X

σ٢
+Σ−١٠ )−١(Σ−١٠ β٠ +

X ′y

σ٢
), (۶)

و می�دهد نشان را خطا دوم توان زیان تابع تحت رگرسیونی ضرایب بردار بیز براوردگر و پسین توزیع میانگین

V = (
X ′X

σ٢
+Σ−١٠ )−١.

رگرسیونی ضرایب بردار ذاتی براوردگر ،(۴) تعریف به توجه با بگیرید. نظر در را لیبلر کولبک واگرایی معیار رگرسیونی، ضرایب براورد برای

رابطه از زیان تابع این تحت

β̂d = arg min
ˆβ∈Rp

∫
Dϕ(β̂,β)π(β|y,X, σ٢)dβ, (٧)
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صورت این در باشد، آن بیزی براوردگر β̂ و رگرسیونی ضرایب بردار β اگر است. واگرایی معیار یک Dϕ(β̂,β) آن در که می�اید، به�دست

است: محاسبه قابل زیر به�صورت π(β̂|X,y, σ٢) و π(β|X,y, σ٢) بین کولبک-لیبلر فاصله

DKL(β̂,β) =

∫
(٢πσ٢)

−
p

٢ exp{− ١
٢σ٢ (y

′y − ٢β̂′X ′y + β̂
′
X ′Xβ̂)}

× log
(٢πσ٢)

−
p

٢ exp{− ١
٢σ٢ (y

′y − ٢β̂′X ′y + β̂
′
X ′Xβ̂)}

(٢πσ٢)
−
p

٢ exp{− ١
٢σ٢ (y

′y − ٢β′X ′y + β′X ′Xβ)}

dy

= (٢πσ٢)
−
p

٢
∫

exp{− ١
٢σ٢ (y

′y − ٢β̂′X ′y + β̂
′
X ′Xβ̂)}

×
(
− ١
٢σ٢ (y

′y − ٢β̂′X ′y + β̂
′
X ′Xβ̂) +

١
٢σ٢ (y

′y − ٢β′X ′y + β′X ′Xβ)
)
dy

= (٢πσ٢)
−
p

٢
∫

exp{− ١
٢σ٢ (y

′y − ٢β̂′X ′y + β̂
′
X ′Xβ̂)}

×
( ١
٢σ٢ (٢(β̂

′
X ′ − β′X ′)y − (β̂

′
X ′ − β′X ′)(Xβ̂ −Xβ))

)
dy

=
١
σ٢

(β̂
′
X ′ − β′X ′)E(y) +

١
٢σ٢ (β̂

′
X ′ − β′X ′)(Xβ̂ −Xβ)

×
∫
(٢πσ٢)

−
p

٢ exp{− ١
٢σ٢ (y

′y − ٢β̂′X ′y + β̂
′
X ′Xβ̂)}dy. (٨)

نرمال چگالی تابع یک هسته نتیجه در و β حسب بر دوم درجه فرم یک از نمایی تابع یک (٨) رابطه در انتگرال زیر عبارت داد نشان می�توان

اساس این بر است. متغیره چند

DKL(β̂,β) =
١
٢σ٢ (Xβ̂ −Xβ)′(Xβ̂ −Xβ). (٩)

کولبک-لیبلر معیار اساس بر پسین٢ انتظار مورد زیان ساختن کمینه از رگرسیونی ضرایب بردار برای کولبک-لیبلر معیار پایه بر ذاتی براوردگر

به�صورت

β̂KL = arg min
ˆβ∈Rp

Eβ|y,X ,σ٢(DKL(β̂,β))

= arg min
ˆβ∈Rp

∫
DKL(β̂,β)π(β|y,X, σ٢)dβ,

٢Posterior Expected Loss
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نوشت: می�توان است، یک به یک تابعی نمایی تابع اینکه به توجه با می�اید. به�دست

exp(DKL(β̂,β)) = exp{ ١
٢σ٢ (Xβ̂ −Xβ)′(Xβ̂ −Xβ)}

= exp{ ١
٢σ٢ (β

′X ′Xβ − ٢β′X ′Xβ̂ + β̂
′
X ′Xβ̂)}. (١٠)

به�صورت β ذاتی براوردگر نتیجه در

β̂KL =arg min
β∈Rp

∫
DKL(β̂,β)π(β|y,X, σ٢)dβ

=arg min
β∈Rp

∫
exp(DKL(β̂,β))π(β|y,X, σ٢)dβ

=arg min
β∈Rp

∫
exp{ ١

٢σ٢ (β
′X ′Xβ − ٢β′X ′Xβ̂ + β̂

′
X ′Xβ̂)}

(٢π)
−
p

٢ |V |
−
١
٢ exp{−١٢ (β

′V −١β − ٢β′V −١m+m′V −١m)}dβ

=arg min
β∈Rp

g(β̂),

آن در که است،

g(β̂) =

∫
(٢π)

−
p

٢ |V |
−
١
٢

exp{−١٢β
′(V −١ − X ′X

σ٢
)β + β′(V −١m− X ′X

σ٢
β̂)− ١

٢ (m
′V −١m− β̂

′X ′X

σ٢
β̂)}dβ

=(٢π)
−
p

٢ |V |
−
١
٢ exp{−١٢ (m

′V −١m− β̂
′X ′X

σ٢
β̂)}∫

exp{−١٢β
′(V −١ − X ′X

σ٢
)β + β′(V −١m− X ′X

σ٢
β̂)}dβ. (١١)

٧٠٣



(١١) رابطه در انتگرال زیر عبارت که می�شود مالحظه ،u = V −١m− X ′X

σ٢
β̂ و W = V −١ − X ′X

σ٢
متغیر تغییر از استفاده با

به�صورت را (١١) رابطه می�توان رو، این از است. Np(W−١u,W−١) توزیع هسته

g(β̂) = exp{−١٢ (m
′V −١m− β̂

′X ′X

σ٢
β̂)}|V |

−
١
٢ |W−١|

١
٢ exp{١٢u

′(W−١)′u}∫
ϕ(β;W−١u,W )dβ

= exp{−١٢ (m
′V −١m− β̂

′X ′X

σ٢
β̂)}|V |

−
١
٢ |W−١|

١
٢ exp{١٢u

′(W−١)′u}, (١٢)

کولبک-لیبلر معیار بر مبتنی بیز براوردگر ،β̂ به نسبت (١٢) رابطه برداری مشتق از حاصل معادله دادن قرار صفر برابر از نمود. بازنویسی

به�صورت β پارامتر

β̂KL = (
X ′X

σ٢
+Σ−١٠ )−١(Σ−١٠ β٠ +

X ′y

σ٢
),

تحت پارامتر این بیز براوردگر بر رگرسیونی ضرایب بردار برای کولبک-لیبلر معیار بر مبتنی ذاتی براوردگر که می�شود مالحظه می�اید. به�دست

می�برد. ارث به را براوردگرها نوع این ناوردایی ویژگی که گفت می�توان رو، این از است. منطبق خطا، دوم توان زیان تابع

نتیجه�گیری و بحث

تبدیالت تحت براوردگرها ناوردایی مساله وضعیت، این در است. عالقه مورد پارامتر یک از تابعی براورد اغلب فرض�ها آزمون و براوردیابی در

توان زیان تابع تحت بیز براوردگر بر مبتنی بیزی براوردگر نرمال، خطی رگرسیونی مدل در آمده، بدست نتایج برپایه می�شود. مطرح مختلف

نمودن بازپارامتره مقابل در ناوردایی ویژگی رو، این از است. منطبق رگرسیونی ضرایب بردار کولبک-لیبلر معیار بر مزدوج پیشین و خطا دوم

رگرسیونی ضرایب بردار برای نرمال مزدوج پیشین توزیع برپایه است، آمده به�دست اینجا در که نتیجه�ای می�برد. ارث به براوردگر این از را مدل

که است مسائلی جمله از پیشین توزیع�های سایر یا واگرایی معیارهای سایر برای مشابه بررسی�های انجام است. کولبک-لیبلر واگرایی معیار و

بگیرد. قرار بررسی مورد آینده پژوهش�های در می�تواند
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زمان در شده متوقف تجدید فرایندهای تحت اعتماد قابلیت کالس�های از برخی حفظ
تصادفی

٢ صالحی ابراهیم ،١ غالمی اله عزت

بیرجند صنعتی دانشگاه - ارشد کارشناسی ١دانشجوی

بیرجند صنعتی دانشگاه - پایه علوم ٢گروه

بنابراین است. اعتماد قابلیت عملگرهای تحت عمر طول توزیع کالس�های بررسی اعتماد قابلیت نظریه در مباحث مهم�ترین از یکی چکیده:

عمر طول توزیع کالس�های از تعدادی ویژگی� حفظ بررسی به مقاله این در می�باشد. برخوردار خاصی اهمیت از کالس�ها این ویژگی�های بررسی

می�پردازیم. است، T از مستقل تجدید فرایند یک {N(t), t ≥ ٠} که N(t) گسسته تصادفی متغیر وسیله به T تصادفی زمان در

اعتماد. قابلیت ،TP٢ تجدید، تابع ، باقیمانده عمر طول میانگین کلیدی: واژه�های

.62N05 ،60E15 ،60K10 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

از است. برخوردار خاصی اهمیت از فرایندها تحت سالخوردگی کالس�های ویژگی حفظ فرایندها، و اعتماد قابلیت نزدیک ارتباط به توجه با

تصادفی زمان اعتماد قابلیت ویژگی�های شرایط آن تحت که است شرایطی کردن بررسی اعتماد قابلیت نظریه در توجه مورد مسایل از یکی اینرو

ویژه�ای اهمیت از که است، تجدید فرایند اعتماد قابلیت نظریه در فرایندها مهم�ترین از یکی �شود. حفظ N(T ) تصادفی فرایند توسط T

ایفا تجدید نظریه در برجسته�ای نقش است پواسون فرایند یافته تعمیم حالت که تجدید فرایند است. برخوردار اعتماد قابلیت پژوهش�های در

یک عمر طول T کنید فرض مثال برای است. شده گردآوری (٢٠٠٨) روس و (١٩۶٢) کاکس توسط تجدید نظریه پایه�ای مفاهیم می�کند.

جایگزین را جدید قطعه یک بالفاصله صورت این در بیافتد. کار از قطعات از برخی است ممکن مدتی از بعد باشد. قطعاتی شامل دستگاه

زنجیرهای تنزل در می�توان را تجدید فرایند کاربردهای از دیگری مثال است. تجدید فرایند یک فرایند این که کرد خواهیم افتاده کار از قطعه

ارتباطی شبکه�های تجدید، فرایند کاربرد از دیگر زمینه�های شد. گرفته قرار مطالعه و بحث مورد (١٩۶٢) کاکس در مثال دو این یافت. پلیمری

ریول و حاجی و (٢٠١٠) تاکاگی و رودریگوز به می�توان ترتیب به زمینه دو این در بیشتر اطالعات برای می�باشد، صف�بندی نظریه و وایرلس

آنها است. شده گردآوری (١٩٨١) پروشان و بارلو توسط اعتماد قابلیت کالس�های برخی ویژگی�های و تعاریف مفاهیم، کرد. مراجعه (١٩٧١)

حالتی برای گسترده�ای تحقیقات دادند. انجام مطالعاتی اعتماد قابلیت عملگرهای تحت عمر طول کالس�های از برخی ویژگی�های حفظ درباره
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به متعلق T متغیر هرگاه که دادند نشان (١٩٧٣) همکاران و اساری گرفت. انجام محققان توسط باشد تجدید فرایند یک شمارشی فرایند که

است. (D − IFRA) گسسته٢” صعودی خطر نرخ ”میانگین کالس به متعلق ،N(T ) آنگاه باشد (IFR) ”١ صعودی خطر ”نرخ کالس

(D−NBU) ”۴ گسسته کهنه از بهتر ”نو کالس به متعلق ،N(T ) آنگاه باشد (NBU) ”٣ کهنه از بهتر ”نو کالس به متعلق T اگر همچنین

در شده متوقف تجدید فرایند تحت (log convex)” ۶ محدب ”لگ ویژگی و (DFR) نزولی۵” خطر ”نرخ کالس�های ویژگی حفظ است.

می�شود. حفظ تجدید فرایند تحت کالس�ها این که دادند نشان آنها و گرفت قرار مطالعه مورد (٢٠٠٨) سنگوسا و بادیا توسط تصادفی زمان

مطالعه مورد (٢٠١١) بادیا توسط یافته تعمیم شمارشی فرایندهای تحت (DRHR) ”٧ نزولی خطر نرخ ”معکوس و IFR کالس�های

صالحی و بادیا هستند. بسته تصادفی زمان در شده متوقف تجدید فرایند تحت کالس�ها این که داده ارائه را فرضیه�هایی و است گرفته قرار

قرار بررسی مورد تصادفی زمان در شده متوقف تجدید فرایند تحت را باقیمانده عمر طول میانگین با مرتبط اعتماد قابلیت کالس�های (٢٠١٢)

تحت را اعتماد قابلیت کالس�های (٢٠١٣) چا و بادیا می�شوند. حفظ تجدید فرایند تحت کالس�ها این که گرفتند نظر در را شرایطی و دادند

برخی که کردند بررسی را شرایطی آنها همچنین دادند. قرار مطالعه مورد باشند، وابسته بهم T متغیر و فرایند که هنگامی N(T ) تجدید فرایند

�شوند. حفظ تجدید فرایند تحت اعتماد قابلیت کالس�های

قرار مطالعه مورد مستقل تصادفی زمان در شده متوقف تجدید فرایند تحت را اعتماد قابلیت کالس�های از برخی حفظ مقاله این در

(نزولی)٨” صعودی باقیمانده عمر طول ”میانگین ،DRHR ،IFR اعتماد قابلیت کالس�های حفظ مورد در مقاله این اصلی نتایج می�دهیم.

ترتیب در کهنه از بهتر(بدتر) ”نو و ((NWU(٢))NBU(٢)) ”٩ ترتیب دومین در کهنه از (بدتر) بهتر نو ” ،((DMRL)IMRL)

تعاریف ،٢ بخش در است. بخش دو شامل مقاله این می�باشد. خاص، شرایط با تجدید فرایند تحت ((NWUC)NBUC) ”١٠ محدب

ارائه را تجدید فرایند به مربوط مفاهیم ابتدا ،٣ بخش در می�دهیم. ارائه را TP٢ مفهوم و پیچش عمر، طول توزیع کالس�های اولیه مفاهیم و

می�دهیم. نشان تجدید فرایند تحت را کالس�ها از برخی ویژگی�های حفظ ادامه در و کرده

١Increasing failure rate

٢Discrite-Increasing failure rate in Average

٣New Better than Used

۴Discrite-New Better than Used

۵Decreasing Failure Rat

۶log convex

٧Decreasing Reversed Hazard Rate

٨Increasin(Decreasing) Mean Residual Lifetime

٩New Better(Worse) than Used in Second order

١٠New Better(Worse) than Used in Convex order
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اولیه تعاریف و مفاهیم ٢

باقیمانده عمر طول متغیر باشد. fT احتمال چگالی و F̄T بقای تابع ،FT توزیع تابع با سیستم یک یا واحد یک عمر طول متغیر T کنید فرض

میانگین می�باشد. F̄Tt(x) =
F̄T (x+t)
F̄T (t)

اعتماد قابلیت دارای می�شود، تعریف Tt = T − t|T > t صورت به که t > ٠ زمان در T

می�آید بدست زیر بصورت T باقیمانده عمر طول

mT (t) = E(Tt) =

∫∞
t
F̄ (x)dx

F̄T (t)
.

برای و داده نشان mY با را گسسته باقیمانده عمر طول میانگین باشد، مقدار صحیح نامنفی تصادفی متغیر Y اگر گسسته حالت در

مقاله این در که مهم مفاهیم از یکی می�شود. تعریف ،mY (n) = E[Y − n|Y > n] =
∑∞

k=n P (Y >k)

P (Y >k) صورت به n = ٠,١, ...
صورت به ،x ≥ ٠ برای و داده نشان ⊗ نماد با و a, b : [٠,∞) −→ [٠,∞) که b و a تابع دو پیچش است. پیچش شده، استفاده

می�شود. تعریف ،(a⊗ b)(x) =
∫ x
٠ a(x− y)b(y)dy

b ،a اگر است. آنها احتمال چگالی توابع پیچش آنها مجموع احتمال چگالی تابع باشند، مستقل تصادفی متغیر دو اگر احتمال نظریه در

داریم باشند، [٠,∞) در نامنفی توابعی g ∫و ∞
٠

g(x)(a⊗ b)(x)dx =

∫ ∞
٠

∫ ∞
٠

g(x+ y)a(x)b(y)dxdy. (١)

(٢٠٠٧) شانتیکومار و شیکد به بیشتر آشنایی (برای می�دهیم ارائه را مقاله این در استفاده مورد تصادفی ترتیب�های از برخی تعاریف ادامه در

کنید). مراجعه (٢٠٠٢) استویان و مولر و

در T٢ از کوچکتر T١ �گوییم باشند نامنفی تصادفی متغیر دو T٢ و T١ کنید فرض .١.٢ تعریف

اگر می�دهیم، نشان T١ ≤lr T٢ با و است درستنمایی نرخ ترتیب الف)

برابر∞باشد)؛ a > ٠ وقتی a/٠ نسبت (که باشد صعودی t در T٢ و T١ دامنه اجتماع روی
fT٢ (t)

fT١ (t)

همه برای یا t ≥ ٠ که
∫∞
t
F̄T١(x)dx ≤

∫∞
t
F̄T٢(x)dx اگر می�دهیم، نشان T١ ≤icx T٢ با و است صعودی محدب ترتیب ب)

((T١)ϕ)E؛ ≤ E(ϕ(T٢)) ،ϕ صعودی و محدب توابع

توابع همه برای یا t ≥ ٠ که
∫ t
٠ F̄T١(x)dx ≤

∫ t
٠ F̄T٢(x)dx اگر می�دهیم، نشان T١ ≤icv T٢ با و است صعودی مقعر ترتیب ج)

.E(ϕ(T١)) ≤ E(ϕ(T٢)) ،ϕ صعودی و مقعر

می�کنیم. تعریف را عمر طول توزیع کالس�های از برخی ادامه در

عمر طول توزیع کالس به متعلق T �گوییم صورت این در باشند نامنفی تصادفی متغیر دو T٢ و T١ کنید فرض .٢.٢ تعریف

٧٠٩



باشد؛ (نزولی) صعودی t ≥ ٠ برای t در mT (t) اگر است، (DMRL)IMRL الف)

باشد؛ برقرار
∫ t+h
t

F̄T (x)dx ≤ F̄T (t)
∫ h
٠ F̄T (x)dx رابطه t, h ≥ ٠ برای اگر است، NBU(٢) ب)

mT؛ (t) ≤ (≥)mT (٠) ،t ≥ ٠ برای اگر است، (NBWE)NBUE ج)

؛
∫∞
t+h

F̄T (x)dx ≤ F̄T (t)
∫∞
h
F̄T (x)dx باشیم داشته t, h ≥ ٠ برای اگر است، (NBWC)NBUC د)

باشد. نزولی t در F (x+t)
F (t) ،x > ٠ همه برای یا باشد مقعر logF اگر است، DRHR و)

عمر طول توزیع کالس دارای Y �گوییم باشد (گسسته) مقدار صحیح نامنفی تصادفی متغیر Y کنید فرض .٣.٢ تعریف

P؛ (Y ≥ n+ ٢(١ ≥ (≤)P (Y ≥ n)P (Y ≥ n+ ٢) ،n = ٠,١,٢, ... برای اگر است، (D −DFR)D − IFR الف)

P؛ (Y ≤ n+ ٢(١ ≥ P (Y ≤ n)P (Y ≤ n+ ٢) ،n = ٠,١,٢, ... برای اگر است، D −DRHR ب)

باشد؛ (نزولی) صعودی تابعی mY (n) ،n = ٠,١,٢, ... همه برای اگر است، (D −DMRL)D − IMRL ج)

باشد؛ (نزولی) صعودی تابعی mY (n) ،n = −١,٠,١, ... همه برای اگر است، (DS −DMRL)DS − IMRL چ)

باشد برقرار زیر رابطه ،n,m = ٠,١,٢, همه... برای اگر است، (DS −NWU(٢))DW −NBU(٢) د)
n+m+١∑
i=n+١

P (Y > j) ≤ (≥)P (Y > n)
m∑
j=٠

P (Y > j),

باشد برقرار زیر رابطه ،n = ٠,١,٢, ... همه برای اگر است، (DS −NWUE)DW −NBUE ز)
∞∑

i=n+١
P (Y > i) ≤ (≥)P (Y > n)

∞∑
j=٠

P (Y > j),

باشد برقرار زیر رابطه ،n,m = ٠,١,٢, ... همه برای اگر است، (DS −NWUC)DW −NBUC و)
∞∑

i=n+m+١
P (Y > i) ≤ (≥)P (Y > n)

∞∑
j=m

P (Y > j).

با و مثبت١١”است دوم ترتیب در کامل طور ”به K �گوییم باشد، Z یا ℜ زیرمجموعه B و A که K : A ∗ B −→ ℜ تابع .۴.٢ تعریف

باشیم داشته i = ١,٢ ،yi ∈ B ،xi ∈ A که y١ < y٢ و x١ < x٢ هر برای هرگاه داده، نشان TP٢ نماد

K(x١, y١)K(x٢, y٢) ≥ K(x١, y٢)K(x٢, y١).

١١Totally Positive function of Second order
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h(x) = کنید فرض همچنین می�دهد. عالمت تغییر بار یک حداکثر g(y) و باشد، TP٢ تابعی K(x, y) کنید فرض .۵.٢ قضیه

و می�دهد عالمت تغییر بار یک حداکثر h(x) آنگاه باشد. µ متناهی σ-میدان اندازه تحت همگرا مطلق طور به ،
∫
K(x, y)g(y)dµ(y)

است. g مانند h در عالمت�ها تغییر دنباله�ی

اصلی نتایج ٣

فرض .S٠ = ٠ و می�دهیم نشان Sn با n = ٠,١,٢, , ... برای را nام پیشامد زمان باشد. تجدید فرایند یک {N(t), t ≥ ٠} کنید فرض

مستقل نامنفی تصادفی متغیرهای از دنباله�ای {Xn} که پیشامد ١+nامین و nامین بین زمان n = ١,٢, ... Xnبرای تصادفی متغیر کنید

متغیر n = ١,٢, .. برای ،Sn کنید فرض همچنین .Sn =
∑n
i=١Xi و �باشد، F احتمال توزیع و f احتمال چگالی تابع با توزیع هم� و

fn = ⊗nf =

n︷ ︸︸ ︷
f ⊗ ...⊗ f داریم n = ١,٢, ... برای باشد. Fn احتمال توزیع و fn احتمال چگالی تابع با پیوسته مطلق طور به تصادفی

.P (T = ٠) = ٠ و است تجدید فرایند از مستقل نامنفی تصادفی متغیر T کنید فرض حال است. ٠ ١٢”در دیراک دلتای ”تابع f٠ و

داد نشان می�توان (١٩٧٣) همکاران و اساری نتایج از استفاده با

P (N(T ) ≥ n) = E(F̄T (Sn)), n = ٠,١,٢, ..., (٢)

P (N(T ) > n) = E(F̄T (Sn+١)), n = −١,٠,١, ... . (٣)

می�شود تعریف زیر صورت به t ≥ ٠ برای و داده Mنشان با را آن که است تجدید فرایند در مهم تابع یک تجدید تابع

M(t) = E[N(t)] =
∞∑
i=١

P (N(t) ≥ n).

دارد. نگهداری مدل�های در ویژه به اعتماد قابلیت در فراوانی کاربردهای و می�کند ایفا اساسی نقش تجدید فرایند مطالعه در تابع این رفتار

می�کنیم. بیان اثبات بدون را است شده ارائه (٢٠٠٨) سنگوسا و بادیا توسط که نیاز مورد لم زیر در

باشد. h ≥ ٠ و FT بقای تابع با نامنفی تصادفی متغیری T کنید فرض ((٢٠٠٨) سنگوسا و (بادیا .١.٣ لم

کنید تعریف الف)

f̄h(x, y) = F̄T (x)F̄T (y + h), x ∈ R, y ∈ R, (۴)

است. x ≤ y برای x در صعودی تابعی ∆f̄h(x, y) = f̄h(x, y)− f̄h(y, x) آنگاه باشد، IFR ،T کنید فرض همچنین و

١٢Dirac delta function
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�کنید تعریف ب)

fh(x, y) = FT (x)FT (y + h), x ∈ R, y ∈ R, (۵)

است. x ≥ y برای x در صعودی تابعی ∆fh(x, y) = fh(x, y)− fh(y, x) آنگاه باشد، DRHR ،T کنید فرض همچنین و

کنید). (٢٠٠٨)مراجعه سنگوسا و بادیا به بیشتر جزئیات برای ) می�دهیم ارائه را زیر نتیجه دو ادامه در

T توزیع تابع کنید فرض همچنین باشد. فرایند از مستقل نامنفی تصادفی متغیر و تجدید فرایند {N(t) : t ≥ ٠} کنید فرض .٢.٣ قضیه

(D −DFR)D − IFR ،N(T ) آنگاه باشد (DFR)IFR ،T اگر باشند. نداشته ناپیوستگی نقطه هیچ متناظر، Sn توزیع تابع و

باشد. صعودی خطر نرخ معکوس ترتیب در Snها ،IFR حالت برای که شرطی به است،

x حسب بر ∆f̄(x, y) ،١.٣ لم (الف) قسمت کاربردن به با باشد. y ∈ R و h ≥ ٠ کنید IFRفرض حالت اثبات برای اثبات.

Sn ≤rh Sn+١ اینکه از باشد. مستقل Xn از و توزیع هم Sn+١ با S∗n+١ تصادفی متغیر که کنید فرض می�شود. صعودی x ≤ y برای

برای این بر عالوه E[f̄h(Sn, S
∗
n+١)] ≤ E[f̄h(S

∗
n+١, Sn)] داریم: (٢٠٠٢) استویان و مولر ٣-٩-١ قضیه (٢) قسمت به توجه با و

،h به نسبت امید گرفتن با ،h = Xn+١ کنید فرض حال .E[F̄T (Sn)F̄T (S
∗
n+١ + h)] ≤ E[F̄T (S

∗
n+١)F̄T (Sn+ h)] ،h ≥ ٠

نوشت می�توان

E[F̄T (Sn)F̄T (S
∗
n+١ +Xn+١)] ≤ E[F̄ (S∗n+١)F̄T (Sn +Xn+١)]. (۶)

داریم: بنابراین .S∗n+٢ =st S
∗
n+١ +Xn+١ توزیع�اند، هم Xnها اینکه از

E[F̄T (Sn)F̄T (S
∗
n+٢)] = E[F̄T (Sn)F̄T (S

∗
n+١ +Xn+١)], (٧)

بنابراین ،P (N(T ) ≥ n)P (N(T ) ≥ n + ٢) ≤ P (N(T ) ≥ n + ٢(١ ،n = ٠,١,٢, ... برای ٧ و ۶ ،٢ روابط به توجه با

برای اگر فقط و اگر است D − DFR ،N(T ) می�کنیم. استفاده استقرا اصل از DFR حالت اثبات برای است. IFR ،N(T )

،n = ٠,١, ...

E٢[F̄T (Sn+١)] ≤ E[F̄T (Sn)]E[F̄T (Sn+٢)]. (٨)

داریم: بنابراین دارد. آن بودن NWU به اشاره T بودن DFR اینکه از است برقرار فوق نامساوی ،n = ٠ برای

F̄T (X١)F̄T (X٢) ≤ F̄T (X١ +X٢).
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باشد، برقرار n برای ٨ رابطه کنید فرض می�شود. برقرار فوق رابطه طرفین از گرفتن امید با ٨ رابطه توزیعی، هم و استقالل فرض به توجه با

بنابراین ،b =
{
t ≥ ٠ : FT (t) > ٠

}
کنید فرض حالت این اثبات برای می�کنیم. ثابت n+ ١ برای را رابطه این حال

E[F̄T (Sn+٢)] =

∫ b

٠
E(F̄T (Sn+١ + t))dF (t)

=

∫ b

٠
E(

F̄T (Sn+١ + t)

F̄T (t)
)F̄T (t)dF (t).

شوارتز کوشی نامساوی و استقرا فرض اولین از استفاده با است. DFR توزیع دارای ٠ ≤ t < b برای FT (.+t)

FT (t)
که باشید داشته توجه

داریم:

E[F̄T (Sn+٢)] ≤
∫ b

٠
E

١
٢

(
F̄ (Sn + t)

F̄T (t)

)
E

١
٢

(
F̄ (Sn+٢ + t)

F̄T (t)

)
F̄T (t)dF (t)

≤

(∫ b

٠
E[F̄T (Sn + t)]dF (t)

) ١
٢
(∫ b

٠
E[F̄T (Sn+٢ + t)]dF (t)

) ١
٢

= E
١
٢ [F̄T (Sn+١)]E

١
٢ [F̄T (Sn+٣)].

� می�شود. کامل اثبات و است برقرار نیز n+ ١ برای ٨ رابطه بنابراین

توزیع تابع کنید فرض همچنین باشد. فرایند از مستقل نامنفی تصادفی متغیر T و تجدید فرایند {N(t) : t ≥ ٠} کنید فرض .٣.٣ قضیه

شرطی به است، D −DRHR ،N(T ) آنگاه باشد DRHR ،T اگر باشند. نداشته ناپیوستگی نقطه هیچ متناظر، Sn توزیع تابع و T

باشد. صعودی خطر نرخ ترتیب در n = ١,٢, ... برای Sn که

فرض می�شود. صعودی x ≥ y برای xحسب بر fh(x, y) ،١.٣ لم (ب) قسمت کاربردن به با باشد. y ∈ R و h ≥ ٠ فرضکنید اثبات.

مولر ٣-٩-١ قضیه (١) قسمت به توجه با و Sn ≤hr Sn+١ اینکه از باشد. Xnمستقل از و توزیع هم Sn+١ با S∗n+١ تصادفی متغیر کنید

E[FT (Sn)FT (S
∗
n+١+h)] ≤ ، h ≥ ٠ برای این بر عالوه .E[fh(Sn, S

∗
n+١)] ≤ E[fh(S

∗
n+١, Sn)]:داریم (٢٠٠٢) استویان و

نوشت می�توان ،h به نسبت امید گرفتن با ،h = Xn+١ کنید فرض حال .E[FT (S
∗
n+١)FT (Sn + h)]

E[FT (Sn)FT (S
∗
n+١ +Xn+١)] ≤ E[F (S∗n+١)FT (Sn +Xn+١)]. (٩)

داریم: بنابراین .S∗n+٢ =st S
∗
n+١ +Xn+١ توزیع�اند، هم Xnها اینکه از

E[FT (Sn)FT (S
∗
n+٢)] = E[FT (Sn)FT (S

∗
n+١ +Xn+١)], (١٠)
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داریم: n = ٠,١, ... برای ١٠ و ٩ ،٣ روابط به توجه با

� است. D −DRHR ،N(T ) بنابراین ،P (N(T ) ≤ n− ١)P (N(T ) ≤ n+ ١) ≤ P (N(T ) ≤ n)٢

می�دهیم. ارائه اثبات بدون است الزم نتایج آوردن بدست برای که (٢٠١٢) صالحی و بادیا از گزاره دو ادامه در

آنگاه: باشد فرایند از مستقل نامنفی تصادفی متغیر T و تجدید فرایند {N(t) : t ≥ ٠} کنید فرض .۴.٣ گزاره

∞∑
k=n

P (N(T ) > k) = E[L(Sn)], n = ٠,١, ..., (١١)

است. t ≥ ٠ برای L(t) = F̄T (t)E[M(Tt)] آن در که

تابع کنید فرض همچنین است. مستقل فرایند از که نامنفی تصادفی متغیر T و تجدید فرایند {N(t) : t ≥ ٠} کنید فرض .۵.٣ گزاره

داریم: n = ٠,١, ... برای صورت این در باشد، محدب و دوم مرتبه مشتق Mدارای تجدید

∞∑
k=n

P (N(T ) > k) = M ′(٠)
∫ ∞
٠

(∫ ∞
t

F̄T (x)dx

)
fn(t)dt

+

∫ ∞
٠

∫ ∞
٠

(∫ ∞
t+y

F̄T (x)dx

)
M ′′(y)fn(t)dtdy.

فرایند وسیله به (DMRL)IMRL و (NWUC)NBUC اعتماد قابلیت کالس�های که می�کنیم بیان شرایطی بعدی قضیه دو در

کنید). مراجعه (٢٠١٢) صالحی و بادیا به بیشتر جزئیات (برای می�شود حفظ است مستقل فرایند از که تصادفی زمان در شده متوقف تجدید

،T اگر باشد. فرایند از مستقل نامنفی تصادفی متغیر T و M تجدید تابع با تجدید فرایند {N(t) : t ≥ ٠} کنید فرض .۶.٣ قضیه

است. (DS −NWUC)DW −NBUC ،N(T ) آنگاه باشد، Mمحدب و (NWUC)NBUC

محدب توابع از دنباله�ای توسط Mرا محدب تابع می�توانیم نباشد برقرار فرض این اگر باشد. دوم مرتبه مشتق Mدارای �کنید فرض اثبات.

با باشد. NBUC ،T کنید فرض می�شود. حاصل حد گرفتن با تنها خاص حالت از کلی نتیجه بنابراین کنیم. تقریب دوم مرتبه مشتق دارای

داریم: ،n,m = ٠,١, ... برای ١ رابطه و fn+m+١ = fn+١ ⊗ fm اساس بر ،۵.٣ گزاره از استفاده

∞∑
k=n+m+١

P (N(T ) > k) = M ′(٠)
∫ ∞
٠

∫ ∞
٠

(∫ ∞
t+y

F̄T (x)dx

)
fn+١(y)fm(t)dydt

+

∫ ∞
٠

∫ ∞
٠

∫ ∞
٠

(∫ ∞
t+y+h

F̄T (x)dx

)
fn+١(y)fm(t)M ′′(h)dydtdh
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داریم: است وMمحدب NBUC ،T اینکه دلیل به

∞∑
k=n+m+١

P (N(T ) > k) ≤
(∫ ∞

٠
F̄T (y)fn+١(y)dy

)
×

[
M ′(٠)

∫ ∞
٠

(∫ ∞
t

F̄T (x)dx

)
fm(t)dt

+

∫ ∞
٠

∫ ∞
٠

(∫ ∞
t+h

F̄T (x)dx

)
M ′′(h)fm(t)dtdh

]
� است. مشابه صورت به دیگر حالت اثبات می�شود. حاصل نتیجه پیچش تعریف به توجه با بنابراین

،N(T ) باشد. P (T = ٠) = ٠ و فرایند از مستقل نامنفی تصادفی متغیر T تجدید، فرایند {N(t) : t ≥ ٠} کنید فرض .٧.٣ قضیه

باشد: برقرار زیر روابط اگر است (DS −DMRL)DS − IMRL

باشد، Mمحدب ب) باشد، (DMRL)IMRL ،T الف)

باشد. n = ٠,١, ... و t ≥ ٠ در TP٢ تابعی fn(t) تابع آن معادل یا باشد Sn ≤lr Sn+١ ،n = ٠,١, ... برای ج)

: داریم ،n = −١,٠,١, ... برای ١ رابطه و ۴.٣ گزاره از ∞∑اثبات.
k=n P (N(T ) > k)

P (N(T ) > n)
= ١+

∑∞
k=n+١ P (N(T ) > k)

P (N(T ) > n)
= ١+

E[L(Sn+١)]

E[FT (Sn+١)]
(١٢)

به بیشتر جزئیات (برای است نزولی t ≥ ٠ به نسبت باقیمانده عمر طول میانگین ترتیب در Tt DMRLباشد، ،T اگر می�دانید که همان�طور

محدب به توجه با است. نزولی t ≥ ٠ در E[ϕ(Tt)] ،ϕ محدب و صعودی تابع برای بنابراین کنید). مراجعه (٢٠٠٧) شانتیکومار و شیکد

یک دارای حداکثر L(t)− cF̄T (t) ،c > ٠ همه برای بنابراین است. نزولی t ≥ ٠ در L(t)
F̄T (t)

= E[M(Tt)] رابطه ،M بودن صعودی و

t ≥ ٠ و n = −١,٠,١, ... در TP٢ تابعی ،fn+١(t) که واقعیت این و ۵.٢ قضیه اساس بر اینرو از است. ”-” به ”+” از عالمت تغییر

از c > ٠ همه برای عالمت تغییر و n = −١,٠,١, ... در عالمت تغییر یک دارای حداکثر E[L(Sn+١)] − cE[F̄T (Sn+١)] است،

DS −DMRL ،N(T ) ١٢ رابطه از بنابراین است. نزولی n = −١,٠,١, ... در E[L(sn+١)]
E[F̄T (sn+١)]

صورت این در است. ”-” به ”+”

� می�کنیم. نظر صرف آن اثبات از بنابراین است، مشابه باشد IMRL ،T که حالتی اثبات است.

باشد Mمحدب تجدید تابع اگر باشد. فرایند از مستقل نامنفی تصادفی متغیر T و تجدید فرایند {N(t) : t ≥ ٠} کنید فرض .٨.٣ قضیه

است. (DS −NBUE)DW −NBUE ،N(T ) آنگاه باشد (NWU(٢))NBU(٢) ،T و
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نظر صرف آن از و بوده مشابه NWU(٢) حالت برای اثبات می�کنیم. اثبات باشد NBU(٢) ،T که حالتی برای را قضیه اثبات.

برای ،M بودن محدب و صعودی به توجه با .Tt ≤icv T ،t ≥ ٠ همه برای اگر فقط و اگر است NBU(٢) ،Tتصادفی می�کنیم.متغیر

داریم: ،n = ٠,١, ... برای قبلی نامساوی�های و ۴.٣ گزاره به توجه با بنابراین .E(M(Tt)) ≤ E(M(T )) داریم t ≥ ٠ همه
∞∑

k=n+١
P (N(T ) > k) ≤ E(M(T ))E[F̄T (Sn+١)].

� است. کامل اثبات ،E(M(T )) = E(N(T )) =
∑∞
k=٠ P (N(T ) > k) تساوی و ٣ رابطه ویژگی به توجه با است برقرار نتیجه
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متناهی آمیخته مدل�های براساس بلوکی خوشه�بندی

رزقی منصور �گل�علی�زاده، موسی ، ١ فاطمی�قمی سادات حمیده

تربیت�مدرس دانشگاه آمار، گروه

تربیت�مدرس دانشگاه کامپیوتر، علوم گروه

روش�های اما می�گیرد. صورت (متغیرها) ستون�ها افراز یا (مشاهدات) سطرها تنها افراز مبنای بر خوشه�بندی روش�های از بسیاری چکیده:

خوشه�بندی از هدف مقاله این در می�گیرد. صورت همزمان به�صورت ستون�ها و سطرها روی افراز آن در که دارد وجود خوشه�بندی از جدیدی

بودن سخت یا فازی به�عالوه است. بلوک هر در پارامترها برآورد و متناهی آمیخته مدل�های اساس بر همگن بلوک�های ساختار یافتن همزمان

پنهان متغیرهای ساختار در EM الگوریتم در که مشکلی از خروج برای پیشنهادی همچنین است. گرفته قرار توجه مورد نیز خوشه�بندی روش�

می�شود. تفسیر حاصل نتایج و شده گرفته بکار واقعی داده�های به راجع بلوکی مدل انتها در است. شده ارائه می�آید، به�وجود بلوکی

رسته�ای. داده متناهی، آمیخته مدل� فازی، خوشه�بندی پنهان، بلوکی مدل بلوکی، خوشه�بندی کلیدی: واژه�های

.62H86 ،62H30 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

خوشه�هایی به دست�یابی آن�ها هدف که دارند وجود ، بلوکی٢ خوشه�بندی یا همزمان١ خوشه�بندی روش�های متداول، خوشه�بندی روش�های کنار در

مانند، علوم زمینه�های از بسیاری در داده تحلیل ابزارهای از یکی روش�ها این شده�اند. افراز همزمان به�طور ستون�ها و سطرها آن در که است

داده�های مجموعه کردن خالصه آمیخته، مدل�های مبنای بر بلوکی خوشه�بندی هدف است. شناسی جامعه و ژنتیک ریزآرایه�ها، الگو، تشخیص

روش�ها این تاکنون است. کوچک�تر مجموعه به رسیدن و مشخص توزیع�های دارای پنهان بلوک�های از ساختاری به دست�یابی به قصد به بزرگ

شمارشی داده�های ،(٢٠١٢) لومت توسط نرمال توزیع دارای و پیوسته داده�های ، (٢٠٠٨) ندیف و گووآارت توسط دودویی داده�های درمورد

گرته بکار (٢٠١۴) همکاران و کریبین توسط رسته�ای٣ داده�های برای همچنین و (٢٠١٠) ندیف و گووآارت توسط پواسن توزیع دارای و

hs.fatemighomi@modares.ac.ir : فاطمی�قمی سادات ١حمیده

١ Biclustering

٢ Block clustering

٣ Categorical data



قرار استفاده مورد رسته�ای داده�های به راجع حاصل نتایج سپس و شده بررسی مقاله این در توزیع�ها از کلی فرم در بلوکی خوشه�بندی شدند.

می�گیرد.

آمیخته مدل برای رده�بندی درستنمایی ٢

f(xi; θ) =
g∑
k=١

πkfk(xi, αk) چگالی با احتمال توزیع از که است i.i.d تصادفی نمونه x = (x١, x٢, ...xn)
T که شود می فرض

kامین به مشاهده گرفتن تعلق احتمال πk ، آن�ها متناظر پارامترهای αk ، kام مولفه از مشاهده یک چگالی fk(xi; θ) آن در که باشند آمده

است. (π١, ...πg, α١, ..., αg)T بردار مدل، در θ پارامتر هستند. آمیخته مدل در مولفه�ها تعداد می�شود فرض معلوم که نیز g و خوشه

می�شود. بیان f(x; θ) =
n∏
i=١

g∑
k=١

πkfk(xi, αk) به�صورت x شده مشاهده داده چگالی بنابراین

i سطر اگر است یک برابر zik پنهان تصادفی متغیر آن در که می�شود گرفته درنظر n× g ماتریس به�صورت خوشه�ها به مشاهدات افراز

y = (x, z) نمونه و خوشه g به مشاهده n افرازهای همه مجموعه Z بردار است. ٠ برابر مقدارش این�صورت غیر در باشد، k خوشه به متعلق

که نوشت f(x; θ) =
∑
z∈Z

p(z)f(x | z; θ) به�فرم می�توان را احتمالی چگالی تابع صورت، در�این است. موسوم کامل داده�های مجموعه به

توجه مورد ناقص داده به�جای y = (x, z) کامل داده اینجا در . f(x
∣∣∣z; θ) =∏i,k f(xi , αk)

zik و p(z; θ) =
∏
i,k π

zik
k آن در

می�شود، نامیده نیز رده�بندی۵ درستنمایی لگاریتم همچنین که کامل۴ داده درستنمایی لگاریتم (٢٠٠۶) ندیف و گووآارت بنابه می�گیرد. قرار

بصورت

Lc(θ) = L(θ;x, z) = log f(x, z; θ) (١)

به�صورت کامل داده درستنمایی لگاریتم شرطی، احتماالت از استفاده با آنگاه می�شود. گرفته قرار مدنظر

L(θ;x, z) = log (p(z)f(x |z; θ )) =
n∑
i=١

g∑
k=١

zik log (πkfk(xi, θk)). (٢)

داشت: خواهیم شده، مشاهده x شرط به (٢) رابطه از امیدگیری با اکنون است. نوشتن قابل

Q(θ, θ(c)) =

n∑
i=١

g∑
k=١

t
(c)
ik {log(pk) + log fk(xi; θk)} (٣)

دقیق�تر آید.به�زبان می بدست پسین احتمال از استفاده با t(c)ik که

t
(c)
ik =

π
(c)
k fk(xi; θ

(c)
k )∑g

k′=١ p
(c)
k′ fk′(xi; θ

(c)
k′ )

. (۴)

۴ Complete-data log-liklihood

۵ Classification log-liklihood
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درستنمایی لگاریتم گرفتن درنظر به�جای است، پسین احتمال طریق از تنها z پنهان متغیرهای از ما اطالع که آنجایی از ،(٢٠٠۶) بی�شاپ طبق

برآورد برای EM الگوریتم در E گام به�عنوان گام، همین می�شود. گرفته درنظر است، پسین احتمال براساس که شرطی امید مقدار کامل، داده

برآورد تا می�شوند اضافه پارامترها به پنهان متغیرهای به�عنوان هم افرازها خود رده�بندی�، درستنمایی رویکرد در می�شود. محسوب پارامترها

EM الگوریتم به�جای ۶CEM الگوریتم از می�توان کامل، داده درستنمایی تابع بهینه�سازی برای (٢٠٠٣) ندیف و گوواارت بنابه شوند.

موضوع این شد. خواهد خوشه کدام عضو مشاهده هر که شود مشخص آن در تا می�شود افزوده E گام از بعد C گام درواقع شود. استفاده

شود: پیاده زیر به�صورت الگوریتم یک قالب در می�تواند

است: زیر گام�های دارای الگوریتم این .١ الگوریتم

شود. محاسبه t(c)ik پسین احتمال�های i = ١, ..., n و k = ١, ..., g ازای به : E گام •

، k = argmaxk=١,...,gt
(c)
ik برای یعنی گردد. معین است، داده رخ (خوشه) k کدام ازای به ماکسیمم این اینکه : C گام •

�شود. قرار ٠ با برابر این�صورت غیر در و شد خواهد z(c+١)
ik = ١

θ(c+١) = امیدشرطی تابع کردن ماکسیمم توسط θ(c+١) پارامتر ،M گام +cامین ١ در است، سازی ماکسیمم گام این :M گام •

�شود. برآورد argmax
θ

Q(θ, θ(c))

فازی خوشه�بندی و EM الگوریتم بین ارتباط ٣

از زیرمجموعه�ای بین موجود همبستگی خوشه�بندی برای سخت رویکرد در همچنین می�شوند. همگرا آرامی به خوشه�بندی سخت روش�های

است گرفته قرار محققان توجه مورد خوشه�بندی، در فازی رویکرد منظور به�همین می�شود. گرفته نادیده متغیرها از زیرمجموعه�ای و مشاهدات

. (٢٠١١) همکاران و صابر

آمیخته مدل�های در فازی خوشه�بندی ضابطه کردن ماکسیمم به�عنوان می�تواند EM الگوریتم که کرد اشاره موضوع این به (١٩٨۶) هث�اوی

است: صورت این به نظر مورد ضابطه شود. تفسیر

FC(c, θ) =
∑
i,k

c
ik
log(πkfk(xi;αk))−

∑
i,k

c
ik
log cik (۵)

طبق هستند. فازی مقادیر c = {c
ik

: ٠ 6 c
ik

6 ١,
g∑
k=١

c
ik

= ١,
n∑
i=١

c
ik
> ٠ (١ 6 i 6 n , ١ 6 k 6 g)} آن در که

افراز آنتروپی و cik فازی مقادیر با شده دسته�بندی درستنمایی بخش است. شده تشکیل بخش دو از ضابطه (٢٠٠٠) گووآارت و آمبرویس

۶ Classification EM
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را آمیخته مولفه تداخل٧ اندازه (٢٠٠۶) ندیف و گووآارت براساس آنتروپی این همچنین می�کند. بیان را افراز بودن فازی اندازه که c فازی

با: است برابر مقدار این می�کند. بیان

H(c) = −
n∑
i=١

g∑
k=١

c
ik
log cik.

t(θ) = {tik; i = ١, ..., n , k = پسین احتمال�های و cعضویت درجه�های بین کولبک-لیبلر واگرایی به را FC(c, θ) می�توان همچنین

داد: ارتباط شده�اند) محاسبه (۴) در (که ١, ..., g}
FC(c, θ) = L(θ;x)−KL(c ∥t(θ)) (۶)

ثابت با (۶) رابطه به باتوجه آن نمودن ماکسیمم و E گام c نگه�داشتن ثابت با (۵) رابطه به توجه با FC(c, θ) نمودن ماکسیمم می�شود ثابت

می�دهد. نتیجه را EM الگوریتم Mدر گام θ نگه�داشتن

پنهان متغیر با بلوکی آمیخته مدل برای رده�بندی درستنمایی رویکرد ۴

w و خوشه g به I سطرها مجموعه روی افراز یک z آن در است. (z, w) ستون�ها و سطرها همزمان افراز یافتن هدف بلوکی، خوشه�بندی در

که داد نشان f(x, θ) =
∑
u∈U

p(u)f(x |u, θ) به�صورت می�توان را داده�ها توزیع است. خوشه m به J ستون�ها مجموعه روی افراز یک

نوشت: می�توان افرازها مجموعه استقالل فرض با است. I × J روی ممکن افرازهای کلیه نشان�دهنده U آن در

f(x; θ) =
∑

(z,w)∈Z×W

p(z)p(w)f(x |z, w;α) . (٧)

می�آید: بدست زیر به�صورت بلوکی مدل برای چگالی تابع درنتیجه

f(x; θ) =
∑

(z,w)∈Z×W

∏
i,k
πzikk

∏
j,l
ρ
wjl

k

∏
i,j,k,l

f(xij ;αkl)
zikwjl . (٨)

است: زیر به�صورت رده�بندی درستنمایی لگاریتم . می�دهند تشکیل را کامل داده (x, z, w) بردار پنهان متغیرهای با بلوکی مدل�های برای

LC(z, w, θ) =
∑
i,k

zik log πk +
∑
j,l

wjl log ρl +
∑
i,j,k,l

zikwjl log f(xij ;αkl).

�آید: می بدست θ(c) جاری مقدار و x مشاهده با می�شود. گرفته امید رابطه آخرین این از شود، دنبال بخواهد EM الگوریتم روند اگر

Q(θ, θ(c)) =
∑
i,k

c
(c)
ik log πk +

∑
j.l

t
(c)
jl log ρl +

∑
i,j,k,l,

e
(c)
ijkl log f(xij ;αkl)

محاسبه به راجع نکته�ای اما . t(c)jl = P (Wjl = ١
∣∣θ(c), X = x) و c(c)ik = P (Zik = ١|θ(c), X = x) آن در که

روی شدن شرطی با (Zik = ١&Wjl = ١) پیشامد احتمال اینکه آن و دارد وجود e(c)ikjl = P (ZikWjl = ١|θ(c), X = x)رابطه

٧ Overlap
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گووآارت مشکل این از خروج برای می�کند. اجرا غیرقابل را EM الگوریتم e(c)ikjl محاسبه درنتیجه نیست. محاسبه قابل بسادگی X = x

این می�شود گرفته بکار EM الگوریتم به�جای ضابطه�ای نمودن ماکسیمم از رویکرد این در داده�اند. پیشنهاد دیگری رویکرد (٢٠٠٨) ندیف و

جمله از شود، پیاده EM الگوریتم بخواهد که مدل�هایی تمام برای می�شود، مطرح ٨ EM الگوریتم از متفاوتی تقریب به�عنوان که رویکرد

این در جامعی توضیحات است. EM الگوریتم خروجی همان ضابطه، این نمودن ماکسیمم نتیجه� واقع در است. بهره�برداری قابل بلوکی مدل

آید. می زیر بخش در خصوص

EM الگوریتم تقریب برای هینتون و نیل ضابطه ١.۴

مربوطه تابع آوردند. به�دست را کلی�تری تابع و دادند گسترش را شود) رجوع (۵) رابطه (به هث�وی ضابطه�ی ١٩٩٨ سال در هینتون و نیل

است: زیر به�صورت

FC(P, θ) = EP (LC(z, θ)) +H(P ) (٩)

کولبک-لیبلر واگرایی به را FC تابع می�توان همچنین است. آنتروپی تابع H و z گمشده داده فضای روی توزیع P گمشده، داده z آن در که

نوشت: توان می این�صورت در داد. ارتباط Pθ(z) = P (z |x, θ) و P (z) بین

FC(P, θ) = LM (θ)−KL(P, Pθ). (١٠)

است: بخش دو شامل تابع این کردن ماکسیمم روند آنگاه

می�نیمم تابع، کردن ماکسیمم برای که می�دهد نشان (١٠) رابطه باشد: ثابت θ که حالی در P به نسبت FC(P, θ) کردن ماکسیمم الف)

.P = Pθ با: می�شود برابر z گمشده داده توزیع و می�گیرد را ٠ مقدار واگرایی این بنابراین است. الزم (KL(P, Pθ)) واگرایی نمودن

با معادل FC تابع کردن ماکسیمم که می�دهد نشان ( (؟؟ رابطه باشد: ثابت P که حالی در θ به نسبت FC(P, θ) کردن ماکسیمم ب)

است. EP (LC(z, θ)) نمودن ماکسیمم

بلوکی مدل در V EM الگوریتم ۵

می�شود: نوشته زیر به�صورت (١٩٩٨) هینتون و نیل فازی ضابطه است، w و z پنهان متغیرهای از ساختار دو شامل که پنهان بلوکی مدل برای

FC(P, θ) = EP (LC(z, w, θ)) +H(P ). (١١)

مستقل z١١, ..., wdm پنهان متغیرهای همه که می�شود محدود توزیع�ها از خانواده�ای به P توزیع اینجا در پنهان متغیرهای ساختار به�علت

درنتیجه . P (z, w) = Pz(z)Pw(w) نوشت: w و z کناری توزیع دو حاصلضرب به�صورت می�توان را w و z توأم توزیع بنابراین هستند.

٨ Variational approximation of EM
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می�شود: داده نشان G با و می�آید بدست (١٢) به�صورت بلوکی مدل این در مربوطه ضابطه

G(c, t, θ) = LC(c, t, θ) +H(Pz) +H(Pw) = LC(c, t, θ) +H(c) +H(t) (١٢)

با: است برابر و است آمده بدست LC(z, w, θ) از امیدگیری با LC(c, t, θ) عبارت

LC(c, t, θ) =
∑
i,k

c
ik
log(πk) +

∑
j,l

tjl log(ρl) +
∑
i,j,k,l

c
ik
tj,l log fkl(xij ;αkl). (١٣)

می�آید: ذیل در وضعیت این حالت�های می�رود. پیش مرحله��ای دو به�صورت G(c, t, θ) = G(c, t, (π, ρ, α)) ضابطه سازی ماکسیمم روند

ρ و t نگه�داشتن ثابت با کالسیک آمیخته مدل با سطری خوشه�بندی به تقلیل الف)

نوشت: هم زیر به�صورت می�توان را (؟؟) رابطه

LC(c, t, θ) =
∑
i,k

cik log

(πk
∏
j,l

(f(xij ;αkl))
tjl

+
∑
j,l

tjl log(ρl). (١۴)

می�شود، گرفته به�کار ((xi١, t١l), ..., (xir, tdl)) وزنی نمونه در بسنده آماره این به�طوری�که باشد، αkl پارامتر برای uil بسنده آماره یک اگر

نوشت: می�توان زیر به�صورت را (١۴) رابطه آنگاه

LC(c, t, θ) =
∑
i,k

cik log(πkψk(ui;α, t) +
∑
j,l

tjl log(ρl) (١۵)

نمود: خرد بخش دو به می�توان را شود ماکسیمم باید که ضابطه�ای

G(c, t, θ) =
∑
i,k

cik log(πkψk(ui;α, t)−
∑
i,k

ci,k log cik︸ ︷︷ ︸
G(c,α,π|t,ρ)

+
∑
j,l

tjl log(ρl)−
∑
j,l

tjl log tjl.︸ ︷︷ ︸
g(t,ρ)

است. G(c, α, π |t, ρ) = Lc(c, α, π |t, ρ) +H(c) برابر و بوده G شرطی ضابطه اول بخش

.((٢٠٠٨) ندیف و (گووآارت است G(c, α, π|t, ρ) شرطی ضابطه نمودن ماکسیمم با معادل ثابت، ρ و t با G(c, t, θ) نمودن ماکسیمم

لگاریتم کردن ماکسیمم برای EM الگوریتم به�عنوان می�تواند شرطی ضابطه این نمودن ماکسیمم که می�شود نتیجه ٣ بخش مطالب به باتوجه

شود. درنظرگرفته
g∑
k=١

πkψk(u;α, t) کالسیک متناهی آمیخته مدل درستنمایی

π و c نگه�داشتن ثابت با کالسیک آمیخته مدل با ستونی خوشه�بندی به تبدیل ب)

ضابطه نمودن ماکسیمم معادل ثابت، π و c با G(c, t, θ) نمودن ماکسیمم که گرفت نتیجه می�توان (الف)، بخش به شبیه روندی با

کالسیک متناهی آمیخته مدل درستنمایی لگاریتم کردن ماکسیمم برای EM الگوریتم به�عنوان می�تواند که است G(c, α, π|c, π) شرطی

باشد. بسنده آماره v است شده فرض اینجا در شود. گرفته بکار
m∑
l=١

ρlψl(v;αl, c)

می�آید: ذیل در موضوع این داد. بهبود بلوکی مدل برای را ١ الگوریتم می�توان شده، ارائه مطالب به باتوجه

است: زیر گام�های دارای بلوکی، مدل برای الگوریتم این .٢ الگوریتم
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�شود. گرفته درنظر θ(٠) = (π(٠), ρ(٠), α(٠)) و t(٠) ، c(٠) اولیه مقادیر :١ گام •

داده ماتریس برای α(c+(١/٢)) و π(c+١) ، c(c+١) مقادیر ،α(c) و π(c) ، c(c) از شروع با و EM الگوریتم از بااستفاده :٢ گام •

می�شوند. محاسبه (uil)

ماتریس برای α(c+١) و ρ(c+١) ، t(c+١) مقادیر ،α(c+(١/٢)) و ρ(c) ، t(c) از شروع با و EM الگوریتم از بااستفاده :٣ گام •

می�شوند. محاسبه (vjk) داده

می�شود. تکرار همگرایی به رسیدن تا (٣) و (٢) گام�های :۴ گام •

مسئله به فازی خوشه�بندی تبدیل برای (MAP ) پسین٩ توزیع ماکسیمم رویکرد شده، معرفی الگوریتم�های در که است اشاره قابل

می�گیرد. قرار مدنظر سخت خوشه�بندی

کاربردی مثال یک تحلیل و رده�ای متغیرهای توزیع از آمیخته�ای ١.۵

بردار بلوک هر پارامتر و باشد داده�ها ماتریس سطح r با رده�بندی متغیر d با مشاهده n از xماتریس می�شود فرض بخش این در مثال، به�عنوان

جمله�ای چند بلوک، هر توزیع می�شود فرض به�عالوه، .
∑
h αkl

h = ١ و αkl ∈ (٠,١) که به�قسمی است؛ αkl = (αkl
h)h=١,...,r

از است عبارت آن آمیخته توزیع آنگاه است. f(xij ;αkl) =
r∏

h=١
(αhkl)

xij
h

=
r∏

h=١
(αhkl)

I(xij=h) (αkl;١)Mبه�صورت

f(x; θ) =
∑
z,w

∏
i,k

πk
zik
∏
j.l

ρl
wjl

∏
i,j,k,l,h

(αhkl)
zikwjlxij

h

.

می�شود: گرفته بکار ذیل به�صورت بلوکی مدل این روی V EM الگوریتم (٢٠١۴) همکاران و کریبین بنابه

است: زیر گام�های دارای الگوریتم این .٣ الگوریتم

�شود: محاسبه θ(c) و tjl(c) بودن ثابت فرض با cik(c+١) عضویت درجه� ابتدا گام، این در (١ : E گام •

cik
(c+١) =

πk
(c)fk(xi.;αk.

(c))∑
k′ πk′

(c)fk′(xi.;αk′.(c))
, k = ١, ..., g

است. سطری خوشه هر به مربوط توزیع fk(xi.;αk.(c)) =
∏
l,h

(αhkl
(c)

)
∑

j tjl
(c)xh

ij و αk. = (αk١, ..., αkm) آن در که

�گردد: محاسبه زیر پسین احتمال طریق از θ(c) و cik(c) بودن ثابت فرض با نیز tjl(c+١) عضویت درجه مقدار سپس (٢

tjl
(c+١) =

ρl
(c)fl(x.j ;α.l

(c))∑
l′ ρl′

(c)fl′(x.j ;α.l′ (c))
, l = ١, ...,m

٩ Maximum A Posteriori
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است. ستونی خوشه هر به مربوط توزیع fl(xij ;α.l(c)) =
∏
k,h

(αhkl
(c)

)
∑

i cik
(c)xh

ij و α.l = (α١l, ..., αgl) آن در که

�شود: به�روز θ(c+١) پارامتر گام این در :M گام •

πk
(c+١) =

∑
i cik

(c+١)

n
, ρl

(c+١) =

∑
j tjl

(c+١)

d
, αhkl

(c+١) =

∑
i,j cik

(c+١)tjl
(c+١)xhij

c.k(c+١)t.l
(c+١)

شوند. محسوب بسنده آماره�های به�عنوان می�توانند
∑
i cik

(c)
xhij و

∑
j tjl

(c)
xhij دراینجا نکته:

* :٢ شکل

(الف)

* :١ شکل

(ب)

آمیخته توزیع�های و بلوک هر برای توزیع نمودار (ب) شده خوشه�بندی و اصلی رسته�ای داده (الف) :٣ شکل

این برای می�نماییم. بیان blockcluster نرم�افزاری بسته ،R نرم�افزار کمک با کاربردی مثال یک قالب در را بخش این مطالب اکنون

٣) مولفه ۶ از آمیخته�ای داده�ها، توزیع برای شده�است. تولید رده، ۵ از از متشکل رسته�ای داده�های از بعدی ٢٠٠ × ۶٠ ماتریسی منظور،

به مربوط پارامترهای و پیاده آن روی ٣ × ٢ ابعاد به بلوکی خوشه�بندی درنتیجه است. شده گرفته درنظر ستونی) مولفه ٢ و سطری مولفه

و بلوک هر تجربی هیستوگرام نمودار (ب) قسمت در و شده بندی بلوک ماتریس و اولیه ماتریس (الف)، ٣ شکل در شدند. برآورد بلوک هر

است. رده�ها) (به�تعداد بعدی ۵ که هستند مختلف رده�های احتمال واقع در هربلوک شده برآورد پارامترهای است. شده رسم آن�ها آمیخته�های

غالب رنگ گرفته، بلوک هر که متفاوتی به�توزیع�های بنا نتیجه در است. شده مشخص بودن، خاکستری از ای درجه از رنگ یک با نیز، رده هر

های مولفه ستون�ها، و سطر جابجایی با توانسته روش این شکل، در (١,١) بلوک به بنا مثال به�طور است. شده متفاوت خوشه هر داده�های در
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نیز (۵ رده برای ٠٫ ٨٩ نسبی فراوانی مقدار (با بلوک همین هیستوگرام نمودار نماید. خوشه این عضو و شناسایی را (۵ رده (در سفید رنگ

است. بلوک این در سفید رنگ با داده�های بیشتر حضور درست تشخیص بر تاکیدی

نتیجه�گیری و بحث

است. داده قرار مدنظر متناهی آمیخته مدل�های در رده�بندی درستنمایی رویکرد با را داده�ها ماتریس در همگن بلوک�های جستجوی حاضر مقاله

می�توان آن اساس بر طوری�که یابند دست آن توزیع بر مبتنی داده�ها ماتریس از مناسبتری ساختار به قادرند پیشنهادی مدلهای رویکرد، این با

یافتن و بهینه مدل انتخاب داد. انجام بلوکی) بصورت (خوشه�بندی داده�ها ماتریس ستون و سطر قالب در همزمان بطور را داده�ها خوشه�بندی

گیرد. قرار مدنظر آینده تحقیقات در می�تواند که است موضوعاتی از بلوک�بندی مناسب ابعاد
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GARCH مدل�های پارامترهای برای استرپ بوت اطمینان بازه�های

شریف�دوست٢ مریم ،١ فائزی مرضیه

خمینی�شهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه اقتصادی و اجتماعی آمار �ارشد کارشناسی ١دانشجوی

خمینی�شهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه ریاضی و آمار گروه ٢استادیار

تغییرات یعنی هستند؛ خوشه�ای تغییرپذیری دارای که است این مالی و اقتصادی زمانی سری�های از برخی مهم ویژگی�های از یکی چکیده:

مثبت رابطه�ی تغییرپذیری جاری سطح دیگر عبارت به می�شود. کوچک تغییرات به منجر کوچک تغییرات و بزرگ، تغییرات به منجر بزرگ

معرفی به ابتدا مقاله این در است. تغییرپذیری مدل�سازی برای مناسب روش�های از یکی ARCH های مدل دارد. آن گذشته�ی مقادیر با

پارامترها اطمینان بازه�های محاسبه�ی برای استرپ بوت روش سپس می�شود، پرداخته زمانی سری�های در GARCH خانواده�ی مدل�های

فاصله و داده برازش و گرفته درنظر مختلف حجم�های با را GARCH مختلف های مدل کارلو مونت شبیه�سازی از استفاده با می�گردد. مطرح

می�کنیم. مقایسه و محاسبه را آ�ن�ها پوشش درصد و آورده به�دست استرپ بوت متفاوت روش دو به را آن پارامترهای اطمینان

صدکی. فاصله�ی کارلو، مونت شبیه�سازی استرپ، بوت ،GARCH مد�ل�هاي کلیدی: واژه�های

.62G15 ،62F40 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

ARCH مدل�های توسط بررسی مورد دوره طول در واریانس تغییرپذیری گونه هر اقتصادی، داده�های مخصوصا و زمانی سری داده�های در

برای مدل�ها متداول�ترین جمله از آن تعمیم�های و ARCH مدل�های می�کند، تغییر زمان با متناسب واریانس وقتی واقع در می�شود. بیان

و ١٩٨٢ سال در انگل توسط بار اولین ARCH مدل است. واریانس ناهمسانی فرض با اقتصادی داده�های زمانی سری�های نوسانات

به�صورت q مرتبه ARCH مدل یک گردید. ارائه زمانی سری در GARCH مدل صورت به ١٩٨۶ سال در بولرسلیو توسط آن از تعمیمی

می�شود. بیان زیر

Yt = β١ + β٢X٢t + · · ·+ βqXqt + Ut (١)

که

σ٢t = α٠ + α١U
٢
t−١ + · · ·+ αqU

٢
t−q (٢)

marzieh.faezi@iaukhsh.ac.ir : فائزی ١مرضیه



و

Ut ∼ N(٠, σ٢t ) (٣)

σ٢t = V ar(Ut | Ut−١, Ut−٢, · · · ) = E((Ut − E(Ut))
٢ | Ut−١, Ut−٢, · · · ) (۴)

باال معادله ضرایب تمام است الزم لذا و باشد منفی نمی�تواند زمان هر در آن مقدار پس است، شرطی σ٢t واریانس چون که شود توجه

(١٣٨٩) سوری باشند. غیرمنفی

در و کوچک کم، نوسانات با دوره�هایی در بازه�ها این كه داد نشان و ارائه GARCH مدل در را پیش�گویی بازه�های (١٩٨۶) بولرسلیو

نرمال فرض به پارامترها، برای اطمینان بازه�های همچنین و پیش�گویی بازه�های محاسبه برای معموال هستند. بزرگ زیاد، نوسانات با دوره�هایی

می�شود. استفاده استرپ بوت روش�های از نباشد برقرار فرض این اگر است. نیاز مانده�ها بودن

و بازده برای پیش�گویی بازه�های محاسبه�ی و پیش�گویی توزیع برآورد برای را استرپ بوت روش ٢٠٠۶ سال در همکاران و پاسکال

را GARCH و ARCH مدل�های از نوسانات و بازگشت�ها پیش�بینی فاصله�های و نمودند ارائه GARCH(١,١) مدل در نوسانات

داریم قصد حاضر تحقیق در بود. بهتر آن�ها سنجش قدرت و بود شده کالیبره بهتر که آوردند به�دست را پیش�بینی فاصله�های آن�ها دادند. گسترش

استفاده سازي شبيه داده�هاي در استرپ بوت روش�های از استرپي، بوت استنباط و زمانی سری در GARCH خانواده مدل�های بررسي با

روش اهمیت و معرفی می�کنیم. اشاره آن پارامترهای تخمین به و کرده مرور را GARCH مدل�های ابتدا ،٢ بخش در منظور بدین كنيم.

با ۴ بخش در می�گردند. مطرح استرپی بوت روش به استاندارد و صدکی فاصله�های روش دو همچنین می�شود. ارائه ٣ بخش در استرپ بوت

استرپ بوت روش به استاندارد و صدکی های فاصله روش دو از را GARCH(١,١) مدل پارامترهای کارلو مونت شبیه�سازی از استفاده

می�کنیم. نتیجه�گیری انتها در و مقایسه و آورده به�دست

(GARCH) یافته تعمیم ARCH مدل ٢

از عبارتست مدل این ساده�ی حالت گردید. ارائه بولرسلیو و تیلور توسط ١٩٨۶ سال در GARCH مدل

σ٢t = α٠ + α١U
٢
t−١ + βσ٢t−١ (۵)

است بدیهی می�دهند. نشان GARCH(١,١) با را آن شده�اند، وارد وقفه یک با نیز واریانس و وقفه یک با خطاها چون فوق مدل در

داشت: خواهیم کنیم، جایگذاری σ٢t−١ جای به و نوشته وقفه یک با را باال رابطه�ی اگر که

σ٢t = α٠ + α١U
٢
t−١ + β(α٠ + α١U

٢
t−١ + βσ٢t−٢) = α١)٠+ β) + α١U

٢
t−١ + βα١U

٢
t−٢ + β٢σ٢t−٢ (۶)
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می�آید. به�دست زیر نتیجه�ی جایگذاری�ها، تکرار با

σ٢t = α١)٠+ β + β٢ + · · · ) + α١(U
٢
t−١ + βU٢

t−٢ + β٢U٢
t−٣ + · · · ) = α′٠ + α′١U

٢
t−١ + α′٢U

٢
t−٢ + · · · (٧)

است. α′i = αiβ
′ و α′٠ = α٠

∑∞
i=٠ β

i آن در كه

: از عبارتست GARCH(p, q) کلی، حالت در می�باشد. ARCH(∞) با معادل فوق مدل بنابراین

σ٢t = α٠ + α١U
٢
t−١ + · · ·+ αqU

٢
t−q + β١σ

٢
t−١ + · · ·+ βqσ

٢
t−q (٨)

بدیهی می�کند. کفایت GARCH(١,١) معموال ولی می�شود. توصیف باال معادله�ی توسط Ut شرطی واریانس کلی حالت در ترتیب بدین

(١٣٨٩) سوری است. تغییر حال در زمان طول در Ut شرطی واریانس که است

GARCH و ARCH مدل�های تخمین ١.٢

توان�های مجموع نمودن کمینه مانند معمول روش�های با را آن�ها نمی�توان لذا نیستند، خطی GARCH و ARCH مدل�های که آن�جایی از

شرطی میانگین معادله پارامترهای به بستگی فقط مانده باقی مربعات مجموع OLS روش در هم�چنین نمود. برآورد (OLS) خطاها دوم

برای برد. کار به GARCH و ARCH مدل�های تخمین برای نمی�توان را OLS روش لذا ندارد. شرطی واریانس به وابستگی هیچ و دارد

نظرمی�گیریم: در را زیر ساده�ی مدل روش این توصیف برای می�شود. استفاده درست�نمایی بیشینه روش از GARCH مدل�های تخمین

Yt = a+ bYt−١ + Ut|t−١ (٩)

که

σ٢t = α٠ + α١U
٢
t−١ + βσ٢t−١ (١٠)

و

Ut ∼ N(٠, σ٢t|t−١) (١١)

از: عبارتست آن احتمال تابع که دارد σ٢t واریانس و صفر میانگین با نرمال توزیع Ut

f(Ut) =
١

σt
√
٢π
e

−u٢
t

٢σ٢
t =

١
σt
√
٢π
e

−(Yt−a−bYt−١)
٢

٢σ٢
t (١٢)

بیشینه درست�نمایی مقدار که شوند تعیین به�گونه�ای باید پارامترها مقادیر درست�نمایی تابع لگاریتم و درست�نمایی تابع تشکیل از پس

باید اما می�کنند. ارائه را تخمین�هایی چنین eviews قبیل از رایانه�ای نرم�افزارهای معموال می�دهیم. تشکیل را درست�نمایی تابع حال شود.

گرفته نظر در پارامترها تخمین شروع برای که اولیه�ای مقدار لذا و است غیرتکراری صورت به غیرخطی معادالت تخمین روش که داشت توجه
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درست�نمایی تابع آن اساس بر و دارد نرمال توزیع (Ut) خطا جمله�ی که است این بر فرض آن�که، دیگر نکته�ی دارد. خاصی اهمیت می�شود،

تعریف Vt = Ut

σt
صورت به و کنیم استفاده شده استاندارد باقی�مانده�های از اگر نباشد. برقرار فرض این است ممکن اما می�شود، تشکیل

لذا و است همراه خطا با مانده�ها باقی تخمین ولی است، سازگار پارامترها تخمین باشد، نداشته نرمال توزیع Vt اگر صورت این در کنیم،

(١٣٨٩) سوری می�شود. استفاده درست�نمایی بیشینه شبه روش از حالت این در بود. خواهد متفاوت نیز پارامترها واریانس

استرپ بوت ٣

می�گیرد. قرار استفاده مورد آماری تحلیل�های ارائه برای که است بررسی دست در نمونه�ی داده�های پایه بر شبیه�سازی روش یک استرپ بوت

کمک آن از می�تواند سرباز یک که چیزی ”آخرین که است نامیده استرپ بوت را روش نام دلیل این به که می�کند بیان ١٩٩٣ سال در افرون

کشید. بیرون مرداب از را خودش پوتینش بند کمک به که دارد مانچوسن بارون ماجرای به اشاره و است.” استرپ) (بوت پوتین بند بگیرد،

کرد. ارائه آماره�ها نمونه�ی توزیع و واریانس اریبی، براورد برای را استرپ بوت روش او

تولید به اقدام طبیعی کامال روش به و فرضی گونه هیچ تحمیل بدون ناپارامتری) مدل�های (مانند پیچیده کامال مدل�های در استرپ بوت

با که است گیری�ای نمونه استرپ بوت می�گیرد. درنظر ناشناخته و اصلی توزیع از براوردی عنوان به را داده�ها این تجربی توزیع و کرده داده

شخصی نمونه بر تکیه با استرپ بوت روش است. نمونه یک درون نمونه�گیری� استرپ بوت دیگر عبارت به می�آید؛ به�دست نمونه یک از تبدیل

می�افزاید. استرپ بوت روش اهمیت بر این و دارد تحقیق برای محقق یک که است منبعی تنها شخصی نمونه آن اغلب، که می�شود انجام

روی از توزیع برآوردکردن یا آماری دقت تعیین برای که است کارلو مونت نمونه�گیری روش از قوی حال درعین اما ساده روشی استرپ بوت

برابر اصلی نمونه برآورد با استرپ بوت روش با شده گرفته نمونه برآوردگر که می�کند بیان استرپ بوت برابری اصل است. نمونه آماره�های

نباشد معلوم جامعه توزیع وقتی است. آماری استنباط روش�های و کامپیوتر پایه بر اما دارد، قوی ریاضی زمینه استرپ بوت نمونه�گیری است.

استرپ بوت روش در می�باشد. استرپ بوت روش روش�ها، این از یکی که می�شود استفاده بازنمونه�گیری روش�های از نباشند، کافی نیز داده�ها و

باالتری صحت و دقت استرپ بوت مشخص، شرایط تحت می�شود. بازنمونه�گیری داده�ها این از و شده تلقی جمعیت عنوان به نمونه اطالعات

دارد. نظری روش�های تقریب به نسبت

در شود. استفاده ناپارامتری و پارامتری حالت�های در می�تواند و دارد را اریبی و تغییر�پذیری اندازه، تخمین قابلیت استرپ بوت روش هم�چنین

روش کاربرد دهند. ارائه دقیقی جواب�های قادرند استرپ بوت روش�های هستند، ضعیف براوردها عبارتی به یا و بی�ارزشند تقریب�ها که جایی

است: فرض پیش دو دارای استرپ بوت روش است. یافته گسترش مالی ادبیات در اخیر سال�های در استرپ بوت

است. جامعه از معتبری نمونه انتخابی ١-نمونه�ی

توزیع دارای ولی مستقل روش، این با شده گرفته نمونه هر که به�طوری گرفت. خواهد اصلی نمونه از جایگزینی با را نمونه�ای استرپ، بوت -٢

است. دیگر نمونه�های از مستقل نمونه هر ولی برابرند، جمعیت توزیع دارای استرپ بوت روش با شده گرفته نمونه�های دیگر به�عبارت برابرند؛

(١٩٩٣) افرون
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استرپ بوت پایه�ی بر اطمینان بازه�های ١.٣

را هم�زمان مقایسه امکان اطمینان فاصله و نقطه�ای براورد هم�زمان دادن نشان است. نقطه�ای برآورد یک از مفیدتر اطمینان فاصله یک معموال

می�کنیم. بیان استرپ بوت از استفاده با اطمینان فاصله ساختن برای را مختلفی تکنیک�های بخش این در می�کند. فراهم

استاندارد فاصله�های ١.١.٣

فاصله�ی تقریب دادن نشان برای استاندارد خطاهای معموال است. شده گرفته نظر در استرپ بوت روش استاندارد، خطاهای محاسبات اکثر در

با شده داده θ برای درصد ٩٠ استاندارد ی فاصله ،σ استاندارد انحراف تخمین و θ̂ تقریب با می�شوند. استفاده نظر مورد θ پارامتر اطمینان

اطمینان فاصله یا تخمین فاصله�ی به فاصله این شود). می استخراج استاندارد نرمال جدول از ١/۶۴۵ (عدد می�شود. بیان θ̂ ± ١/۶۴۵σ̂
است. مشهور θ برای

صدکی فاصله�ی ٢.١.٣

با این�رو از می�شود. تعریف Ĝ از ام ١ − α و α صدک توسط ١ − ٢α صدکی فاصله�ی باشد. θ̂⋆ از تجمعی توزیع تابع Ĝ کنید فرض

کرد. بیان زیر به�صورت را صدکی فاصله�ی می�توان استرپ، بوت توزیع از صدک امین ١٠٠× α، Ĝ−١(α) = θ̂⋆(α) ]تعریف
θ̂٪,lo, θ̂٪,up

]
≈
[
θ̂
⋆(α)
B , θ̂

⋆(١−α)
B

]
(١٣)

تکرار بار B از قسمت این در است. نامتناهی استرپ بوت تکرارهای تعداد که می�گردد باز ایده�ال استرپ بوت وضعیت به باال رابطه�ی

تجربی صدک αامین می�کنیم. محاسبه را استرپ بوت تکرارهای و کرده تولید را مستقل استرپ بوت داده مجموعه B و کرده استفاده متناهی

عدد B اگر تکرارهاست. از ترتیبی θ̂⋆αB پس می�شود، مرتب θ̂⋆ از تکرار B ترتیب به مقدار امین B.α که معناست این به θ(̂b) مقدارهای از

(١−α)× ١٠٠ ، θ̂⋆(١−α) اگر هم�چنین کرد. استفاده
[
θ̂ − t̂(١−α).σ̂θ̂ − t̂(α)σ̂

]
،t استرپ بوت روش از بتوان شاید نباشد، صحیح

است. زیر تقریبی صورت به ١− ٢α صدکی فاصله�ی باشد، تجربی صدک ]امین
θ̂٪,lo, θ̂٪,up

]
≈
[
θ̂⋆αB , θ̂

⋆(١−α)
B

]
(١۴)

(١٩٩٣) افرون دارند. مطابقت تقریبا نرمال و صدکی فاصله�ی پس است. نرمال تقریبا θ̂ استرپ بوت توزیع

می�شود. بررسی مونت�کارلو شبیه�سازی از استفاده با استاندارد، روش و صدکی روش کارایی بعد، بخش در

سازی شبیه ۴

مدل مختلف پارامترهای برای و ۵١٢ و ١٢۵ ،۶۴ نمونه�های اندازه�ی برای تجربی پوشش ،درصد شبیه�سازی مطالعه�ی یک در بخش این در

a١ = ٠/١,٠/٠۵ و b١ = مختلف٠/٨٣,٠/٩١ پارامترهای ازای به و σ٢t = a٠+a١U
٢
t−١+b١σ

٢
t−١ صورت (١,١)GARCHبه
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میزان و B = ١٠٠٠ استرپ بوت تکرار تعداد است. گردیده ارائه ۴ تا ١ شماره�ی جداول در نتایج و کرده محاسبه a٠ = ٠/٠۵,٠/٠١ و

است. شده گرفته درنظر درصد ٩٠ و درصد ٩٩ درصد، ٩۵ اطمینان

a٠ = ٠/٠۵ و a١ = ٠/١ b١و = ٠/٨٣ ازای به صدکی اطمینان بازه�های تجربی پوشش درصد :١ جدول

T=۵١٢ T=١٢۵ T=۶۴ پوشش درصد پارامترها مقادیر

٨٩/٨

٨٨/٩

٨٧/٨

٩٠/١

٨٨/٩

٨٩/٣

٩٣/۴

٩٩

٩٢/۵

درصد ٩۵

٩٩درصد

درصد ٩٠

a٠

٩٣/٩

٨٩/۴

٩١/۶

٩۶/٢

٩٢/٣

٩٢/۶

٩٧/٨

٩٩/۵

٩۴/٨

درصد ٩۵

٩٩درصد

درصد ٩٠

a١

٩٢/٧

٨٨/٢

٩٢

٩۴/٢

٨٩/٣

٩۴/٣

٩٧/٣

٩٢/٨

٩۶/٨

درصد ٩۵

درصد ٩٩

درصد ٩٠

b١

a٠ = ٠/٠١ و a١ = ٠/٠۵ و b١ = ٠/٩١ ازای به صدکی اطمینان بازه�های تجربی پوشش درصد :٢ جدول
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T=۵١٢ T=١٢۵ T=۶۴ پوشش درصد پارامترها مقادیر

٩٠/۵

٩٨/۶

٨٣/٢

٩٢/٣

٩٨/٨

٨٩/٨

٩۶/٧

٩٩

٩٢/٧

درصد ٩۵

٩٩درصد

درصد ٩٠

a٠

٩٢/۵

٩٠/٣

٨٣/۴

٩۴/٨

٩٢/۶

٨۴/۴

٩٧/٨

٩٨/٨

٨٩/٨

درصد ٩۵

٩٩درصد

درصد ٩٠

a١

٩٣/٨

٩٠/۴

٩١/۶

٩۴/۵

٩٢/٨

٩٢/٣

٩٨/۵

٩۶/٧

٩۴/۶

درصد ٩۵

درصد ٩٩

درصد ٩٠

b١

می�دهیم. تشکیل استاندارد فاصله�های برای را باال جداول ترتیب همین به

a٠ = ٠/٠١ و a١ = ٠/٠۵ و b١ = ٠/٩١ ازای به استاندارد اطمینان بازه�های تجربی پوشش درصد :٣ جدول
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T=۵١٢ T=١٢۵ T=۶۴ پوشش درصد پارامترها مقادیر

٨٢/٨

٩٨/٢

٩۵/۶

٩٣/٢

٩٣/۵

٩٢/٢

٨٨/۴

٩٠/٢

٨٩/٩

درصد ٩۵

٩٩درصد

درصد ٩٠

a٠

١٩/٢

٢٧/٢

١٨/۴

١۴/١

١٨/٣

١٢/١

١٠/٣

٩۶

٧/٩

درصد ٩۵

٩٩درصد

درصد ٩٠

a١

٨۴/٢

٨٩/۵

٧٠/٣

۵٢/١

٨٠

٨

۵٧/٩

۵٩/٢

٣۶/٢

درصد ٩۵

درصد ٩٩

درصد ٩٠

b١

a٠ = ٠/٠۵ و a١ = ٠/١ b١و = ٠/٨٣ ازای به استاندارد اطمینان بازه�های تجربی پوشش درصد :۴ جدول

T=۵١٢ T=١٢۵ T=۶۴ پوشش درصد پارامترها مقادیر

٨٧/٩

٩٢/٣

٨٩/۴

٨٣/۴

٨۶/٧

٨٣/۵

٧٨/٨

٨۵/۴

۶٩/٨

درصد ٩۵

٩٩درصد

درصد ٩٠

a٠

٩/٧

٢٠/٢

۶/٩

١۴/٢

١۶/٢

١٨/٢

۵/٢

٨/٢

۵

درصد ٩۵

٩٩درصد

درصد ٩٠

a١

٧۴/٣

٨۶/٧

٩٨/٢

١٢/٣

٨٠/٢

٩/٧

۴۴/٩

۵٢/٢

١٩/۶

درصد ٩۵

درصد ٩٩

درصد ٩٠

b١

نتیجه�گیری و بحث

تاکید خاطر به می�تواند این و دارد استاندارد روش به نسبت بهتری جواب�های صدکی روش می�شود مشاهده ۴ تا ١ جداول از که همان�گونه

نیز پوشش درصد باشیم، داشته کمتری نمونه�ی تعداد هرچه صدکی روش در طرفی از باشد. پارامترها براورد توزیع تقارن به استاندارد روش
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غیره و زیاد هزینه�ی قبیل از مشکالتی با بزرگ نمونه�ی برداشتن زیرا گیرد قرار توجه مورد می�تواند عملی کاربرد�های در نیز این و می�یابد بهبود

است. رو به رو
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هندسی لوی مدل تحت معامله اختیار گذاری قیمت

٢ محمدلو بخش مینو فرنوش١، رحمان

ایران صنعت و علم دانشگاه

یک صورت به را ریسکی دارایی قیمت مقاله این در باشد. می مالی ریاضیات حوزه در مهم مسائل از معامله اختیارهای گذاری قیمت چکیده:

قیمت برای فرمولی نیز ادامه در یابیم. می مدل این برای اشر تبدیل کمک به معادل مارتینگلی اندازه یک و گرفته نظر در هندسی لوی فرآیند

نماییم. می استخراج گیرسانف، ـ اشر تبدیل از استفاده با اروپایی، اختیار گذاری

گیرسانف. ـ اشر تبدیل اشر٬ تبدیل معادل، مارتینگلی اندازه معامله، اختیار گذاری قیمت کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

دارایی که دهد می را اختیار این آن٬ دارنده به خرید اختیار فروش. اختیار و خرید اختیار شوند: می تقسیم دسته دو به معامله اختیارهای

بتواند که دهد می را اختیار این آن٬ دارنده به فروش اختیار و کند خریداری مشخص اعمال قیمت با و سررسید تاریخ یک در را مشخصی

اجرا قابل سررسید تاریخ در تنها اروپایی معامله اختیار برساند. فروش به مشخص اعمال قیمت با و سررسید تاریخ یک در را مشخصی دارایی

کرد. اجرا سررسید تاریخ از قبل زمانی هر توان می را آمریکایی معامله اختیار اما است٬

می معامله اختیار گذاری قیمت های مدل ترین مهم از یکی عنوان به است. بوده توجه مورد بسیار که ایست مسئله معامله اختیار گذاری قیمت

مدل این دیگر٬ سوی از رود. می شمار به مدل این های مزیت از معامله اختیارهای صریح فرمول وجود برد. نام را شولز ـ بلک مدل توان

توان می آنها میان از که شد٬ ارائه مدل این از هایی تعمیم تدریج به دلیل همین به کند. نمی عمل موفق چندان تجربی نتایج با همخوانی در

هندسی لوی فرآیندهای عملی و تئوری دیدگاه از کرد. اشاره ... و هندسی لوی فرآیندهای پرش٬ دارای های مدل تصادفی، تالطم های مدل به

مرکب پوآسن فرآیند هندسی٬ پوآسن فرآیند هندسی٬ براونی حرکت به توان می فرآیندها این جمله از هستند٬ بازار توصیف برای مناسبی کاندید

کرد. اشاره ... و هندسی

وجود آن در معادل مارتینگلی اندازه یک از بیش زیرا است٬ ناکامل و آربیتراژ بدون بازاری شود٬ توصیف هندسی لوی فرآیند مدل با که بازاری

Follmer مینیمال مارتینگل اندازه به توان می ها آن میان از که است شده ارائه معادل مارتینگلی اندازه یافتن برای متعددی های روش دارد.

واریانس مارتینگل اندازه ٬(٢٠٠٠a) Frittelli (١٩٩۶a)و Miyahara انتروپی مینیمال مارتینگل اندازه (١٩٩١)٬ Schweizer and

mmohamadlou@mathdep.iust.ac.ir : محمدلو بخش ٢مینو



کرد. اشاره ... و (١٩٩۵) Schweizer بهینه

است٬ گرفته قرار مطالعه مورد بسیاری افراد توسط که است معادل مارتینگلی اندازه آوردن دست به برای روشی نیز نمایی تبدیالت از استفاده

خاص حالت یک .(٢٠٠٨) Goovaerts and Laeven ،(٢٠٠٠) Wang ،(١٩٩۴) Gerber and Shiu ،(١٩٨٠) Buhlman ببینید

از اشر تبدیالت انواع کارگیری به سهولت گرفت. نام صورت بدین (١٩٣٢) Esscher مقاله از بعد که است اشر تبدیل نمایی٬ تبدیالت از

تحت نظر مورد فرآیند توزیع دیگر٬ عبارت به هستند٬ توزیع حافظ ها توزیع از وسیعی دسته برای همچنین و باشد می تبدیالت نوع این مزایای

شود. می حفظ اندازه تغییر

ـ اشر تبدیل اشر٬ تبدیل برخالف کردند. معرفی را گیرسانف ـ اشر تبدیل نام به اشر تبدیل از نوعی (٢٠٠٨) Goovaerts and Laeven

که٬ است این اشر تبدیل نوع این توجه قابل ویژگی جریمه. تابع دیگری و گریزی ریسک پارامتر یکی است: پارامتر دو اساس بر گیرسانف

جریمه). تابع افزودن (با کنیم مجزا بازار ریسک از را گریزی ریسک پارامتر دهد می اجازه

در و یابیم می اشر تبدیل کمک به را معادل مارتینگلی اندازه ٣ بخش در باشد. می لوی فرآیندهای بر مروری و مدل توصیف شامل ٢ بخش

گیریم. می بهره هندسی لوی فرآیند تحت معامله اختیار گذاری قیمت برای محاسباتی٬ ابزار یک عنوان به گیرسانف٬ ـ اشر تبدیل از ۴ بخش

مدل توصیف ٢

یکی شود: می معامله دارایی نوع دو بازار این در است. واقعی احتمال اندازه P که طوری به گیریم٬ می نظر در را (Ω, F, P ) احتمال فضای

دیگر عبارت به است٬ هندسی لوی فرآیند یک ریسکی دارایی قیمت کنیم می فرض سهام). (مثل ریسکی دارایی دیگری و ریسک بدون دارایی

مشخصه تایی سه با بعدی یک لوی فرآیند یک , T > ٠, Z = {Zt}t∈[٠,T ] آن در که کند٬ می صدق St = S٠e
Ztدیفرانسیل معادله در

گرفته نظر در r ثابت بهره نرخ با Bt = ert � صورت به نیز ریسک بدون دارایی قیمت باشد. می مثبت ثابت یک S٠ و (σ٢, υ(dz), b)

باشد. St قیمت فرآیند توسط شده تولید سیگمایی میدان FSt = σ(Ss,٠ ≤ s ≤ t)همچنین شود. می

ببینید. را (٢٠٠۴) Applebaum بیشتر جزییات برای داشت٬ خواهیم لوی فرآیندهای اولیه مفاهیم بر مروری بخش این ادامه در

لوی فرآیند ١.٢

کند: صدق زیر شرایط در اگر شود٬ می نامیده لوی فرآیند یک Z٠ = ٠ a.s و Ft فیلتر با سازگار ٬{Zt}t≥٠ تصادفی فرآیند .١.٢ تعریف

Ztn − Ztn−١ , ..., Zt١ − Zt٠ , Zt٠ تصادفی های متغیر ٬ ٠ ≤ t٠ < t١ < ... < tn ≤ T هر برای مستقل: نموهای .١ •

باشند. مستقل

نباشد. t به وابسته Zt+h − Zt توزیع مانا: نموهای .٢ •
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∀t ≥ ٠, ∀ϵ > ٠, lims→t P (|Zs − Zt| > ϵ) = ٠ تصادفی: پیوستگی .٣ •

شود. می تعریف ٬ Zt− = limu→t Zu,△Zt = Zt − Zt− صورت به ٬t ≥ ٠, Zt در پرش

صورت این در نباشد. ٠ شامل U که باشد U ⊂ R برل های مجموعه از ای رده B٠ کنید فرض .٢.٢ تعریف

∀U ∈ B٠, N(t, U) = N(t, U,w) =
∑

٠<s≤t
Iu(△Zs),

شود. می نامیده Z(.) پوآسن تصادفی اندازه کمیت این و افتد می اتفاق t زمان در یا قبل که است △Zs ∈ U سایز با های پرش تعداد

باشد: می زیر صورت به نمایشی دارای شود٬ می تعریف (σ٢, υ(dz), b) مشخصه تایی سه با که Zt لوی فرآیند ایتو: ـ لوی تجزیه

Zt = bt+ σWt +

∫ t

٠

∫
|z|>١

zN(dz, ds) +

∫ t

٠

∫
|z|≤١

zÑ(dz, ds), (١)

تصادفی فرآیند یک Ñ(dz, dt) = N(dz, dt) − ν(dz)dt ٬N(z, t) دیفرانسیلی فرم N(dz, dt) وینر٬ فرآیند یک Wt که طوری به

باشد. می لوی اندازه ٬ ν(z) = E[N(z,١)], ν(dz)و شده جبران

اشر معادل مارتینگلی اندازه ٣

کنیم: می تعریف زیر صورت به را Γt سازگار ـ FSt تصادفی فرآیند ٬ t هر ازای به

Γt =
e−
∫ t
٠ θsdzs

EP [e−
∫ t
٠ θsdzs ]

. (٢)

داریم: ایتو لم کمک به

EP [e−
∫ t
٠ θsdzs ] = exp[−

∫ t
٠ θsbds−

∫ t
٠
∫
|z|>١ θszν(dz)ds+

١
٢
∫ t
٠ θ

٢
sσ

٢ds+∫ t
٠
∫ +∞
−∞ [e−θsz − ١+ θszI|z|≤١]ν(dz)ds],

(٣)

بنابراین

Γt = exp[−
∫ t
٠ θsσdWs −

١
٢
∫ t
٠ θ

٢
sσ

٢ds−
∫ t
٠
∫ +∞
−∞ θszÑ(dz, ds)−∫ t

٠
∫ +∞
−∞ [e−θsz − ١+ θszI|z|≤١]ν(dz)ds],

(۴)

است. مارتینگل ,Ft)ـ P ) یک Γt که داد نشان توان می آسانی به ٬t هر ازای به ٬Γt از گرفتن شرطی امید با

کنیم: می تعریف را PE ∼ P جدید احتمال اندازه ٬θt مناسب پارامتر انتخاب با
dPE

dP
|FT

= ΓT ,
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شود. می نامیده اشر ی اندازه که

PE تحت S شده تنزیل قیمت که٬ است این باشد آربیتراژ بدون بازار که این برای کافی و الزم شرط گذاری٬ قیمت اساسی قضیه مطابق

باید r بهره نرخ بودن ثابت فرض با دیگر عبارت به شود٬ محقق امر این که کنیم می تعیین ای گونه به را θt پارامتر بنابراین باشد. مارتینگل

باشیم: داشته

S(٠) = EE [e−rtS(t)|Fs], s ≤ t,

کند صدق زیر رابطه در θt یا ∫و t

٠
[b− r + ١

٢σ
١)٢− ٢θs)]ds+

∫ t

٠

∫ +∞

−∞

[
e−θsz(ez − ١)− zI|z|≤١

]
ν(dz)ds = ٠.

νE(dz) = e−θtzν(dz) کننده جبران با شده جبران پوآسن تصادفی اندازه ÑE(dz, dt) و استاندارد براونی حرکت WE کنید فرض

با: است برابر جدید احتمال اندازه تحت ریسکی دارایی قیمت دینامیک باشند. , PE جدید٬ احتمال اندازه تحت

dSt = St− [(b− σ٢θt)dt+
∫ +∞
−∞ z(e−θtz − I|z|≤١)ν(dz)dt+

١
٢σ

٢dt+ σdWE
t +∫ +∞

−∞ (ez − ١)ÑE(dz, dt) +
∫ +∞
−∞ (ez − ١− zI|z|≤١)νE(dz)dt].

(۵)

معامله اختیار گذاری قیمت ۴

گذاری قیمت فرمول استخراج برای بخش این در Kباشد. اعمال قیمت و t = T سررسید تاریخ با اروپایی خرید اختیار یک H کنید فرض

کنیم. می محاسبه مجزا صورت به را مؤلفه هر و کرده تجزیه مؤلفه دو به را آن

V (t, T ) = EE
[
e−r(T−t)(ST −K)+|Ft

]
= e−r(T−t)

{
EE [ST IST≥K |Ft]−KEE [IST≥K |Ft]

}
= e−r(T−t) [V١(t, T )−KV٢(t, T )] ,

(۶)

کنیم. می محاسبه مجزا صورت به را V٢(t, T ) و V١(t, T ) از یک هر حال

V١(t, T ) محاسبه ١.۴

ثابت مقدار را h گریزی ریسک پارامتر کلیت٬ دادن دست از بدون کنیم. می استفاده گیرسانف ـ اشر تبدیل از V١(t, T ) محاسبه برای اینجا در

احتمال اندازه ٬t هر ازای به دهد. رخ مطلوب اندازه تغییر که کنیم می انتخاب ای گونه به را جریمه تابع و دهیم می قرار ١ شده) (استاندارد

کنیم: می تعریف صورت این به را Q ∼ PE جدید
dQ

dPE
|FT

=
ST

EE [ST |Ft]
,
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پس
dQ

dPE
|FT = exp[

∫ T
t
σdWE

s −
١
٢
∫ T
t
σ٢ds−

∫ T
t

∫ +∞
−∞ (ez − ١− zI|z|≤١)νE(dz)ds+∫ T

t

∫ +∞
−∞ zÑE(dz, ds)].

dWQ = dWE − و νQ(dz) = ezνE(dz) کننده جبران با شده جبران پوآسن تصادفی اندازه یک ÑQ(dz, dt) کنیم می فرض اکنون

با: است برابر Q تحت St دینامیک بنابراین٬ باشند. Q احتمال اندازه تحت استاندارد براونی حرکت یک σdt

dSt = St− [(b− σ٢θt)dt+
٣
٢σ

٢dt+ σdWQ
t +

∫ +∞
−∞ (ez − ١)ÑQ(dz, dt) +

∫ +∞
−∞ (ez − ١)νQ(dz)dt+∫

|z|>١ zν
Ed(z)dt−

∫
|z|≤١ zνd(z)dt].

(٧)

داریم: ایتو لم از استفاده با حال

PrQ[ST ≥ K|Ft] = PrQ[
∫ T
t
(b− σ٢θs)ds+ ٢

∫ T
t
σ٢ds+

∫ T
t
σdWQ

s +
∫ T
t

∫ +∞
−∞ zÑQ(dz, dt)+∫ T

t

∫
|z|>١ z(e

z + ١)νE(dz)ds+
∫ T
t

∫
|z|≤١ z(e

z(١−θ) − ١)ν(dz)ds ≥ ln(
K

S٠
)] =

PrQ[
∫ T
t
σdWQ

s ≥ ln(
K

S٠
)−

∫ T
t
(b− σ٢θs)ds− ٢

∫ T
t
σ٢ds−

∫ T
t

∫ +∞
−∞ zÑQ(dz, dt)−∫ T

t

∫
|z|>١ z(e

z + ١)νE(dz)ds−
∫ T
t

∫
|z|≤١ z(e

z(١−θ) − ١)ν(dz)ds] =

Φ[ln(
S٠
K

) +
∫ T
t
(b− σ٢θs)ds+ ٢

∫ T
t
σ٢ds+

∫ T
t

∫ +∞
−∞ zÑQ(dz, dt)+∫ T

t

∫
|z|>١ z(e

z + ١)νE(dz)ds+
∫ T
t

∫
|z|≤١ z(e

z(١−θ) − ١)ν(dz)ds].

(٨)

(٣ · ۴) و (١ · ۴) روابط به توجه با
V١(t, T ) = S٠e

r(T−t)PrQ[ST ≥ K|Ft]. (٩)

V٢(t, T ) محاسبه ٢.۴

داریم: (۴ · ٣) رابطه و ایتو لم کمک به

PrE [ST ≥ K|Ft] = PrE [
∫ T
t
(b− σ٢θs)ds+

∫ T
t

∫ +∞
−∞ z(e−θsz − I|z|≤١)ν(dz)ds+

∫ T
t
σdWE

s +∫ T
t

∫ +∞
−∞ zÑE(dz, ds) ≥ ln(

K

S٠
)] =

Φ[ln(
S٠
K

) +
∫ T
t
(b− σ٢θs)ds+

∫ T
t

∫ +∞
−∞ z(e−θsz − I|z|≤١)ν(dz)ds+

∫ T
t

∫ +∞
−∞ zÑE(dz, ds)],

(١٠)

و

V٢(t, T ) = PrE [ST ≥ K|Ft]. (١١)

کنیم. می محاسبه را معامله اختیار قیمت (١ · ۴) رابطه در (۶ · ۴) و (۴ · ۴) روابط جایگذاری با نهایت در
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موجکها نظریه و عصبی شبکه تلفیق با زمانی سریهای بینی پیش

وکیلی٣ معصومه یارمحمدی٢، مسعود فرهی�کیا١، مهران

ایران تهران، نور، پیام دانشگاه آمار، ١گروه

کیش ایران اعتباری کارت شرکت مشتریان، باشگاه اداره ٣رئیس نور، پیام دانشگاه آمار، ٢گروه

سری پیش�بینی در می�توانند چگونه آنها که است مهم این مشاهده و موجکی عصبی شبکه�های موضوع بررسی مقاله این اصلی هدف چکیده:

پیش�بینی در و نموده تلفیق عصبی شبکه با را موجک�ها نظریه که است شده معرفی الگوریتمی واقع در مقاله، این در گردند. واقع مفید زمانی

در موجک�ها نظریه و عصبی شبکه از همزمان استفاده در نیز شده معرفی الگوریتم مزیت است. گردیده استفاده تلفیقی روش از زمانی سری

واقعی داده�های سپس و زمانی سری شده شبیه�سازی داده�های روی بر ابتدا را آن الگوریتم، پیش�بینی قدرت بررسی در است. زمانی سری تحلیل

نموده�ایم. اعمال نفت و طال قیمت تغییرات شامل

بینی. پیش عصبی، شبکه موجک، نظریه زمانی، سری کلیدی: واژه�های

.62M45 ،62M20 ،62M10 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

توسعه پیش�بینی، ماورای اصلی ایده می�نمایند. ایفا پزشکی زیست و مهندسی اقتصاد، مانند مختلف، علوم در را مهمی نقش زمانی سری�های

نگاشت�های مانند خطی، اتورگرسیو مدل�های می�کند. برآورد آن گذشته مقادیر اساس بر را سیگنال یک آتی مقادیر که می�گیرد بر در را مدل�هایی

بیشماری تعداد عالوه، به .((٢٠٠٨) همکاران و هستند(گنگ مدل�هایی چنین از خوبی مثال�های ،(MA)متحرک میانگین و (AR)اتورگرسیو

در پیش�بینی کارهای برای فاز فضای تکنیک�های و عصبی شبکه�های فازی، سیستم�های مثال عنوان به غیرخطی، رگرسیو نگاشت�های از

از تعمیم و یادگیری برای را توجهی قابل توانایی�های عصبی شبکه�های ساختارهای اینکه، ویژه به .((٢٠٠۴) است(کامییری شده گرفته نظر

کننده�های پیش�بینی در نوعاً اتورگرسیو مدل�های می�سازد. ممکن را اصلی سیگنال پویایی�های تصویرسازی که داده�اند، نشان غیرخطی محیط�های

مرحله�ای چند پیش�بینی برای بنابراین، می�برد. بکار ورودی سیگنال گستره بر را ضعیف پنجره که می�گیرند، قرار استفاده مورد مرحله�ای یک

نیمز گردد(مک برآورد اتورگرسیو مدل�های میانگین�های بوسیله دقت به نمی�تواند بلندمدت پیش�بینی�های و می�شوند تجمیع مرحله هر در خطاها

.((٢٠٠٢)

mfarahikia@yahoo.com : فرهی�کیا ١مهران



،((٢٠٠۴) همکاران و مستقل(روبرتس مولفه تحلیل ،((١٩٩٩) همکاران و اصلی(هیدن مولفه تحلیل مانند تبدیل، نوع چندین بنابراین،

برده بکار زمانی سری�های پیش�بینی برای ((٢٠٠٠) همکاران و (یائو (WT)موجک تبدیل و ((١٩٩١) همکاران و (شواکنز فوریه تبدیل

حفظ شده تبدیل متغیرهای در زمان اطالعات زیرا باشد، ایده�آل زمانی سری�های پیش�بینی برای WT می�رسد نظر به بین، این در است. شده

واقع در .((٢٠٠۵) همکاران و (یوگنی می�باشد فرکانس و زمان دامنه در سیگنال�ها موضعی نمایش برای موثر WTتکنیکی عالوه به می�شود.

همکاران و اتورگرسیو(سلطانی مدل�های با همراه موجک تبدیل اساس بر زمانی سری�های فیلترینگ و پیش�بینی برای متعددی رویکردهای

است. شده معرفی ((٢٠٠٠) هاواری و عصبی(بهیر شبکه�های و ((٢٠٠٠) توموال و کالمن(کریستی فیلترهای ،((٢٠٠٠)

موجک�ها ٢

می�کند؛ صدق زیر شرایط در که است Ψ(.) مقدار مختلط یا حقیقی تابع یک موجک

∫ ∞
−∞

Ψ(u)du = ٠&
∫ ∞
−∞
|Ψ٢(u)|du = ١.

می�دهند بدست را تابعی خانواده یک تابع دو این دارند. نام مادر موجک و مقیاس(موجک) تابع که دارد وجود موجک تبدیل در تابع دو

خانواده است.چند (MRA)هدفه چند تحلیل و تجزیه اصلی ایده واقعیت این گیرند. قرار استفاده مورد سیگنال یک بازسازی برای می�توانند که

می�باشند. نامتقارن و کویفلت موجک مکزیکی، کاله موجک دائوبچیز، موجک میر، موجک هار، موجک می�شوند گرفته بکار که موجک�ها رایج

نماییم. ارائه فوریه تحلیل و تجزیه از شرحی باید ابتدا گیرد. قرار استفاده مورد می�تواند موجک چگونه بدانیم که است این اهمیت حائز نکته

بررسی مورد تابع که هنگامی نماید. بیان نوسانات و فرکانس�ها با سینوسی موج�های صورت به را معلوم تابع یک ترکیب می�تواند فوریه تحلیل

که همانطور باشند، موجود تکینکی�هایی یا نماید تغییر زمان گستره در فرکانس که هنگامی وجود، این با است. کافی کامال کار این باشد، مانا

که می�دهد، تابع کل روی بر در را تغییر حال در فرکانس�های میانگین ما به این می�شود. مواجه شکست با فوریه تحلیل می�دهد، رخ اغلب

می�کند. تغییر چگونه دیگر زمانی دوره به زمانی دوره یک از شده داده تابع یک که بگوید ما به می�تواند موجک تحلیل ندارد. چندانی کاربرد

منعطف�تر موجک تحلیل می�دهد. انجام تابع آن به تغییر، حال در موقعیت�های و مقیاس�ها با موجک، تابع یک برازش با را کار این موجک

فوریه تحلیل در که حالی در نمود. انتخاب بررسی مورد تابع نوع با تطبیق برای را خاص موجک یک می�توان که معنی این به می�باشد، نیز

می�شود. گرفته نظر در کسینوسی و سینوسی موج�های صورت به کار اساس کالسیک

قابل مادر موجک این بسط و انتقال بوسیله موجک�ها از دوگانه اندیس با خانواده می�شود. نامیده مادر موجک کلی طور به Ψ(.) تابع

می�باشد: ایجاد

Ψλ,t(u) =
١√
λ
Ψ(
u− t
λ

) (١)

برای ∥Ψλ,t∥ = ∥Ψ∥ که است پذیرفته صورت گونه�ای به (١) معادله راست سمت عبارت در سازی نرمال است. متناهی t و λ > ٠ که

باشد. برقرار t ،λ هر
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شده انتخاب موجک خانواده انتگرال صورت به پیوسته حالت در یا خطی، ترکیبی صورت به گسسته حالت در را خاص توابع می�توانیم

بدهیم. دست از توابع آن مورد در را اطالعاتی اینکه بدون دهیم نمایش

عصبی شبکه�های ٣

می�شوند. نامیده نورون که است موازی شونده پردازش واحدهای از موازی شدت به شده توزیع شبکه یک (ANN)مصنوعی عصبی شبکه یک

و ورودی سری یک شبکه این است. موازی و غیرخطی پیچیده، کامپیوتر یک انسان مغز می�گیرد. نشات انسان ادارک فرآیند از عصبی شبکه

می�شوند نامیده سیناپس�ها نورون داخلی ارتباطات می�نمایند. فراهم یا نموده استخراج اطراف محیط از را اطالعات که دارد خارجی خروجی

این تصحیح بوسیله یادگیری می�روند. بکار می�شود جمع�آوری محیط از که دانشی ذخیره برای وزن�ها این دارند. را مربوطه سیناپسی اوزان که

از که دارد، وجود توپولوژیشان تعدیل بوسیله گسترش امکان نورون�ها برای همچنین می�آید. بدست یادگیری الگوریتم یک با مطابق وزن�ها

تعمیم ANN یک ابتدایی اهداف از یکی کنند. رشد جدید سیناپس�های و بمیرند ممکن انسان مغز نورون�های که می�شود برانگیخته حقیقت

واقعی�ای سرعت شناسی زیست عصبی سیستم�های دیگر فایده دو است. مشاهده قابل غیر اما مشابه ورودی الگوهای به آن شده تجمیع دانش

تاثیر اغلب ANN یک از بخشی تخریب بنابراین است. داخلی و/یا محیطی تخریب با مواجهه در آنها نیرومندی و محاسبات انجام در آنها

ورودی سیگنال�های از انحراف با قادرند ANNها که است معنی این به همچنین این دارد. کل یک عنوان به آن محاسباتی ظرفیت روی کمی

نمایند. مقابله

انسان مغز ١.٣

به که است، مغز عصبی سیستم مرکز بگیریم. نظر در مرحله�ای سه سیستم یک صورت به را انسان عصبی سیستم ١ شکل همانند می�توانیم ما

سیستم در را اطالعات جلوی به رو انتقال شده�اند ترسیم راست سمت به چپ سمت از که فلش�هایی می�شود. داده نمایش عصبی شبکه صورت

محرک گیرندگان می�دهد. نشان سیستم این در را بازخورد فرآیند شده�اند ترسیم چپ سمت به راست سمت از که فلش�هایی می�دهند. نشان

شبکه از را الکتریکی تکانه موثر عوامل می�دهد. انتقال عصبی شبکه به را اطالعات که می�کنند الکتریکی�ای تکانه به تبدیل را خارجی محیط

می�کند. تبدیل محیط به پاسخ�های به عصبی

انسان عصبی سیستم نمایش :١ شکل
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نورون یک ریاضی مدل ٢.٣

که می�دهد، نشان را نورون یک ساختار ٢ شکل است. اساسی عصبی شبکه یک اجرای برای که است اطالعات پردازش واحد یک نورون یک

می�کنند: تشریح زیر معادالت صورت به را نورون این ریاضی نظر نقطه از باشد. عصبی شبکه یک برای پایه�ای می�تواند

غیرخطی نورون یک ریاضی مدل :٢ شکل

ν = (
m∑
i=١

wixi)− θ

= w.x− θ

= w̃.x̃....where......

 −w̃ = (−θ, w١, ..., wm)

x̃ = (١, x١, ..., xm)
(٢)

y = ϕ(ν)

= ϕ(w̃.x̃) (٣)

موجکی عصبی شبکه ۴

شبکه یک از کلی طور به موجکی عصبی شبکه یک می�کنند. ترکیب هم با را عصبی شبکه�های و موجک�ها نظریه موجکی عصبی شبکه�های

می�شود. استخراج ارتونرمال موجک خانواده یک از آن فعالسازی توابع که می�شود، تشکیل پنهان الیه یک با جلو، به اشتراک عصبی

شبکه یک تابع، یک از شده مشاهده مقادیر از سری یک بودن معلوم با می�باشد. تابع برآورد موجکی عصبی شبکه�های کاربردهای از یکی

نماید. محاسبه مشخص ورودی یک برای را انتظار مورد مقدار نتیجه در و کند، کشف را تابع آن ترکیب تا شود داده آموزش می�تواند موجکی
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موجکی عصبی شبکه ساختار ١.۴

یا یک که جلو، به اشتراک عصبی شبکه یک یعنی، است. الیه�ای (١/٢+١) عصبی شبکه یک به شبیه بسیار موجکی عصبی شبکه یک ساختار

ببینید.). را ٣ است(شکل کننده جمع یا کننده ترکیب چند یا یک از متشکل خروجی الیه اینکه و پنهان الیه یک با می�گیرد، ورودی مقدار چند

دارد. وجود موجکی عصبی شبکه�های ایجاد برای اصلی رویکرد دو

موجکی عصبی شبکه یک ساختار :٣ شکل

بوسیله موجکی پایه چند از استفاده با ابتدا ورودی سیگنال می�شوند. اعمال جداگانه طور به عصبی شبکه و موجک رویکرد اولین در -١

مطابق آنها ورودی وزن�های که می�شوند کننده جمع چند یا یک برای خروجی�ای سپس موجک ضرایب می�شود. تجزیه پنهانی الیه در نورون�هایی

می�شود. اصالح یادگیری الگوریتم یک با

الگوریتم یک با مطابق کننده جمع وزن�های با همراه موجک�ها توسعه و تفسیر حالت این در می�کند. ترکیب هم با را نظریه دو دوم نوع -٢

می�گردد. اصالح

این می�دهد. تشکیل را موجک پایه مادر موجک زوجی توسعه�های و تفسیرها تنها می�شود، استفاده اول رویکرد که هنگامی کلی، حالت در

می�نامیم. (wavelet network)موجکی شبکه را دوم نوع می�شود. نامیده (wavenet)موجی شبکه موجکی عصبی شبکه از نوع

زمانی سری بینی پیش ۵

یک مورد در می�باشد. مفید آنها در نهفته مدل مورد در دقیق اطالعات ایجاد منظور به داده�ها دقیق درون�یابی گسسته، زمانی سری�های برای

داد. انجام دقیق�تری پیش�بینی�های می�توان باشد دست در اطالعاتی اگر لورنز، نقشه مانند نامنظم، مدل

منظور به موجی شبکه آموزش برای شده نمونه�گیری زمانی سری داده�های داد. انجام موجی شبکه از استفاده با را داده�ها درون�یابی می�توان

ایجاد دیده آموزش موجی شبکه درون «زمان» مقادیر عبور با می�تواند زمانی سری�های درون�یابی می�شود. استفاده آن از تابعی برآورد یک تولید

شود.

شبیه�سازی زمانی سری داده�های پیش�بینی به اقدام زیر شرح به (DCE)تاخیر مختصات تعبیه پیش�بینی الگوریتم از استفاده با بخش این در

نموده�ایم. واقعی و شده
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کنید. بازسازی تاخیر» مختصات «تعبیه از استفاده با را نهفته تابع -١

{St}Nt=(∆−١)τ+١ : St = (xt−(∆−١)τ , ..., xt−τ , xt)

داده�ها، بودن مانا فرض با را، سیستم�ها چندبعدی حالت فضای می�توان ،{x١, x٢, ..., xN} متناهی سری-زمانی یک داشتن با واقع در

به بیشتر اطالعات هستند.(برای سیستم واقعی پویایی�های با معادل توپولوژیکی نظر از شده بازسازی دینامیک�های این نمود. باسازی مجدداً

نمایید.) مراجعه ((١٩٩٧) شریبر و (کنتز ٩ و ٣ فصول

بگیرید: نادیده ,١+SN−kرا ..., SN−٢, SN نقاط -٢

کنید. محاسبه را SN به نقطه نزدیکترین فاصله یعنی ،ϵmin-

کنید. انتخاب را ϵmin < ϵیک-

بیابید. S̃ = {St١ , St٢ , ..., Stn٠ } را مجموعه این و یافته را SN از ϵ از کمتر فاصله با نقاط -تمام

کنید. پیدا St١ از شروع با مدار هر امتداد در را k-ام مراحل ٣-نقاط

Ŝ = {St١+k, St٢+k, ..., Stn٠+k
}

است. نقاط این از یک هر از مولفه آخرین میانگین ،xN+k از پیش�بینی یک ،x̂N+k سپس -۴

شده سازی شبیه زمانی سری بینی پیش ١.۵

سپس کرده�ایم. شبیه�سازی AR(١) مدل از را زمانی سری داده ٢۶٠ تعداد زمانی سری Rیک افزار نرم کمک با ابتدا بخش این اول قسمت در

لحاظ آتی داده�های عنوان به نیز را داده ٢۶ و گرفته� نظر در شده مشاهده داده�های عنوان به را داده ٢٣۴ نموده�ایم. تقسیم قسمت دو به را داده�ها

مقادیر عنوان به شده گرفته نظر در داده ٢۶ پیش�بینی به اقدام Matlab نرم�افزار کمک به فوق در شده ارائه الگوریتم پیاده�سازی با نموده�ایم.

می�دهد. نمایش مدل توسط شده پیش�بینی داده�های برابر در را واقعی داده�های نمودار ۴ شکل نموده�ایم. آتی

واقی دادههای مقابل دا بینی پیش مقادیر :۴ شکل

است. شده محاسبه زیر معیار سه پیشنهادی، مدل ارزیابی منظور به

MSE = [
١
N

N∑
i=١

(xi − x̂i)٢] (۴)
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شده سازی شبیه دادههای و پیشنهادی الگوریتم برای شده محاسبه ارزیابی مالکهای :١ جدول

مقدار مالک

١.١۴٣ MSE

١.٠۶٩ RMSE

٨ NMSE

RMSE = [

√√√√ ١
N

N∑
i=١

(xi − x̂i)٢] (۵)

NMSE = [

√√√√∑N
i=١(xi − x̂i)٢∑N
i=١(xi − x̄i)٢

] (۶)

آورده�ایم. بدست مقاله این در شده معرفی الگوریتم طریق از آمده بدست پیش�بینی�های برای را فوق ارزیابی معیار سه ١ جدول در

تهران بازار در نفت و طال قیمت تغییرات نمودار :۵ شکل

نفت و طال دادههای بینی پیش برای شده محاسبه ارزیابی مالکهای :٢ جدول

نفت طال مالک

١٨.٩۵ ٢۴٠۵.۵۵ MSE

۴.٣۵ ۴٩.٠۵ RMSE

٢.٠١ ١.۴٨ NMSE
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طال قیمت تغییرات شده بینی پیش و واقعی مقادیر رسم :۶ شکل

واقعی داده�های بررسی ٢.۵

در شده استفاده داده�های ببینید). را ۵ ندارند(شکل را مانایی شرط داده�ها این می�پردازیم. واقعی داده�های بررسی به مقاله این آخر بخش در

محاسبات انجام در شده�اند. جمع�آوری داده�ها این روز ۶۶٩ طی می�باشند. تهران بازار در نفت و طال قیمت تغییرات به مربوط قسمت این

طال قیمت تغییرات شده پیش�بینی و واقعی داده�های ۶نمودار شکل است. شده گرفته نظر در تست جهت به داده ۶٩ و آموزش برای داده ۶٠٠

٢ جدول است. شده ترسیم تغییرات این شده پیش�بینی مقادیر مقابل در نفت قیمت تغییرات واقعی داده�های نیز شکل٧ در می�کند. ارائه را

می�نماید. ارائه را طال و نفت قیمت تغییرات آتی مقادیر پیش�بینی در مدل ارزیابی معیارهای

نفت قیمت تغییرات شده بینی پیش و واقعی مقادیر رسم :٧ شکل

نتیجه�گیری و بحث ۶

مفید زمانی سری پیش�بینی در می�توانند چگونه آنها که بود مهم این مشاهده و موجکی عصبی شبکه�های موضوع بررسی مقاله این اصلی هدف

از زمانی سری پیش�بینی در و نموده تلفیق عصبی شبکه با را موجک�ها نظریه که شد معرفی الگوریتمی واقع در مقاله، این در گردند. واقع

بود. زمانی سری تحلیل در موجک�ها نظریه و عصبی شبکه از همزمان استفاده در نیز شده معرفی الگوریتم مزیت گردید. استفاده تلفیقی روش

آید بدست مدلی است ممکن الگوریتم پارامترهای بهینه�سازی صورت در و نمود پیش�بینی خوبی به را زمانی سری حالت شده معرفی الگوریتم

باشد. داشته زمانی سری آتی مقادیر پیش�بینی در توجهی قابل قدرت که
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ها داده بر آنها برازش کیفیت بررسی و (٠،١) گاه تکیه با ها توزیع از برخی

١ برهانی سادات طهورا میرمصطفائی، کامل تقی محمد سید موقر، فیاض افشین

آمار مازندران-گروه بابلسر-دانشگاه

ها توزیع گاه تکیه اینجا در پردازیم. می تاپ-لئون و یکنواخت مارشال-الکین دونالد، مک احتمال توزیع سه بررسی به مقاله این در چکیده:

های داده روی بر را ها توزیع این برازش نیز پایان در نماییم. می بررسی را آنها خصوصیات از ای پاره و گیریم می نظر در (٠،١ ) بازه در را

می برازش در دونالد مک توزیع برتری از حاکی نتایج گردد. می مطالعه نیز برازش کیفیت پارامترها، برآورد از بعد و دهیم می انجام واقعی

باشد.

کائیک. آ اطالع معیار و گشتاور گوسی، هندسی فوق تابع کلیدی: واژه�های

.62E99 ،60E05 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

فراوانی این برای مدل تهیه رو همین از باشد. می جامعه در صفت یک نسبی فراوانی ها، پژوهش در بررسی مورد مهم پارامترهای از یکی

و بررسی رو این از باشد، می (٠،١) بازه در جامعه پارامتر این مقادیر اینکه به توجه با گیرد. قرار نظر مد دغدغه یک عنوان به تواند می نسبی

به ها توزیع نوع گیرد. می قرار مطالعه مورد و مطرح مختلف توزیع سه مقاله این در است. اهمیت حائز (٠،١) گاه تکیه با هایی توزیع مطالعه

است. مقاله این بررسی مورد موارد از نیز برازش در توزیع انعطاف و خواص بررسی گردد. (٠،١) آنها گاه تکیه که شوند می انتخاب ای گونه

تشریح ۴ و ٣ های بخش در ترتیب به نیز تاپ-لئون و یکنواخت مارشال-الکین های توزیع گردد. می ارائه دونالد مک توزیع بعدی بخش در

پرداخت. خواهیم گیری نتیجه به آخر در و آمد خواهد ۵ فصل در واقعی داده مجموعه یک روی بر ها توزیع برازش ادامه در شود. می

دونالد مک توزیع ٢

گردید: معرفی زیر صورت به ١٩٨۴ سال در دونالد مک توسط دونالد مک توزیع چگالی تابع

f(x) =
axap−١)١− x

b
a)q−١

bapβ(p, q)
, ٠ < x < b, a > ٠, p > ٠, q > ٠

tahura.borhani@gmail.com : برهانی سادات ١طهورا



است. کامل بتا تابع β(., .) که

دونالد مک توزیع از خاصی های حالت بتا و کوماراسوآمی توزیع گیرد. می قرار (٠،١) بازه در دونالد مک گاه تکیه b = ١ دادن قرار با

چگالی تابع نمودار ١ شکل داشت. خواهیم را کوماراسوآمی توزیع ، b = p = ١ اگر و گردد می حاصل بتا توزیع ، b = a = ١ اگر هستند.

و متفاوت بسیار توزیع این نمودارهای گردد می مشاهده که همانطور دهد. می نمایش را مختلف α, p, q و b = ١ ازای به دونالد مک توزیع

گردد. می فرض b = پس١ این از کند. می بیشتر را ها داده بر توزیع این شدن برازش امکان که هستند منعطف

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.
0

0.
5

1.
0

1.
5

x

de
ns

ity

a=3,p=0.5,q=3
a=1,p=0.5,q=0.5
a=1,p=1,q=1
a=3,p=0.5,q=1

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0
1

2
3

x

de
ns

ity

a=3,p=3,q=3
a=0.5,p=0.5,q=3
a=3,p=3,q=0.5
a=0.5,p=3,q=3
a=0.5,p=0.5,q=0.5

مختلف. های α, p, q و b = ١ ازای به دونالد مک توزیع چگالی تابع نمودار :١ شکل

داد: بسط زیر معادله کمک به توان می را دونالد مک توزیع تابع

(١− z)a =
∞∑
i=٠

(
α

i

)
(−z)i.

بنابراین

(١− za)q−١ =
∞∑
i=٠

(
q − ١
i

)
(−za)i =

∞∑
i=٠

(
q − ١
i

)
(−١)izai,
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آنگاه

F (x) =
١

β(p, q)

∫ x

٠
ayap−١

∞∑
i=٠

(
q − ١
i

)
(−١)iyaidy

=
a

β(p, q)

∞∑
i=٠

(−١)i
(
q − ١
i

)∫ x

٠
yap+ai−١dy

=
a

β(p, q)

∞∑
i=٠

(−١)i
(
q − ١
i

)
xa(p+i).

داد. نشان نیز ناقص بتای از تابعی صورت به را توزیع تابع توان می همچنین

F (x) =
١

β(p, q)

∫ x

٠
ayap−١)١− ya)q−١dy

=
١

β(p, q)

∫ xa

٠
au

ap−١
a (١− u)q−١١

a
u

١
a−١du

=
١

β(p, q)

∫ xa

٠
up−١)١− u)q−١du

=Ixa(p, q), (١)

باشد. می ناقص بتای تابع Iy(٠,٠) آن در که
از: است عبارت توزیع ام γ چندک (١) رابطه براساس

xγ =
(
I−١γ (p, q)

) ١
a

.

گردد. می حاصل زیر رابطه طریق از دونالد مک توزیع ام r گشتاور همچنین

E(Xr) =
١

β(p, q)

∫ ١

٠
axap−١+r(١− xa)q−١dx

=
١

β(p, q)

∫ ١

٠
up+

r
a−١)١− u)q−١du

=
β(p+ r

a , q)

β(p, q)
.
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یکنواخت مارشال-الکین توزیع ٣

X توزیع براساس مارشال-الکین های توزیع خانواده آنگاه باشد، θ پارامتر با Fθ(x) توزیع دارای X کنید فرض

G(x, α, θ) =
αF θ(x)

١− (١− α)F θ(x)
, (x ∈ R), α > ٠.

با نیز آن احتمال چگالی تابع همچنین .[(١٩٩٧) الکین و [مارشال F θ(x) = ١ − Fθ(x) = p(X > x) آن در که گردد می تعریف

گردد. می حاصل ساده گیری مشتق یک

g(x, α, θ) =
αfθ(x)

[١− (١− α)F θ(x)]٢
,

[جوسی باشد (٠,١) بازه در یکنواخت توزیع Xدارای خاص حالت یک در که کنید فرض باشد. Xمی احتمال چگالی تابع fθ(x) آن در که

داریم: آنگاه ، [(٢٠١١) کریشنب و

G(x, α,١) = α(١− x)
α+ (١− α)x, ٠ < x < ١, α > ٠

با: است برابر آن احتمال چگالی تابع و

g(x, α,١) = α

[α+ (١− α)x]٢ , ٠ < x < ١, α > ٠. (٢)

می یکنوا توزیع این نمودارهای است مشخص که همانطور دهد. می نشان مختلف های αازای به را (٢) احتمال چگالی تابع نمودار ٢ شکل

است: زیر صورت به یکنواخت مارشال-الکین توزیع ام γ چندک باشند.

xγ =
αγ

١− γ(١− α) .

آید: می دست به زیر رابطه از توزیع این ام rگشتاور همچنین

E(Xr) =

∫ ١

٠
xr

α

[α+ (١− α)x]٢ dx

=
١r

α(r + ١) (−r.٢F١)١, r + ١; r + ٢; α− ١
α

) + α(r + ١))

[(٢٠٠٠) رژیک و از:[گرادشتاین است عبارت ٢F١ گوسی هندسی فوق تابع که

٢F١(α, β, γ, Z) = ١+
αβ

١!γZ +
α(α+ ١)β(β + ١)

٢!γ(γ + ١) Z٢ +
α(α+ ١)(α+ ٢)β(β + ١)(β + ٢)

٣!γ(γ + ١)(γ + ٢) Z٣ + ...

٧۵٧



با: است برابر توزیع این واریانس و میانگین ترتیب بدین

E(X) =
α

(١− α)٢ (α− logα− ١)

V ar(X) =
α

(١− α)۴ [(١− α)
٢ − α(logα)٢]
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. مختلف های α ازای به (٠،١) بازه در یکنواخت مارشال-الکین احتمال چگالی تابع نمودار :٢ شکل

تاپ-لئون توزیع ۴

است. شده معرفی ١٩۵۵ سال در لئون و تاپ توسط که باشد می (٠,١) گاه تکیه با ها توزیع از دیگر یکی تاپ-لئون توزیع

از: است عبارت ترتیب به آن احتمال چگالی تابع و توزیع تابع

F (x) = xν(٢− x)ν , ٠ < x < ١, ν > ٠.

و

f(x) = ٢ν(x)ν−١)١− x)(٢− x)ν−١, ٠ < x < ١, ν > ٠.

باشد. می منعطف تاپ-لئون توزیع چگالی تابع بینیم می ٣ شکل به توجه با

با: است برابر تاپ-لئون توزیع ام γ چندک همچنین

xγ = ١−
√
١− γ ١

ν .
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گردد. می حاصل زیر صورت به توزیع این ام rگشتاور و

E(Xr) = ٢ν
∫ ١

٠
xa+ν−١)١− x)(٢− x)ν−١dx

= ٢ν[J(a+ ν, ν)− J(١+ a+ ν, ν)],

آن: در که

J(α, β) = ٢α+βB(α, β;
١
٢ ),

و

B(a, b;u) =

∫ u

٠
xa−١)١− x)b−١dx.

نمود. بازنویسی B(٠;٠,٠) اساس بر را ام r مرتبه گشتاور توان می

E(Xr) = ٢a+٢νν{B(a+ ν, ν;
١
٢ )− ٢B(١+ a+ ν, ν;

١
٢ )}

دادند. ارائه زیر صورت به را تاپ-لئون توزیع واریانس و ریاضی امید ٢٠٠٣ سال در کتز و ناداراجا

E(X) = −۴ν Γ
١)٢+ ν)

Γ(٢+ ٢ν)

V ar(X) =
٢+ ν

١+ ν
− ٢+٢١ν Γ

١)٢+ ν)

Γ(٢+ ٢ν) − (−۴ν Γ
١)٢+ ν)

Γ(٢+ ٢ν) )
٢.

کاربردی مثال ۵

به مربوط های داده از منظور همین به پردازیم. می ها داده روی بر برازش در فوق های توزیع پذیری انعطاف میزان بررسی به بخش این در

ندارند، قرار (٠،١) بازه در ها داده که آنجایی از . [(٢٠٠٩) بریتو ] نماییم می استفاده تحلیل و تجزیه در برزیل در گاو ١٠٧ شیر تولید میزان

زیر تبدیل از استفاده با رو این از

xi =
yi −min(yi)

max(yi)−min(yi)

روی بر را توزیع سه هر گیرند. می قرار (٠,١) بازه در که کنیم می تولید جدیدی های داده ، yi (i = ١, ...,١٠٧) اولیه، های داده روی بر
توزیع پارامترهای ( ١ MLE) درستنمایی حداکثر برآورد جدول این در است. آمده ١ درجدول حاصله نتایج و نموده برازش جدید های داده

Maximum Likelihood Estimator ١

٧۵٩
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.νپارامتر مختلف مقادیر ازای به تاپ-لئون توزیع احتمال چگالی تابع نمودار :٣ شکل

(٣AIC) کائیک آ اطالع معیار ، (٢LL) درستنمایی لگاریتم شامل: برازش نیکویی های شاخص همچنین و ها آن استاندارد خطای با همراه

شود می مشاهده که همانطور اند. شده ارائه (۵K − S) کولموگروف-اسمیرنوف آزمون مقدار پی و آماره و (۴ BIC) بیزی اطالع معیار ،

برازش های توزیع دیگر میان در پی-مقدار و LL مقدار بیشترین و K − S آماره و BIC ،AIC مقادیر کمترین دارای دونالد مک توزیع

دونالد مک توزیع برازش برتری (۵ (شکل هیستوگرام و (۴ (شکل احتمال-احتمال نمودارهای همراه به جدول از حاصل نتایج باشد. می شده

نماید. می تایید را

Log-Likelihood٢

Akaike Information Criterion٣

Bayesian Information Criterion۴

Kolmogorov-Smirnov۵
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شیر. تولید های داده روی بر مختلف های توزیع برازش و پارامترها برآورد به مربوط نتایج :١ جدول

p-value K-S BIC AIC LL استاندارد خطای MLE توزیع

٠/٢۶٣٨ ٠/٠٩٧٢ -٣٨/٣٧٩۵ -۴١/٠۵٢۴ ٢١/۵٢۶٢ ٠/٢٠١١ ٢/٠٨٠٢ = ν̂ تاپ-لئون

٢/٢٠٣ ۵/٩۴۵٠ = â

٠/۵٩۵ ٠/٠٧۴۴ -۴١/٣١۴ -۴٩/٣٣ ٢٧/۶۶ ٠/١٣۴ ٠/٢٩٩۴ = p̂ دونالد مک

٢/٨٠٢ ۶/۴۵٨٩ = q̂

٠/٠٠١۴٧٨ ٠/١٨٣۶ ٣/۶٩۶ ١/٠٢٣٩٢ ٠/۴٨٨٣ ٠/١٢٨١ ٠/٨۶٣۶ = α̂ یکنواخت مارشال-الکین
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شیر. تولید های داده روی بر مختلف های توزیع برازش به مربوط احتمال-احتمال های نمودار :۴ شکل

گیری نتیجه و بحث

ابتدا در که همانطور اند. گردیده برازش واقعی داده مجموعه یک روی بر ادامه در و گردید مطرح (٠،١) گاه تکیه با توزیع نوع سه مقاله این در

در مطلب این گردد. می توزیع این شدن برازش بهتر باعث خود این که باشد، می باالیی بسیار انعطاف دارای دونالد مک توزیع شد، مشاهده

گردید. مالحظه واقعی های داده روی بر توزیع این برازش

توانی بتا توزیع که است ذکر شایان نمودند. برازش شیر تولید های داده روی بر و معرفی را ۶ توانی بتا توزیع بریتو، و کوردیرو ٢٠١٢ سال در

گردد. نمی محسوب جدیدی توزیع مقاله، آن نویسندگان ادعای خالف بر و است مقاله این در شده ارائه دونالد مک توزیع همین شده، معرفی

Beta Power ۶
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آن از کاربردی و تعمیم�یافته وایبول توزیع

١ قاسمیان جواد

دامغان دانشگاه علمی هیات ١عضو

میانگین، شامل آنها های مشخصه و شده بیان پارامتری سه و دو وایبول های توزیع پردازیم. می وایبول توزیع معرفی به مقاله این در چکیده:

منعکس، شده، بریده وایبول شامل آن نوع چند و پرداخته یافته تعمیم وایبول توزیع مطالعه به ادامه در شود. می ارائه خطر نرخ تابع و واریانس

و برازانده موتور نوع یک شارژر توربو عمر طول به مربوط های داده به را وایبول مدل سه انتها در کنیم. می بیان را شده اصالح و یافته توسعه

کنیم. می انتخاب را مدل بهترین کائیک آ اطالع معیار براساس

کائیک. آ اطالع درستنمایی، برآورد یافته، تعمیم وایبول وایبول، کلیدی: واژه�های

.62P30 ،60E05 ،62E15 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

وایبول ١٩۵١ سال در است. شده نام�گذاری ١ وایبول والدی نام به که است پیوسته احتمال توزیع یک وایبول توزیع احتمال، و آمار نظریه در

و روسین توسط ١٩٣٣ سال در آن کاربرد اولین کرد. شناسایی ١٩٢٧ سال در را آن ٢ فریشه ابتدا در اگرچه پرداخت، جزئیات مطالعه به

دیگر و اطمینان قابلیت مهندسی در عمر طول بحث در مهم توزیع�های از یکی توزیع این شد. استفاده ذرات حجم توزیع توصیف ٣برای راملر

گذشته دهه�ی سه طول در می�کند. توصیف را پدیده�ها و مؤلفه�ها مختلف انواع شکست زمان�های مناسبی به�صورت توزیع این رشته�هاست.

این مختلف صورت�های و تاریخی واقعیات مورد در روشنی و مفید بررسی ۴ هالینان است. شده نوشته توزیع این درباره�ی زیادی مقاالت

٢٠٠۴ سال از است. آن جزئیات و توزیع مختلف جنبه�های شامل همکاران و ۵ (٢٠٠۴) مورتی توسط شده نوشته کتاب داد. ارائه را توزیع

در نیز ۶ (٢٠٠٨) رین شد. احساس مدل�هایی چنین کردن به�روز به نیاز لذا یافت. رشد یافته تعمیم وایبول مدل�های معناداری به�طور بعد به

ghasemian@du.ac.ir : قاسمیان ١جواد
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نوشت. توزیع این مورد در ارزشمند راهنمای کتاب یک ٢٠٠٨ سال

نرخ تابع و پارامترها برآورد گشتاور�ها، مثل آن اساسی خواص بعضی و پرداخته پارامتری دو وایبول توزیع معرفی به ابتدا مقاله این در

چند معرفی با یافنه تعمیم وایبول توزیع چهارم یخش در می�شود. بیان پارامتری سه وایبول توزیع سوم بخش در سپس می�کنیم. بیان را خطر

پردازیم. می وایبول مدل��های کاربرد پیرامون مثال یک ارائه به آخر بخش ودر شده بیان نمونه

پارامتری دو وایبول توزیع ٢

دهه�ی از انکارناپذیری به�طور توزیع این است. مختلف زمینه�های در گسترده کاربردهای با شده، شناخته توزیع�های بهترین از یکی توزیع این

مرجع هزار از بیش ١٩٧٧ سال در ، وایبول توسط گزارش یک بود. آن انعطاف�پذیری و سادگی آن دلیل که است گرفته قرار توجه مورد ١٩٧٠

است. کرده لیست توزیع، این کاربرد برای

توزیع آوردن دست به طریقه ١.٢

است، زیر صورت به که دارد وجود وایبول مدل یک به رسیدن برای ساده تبدیل دو

است. وایبول توزیع دارای Y = −X صورت این در باشد ٣ نوع فرین مقدار توزیع دارای X اگر الف)

است. وایبول توزیع دارای T = X١/α آن�گاه باشد λ پارامتر با نمایی توزیع دارای X اگر ب)

توزیع تابع ٢.٢

می�شود، تعریف زیر صورت به پارامتری دو وایبول استاندارد توزیع تابع

F (t) = ١− exp

[
−( t
β
)α
]

α, β > ٠, t > ٠.

می�شود. شناخته مشخصه» عمر «طول عنوان به عمر طول آزمون کاربردهای در یا مشخصه مقدار به�عنوان که است مقیاس پارامتر β مدل این در

به�دست ریلی٧ توزیع باشد α = ٢ اگر و می�شود حاصل نمایی توزیع تابع همان باشد α = ١ صورتی�که در و می�شود نامیده شکل پارامتر α

می�شود، تعریف زیر صورت به توزیع این با متناظر اطمینان قابلیت تابع می�آید.

F̄ (t) = exp

[
−( t
β
)α
]
, t > ٠.

Rayleigh٧

٧۶۵



است، زیر صورت به مجدد، پارامتربندی یک با فوق تابع مناسب�تر فرم کاربردها، از بسیاری در

F̄ (t) = exp [−λtα] , α, λ > ٠.

مقیاس پارامتر و log β مکان پارامتر با فرین مقدار توزیع دارای logX باشد پارامتری دو وایبول توزیع Xدارای اگر که است توضیح به الزم

صورت، به Y = logX احتمال توزیع تابع یعنی می�باشد،
١
α

f(y) = α exp {α(y − lnβ)− exp[α(y − lnβ)]} ,

است.

احتمال چگالی تابع ٣.٢

می�شود، معرفی زیر صورت به توزیع این احتمال چگالی تابع

f(t) = (
α

β
)(
t

β
)α−١ exp

[
−( t
β
)α
]

است. محدب و یکنوا کاهشی تابع یک احتمال چگالی تابع ٠ < α 6 ١ برای می�گذارد. تأثیر احتمال چگالی تابع شکل روی α آن در که

است. شده رشم ١ شکل در آن چگالی تابع به مربوط نمودارهای است. مدی یک صورت به چگالی تابع α > ١ برای

گشتاورها و واریانس میانگین، ۴.٢

است، زیر صورت به و آمده به�دست X ′ =
X

β
مقیاس پارامتر بدون حالت یعنی آن خاص حالت طریق از توزیع مبدأ حول گشتاور kاُمین

µ′k = E(X ′
k
) = Γ(

k

α
+ ١), k = ١,٢, . . . , (١)

است، زیر به�صورت به�ترتیب آن واریانس و میانگین و

E(X ′) = Γ(
١
α
+ ١)

V ar(X ′) = Γ(
٢
α
+ ١)−

{
Γ(

١
α
+ ١)

}٢

است. معمولی گامای تابع Γ(·) آن در که

٧۶۶



درستنمایی تابع ۵.٢

کنند تبعیت وایبول توزیع از خرابی به مربوط داده�های اگر باشند. خراب مؤلفه�ای N نمونه یک در مؤلفه r نمونه�ای، آزمون یک در کنید فرض

درستنمایی تابع صورت این در باشد باقی�مانده مؤلفه n − r برای سانسور زمان tr و باشد، کارافتاده از مؤلفه r عمر طول t١, . . . , tr و

است، زیر صورت به استاندارد پارامتری دو وایبول توزیع

L(α, β) =
N !

(N − r)!

(
α

βα

)r r∏
i=١

tα−١i exp

{
− ١
βα

[
r∑
i=١

tαi + (N − r)tαr

]}

می�آید، به�دست زیر معادالت آنها دادن قرار صفر برابر و پارامتر دو هر به نسبت مشتق اولین گرفتن r∑با
i=١ t

α
i log ti + (N − r)tαr log tr∑r
i=١ t

α
i + (N − r)tαr

− ١
α
− ١
r

r∑
i=١

log ti = ٠ (٢)

و

β =

{
١
r

[
r∑
i=١

tαi + (N − r)tαr

]} ١
α

به می�توان بیشتر مطالعه برای است. مرتبط نرم�افزاری برنامه از استفاده نیازمند و کرد حل عددی به�صورت می�توان را ٢ معادله

است. شده ارائه ٩ (٢٠٠٨) کاتری و باالکریشنان در نیز دیگری رهیافت کرد. مراجعه ٨ (٢٠٠٣) الولس

و (٢٠٠۴) مورتی نیز توسط مختلف روش چندین کرد. استفاده پارامتر، برآورد برای می�توان نیز دوم توان�های کمترین برآورد روش از

است. شده معرفی همکاران

پارامتری سه وایبول توزیع ٣

و بوده انعطاف�پذیر توزیعی که آورد به�دست را پارامتری سه وایبول توزیع می�توان مکان پارامتر یک شدن اضافه با قبلی پارامتر دو عالوه�بر

است، زیر توزیع تابع دارای

F (t) = ١− exp

{
−
[
t− τ
β

]α}
. t > τ

τ و قبل همانند β و α می�شود. داده نشان است، τ > ٠ و β > ٠ ،α > ٠ آن در که ،θ = {α, β, τ} صورت به توزیع پارامتر سه

رخ خرابی زیرا می�گویند، نیز گارانتی زمان پارامتر این به عمر طول آزمون کاربردهای در می�شود. شناخته نیز آستانه�ای١٠ پارامتر عنوان به

Lawless٨

Balakrishnan and Kateri٩

parameter threshold١٠

٧۶٧



است، زیر چگالی تابع دارای توزیع این می�آید. به�دست پارامتری دو فرم همان τ = ٠ اگر شود. بیشتر τ از t تا نمی�دهد

f(t) = αβ−α(t− τ)α−١ exp
{
−
[
t− τ
β

]α}
, t > τ. (٣)

گشتاورها ١.٣

می�آید. به�دست ١ رابطه همانند مبدأ حول kاُم گشتاور X = βX ′ + τ تعریف با و باشد چگالی تابع این دارای که X تصادفی متغیر برای

می�شود، نتیجه زیر صورت به X واریانس و میانگین اساس براین

E(X) = βΓ

(
١
α
+ ١
)
+ τ (۴)

V ar(X) = β٢Γ

(
٢
α
+ ١
)
− β٢

{
Γ

(
١
α
+ ١
)}٢

(۵)

پارامتری دو وایبول چگالی تابع :١ شکل

تعمیم�یافته وایبول توزیع�های ۴

مختلف عمر طول داده�های به برازش برای آن کاربرد قابلیت افزایش بسط این از هدف یافت. توسعه وایبول توزیع بعد به ١٩٧٠ دهه از

مختلف جنبه�های مقاله�ها این اخیر سال چهل از بیش در کردند. ارائه توزیع�ها این رده�بندی برای طرحی همکاران و (٢٠٠۴) مورتی و بود

٧۶٨



شده١١، بریده وایبول پارامتری، پنج و چهار وایبول� های توزیع شامل تعمیم�ها این مختلف انواع کرده�اند. بیان را کاربردهایشان و توسیع این

آنها از بعضی توضیح به که است وایبول β و وایبول لگ ،١۴ شده اصالح وایبول ،١٣ یافته توسعه وایبول ،١٢ منعکس وایبول معکوس، وایبول

می�پردازیم.

شده بریده وایبول توزیع ١.۴

فرض می�آید. به�دست طرف دو هر یا پائین یا باال از برش این می�آید، به�دست چگالی تابع برش با جدید توزیع یک ساخت برای ساده روش یک

یعنی باشد پارامتری دو وایبول یک G کنید

G(t) = ١− exp

{
−
(
t

β

)α}
صورت به دوگانه بریده وایبول توزیع این�صورت در

f(t) =
g(t)

G(b)−G(a)

و

F (t) =
G(t)−G(a)
G(b)−G(a)

است، زیر صورت به آن خاص حالت دو است. پارامتری دو وایبول چگالی تابع g(t) آن در که می�آید به�دست ٠ 6 a < t < b <∞ برای

می�آید. دست به راست بریده وایبول مدل یک b <∞ و a = ٠ اگر الف)

می�شود. نتیجه چپ بریده وایبول مدل یک b→∞ و a > ٠ اگر ب)

truncated١١

reflected١٢

extended١٣

modified١۴

٧۶٩



واریانس و میانگین ١.١.۴

می�آید، به�دست زیر به�صورت واریانس و میانگین اساس براین اند. آورده به�دست را توزیع این کلی گشتاور ١۵ (١٩٩١) پارسل و ایون مک

µ =
βΓ
(
١+ ١

α

)
١− exp

[
−
(
b
β

)α]
σ٢ = β٢

{
Γ

(
١+

٢
α

)(
١− exp

[
−
(
b

β

)α])
− Γ٢

(
١+

١
α

)}/(
١− exp

[
−
(
b

β

)α])٢

توسعه�یافته وایبول توزیع ٢.۴

می�شود، تعریف زیر صورت به مدل این توزیع تابع

F (t) = ١−
ν exp

[
−
(
t
β

)α]
١− (١− ν) exp

[
−
(
t
β

)α]
این عددی به�صورت آنها ولی نداشته بسته فرم توزیع این واریانس و میانگین شد. معرفی ١۶ (١٩٩٧) الکین و مارشال توسط توزیع این

، صورت به آن چگالی گرفت. درنظر پارامتری سه وایبول توزیع برای رقیبی عنوان به می�توان را توزیع این یافتند. را ها گشتاور

f(t) =

(
α νβ

)(
t
β

)α−١
exp

[
−
(
t
β

)α]
١− (١− ν) exp

[
−
(
t
β

)α]α
، فرم یه نیز خطرش نرخ تابع و

h(t) =

(
α
β

)(
t
β

)α−١
١− (١− ν) exp

[
−
(
t
β

)α]
آید. می دست به

شده اصالح وایبول توزیع ٣.۴

، است زیر به�صورت آن توزیع تابع که کردند معرفی شده اصالح وایبول نام با تعمیم�یافته وایبول پارامتری سه توزیع یک همکارانش و ١٧ الی

F (t) = ١− exp
(
−atαeλt

)
t > ٠

McEwen and Parresol١۵

Marshal and Olkin١۶

Lai١٧

٧٧٠



فرم، به توزیع این چگالی تابع می�شود. تبدیل وایبول یک به توزیع این λ = ٠ اگر است. a > ٠ و α > ٠ ،λ > ٠ آن در که

f(t) = a (α+ λt) tα−١eλt exp
(
−atαeλt

)
است، زیر صورت به هم آن خطر نرخ تابع و

h(t) = a (α+ λt) tα−١eλt

دارد. نیز تری تعمیم�یافته فرم تابع این

کاربردی مثال یک ۵

مدل نوع چند برازش هدف است. شده داده ١نشان جدول در موتور، نوع یک شارژر توربو خرابی تا انتظار مورد زمان به مربوط داده�های

پارامترهای و شده برازش داده�ها این به یافته توسعه وایبول و شده اصالح وایبول شده، بریده وایبول مدل�های می�باشد. داده�ها این به وایبول

است. شده داده نشان مربوطه ضرایب و ٢نتایج جدول در شده�اند. برآورد ماکسیمم درستنمایی روش به نیز ها مدل به مربوط

شارژر توربو خرابی به مربوط داده�های :١ جدول

Time-to-failure, ti(١٠٣h)

١٫ ۶ ۴٫ ٨ ۶٫ ٠ ٧٫ ٣ ٨٫ ١

٢٫ ٠ ۵٫ ٠ ۶٫ ١ ٧٫ ٣ ٨٫ ٣

٢٫ ۶ ۵٫ ١ ۶٫ ٣ ٧٫ ٣ ٨٫ ۴

٣٫ ٠ ۵٫ ٣ ۶٫ ۵ ٧٫ ٧ ٨٫ ۴

٣٫ ۵ ۵٫ ۴ ۶٫ ۵ ٧٫ ٧ ٨٫ ۵

٣٫ ٩ ۵٫ ۶ ۶٫ ٧ ٧٫ ٨ ٨٫ ٧

۴٫ ۵ ۵٫ ٨ ٧٫ ٠ ٧٫ ٩ ٨٫ ٨

۴٫ ۶ ۶٫ ٠ ٧٫ ١ ٨٫ ٠ ٩٫ ٠

مدل که می�شود نتیجه کائیک آ معیار مقدار کمترین و ٢ جدول به توجه با می�شود. انتخاب مدل بهترین کائیک آ اطالع معیار براساس

است. مناسب�تر داده�ها این برای دیگر مدل دو به نسبت شده بریده وایبول

٧٧١



مرتبط AICc مقدار و ماکسیمم درستنمایی روش به پارامترها برآورد :٢ جدول

AICc استاندارد خطای برآورد مدل

٧١٢٫ ٩٩ ٠٫ ٣۵٨٧ α̂ = ٢٫ ۶٠٧٢ شده بریده وایبول

۵٣١٧٫ ٧ β̂ = ١١٩۶٩٫ ٠

∼ b̂ = ٩٠٠٠

٧١٩٫ ۵۵ ٠٫ ٠١٧٧ α̂ = ٠٫ ٧٣۵ شده اصالح وایبول

۵٫ ٢٠٧× ١٠−۵ â = ٣٫ ٢٩٠× ١٠−۵

١٫ ٩٨٣× ١٠−۵ λ̂ = ۵٫ ٣۴٨× ١٠−۴

٧٢٣٫ ٧٩ ٠٫ ٠٧۴٢١ α̂ = ١٫ ٧١٣ یافته توسعه وایبول

١٢۵٫ ٩٠ β̂ = ٣١۶٧٫ ٩

٨٫ ١٩۴١ ν̂ = ٢٩٫ ١٣٣

نتیجه�گیری و بحث

یافته توسعه و شده اصالح شده، بریده مانند یافته تعمبم وایبول از مختلفی انواع و پارامتری سه و دو از اعم وایبول های توزیع مقاله این در

تبعیت شده بریده وایبول مدل از مربوطه های داده توزیع کائیک آ معیار براساس شد. ارائه کاربردی مثالی نیز انتها در گرفت. قرار بررسی مورد

کرد. می

٧٧٢



مراجع

Fréchet, M. (1927). Sur la loi de probabilité de lécart maximum. Annales de la Société Polonaise de Mathema-

tique, Cracovie, 6, 93–116.

Rosin, P. and Rammler, E. (1933). The laws governing the fineness of powdered coal, Journal of the Institute

of Fuel, 7, 29–36.

Hallinan, A. J. (1993). A review of Weibull distribution,Journal of Quality Technology, 25(2), 85–93.

Murthy, D. N. P., Xie, M. and Jiang, R. (2004). Weibull Models. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons,

Inc.

Rinne, H. (2008). The Weibull Distribution: A handbook. Chapman and Hall/CRC.

Weibull,W. (1977). References on Weibull Distribution. A Report, Forsvarets Teletekniska Laboratorium,

Stockholm: FTL.

Lawless, J. F. (2003). Statistical Models and Methods for Lifetime data, Hoboken, New Jersey:John Wiley &

Sons.

Balakrishnan, N. and Kateri, M. (2008). On the maximum likelihood estimation of parameters of Weibull

distribution based on complete and censored data. Statistics and Probability Letters, 78, 2971–2975.

McEwen, R. P. and Parresol, B. R. (1991). Moment expressions and summary statistics for the complete and

truncatedWeibull distribution. Communications in Statistics-Theory and Methods,20,1361–1372.

Marshall,A.W. and Olkin, I. (1997). Anewmethod for adding a parameter to a family of distributions with

application to the exponential and Weibull families. Biometrika, 84, 641–652.

Lai, C. D., Xie, M. and Murthy, D. N. P. (2003). Modified Weibull model. IEEE Transactions on Reliability,

52, 33–37.

٧٧٣



هندسی وایبل توزیع در اعتماد قابلیت تابع رفتار بررسی

حبیبی�راد٣ آرزو و ٢ رنگانی مهدیه ،١ قالیبافان فرشته

مشهد فردوسی دانشگاه آمارریاضی ارشد کارشناسی ١دانشجوی

گلستان دانشگاه ریاضی آمار ارشد کارشناسی التحصیل ٢فارغ

مشهد فردوسی دانشگاه علمی هیئت ٣عضو

بطور می�توان اطالعات این داشتن با بطوریکه بوده، برخوردار زیادی کاربرد از مهندسی علوم در دستگاه�ها عمر طول توزیع بررسی چکیده:

را اعتماد قابلیت تابع که است ضروری دارد، زیادی اهمیت صنعت در دستگاه دقیق عملکرد که آنجا از کرد. استفاده دستگاه�ها این از بهینه

می�پردازیم. هندسی” وایبل ”توزیع نام با عمر طول توزیع یک در اعتماد قابلیت تابع رفتار بررسی به مقاله این در دلیل همین به کنیم. مطالعه

توزیع در اعتماد قابلیت تابع از شبیه�سازی یک همچنین، می�گیرد. صورت EM الگوریتم عددی روش با اعتماد قابلیت تابع پارامترهای برآورد

مجموعه یک روی اعتماد قابلیت تابع کم�برآوردی یا بیش�برآوردی درباره نهایت، در و می�دهیم انجام مختلف نمونه�های اندازه با هندسی وایبل

کنیم. مقایسه نمایی و رایلی وایبل، نظیر معمول توزیع�های اعتماد قابلیت تابع با را آن و کرده بحث واقعی داده

.EM الگوریتم اعتماد، قابلیت تابع هندسی، وایبل توزیع کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

عمر طول برای ضمانت کردن فراهم می�بندد کار به خود مشتریان رضایت جلب برای محصوالت تولیدکننده کارخانه که سیاست�هایی از یکی

تا گیرند قرار عمر طول به مربوط آزمایش�های تحت شوند کار بازار وارد اینکه از قبل محصوالت است ضروری بنابراین است. محصوالت ١

توانایی و امکانات است الزم این��رو از بداند. را خود محصوالت تولیدکننده دستگاه کارافتادگی از زمان و برآورد را هزینه�ها بتواند کننده تولید

مباحث این تمامی که شود پرداخته آن ایراد بدون و موفقیت�آمیز کارکرد احتمال ارزیابی به دقیق به�طور و گیرد قرار بررسی مورد دستگاه یک

است، معروف نیز بقا٣ تابع به می�کند بیان را کارافتادگی از عدم احتمال اعتماد قابلیت تابع که آنجا از می�شود. اعتماد٢ قابلیت تابع به مربوط

که است این اعتماد قابلیت زمینه در بحث مهمترین گفت می�توان خالصه طور به است. دستگاه باقیمانده عمر احتمال تعیین�کننده واقع در زیرا

sara.rangani@yahoo.com ٢

١Lifetime

٢Reliability function

٣Survival function



نسبت الف دستگاه کارآیی مثال که دهیم تشخیص اینکه یا و می�کند کار کیفیتی چه با عملکردش زمان در دستگاه کنیم بیان بتوانیم کمی طور به

به آماردانان از تعدادی توجه اخیر دهه دو در که می�باشد آمار در کاربردی و مهم توابع از یکی اعتماد قابلیت تابع بنابراین است. چگونه ب به

.(١٩٩٨) میکر و (١٩٨٢) الولس است شده معطوف آن مطالعه�ی

در بار اولین هندسی وایبل است. هندسی”۴ ”وایبل توزیع اعتماد، قابلیت تابع نظریه در آماری توزیع�های کاربردی�ترین از یکی همچنین

درباره تاکنون اما است، شده برآورد EM الگوریتم روش کمک با توزیع پارامترهای و معرفی همکاران۵ و سوزا بارتو- توسط ٢٠١٠ سال

زیادی اهمیت صنعت در اعتماد قابلیت تابع برآورد است. نگرفته صورت مطالعه�ای آن کم�برآوردی یا بیش�برآوردی و اعتماد قابلیت تابع رفتار

وجود به مالی زیان و ضرر و بیفتد کار از شده پیش�بینی که زمانی از زودتر دستگاه که می�شود منجر اعتماد قابلیت تابع بیش�برآوردی دارد.

به است. پایین آن عملکرد کیفیت و نشده استفاده دستگاه امکانات همه از که است معنی بدین اعتماد قابلیت تابع وردی کم�برآ همچنین آید.

توزیع�های اعتماد قابلیت تابع با و کرده بررسی هندسی وایبل توزیع در را اعتماد قابلیت تابع رفتار که داریم قصد مقاله این در ما این�رو، از

واقعی داده مجموعه یک روی اعتماد قابلیت تابع کم�برآوردی یا بیش�برآوردی درباره همچنین کنیم. مقایسه نمایی و رایلی وایبل، نظیر معمول

کنیم. بحث

بخش در می�شود. بررسی اعتماد قابلیت و توزیع چگالی، توابع نظیر آن ویژگی�های و هندسی وایبل توزیع ،٢ بخش در ابتدا مقاله، این در

به واقعی مثال یک و سازی شبیه می�شود. برآورد اعتماد قابلیت تابع و هندسی وایبل توزیع پارامترهای EM الگوریتم روش از استفاده با ،٣

می�گیرد. قرار بررسی مورد توزیع این اعتماد قابلیت تابع رفتار و شده بحث ۵ و ۴ بخش در ترتیب

هندسی وایبل توزیع ٢

Y که می�کنید فرض همچنین باشد، هندسی توزیع از تصادفی متغیر یک N و وایبل توزیع از تصادفی نمونه یک Y١, Y٢, ..., YN کنید فرض

می�کنیم: تعریف زیر بصورت را X تصادفی متغیر است. مستقل N از

X = Y١ = min{Y١, Y٢, ..., YN}

کرده محاسبه زیر به�صورت را X|N شرطی چگالی تابع ابتدا ،X توزیع آوردن بدست برای

fX|N (x|n) = nαβαxα−١e−βx
α

(e−βx
α

)n−١, x, α, β > ٠, ٠ < θ < ١, n = ١,٢, ....

۴Weibull Geometric

۵Barreto- Souza
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می�آید بدست زیر بصورت را X توزیع سپس

f(x) = Σni=١f(x, n) = Σni=١f(x|n)p(N = n)

=
αβα(١− θ)xα−١e−(βx)α

(١− θe−(βx)α)٢ , x, α, β > ٠, ٠ < θ < ١, n = ١,٢, .... (١)

که عواملی تعداد N و دستگاه یک عمر طول ها Y می�دهند. ,WG(θنمایش α, β) نماد با و است هندسی وایبل توزیع دارای X بنابراین

می�توان دالیل این جمله از است. شده خراب مختلفی دالیل به که بگیرید نظر در را بلبرینگ یک عمر طول مثال، برای است. افتاده کار از

نشان را N تصادفی عوامل این کرد، اشاره غیره و محیط آلودگی دنده، چرخ از حاصل ذرات فرسایش دستگاه، به اضافی بار آمدن وارد به

آدامیدیس می�شود تبدیل هندسی نمایی توزیع به هندسی وایبل توزیع باشد α = ١ که خاص حالت در نیست. معلوم دقیقاً آن تعداد که می�دهد

.(١٩٩٨) لوکاس و

از است عبارت توزیع تابع (١·٢) رابطه کمک با

F (x) =
١− e−(βx)α

١− θe−(βx)α , x > ٠. (٢)

با برابراست اعتماد قابلیت تابع (٢·٢) رابطه از استفاده با و

R(x) = ١− F (x) = (١− θ)e−(βx)α

١− θe−(βx)α . (٣)

کند، میل β −→ ٠ که وقتی و است، وایبل توزیع اعتماد قابلیت تابع همان که R(x) = e−(βx)
α

کند، میل θ −→ ٠ که وقتی طرفی از

است. R(x) = ٠ ، β −→∞ و R(x) = ١
داریم: همچنین

limx→٠R(x) = ١. (۴)

و است یک با برابر باشد سالم دستگاه اینکه احتمال شروع زمان در که است معنی بدین (۴·٢) رابطه مفهوم

limx→∞R(x) = ٠. (۵)

می�رسد. پایان به آن عمر �تدریج به و می�شود فرسودگی دچار دستگاه زمان، گذشت با می�کند بیان (۵·٢) رابطه

پارامترها ماکسیمم درستنمایی برآورد ٣

با: است برابر درستنمایی تابع لگاریتم باشد. (٢·١) بصورت هندسی وایبل توزیع از تصادفی نمونه یک X١, X٢, ..., Xn کنید فرض

ℓ(p;x) = n[logα+log β+log(١−θ)]+(α−١)Σni=١ log(xi)−Σni=١(βxi)
α−٢Σni=١ log(١−θe−(βxi)

α

), (۶)

است. p = (θ, α, β) که
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داریم θ, α, β پارامترهای به نسبت (٣·١) رابطه از مشتق�گیری با

∂ℓ

∂θ
= − n

١− θ + ٢Σni=١
e−(βxi)

α

١− θe−(βxi)α
,

∂ℓ

∂β
=
nα

β
− αβα−١Σni=١x

α
i

١+ ٢θe−(βxi)
α

١− θe−(βxi)α
,

∂ℓ

∂α
=
n

α
+Σni=١ log(βxi)− Σni=١ log(βxi)(βxi)

α١+ ٢θe−(βxi)
α

١− θe−(βxi)α
. (٧)

روش�های از یکی برد. کار به را عددی روش�های باید بنابراین نمی�دهند، ارائه α̂ و β̂ ،θ̂ برای بسته�ای فرم (٣·٢) معادالت که آنجا از

روش می�شود. استفاده BB یا rootSolve بسته با R نرم�افزار در معموال که است رافسون نیوتن روش غیرخطی، معادالت حل برای عددی

ثابتی مقادیر به که می�یابد ادامه زمانی تا سپس و کرده ماکزیمم را درستنمایی معادالت الگوریتم این است. EM الگوریتم تکراری روش دیگر،

غیرخطی معادالت از برخی که است این دارد EM الگوریتم روش با رافسون نیوتن روش که تفاوتی .(١٩٧٧) همکاران و دمستر شود همگرا

از (٣·٢) معادالت حل برای بنابراین . می�شود همگرا همیشه EM الگوریتم روش اما نرسند همگرایی به است ممکن رافسون نیوتن روش با

می�شود. توصیه EM الگوریتم روش

با است برابر که داریم N |X شرطی چگالی تابع به نیاز کار این برای می�شود. محاسبه N |X شرطی امید ،EM الگوریتم اول گام در

fN |X(n|x) = nθn−١e−(n−١)(βx)
α

(١− θe−(βx)α)٢.

از است عبارت N |X شرطی امید بنابراین

E[N |X] =
١+ θe−(βx)

α

١− e−(βx)α . (٨)

داشت: خواهیم ام t تکرار در بنابراین می�کنیم. جایگذاری آن در را N |X شرطی امید و کرده ساده را (٣·٢) معادالت الگوریتم، دوم گام در

θ(t+١) = ١− n

Σni=١w
t
i

,

β(t+١) = n{Σni=١x
α(t+١)

i wti}
−١

α(t+١) ,

n

α(t+١) +Σni=١ log xi − n
Σni=١x

α(t+١)

i wti log xi

Σni=١x
α(t+١)
i wti

= ٠, (٩)

که

wti =
١+ θte−(β

tx)α
t

١− e−(βtx)αt .

کنیم. جایگذاری (٢·٣) رابطه در را (٣·٣) روابط است کافی اعتماد قابلیت تابع برآورد آوردن بدست برای
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شبیه�سازی ۴

تکرار با و ١٠٠٠ و ۵٠٠ ،١٠٠ حجم با نمونه�ای در می�شود. پرداخته هندسی وایبل توزیع در اعتماد قابلیت تابع شبیه�سازی به بخش دراین

می�توان ١ جدول به توجه با است. آمده ١ جدول در x = ٠٫ ۵ ازای به اعتماد قابلیت برآورد همچنین می�گیرد. صورت پارامترها برآورد ١٠٠٠

هندسی. وایبل توزیع از شبیه�سازی :١ جدول

R̂(x) پارامترها برآورد اولیه مقادیر نمونه اندازه

(β̂, α̂, θ̂) (β٠, α٠, θ٠) n

٠/۵٢۴٣ (٠/٨٢٩٢ ،٠/۵٠١٨ ،٠/۵٨٠١) (٠/۵ ،٠/۵ ،٠/۵) ١٠٠

٠/۶٢٠١ (٠/۴٢۶٣ ،٠/۴٧٧٢ ،٠/۵٩۴۴) (٠/۵ ،٠/١ ،٠/۵)

٠/۶۶۵٠ (٠/٢٧٩۶ ،٠/۵٢٣١ ،٠/۶۶٩۶) (١ ،١ ،٠/۵)

٠/٢٠٨١ (١/٧٣٠٩ ،٠/۶١٣٩ ،٠/۶٠۶۵) (٢ ،٠/۵ ،٠/۵)

٠/۶۵٧١ (٠/٧۵٨١ ،٠/۴۵٨٩ ،٠/٣١٣۶) (٠/۵ ،٠/۵ ،٠/۵) ۵٠٠

٠/۶۶۵٨ (٠/۵٠٩١ ،٠/۴٨۵٣ ،٠/۴٧٠٣) (٠/۵ ،٠/١ ،٠/۵)

٠/۶۶٩١ (٠/۶٣٠۶ ،٠/۵٠١۵ ،٠/۴۴٣٧) (١ ،١ ،٠/۵)

٠/٢١٠۴ (٢/٠۵١٨ ،٠/۵٣٧٢ ،٠/۵٣١٩) (٢ ،٠/۵ ،٠/۵)

٠/٧١۵٣ (٠/٨٣٣١٣ ،٠/۵٠١۴ ،٠/۵٠٠٨) (٠/۵ ،٠/۵ ،٠/۵) ١٠٠٠

٠/۶٧٢٠ (٠/۴١٧٣ ،٠/۵١٢۶ ،٠/۵٧٩۴) (٠/۵ ،٠/١ ،٠/۵)

٠/۶٩٨۴ (٠/۵٢٠٩ ،٠/۴٧۶٢ ،٠/۴۵۶۶) (١ ،١ ،٠/۵)

٠/٢٣١۴ (١/٩١۴ ،٠/۴٩۶۴ ،٠/۴٩٩٨) (٢ ،٠/۵ ،٠/۵)

است. رشد به رو اعتماد قابلیت تابع β ≤ ١ ازای به و کاهش اعتماد قابلیت تابع β > ١ ازای به بزرگ، نمونه انداره برای گرفت نتیجه

عددی مثال ۵

از عبارتند داده�ها است. شده گزارش (١٩۶٩) ساندرز و برنبام توسط آلومینیوم قطعات عمر طول به مربوط واقعی داده�های از مجموعه یک

٧٠،٩٠،٩۶،٩٧،٩٩،١٠٠،١٠٣،١٠۴،١٠۴،١٠۵،١٠٧،١٠٨،١٠٨،١٠٨،١٠٩،١٠٩،١١٢،١١٢،١١٣،١١۴،١١۴،١١۴

١١۶،١١٩،١٢٠،١٢٠،١٢٠،١٢١،١٢١،١٢٣،١٢۴،١٢۴،١٢۴،١٢۴،١٢۴،١٢٨،١٢٨،١٢٩،١٢٩،١٣٠،١٣٠،١٣٠،١٣١،
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١٣١،١٣١،١٣١،١٣١،١٣٢،١٣٢،١٣٢،١٣٣،١٣۴،١٣۴،١٣۴،١٣۴،١٣۶،١٣۶،١٣٧،١٣٨،١٣٨،١٣٨،١٣٩،١٣٩،١۴١،

١۴١،١۴٢،١۴٢،١۴٢،١۴٢،١۴٢،١۴٢،١۴۴،١۴۴،١۴۵،١۴۶،١۴٨،١۴٨،١۴٩،١۵١،١۵١،١۵٢،١۵۵،١۵۶،١۵٧،١۵٧،

١۵٧،١۵٧،١۵٨،١۵٩،١۶٢،١۶٣،١۶٣،١۶۴،١۶۶،١۶۶،١۶٨،١٧٠،١٧۴،٢٠١،٢١٢.

آن با متناظر همچنین است، شده محاسبه p− value مقدار و (K−S)کلموگروف-اسمیرنوف آماره سپس و برآورد توزیع پارامترهای ابتدا

طول توزیع�های با هندسی وایبل توزیع مقایسه منظور به است. شده داده نشان ٢ جدول در x = ١٠٠ ازای به اعتماد قابلیت تابع برآورد و

تابع برآورد و آن با متناظر p− value ، (K − S) کلموگروف-اسمیرنوف آماره ، پارامترها برآورد نمایی، و رایلی وایبل، نظیر معمول عمر

و رایلی توزیع�های به مربوط کولموگرف-اسمیرنوف آماره مقدار است. آمده ٢ جدول در نیز توزیع این برای x = ١٠٠ ازای به اعتماد قابلیت

نمایی و رایلی توزیع�های که است این دهنده�ی نشان که است صفر نزدیک p− value ومقدار ٠/۴٨٨۶ و ٠/٣٨٠۶ با برابر ترتیب به نمایی

نیستند. مناسب آلومینیوم قطعات عمر طول داده�های روی

هندسی. وایبل توزیع در اعتماد قابلیت تابع و پارامترها برآورد :٢ جدول

P-value K − S R̂(x) α̂ β̂ θ̂ توزیع

٠/٨٨٢۵ ٠/٠۵٨۶ ٠/٩۴٩٠ ١٠/٣٧٠٨ ٠/٠٠۴٩ ٠/٩٨٧٢ هندسی وایبل

٠/٣۵٠١ ٠/١٢٢٧ ٠/٨٩۶٩ ۵/٩٧٩٠ ٠/٠٠۶٩ — وایبل

٠/٠٠٠۴ ٠/٣٨٠۶ ٠/۵٨٠٧ — ٠/٠٠٧٣ — رایلی

٠/٠٠٠١ ٠/۴٨٨۶ ٠/۴٧٣٧ — ٠/٠٠٧۵ — نمایی

وایبل توزیع گرفت، نتیجه می�توان آن با متناظر p− value و K − S آماره مقدار براساس می�شود مشاهده ٢ جدول در که طور همان

وایبل توزیع بنابراین می�باشد. آلومینیوم قطعات عمر طول داده�های روی معمول عمر طول توزیع�های به نسبت مدل مناسب�ترین هندسی

هندسی وایبل توزیع اعتماد قابلیت تابع به می�توان لذا می�باشد. داده�ها روی معمول عمر طول توزیع�های از (تواناتر) انعطاف�پذیرتر هندسی

است. شده محاسبه x = ١٠٠ ازای به اعتماد قابلیت تابع مقدار ٢ جدول در کرد. بیشتری اطمینان

در آلومینیوم قطعات عمر طول داده�های ١٠٠ روی نمایی و رایلی وایبل، هندسی، وایبل توزیع اعتماد قابلیت تابع بیشتر، بررسی برای

است. شده رسم ١ شکل

کم�برآوردی اول) داده�ی ۶٠) x < ۶٠ ازای به نمایی و رایلی توزیع به مربوط اعتماد قابلیت تابع می�شود، مشاهده ١ شکل در که همان�طور

است. پایین آن عملکرد کیفیت و نشده استفاده دستگاه امکانات همه از که است معنی بدین اعتماد قابلیت تابع کم�برآوردی می�دهد. نشان را

می�شود منجر اعتماد قابلیت تابع بیش�برآوردی می�شود. مشاهده اعتماد قابلیت تابع بیش�برآوردی x > ۴٠ ازای به وایبل توزیع در همچنین

هندسی وایبل توزیع اعتماد قابلیت تابع بنابراین آید. وجود به مالی زیان و ضرر و بیفتد کار از شده پیش�بینی که زمانی از زودتر دستگاه که

کرد. بیشتری اطمینان آن به می�توان و می�دهند نشان را دستگاه دقیق عملکرد

٧٧٩



آلومینیوم. قطعات عمر طول داده�های روی نمایی و رایلی وایبل، هندسی، وایبل توزیع اعتماد قابلیت تابع :١ شکل

نتیجه�گیری و بحث

با را توزیع پارامترهای ابتدا اعتماد، قابلیت تابع برآورد برای است. هندسی وایبل توریع در اعتماد قابلیت رفتار بررسی ما هدف مقاله، این در

می�توان آن با متناظر p− value ، (K − S) کلموگروف-اسمیرنوف آماره اساس بر سپس نموده، برآورد EM الگوریتم عددی روش کمک

است. آلومینیوم قطعات عمر طول داده�های روی معمول عمر طول توزیع�های به نسبت مدل مناسب�ترین هندسی وایبل توزیع گرفت، نتیجه

کرد. بیشتری اطمینان هندسی وایبل توزیع اعتماد قابلیت تابع به می�توان بنابراین
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شبه ماکزیمم روش به فضایی ای نقطه الگوهای به مساحتی متقابل اثر فرایند برازش
درستنمایی

١ قربانی حمید

کاشان دانشگاه آمار گروه

پردازد. می فضایی نقطه�ای فرایند یک پارامترهای درستنمایی شبه ماکزیموم براوردهای تقریبی محاسبه برای تکنیکی شرح به مقاله این چکیده:

ناحیه روی انتگرال یک محاسبه با درستنمایی شبه تابع که حالی در نیست، دستیافتنی درستنمایی تابع نقطه�ای فرایند از وسیعی کالس برای

طور به را درستنمایی شبه تابع متناهی، مجموع یک توسط خاص روش یک با انتگرال این تقریب آید. می بدست صریح طور به گیری نمونه

خانواده به فرایند شرطی چگالی تابع اگر است. پواسن های پاسخ با لگ-خطی مدل یک (وزنی) درستنمایی معادل که دهد می بدست تقریبی

سرعت به توان می روش این کمک به کرد. ماکزیموم استاندارد آماری افزارهای نرم کمک به توان می را حاصل درستنمایی باشد، متعلق نمایی

وابستگی نقاط، بین متقابل اثر فضایی، روند شامل که داد برازش را ای نقطه فرایندهای از وسیعی کالس عنوان به گیبز نقطه�ای های فرایند

هستند. نقاط به شده ضمیمه اطالعات و فضایی کمکی متغیرهای بین

دیریکله. بندی موزاییک گیبز، نقطه�ای فرایندهای درستنمایی، شبه برمن-ترنر، ابزار کلیدی: واژه�های

.62M30 ،60G55 ،60K35 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

ها روش این اخیر و دادند ارایه ، فضایی ای نقطه الگوهای (ML) درستنمایی ماکزیمم براورد برای را هایی روش (١٩٨۴) تانمورا و اوگاتا

مختص که دارد نیاز ای سازی شبیه های الگوریتم و زیاد بسیار محاسبات روشMLبه اما است. یافته توسعه (١٩٩۴) دیگران و گیر توسط

برمن است. بیشتر سازی شبیه پیجیدگی و پارامتر بعد افزایش دلیل به نامانا الگوهای حالت برای روش این هزینه هستند. شده انتخاب مدل

ماکزیمم برای تکنیکی پارامترهاست، از لگ-خطی تابع یک فرایند، شرطی شدت یا شدت که فرض این گرفتن نظر در با (١٩٩٢) ترنر و

یک با را درستنمایی لگاریتم ها آن داده�اند. ارائه Rd فضای در زمانی پواسن و نامانا پواسن فرایند حالت دو برای درستنمایی تابع نمودن

این در باشد. می پواسن های پاسخ با یافته تعمیم خطی مدل یک درستنمایی لگاریتم با یکسانی فرم دارای که اند زده تقریب متناهی مجموع

درستنمایی که شود می ارایه گیبز١ نقطه�ای فرایندهای یعنی ای نقطه فرایندهای از تری وسیع کالس به برمن-ترنر ابزار تعمیم چگونگی مقاله

hamidghorbani@kashanu.ac.ir : قربانی ١حمید
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شود. می زده تقریب درستنمایی٢ شبه درستنمایی، تقریب جای به است. نمایی خانواده به متعلق ها آن

بسته از استفاده با را گیبز) نقطه�ای فرایند از خاص هایی (حالت مساحتی متقابل اثر و استراوس نقطه�ای فرایندهای نمونه عنوان به پایان در

می�دهیم. برازش داده مجموعه یک به spatstat افزاری نرم

گیبز نقطه�ای فرایندهای ١.١

کراندار پنجره در X تصادفی ای نقطه فرایند از تحقق یک x = {x١, . . . , xn} فضایی نقطه�ای الگوی شامل ها داده کنیم می فرض

فرایند درستنمایی به نسبت شان درستنمایی تابع بوسیله دیگر فرایندهای و ماناست پواسن ای نقطه فرایند پایه مدل معموال Wهستند. ⊂ Rd

Wاست. روی ١ شدت با پواسن فرایند توزیع به نسبت f(x; θ) احتمال چگالی Xدارای کنیم می فرض بنابراین شوند. می مشخص پواسن

مانا پواسن ای نقطه فرایند .١.١ تعریف

Wاست. حجم) (یا مساحت |W | و نقاط تعداد n(x) آن در که است زیر چگالی دارای λ > ٠ شدت با مانا پواسن فرایند

f(x, λ) = exp[−(λ− ١)|W |] λn(x). (١)

نامانا پواسن ای نقطه فرایند .٢.١ تعریف

روش به احتیاج تابع، این نمودن ماکزیمم کلی طور به است. زیر چگالی تابع دارای λθ(.)شدت تابع Wبا روی نامانا پواسن فرایند یک

دارد. تکراری سازی بهینه های

f(x, θ) =

n(x)∏
i=١

λθ(xi) exp

(
−
∫
W

[λθ(u)− ١]du
)
. (٢)

دو٣ به دو متقابل اثر فرایند .٣.١ تعریف

چگالی دارای hθ :W ×W → R+ متقابل اثر تابع و bθ :W ×W → R+ روند تابع Wبا روی دو به دو متقابل اثر فرایند

f(x, θ) = α(θ)

n(x)∏
i=١

bθ(xi)
∏
i<j

hθ(xi, xj). (٣)

باعث نباشد ثابت bθ(.) اگر و گذارد می تاثیر نقاط شدت روی (٣) در bθ(xi) جمالت است. ساز نرمال ثابت α(θ) > ٠ آن در که است

hθ ≡ ١ اگر باشد. می X فرایند مختلف نقاط بین متقابل) (اثر وابستگی به مربوط hθ(xi, xj) جمالت شود. می فضایی روند یک ایجاد

٢Pseudolikelihood

٣Pairwise interaction process
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نیافتنی دست تابع یک کلی حالت در (٣) در α(θ) ساز نرمال ثابت می�یابد. کاهش bθ(u)شدت تابع با نامانا پواسن فرایند یک به مدل این

مشابه های روش و کارلو مونت گیری انتگرال ،α(.) تابعی بسط از عبارتند درستنمایی نمودن ماکزیمم و α(.) تقریب های روش است. θ از

.((١٩٩۴) دیگران و (گیر تصادفی سازی بهینه و EM

هاردکُر۴ فرایند .۴.١ تعریف

شود: می تعریف (٣) رابطه در زیر مقادیر جایگزینی با که است خاص دوی به دو متقابل اثر فرایند یک هاردکُر فرایند

∀i b(xi) = β, h(xi, xj) =

 ١ ||xi − xj || > r,

٠ ||xi − xj || ≤ r

است: زیر صورت به فرایند این چگالی تابع است. ثابت فاصله یک r > ٠ آن در که

f(x, θ) =

 α(θ)βn(x) ||xi − xj || > r باشیم: داشته i ̸= j تمام ازای به اگر

٠ o.w.

استراوس۵ فرایند .۵.١ تعریف

قراردادن با و کر هارد فرایند تعمیم از استراوس فرایند

∀i b(xi) = β, h(xi, xj) =

 ١ ||xi − xj || > r,

γ ||xi − xj || ≤ r

مساوی یا کمتر ا�ی فاصله که است x در متمایز نقاط زوج تعداد s(x) آن در که است، زیر صورت به فرایند این چگالی تابع آید. می بدست

دارند. r

f(x, θ) = α(θ)βn(x)γs(x), s(x) = #{(i, j) : i < j, ||xi − xj || ≤ r}

داشت. کرخواهیم هارد فرایند γ = ٠ اگر و β شدت با پواسن فرایند γ = ١ اگر کند. می کنترل را نقاط بین متقابل اثر شدت γ پارامتر

دارد. نقاط بین منفی) (وابستگی بازداری۶ رفتار فرایند، ٠ < γ < ١ برای

مساحتی٧ متقابل اثر فرایند .۶.١ تعریف

۴Hard core process

۵Strauss process

۶Inhibition

٧Area-interaction process
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W ⊂ R٢ پنجره در که ای نقطه الگوی چگالی تابع حالت ترین ساده در است. مراتب تمام متقابل اثرات دارای مساحتی، متقابل اثر فرایند

صورت به شود می مشاهده

f(x, θ) = α(θ)βn(x)γ−A(x)

xi ∈ x مرکز به هایی دیسک اجتماع A(x)مساحت و متقابل اثر پارامتر γ > ٠ و شدت پارامتر β > ٠ ساز، نرمال ثابت α(θ) که است،�

باشد. می ای٩ خوشه فرایند γ > ١ و منظم٨ فرایند γ < ١ پواسن، فرایند با متناظر γ = ١ است. r شعاع و

درستنمایی شبه ٢

حتی است. مشکل (١) درستنمایی با نقطه�ای، فرایندهای درستنمایی توابع نمودن ماکزیمم و ارزیابی عموماً نامانا، پواسن فرایندهای جز به

جایگزین یک درستنمایی شبه تابع است. θ از نیافتنی دست تابع که هستند ساز نرمال ثابت یک شامل (٣) در ساده نمایی خانواده های مدل

.((١٩٩۴) دیگران و ،دیگل (١٩٩١) مولر و (ینسن است درستنمایی تابع برای مناسب

شرطی شدت تابع ١.٢

نه تعبیر و دهیم می نشان λ(u;x) نماد با را آن که داریم u ∈ W مکان یک در X شرطی شدت به احتیاج درستنمایی شبه ساختن برای

این شرط به du مساحت به uکوچک بسیار همسایگی یک در X فرایند از نقطه یک کردن پیدا شرطی احتمال که است این آن دقیق چندان

.λ(u;x)du با است برابر باشند منطبق x بر فرایند بقیه که

شود: می تعریف زیر صورت به u ∈W مانند نقطه یک در شرطی شدت ،W روی f چگالی تابع با گیبز فرایند هر برای

λ(u;x) =
f(x ∪ {u})

f(x)
(u /∈ x)

λ(xi;x) =
f(x)

f(x− {xi})
(xi ∈ x)

است. آمده زیر در گیبز فرایندهای برخی شرطی شدت تابع

است. λ(u,x) = λ شرطی شدت دارای λ شدت با مانا پواسن ای نقطه فرایند الف)

پیامدی x به شدت این نبودن وابسته باشد. می u هر ازای به λ(u,x) = λ(u) شرطی شدت دارای λ(.)شدت با نامانا پواسن ب)فرایند

است. پواسن فرایند استقالل خاصیت از

٨Regular process

٩Cluster process
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است: زیر شرطی شدت دارای (٣) دو به دو متقابل اثر فرایند ج)

λθ(u;x) = bθ(u)

n(x)∏
i=١, xi ̸=u

hθ(u, xi).

است. شده حذف باال شرطی شدت در (٣) در نیافتنی دست ساز نرمال ثابت که کنید توجه

است: زیر شرطی شدت دارای کُر هارد فرایند د)

λ(u;x) =

 β ||u− xi|| > r باشیم: داشته iها تمام ازای به اگر

٠ o.w.

فاصله�ی با x نقاط تعداد t(u,x) = s(x ∪ {u}) − s(x) که است λ(u;x) = βγt(u,x) شرطی شدت دارای استراوس فرایند ه�)

u مکان در تصادفی نقطه یک گرفتن قرار شانس که است این γ < ١ وقتی باال شرطی شدت تعبیر است. u از r مساوی یا کمتر

است. کم دارد، وجود u همسایگی در نقطه زیادی تعداد که هنگامی

مساحت B(u,x) = A(x ∪ {u}) − A(x) که است λ(u,x) = βγ−B(u,x) شرطی شدت دارای مساحتی متقابل اثر فرایند و)

است. نشده پوشانده r شعاع و xi ∈ x نقاط دیگر مرکز به دیگر های دیسک توسط که است r شعاع و u مرکز به دیسک از قسمتی

شعاع به دیسک یک در واقع خاک درون از را آب و غذایی مواد گیاه هر که کرد تصور چنین توان می باشند، گیاه یا درخت نقاط اگر

بدون است قادر u مکان در جدید گیاه یک که کرد تعبیر آزاد١٠ منطقه�ای عنوان به توان می را B(u,x) بنابراین کند. می جذب r

که کرد تعبیر چنین این توان می را باال شرطی چگالی تابع γ < ١ برای بپردازد. غذایی مواد و آب جذب به دیگر گیاهان با رقابت

دارد. کمی شانس است کوچک آزاد منطقه�ای وقتی u نقطه در گرفتن قرار برای تصادفی نقاط یک

درستنمایی شبه تعریف ٢.٢

تعریف زیر صورت به را A ⊆ W مجموعه زیر یک روی λθ(u;x) شرطی شدت با ای نقطه فرایند یک درستنمایی شبه (١٩٧٧) بساگ

داد: ارائه PL براوردهای مزیت مورد در هایی مثال و نمود

PLA(θ,x) =

( ∏
xi∈A

λθ(xi;x)

)
exp

(
−
∫
A

λθ(u;x)du

)
(۴)

١٠Unclaimed zone
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است: زیر صورت به ترتیب به درستنمایی شبه دو، به دو متقابل اثر فرایند و پواسن فرایند یک برای

PLA(θ,x) =

n(x)∏
i=١

λθ(xi) exp

(
−
∫
W

λθ(u)du

)

PLA(θ,x) =

(n(x)∏
i=١

bθ(xi)
∏
i ̸=j

hθ(xi, xj)

)
exp

(
−
∫
W

bθ(u)

n(x)∏
i=١

hθ(u, xi)du

)
; (۵)

λθ(u;x) چون ضعیف متقابل اثر با فرایندهایی برای است. شده جایگزین (۵) در نمایی انتگرال یک با (٣) درستنمایی در ساز نرمال ثابت

متقابل اثر اگر بنابراین است. درستنمایی تقریباً درستنمایی شبه و پواسن تقریباً فرایند زد، تقریب خوبی به u از فقط تابعی با توان می را

باشد. نمی کارا MPLE است، قوی متقابل اثر وقتی کاراست. MPLE باشد، ضعیف

لگ-خطی حالت ٣.٢

است: زیر فرم به لگ-خطی ها آن شرطی شدت زیرا شویم می متمرکز گیبز نقطه�ای فرایندهای روی بخش این در

λθ(u;x) = exp
(
θTS(u;x)

)
, (۶)

درستنمایی چنین برای مثال یک شود. می Wتعریف به متعلق u نقطه هر در که است فضایی کمکی متغیرهای از برداری S(u;x) آن در که

باشد. می θ پارامتر با نمایی خانواده درستنمایی هایی،

معادالت گاه آن باشد. کراندار یکنواخت طور به θ ∈ Θ و u ∈ W در ثابت x هر ازای به ||S(u;x)|| exp
(
θTS(u;x)

)
کنید فرض

دهد: می نتیجه ∂
∂θ logPLA(θ,x) = ٠ صورت به MPL نرمال

n∑
i=١

S(xi;x) =

∫
A

S(u;x) exp
(
θTS(u;x)

)
du. (٧)

برای حداقل MPLE براوردگرهای که دهد می نشان (١٩٩٢) ترنر و برمن دارد. تکراری های الگوریتم به نیاز (٧) عددی حل معموال

است نرمال مجانباً و سازگار می�کند صدق مناسب نظم شرایط هادر آن متقابل اثر تابع که مانا دو به دو متقابل اثر فرایندهای

درستنمایی شبه ماکزیمم برای برمن-ترنر ابزار ٣

است. تقریبی MPL براوردهای محاسبه آن هدف که شود می توصیف محاسباتی ابزار یک بخش این در

٧٨٧



ابزار ایجاد ١.٣

.A = W کنیم می فرض راحتی برای که باشد (۴) درستنمایی شبه و λθ(u;x) شرطی شدت با گیبز ای نقطه فرایند یک X کنید فرض

زنیم: می تقریب زیر صورت به بندی١١ مربع قاعده کمک به و متناهی مجموع یک با را (۴) رابطه ∫انتگرال
W

λθ(u;x)du ≈
m∑
j=١

λθ(uj ;x)wj , (٨)

باشند. می
∑m
j=١ wj = |W | شرط� با مربعی های وزن wj > ٠ Wو در نقاطی uj , j = ١, . . . ,m که

آید: می بدست زیر صورت به درستنمایی شبه لگاریتم از تقریب یک ترتیب این به

logPLA(θ,x) ≈
n(x)∑
i=١

log λθ(xi;x)−
m∑
j=١

λθ(uj ;x)wj . (٩)

صورت به توان می را (٩) فرمول باشد، {xi, i = ١, . . . , n} شده مشاهده نقاط همه�ی شامل {uj , j = ١, . . . ,m} نقاط فهرست اگر

کرد: بازنویسی زیر

logPLA(θ,x) ≈
m∑
j=١

(yj log λj − λj)wj , (١٠)

داریم: و yj = zj/wj و λj = λθ(uj) آن در که

zj =

 ١ (uj ∈ x) باشد، شده مشاهده نقطه یک uj اگر

٠ (uj /∈ x) باشد، ساختگی نقطه یک uj اگر
(١١)

کار شیوه ٢.٣

است: زیر صورت به کار شیوه خالصه طور به

شوند، تشکیل مربعی نقاط تا کنید ترکیب xi نقاط با را ها آن و Wتولید در ساختگی متغیرهای از مجموعه یک .١

کنید، محاسبه را wj مربعی های وزن .٢

کنید، محاسبه را yj = zj/wj و داده تشکیل (١١) مطابق را zj نشانگر متغیرهای .٣

کنید، محاسبه بردار) یک عناصر فرم به االمکان (حتی مربعی نقطه هر در را νj = S(uj ,x) مقادیر .۴

دهید. برازش را log λj = θT νj که yj ∼ P (λj) لگ-خطی پواسن رگرسیون مدل R افزار نرم از استفاده با .۵

١١Quadrature rule
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متغیرهای از فهرست یک ابتدا که کرده�اند استفاده صورت این به دیریکله١٢ سنگفرش از مربعی های وزن تولید برای (١٩٩٢) ترنر و برمن

نقطه به مربوط wj های وزن شود. می محاسبه نقاط کل مجموعه دیریکله سنگفرش سپس شود. می اضافه شده مشاهده های داده به ساختگی

به W ابتدا که ترتیب این به دارد. وجود نیز دیگری ارزانتر محاسباتی روش است. متناظر سلول مساحت با متناظر ساختگی) یا (داده uj
به شود. می داده قرار تصادفی یا سیتماتیک طور به ساختگی متغیر یک سلول هر در سپس و شده افراز برابر های مساحت با Tk های سلول

است. متناظر سلول در واقع ساختگی) یا (داده نقاط تعداد nj و سلول مساحت a که شود می داده wj = a/nj وزن uj هر

spatstat در گیبز فرایندهای برازش ۴

پارامترها به نسبت شرطی شدت ها آن برای که دارد را گیبز فرایندهای بزرگ کالس به متعلق های مدل برازش توانایی spatstat در ppm تابع

پارامترهای دیگر و منظم پارامترهای را باال خطی لگ فرم در موجود θ پارامتر دارد. log λθ(u;x) = θTS(u;x)صورت به لگ-خطی فرم

log λθ(u;x) = log β + (log λ)t(u;x) صورت به توان می را استراوس فرایند شرطی شدت مثال برای نامند. می نامنظم را مدل

به زیر صورت به شرطی شدت spatstat در است. نامنظم r متقابل اثر فاصله و منظم پارامترهای θT = (log β, log λ) بنابراین نوشت.

شود: می تجزیه باالتر مراتب و اول مرتبه جمالت

log λθ(u;x) = ηS(u) + ψV (u;x) (١٢)

یک کند. می توصیف را نقاط بین متقابل اثر V (u;x) باالتر مرتبه جمله و کمکی متغیر اثر یا فضایی نامانایی S(u) اول مرتب جمله

دستور در شود. می برازش ppm(X, trend, interaction, correction...) دستور توسط (١٢) شکل به شرطی شدت با ای نقطه فرایند

interaction ، فضایی روند جمله تخصیص برای S(u) ای، نقطه الگوی های داده تخصیص برای X از اند هاعبارت شناسه ترتیب به باال

دستور مثال عنوان به . است مرز اثر تصحیح نوع تخصیص برای correction و باشد می ای فاصله میان متقابل اثر جمالت توصیف برای

برازش سلول های داده به r = ٠/١ متقابل اثر شعاع با استراوس فرایند یک ppm(cells, 1, Strauss(0.1),correction=”Ripley”)

و β̂ = ٢٩۴/۴۶ از عبارتند شده برازش پارامترهای . است مانا فرایند که معنی این به است ثابت 1 فضایی روند جمله دهد. می

به لگ-خطی تابع یک آن b(u) که λ(u;x) = b(u)γt(u;x) شرطی چگالی با نامانا استراوس فرایند یک برازش برای .γ̂ = ٠/٠١۵
برای همچنین ppm(cells, x+y, Strauss(0.1), correction=”Ripley”) نویسیم می است، log b(x, y) = β٠ + β١x+ β٢y فرم

.ppm(cells, 1, AreaInter(r=0.06)) نویسیم می cell های داده به مساحتی متقابل اثر فرایند یک برازش

١٢ Dirichlet tessellation
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گیری نتیجه ۵

درستنمایی شبه براوردگرهای عمده مزیت باشد. می درستنمایی شبه روش به گیبز ای نقطه های مدل برازش برای مهم ابزار یک شرطی شدت

نمونه�های برای کارایی عدم و اریبی هاهم آن عمده اشکال است. محاسبه قابل براحتی مهم گیبز های مدل شرطی شدت حداقل که است این

دارد. وجود ها آن بهبود برای هایی الگوریتم و هستند محاسبه قابل R افزار نرم های قابلیت از استفاده با براحتی ها براورد این است. کوچک
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نمايی توزيع در هيبريد شده سانسور های داده اساس بر ميانه بيزی بينی پيش

امیری١ خوشخو زهرا رمضانی، معصومه میرمصطفائی، کامل تقی سیدمحمد

آمار گروه مازندران، دانشگاه

های روش کمک به نمايی، توزيع در آينده زوج نمونه ميانه برای هيبريد شده سانسور های داده اساس بر تا داريم قصد مقاله اين در چکیده:

دوم توان متقارن زیان تابع اساس بر بیز ای نقطه های کننده بینی پیش بیابیم. بينی پيش های فاصله و ای نقطه های کننده بينی پيش بیزی

های بازه و برابر های دم با دوطرفه بینی پیش های فاصله ای، فاصله بینی پیش برای آیند. می دست به الینکس نامتقارن زیان تابع و خطا

گردد. می ارائه شده سازی شبیه مثال یک پایان، در شوند. می گرفته نظر در پسین چگالی باالترین

میانه. بینی، پیش فاصله هیبرید، سانسور الینکس، زیان تابع بیزی، بین پیش چگالی تابع کلیدی: واژه�های

.62N01 ،62F15 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

نشده مشاهده تصادفی متغیر یک مقدار حدس یا تخمین معنی به حقیقت در بینی پیش است. گیری تصمیم در اصلی عنصر یک بینی پیش

نمونه یک های داده نمایید فرض اکنون است. برخوردار باالیی اهمیت از عمر طول آزمایشات جمله از آماری موضوعات از بسیاری در که است

حالت این در کنیم. بینی پیش آینده در دیگر نمونه یک از را آینده تصادفی متغیرهای تا بخواهیم و داریم اختیار در را تصادفی متغیرهای از

مسائل به مقاله این دهد. می رخ ای نمونه دو بینی پیش مساله و هستند مستقل آینده در بینی پیش قابل متغیرهای و شده مشاهده متغیرهای

است. پرداخته ای نمونه دو بینی پیش

از برخی است ممکن که هستیم مواجه هایی نمونه با آمار، علم کاربردی های زمینه دیگر و عمر طول آزمایشات در اوقات از بسیاری

است ممکن امر این اند. نرسیده نتیجه به یا اند نشده ثبت نمونه مشاهدات همه نتیجه در و اند شده محدود مطالعه مورد تصادفی متغیرهای

سانسور را ای آمده پیش محدودیت چنین این گردد. طراحی آزمایشگر خود توسط قبل از یا و گردد تحمیل مشاهدات بر غیرعمدی صورت به

طرح است. گرفته قرار بررسی مورد ها آن خواص از بسیاری و اند شده معرفی مختلف حاالت در سانسورها از متنوعی انواع تاکنون گوییم.

آزمون هیبرید، سانسور در بگیرید. نظر در عمر طول آزمون یک در را آزمایشی مولفه n شد. معرفی (١٩۵۴) اپستین توسط هیبرید سانسور

در آزمون بنابراین یابد. می خاتمه T شده تعیین پیش از زمان به رسیدن یا و است) ثابت r ) مولفه (r ≤ n) r-امین شکست محض به

r-امین اگر یابد، می خاتمه T زمان در آزمون و دهد رخ T زمان از قبل شکست r-امین اگر یابد می خاتمه شکست r-امین مشاهده زمان

z.khoshkhoo@stu.umz.ac.ir : امیری خوشخو ١زهرا



در ترتیبی آماره k-امین نمایانگر Xk:n که کنید فرض دارد. شهرت I نوع هیبرید سانسور به سانسور این دهد. رخ T زمان از بعد شکست

از قبل ها شکست تعداد d که باشد می (x١:n, · · · , xd:n) صورت به سانسور این در شده مشاهده نمونه گاه آن باشد، n حجم به ای نمونه

II نوع و I نوع معمولی های سانسور که است واضح .xd:n ≤ min{xr:n, T} < xd+١:n و d ≤ r نتیجه در و است آزمایش خاتمه

با رابطه در بیشتر جزئیات برای آیند. می دست به T =∞ و r = n قراردادن با ترتیب به که هستند هیبرید سانسور از خاصی های حالت

نمود. مراجعه (٢٠١٢) کوندو و باالکریشنان به توان می هیبرید سانسور

باشد زیر صورت به آن احتمال چگالی اگرتابع است θ پارامتر با نمایی توزیع دارای X تصادفی متغیر گوییم

fX(x) = θ exp{−θx}, x > ٠, θ > ٠. (١)

می جمله آن از که نمودند مطالعه را هیبرید شده سانسور های داده اساس بر نمایی توزیع در بینی پیش و استنباط مساله به بسیاری آماردانان

معیاری عنوان به میانگین های ضعف از یکی دانیم می که طور همان نمود. اشاره (٢٠٠٣) همکاران و چیلدز و (١٩٩٢) ابراهیمی به توان

به نسبت وسط، مرتب آماره یعنی میانه عوض در است. الگو تغییرات و افتاده دور های داده نسبت آن باالی حساسیت ها داده (١) تمرکز برای

باشد mفرد = ٢s+١ نمونه حجم اگر بگیرید. نظر در را Y١, · · · , Ym تصادفی نمونه است. برخوردار کمتری حساسیت از الگو مفروضات

.Ỹm = ١
٢ [Ys:m+Ys+١:m] از است عبارت میانه باشد، mزوج = ٢s نمونه حجم اگر و بود خواهد میانه مرتب آماره (١+k)-امین گاه آن

توان می جمله آن از که اند پرداخته میانه بینی پیش به آماردانان از تعدادی آینده، نمونه های داده تمرکز معیار عنوان به میانه اهمیت به توجه با

بینی پیش هدف مقاله این در کرد. اشاره (٢٠٠١) الحسینی و (١٩٩٩) جاهین و الحسینی ،(١٩٩۴) الوکیل و آشور ،(١٩٨٣) گولباد به

٢ بخش در مقاله اصلی نتایج است. بیزی های روش کمک به نمایی توزیع در هیبرید شده سانسور های داده اساس بر آینده زوج نمونه میانه

شود. می ارائه ٣ بخش نیزدر شده سازی شبیه مثال یک و گردند می ذکر

آینده زوج نمونه میانه بیزی بینی پیش ٢

نمونه میانه برای نمایی توزیع از هیبرید شده سانسور های داده اساس بر بیزی های روش از استفاده با تا بود خواهیم صدد در بخش، این در

از تصادفی نمونه یک Xn ، · · · ، X٢ ، X١ که کنید فرض بیابیم. ای نقطه و ای فاصله های کننده بینی پیش توزیع همین از آینده زوج

از است عبارت ،(X١, · · · , Xd) هیبرید، سانسور نمونه توأم احتمال چگالی تابع گاه آن باشند، پارامتری یک نمایی توزیع

fX١,...,Xd
(x١, . . . , xd; θ) = Cθd exp

{
θ

[
d∑
i=١

xi + (n− d)T٠

]}
, θ > ٠,

این بر سعی باشد. می π(θ) پیشین توزیع دارای که شود می فرض تصادفی متغیر یک θ بیزی دیدگاه در است. ساز نرمال ثابت ضریب C که

گیریم می نظر در زیر صورت به را π پیشین توزیع لذا گیریم، بهره θ برای مزدوج پیشین توزیع یک از که است

π(a,b)(θ) ∝ θa−١e−bθ, θ > ٠, a > ٠, b > ٠, (٢)
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تعیین پژوهشگر قبلی دانش به توجه با که هستند پیشین توزیع پارامترهای b و a که

a = b = ٠ دادن قرار با آیند. می دست به سادگی به b و a گاه آن باشند، دانسته θ واریانس و میانگین اگر مثال عنوان به گردند. می

خواهد زیر صورت به x = (x١, · · · , xd) داشتن اختیار در شرط به θ پسین توزیع آید. می دست به بخش گاهی غیرآ یا ناسره پیشین توزیع

بود

π(a,b)(θ|x) =
[ξ(x) + b]a+d

Γ(a+ d)
θa+d−١ e−θ[ξ(x)+b], θ > ٠,

که

ξ(x) =
d∑
i=١

xi + (n− d)T٠,

.θ|x ∼ Γ(a+ d, ξ(x) + b) دیگر عبارتی به است. کامل گامای تابع نماد Γ(·) و

سانسور نمونه از که باشد آینده در نمایی توزیع mاز = ٢s حجم به زوج تصادفی نمونه یک Ym ، · · · ، Y٢ ، Y١ که کنید فرض اکنون

عبارت دهیم، می نشان Ỹm با را آن که نمونه میانه احتمال چگالی تابع صورت، این در .s ∈ N و است مستقل (X١, · · · , Xd) هیبرید

[(١٩٩٩) جاهین و الحسینی به کنید [رجوع از است

fỸm
(y) = D(s)θ

[
(−١)s−١θye−mθy +

s−٢∑
j=٠

aj(s)

j − s+ ١{e
−mθy − e−(j+s+١)θy}

]
,

.D(s) = ٢m!
[(s−١)!]٢ و aj(s) = (−١)j

(
s−١
j

)
،y > ٠ که

آید می دست به زیر صورت به هیبرید شده سانسور نمونه داشتن اختیار در شرط به Ỹm برای بيزی بين پيش احتمال چگالی تابع بنابراين

ϕỸm
(y|x) =

∫ ∞
٠

fỸm
(y)π(a,b)(θ|x)dθ

= D(s)
(b+ t)d+a

Γ(d+ a)

∫ ∞
٠

θd+a−١e−θ[ξ(x)+b]

×θ
[
(−١)s−١θye−mθy +

s−٢∑
j=٠

aj(s)

j − s+ ١ (e
−mθy − e−θ(j+١+s)y)

]
dθ

= D(s)(ξ(x) + b)δδ

[
y(−١)s−١(δ + ١)[my + ξ(x) + b]−(δ+٢)

+
s−٢∑
j=٠

aj(s)

j − s+ ١

{
(my + ξ(x) + b)−(δ+١) − [(j + s+ ١)y + ξ(x) + b]−(δ+١)

}]
.δ = d+ a و y > ٠ که
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بیزی ای نقطه بینی پیش ١.٢

بینی، پیش مبحث در آوریم. می دست به الینکس و خطا دوم توان زیان های تابع تحت را Ỹm ای نقطه های کننده بینی پیش بخش، این در

شود می تعریف زیر صورت به خطا دوم توان زیان تابع

L١(Y, Ŷ ) = (Ŷ − Y )٢,

زیان که معنا بدان است متقارن خطا دوم توان زیان تابع است. Y کننده بینی پیش Ŷ و آینده در بینی پیش قابل مشاهده واقعی مقدار Y که

خطا، دوم توان زیان تابع تحت میانه برای ای نقطه کننده بينی پيش شود. می گرفته نظر در یکسان بینی کم-پیش و بینی بیش-پیش از ناشی

آید می دست به زیر صورت به که باشد می Ỹm بیزی بینی پیش توزیع میانگین

̂̃
Ym =

∫ ∞
٠

yϕỸm
(y|x)dy

=
D(s)(b+ ξ(x))

δ − ١

[
(−١)s−١
۴s٣ −

s−٢∑
j=٠

aj(s)

j + s+ ١

{
١
m٢ +

١
(j − s+ ٢(١

}]
.

محققان منظور، این برای است. متفاوت ها آن از ناشی زیان و نیستند یکسانی اهمیت دارای بینی بیش-پیش و بینی کم-پیش عمل، در گاهی

مقدار طرف یک در که نمود معرفی را محدبی زیان تابع (١٩٧۵) واریان میان، این در نمودند. معرفی را گوناگونی نامتقارن های زیان تابع

زیر صورت به بینی پیش مساله در و دارد شهرت الینکس زیان تابع به که یابد می افزایش نمایی صورت به دیگر طرف و خطی صورت به زیان

شود می تعریف

L٢(Y, Ŷ ) = b[exp{c(Ŷ − Y )})− c(Ŷ − Y )− ١], b > ٠, c ̸= ٠,

مثبت c اگر شود. انتخاب مناسب طور به باید c پارامتر مقدار و عالمت .b = ١ که نمود فرض توان می مساله کلیت دادن دست از بدون که

(١٩٨۶) زلنر به رابطه این در بیشتر جزئیات برای برعکس، و است بینی کم-پیش به نسبت بیشتری زیان دارای بینی بیش-پیش باشد،

از است عبارت الینکس زیان تابع تحت میانه برای ای نقطه کننده بینی پیش نمایید. مراجعه

Ỹ ∗m = −١
c
log

(∫ ∞
٠

e−cyϕỸm
(y|x)dy

)
= −١

c
log

(
D(s)(b+ ξ(x))δδ

[
(−١)s−١(δ + ١)

∫ ∞
٠

ye−cy(my + t+ b)−(δ+٢)dy

+

s−٢∑
j=٠

aj(s)

j − s+ ١

{∫ ∞
٠

e−cy(my + ξ(x) + b)−(δ+١)dy

−
∫ ∞
٠

e−cy[(j + s+ ١)y + b+ ξ(x)]−(δ+١)dy

}])
,
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داریم z = my + ξ(x) + b متغیر تغییر با باشند. همگرا و موجود فوق های انتگرال که آن شرط ∫به ∞
٠

ye−cy(my + ξ(x) + b)−(δ+٢)dy =
١
m٢ exp{c(ξ(x) + b)/m}

{∫ ∞
ξ(x)+b

z−δ−١e
−c
m zdz

−(ξ(x) + b)

∫ ∞
ξ(x)+b

z−δ−٢e
−c
m zdz

}
,

داریم مشابه طور به ∫و ∞
٠

e−cy(my + t+ b)−(δ+١)dy =
١
m

exp{c(ξ(x) + b)/m}
∫ ∞
ξ(x)+b

z−δ−١e
−c
m zdz.

[(٢٠٠٠) ریزیک و [گرادشتاین برد کار به ها انتگرال حل برای را زیر رابطه توان می باشد، طبیعی عدد δ ∫اگر ∞
u

e−pz

zδ+١ dz = A١(δ, p)Ei(−pu) +A٢(δ, p, u), p > ٠,

که

A١(δ, p) =
(−١)δ+١pδ

δ!
, A٢(δ, p, u) =

e−pu

uδ

δ−١∑
k=٠

(−١)kpkuk
δ(δ − ١)...(δ − k) ,

[(٢٠٠٠) ریزیک و [گرادشتاین است زیر صورت به x < ٠ برای آن بسط که دارد نام نمایی انتگرال تابع Ei(−x) و

Ei(x) = γ + ln(−x) +
∞∑
k=١

xk

k.k!
,

به الینکس زیان تابع تحت است، طبیعی عدد δ که حالتی در میانه بیز کننده بینی پیش نتیجه در است. اویلر ثابت γ ≃ ٠٫ ۵٧٧٢ آن در که

آید می دست به زیر صورت
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Ỹ ∗m = −١
c
log

(
D(s)[b+ ξ(x)]δδ

[
(−١)s−١
m٢ (δ + ١) exp{c(ξ(x) + b)/m}

×
{
A١(δ, c/m)Ei(−c[b+ ξ(x)]/m) +A٢(δ, c/m, ξ(x) + b)

−(ξ(x) + b)[A١(δ + ١, c/m)Ei(−c[b+ ξ(x)]/m) +A٢(δ + ١, c/m, ξ(x) + b)]

}
+
s−٢∑
j=٠

aj(s)

j − s+ ١

×
{
١
m

exp{c(ξ(x) + b)/m}[A١(δ, c/m)Ei(−c[b+ ξ(x)]/m) +A٢(δ, c/m, ξ(x) + b)]

− ١
j + s+ ١ exp{c(ξ(x) + b)/(j + s+ ١)}

×[A١(δ, c/(j + s+ ١))Ei(−c[b+ ξ(x)]/(j + s+ ١)) +A٢(δ, c/(j + s+ ١), ξ(x) + b)]

}])
.

به که [(٢٠٠٠) ریزیک و گرادشتاین به کنید [رجوع آید می دست به ویتیکر١ تابع حسب بر انتگرال نباشد، طبیعی عدد δ که حالتی در اما

کنیم. می نظر صرف آن جزئیات ذکر از تابع این پیچیدگی علت

بیزی ای فاصله بینی پیش ٢.٢

داریم آوریم. می دست به Ỹm برای را بیزی بین پیش بقای تابع ابتدا

Pr(Ỹm > y|x) =

∫ ∞
y

ϕỸm
(z|x)dz

= D(s)δ[ξ(x) + b]δ
[
(−١)s(δ + ١)

∫ ∞
y

z(mz + ξ(x) + b)−(δ+٢)dz

+
s−٢∑
j=٠

aj(s)

j − s+ ١

{∫ ∞
y

(mz + ξ(x) + b)−(δ+١)dz

−
∫ ∞
y

[(j + s+ ١)z + ξ(x) + b]−(δ+١)
}
dz

]
.

Whittaker function ١
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داریم سازی ساده از بعد و جزء به جزء انتگرال طریق از

P (Ỹm > y|x) = D(s)

[
(−١)s−١δy

[
١+my/(ξ(x) + b)

]−(δ+١)

m(ξ(x) + b)

+
(−١)s−١

[
١+my/(ξ(x) + b)

]−(δ+١)

(m)٢

+
s−٢∑
j=٠

aj(s)

j − s+ ١

{[١+my/(ξ(x) + b)
]−δ

m
−
[
١+ (j + s+ ١)y/(ξ(x) + b)

]−δ
j + s+ ١

}]
.

آید می دست به زیر معادله دو حل از Ỹm برای برابر های دم با ١)١٠٠− α)٪ دوطرفه فاصله یک بین پیش های کران

Pr(Ỹm > L|x) = ١− α

٢ و Pr(Ỹm > U |x) = α

٢ ,

شوند. می نامیده بیزی بینی پیش فاصله این باالی و پایین های کران ترتیب به U و L که

یعنی باشد هیبرید سانسور اساس بر Ỹm بین پیش توزیع γ-ام باالیی چندک εỸm;γ(a, b, d) که کنید فرض

Pr(Ỹm > εỸm;γ(a, b, d)|x) = γ,

اساس بر Ỹm برای ( ET PI٢ ) برابر های دم با ١٠٠(١−α)٪پوشش سطح با دوطرفه بیزی بینی پیش فاصله یک که است واضح گاه آن

از است عبارت هیبرید )سانسور
εỸm;١−α

٢
(a, b, d), εỸm;α٢

(a, b, d)
)
. (٣)

سطح با طرفه یک بیزی بین پیش های بازه پایین و باال های کران یا حدود ترتیب به εỸm;١−α(a, b, d) و εỸm;α(a, b, d) مقادیر همچنین

و آید نمی دست به Ỹm بیزی بین پیش توزیع های چندک برای ای بسته صورت کلی حالت در هستند. Ỹm برای ١)١٠٠ − α)٪ پوشش

یافت. را ها چندک عددی های روش کمک به باید

باالترین بینی پیش فاصله بیابیم. نیز Ỹm برای نیز را ( HPD PI٣ ) پسین چگالی باالترین بینی پیش فاصله تا مندیم عالقه همچنین

چگالی تابع مقدار دیگر عبارت به دارد، را مقدار بیشترین نقاط آن ازای به بین پیش احتمال چگالی تابع که است نقاطی شامل پسین چگالی

چگالی تابع که جا آن از دارند. قرار بازه از بیرون که است نقاطی از بیشتر گیرند می قرار بازه این درون که نقاطی ازای به بین پیش احتمال

١٠٠ ٪ (١− α) پوشش سطح با پسین چگالی باالترین بینی پیش بازه است، مدی تک s ≥ ٢ ازای به Ỹm برای بیزی بین پیش احتمال

است زیر معادله دو حل مستلزم (w١, w٢) فرم به حالت این در Ỹm ∫برای w٢

w١

ϕỸm
(y|x)dy = ١− α و ϕỸm

(w١|x) = ϕỸm
(w٢|x).

equi-tailed prediction interval٢

highest posterior density prediction interval٣
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شده سازی شبیه مثال ٣

داده کنیم. می تولید ٣٠ حجم به ای نمونه θ = ٢ پارامتر با نمایی توزیع از کار، این برای دهیم. می ارائه سازی شبیه مثال یک بخش این در

از عبارتند شده تولید های

گیریم. می نظر در را زیر طرح دو حال

.T٠ = min{xr:n, T} = ٠/٨٧۴٩ ،d = ٢۵ نتیجه در xr:n < T طرح، این در :T = ١ و r = ٢۵ :١ طرح

.T٠ = min{xr:n, T} = ٠/۶٩٠٧ ،d = ٢٢ نتیجه در xr:n > T طرح، این در :T = ٠/٧۵ و r = ٢۵ :٢ طرح

این که کنیم می فرض کرده، تولید θ = ٢ پارامتر با نمایی توزیع از m = ١٠,١۶,٢۴ های حجم به دیگر مستقل نمونه سه همچنین

می نظر در (a, b) ابرپارامترهای برای مورد سه همچنین، کنیم. بینی پیش را ها آن میانه داریم قصد که هستند آینده در هایی نمونه ها، نمونه

این تحت کنیم. می گذاری نام III و II I، موارد با ترتیب به راست به چپ از را ها آن که (a, b) = (٠,٠), (١,١) و (٢,٢) موارد گیریم.
بیزی بینی پیش های فاصله و c = −٠/٢۵ و ٠/٢۵ با الینکس و خطا دوم توان زیان توابع تحت بیز ای نقطه های کننده بینی پیش شرایط

پسین چگالی باالترین بینی پیش های بازه همراه به برابر های دم با درصد ٩۵ پوشش سطح با دوطرفه

زیان تابع تحت کننده بینی پیش شود می مشاهده اند. شده ارائه ١ جدول در نتایج آوریم. می دست به را درصد ٩۵ پوشش سطح با

مقادیر گرفتن قرار همچنین و واقعی مقادیر به ای نقطه های کننده بینی پیش مقادیر نزدیکی آید. نمی دست به ها حالت برخی برای الینکس

دارد. نتایج بودن بخش رضایت از حاکی بینی پیش های فاصله درون واقعی
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شده. سازی شبیه مثال برای آینده زوج میانه برای بیز ای فاصله و ای نقطه های کننده بینی پیش :١ جدول

١ طرح برای نتایج

Ỹ ∗
m Ỹ ∗

m

مورد m میانه واقعی مقدار ̂̃
Ym c = ٠/٢۵ c = −٠/٢۵ ET PI HPD PI

I ١٠ ٠/٣٧۵٨ ٠/۴٣٠٩ ٠/۴٢۵٨ – (٠/١۴٢۴, ٠/٩٢۶١) (٠/١٠٢۴,٠/٨٣۴٨)

١۶ ٠/۴٣٨۵ ٠/۴١۵۴ ٠/۴١٢۴ ٠/۴١٨۵ (٠/١٨٢٣, ٠/٧٨٧۵) (٠/١۵١۵,٠/٧٢٧٧)

٢۴ ٠/٣٩٧۵ ٠/۴١٢٩ ٠/۴١٠٢ ٠/۴١۵۶ (٠/١٩١٣, ٠/٧۶١٢) (٠/١۶٢٩,٠/٧٠۶۶)

II ١٠ ٠/٣٧۵٨ ٠/۴۴٣۵ ٠/۴٣٨٢ – (٠/١۴٧٠, ٠/٩۵٠٠) (٠/١٠۶١,٠/٨۵٧٣)

١۶ ٠/۴٣٨۵ ٠/۴٣١۵ ٠/۴٢٧۶ ٠/۴٣۵٣ (٠/١٧۵٣, ٠/٨۴۶٢) (٠/١۴١۴,٠/٧٧٧٢)

٢۴ ٠/٣٩٧۵ ٠/۴٢۵٠ ٠/۴٢٢٢ ٠/۴٢٧٨ (٠/١٩٧٨, ٠/٧٨٠٠) (٠/١۶٩٠,٠/٧٢۴٩)

III ١٠ ٠/٣٧۵٨ ٠/۴۵۵١ ٠/۴۴٩۶ ٠/۴۶١٠ (٠/١۵١٣, ٠/٩٧٢٠) (٠/١٠٩۶,٠/٨٧٨٠)

١۶ ٠/۴٣٨۵ ٠/۴۴٢٨ ٠/۴٣٨٩ ٠/۴۴۶٨ (٠/١٨٠۶, ٠/٨۶۵٣) (٠/١۴۶١,٠/٧٩۵۶)

٢۴ ٠/٣٩٧۵ ٠/۴٣۶٠ ٠/۴٣٣٢ ٠/۴٣٩١ (٠/٢٠٣٩, ٠/٧٩٧٢) (٠/١٧۴۶,٠/٧۴١٧)

٢ طرح برای نتایج

Ỹ ∗
m Ỹ ∗

m

مورد m میانه واقعی مقدار ̂̃
Ym c = ٠/٢۵ c = −٠/٢۵ ET PI HPD PI

I ١٠ ٠/٣٧۵٨ ٠/۴۶۴٠ ٠/۴۵٧٩ – (٠/١۵١۴, ١/٠٠٨۶) (٠/١٠٧۵,٠/٩٠۵٨)

١۶ ٠/۴٣٨۵ ٠/۴۵١٣ ٠/۴۴٧٠ – (٠/١٨٠٠, ٠/٩٠٠٨) (٠/١۴٣٢,٠/٨٢٢٨)

٢۴ ٠/٣٩٧۵ ٠/۴۴۴۵ ٠/۴۴١٣ – (٠/٢٠٢٧, ٠/٨٣٢٣) (٠/١٧٠٩,٠/٧۶٩١)

II ١٠ ٠/٣٧۵٨ ٠/۴٧۶٨ ٠/۴٧٠۴ – (٠/١۵۶٣, ١/٠٣٢١) (٠/١١١۵,٠/٩٢٨٢)

١۶ ٠/۴٣٨۵ ٠/۴۶٣٨ ٠/۴۵٩٣ – (٠/١٨۶٠, ٠/٩٢١١) (٠/١۴٨۵,٠/٨۴٢٧)

٢۴ ٠/٣٩٧۵ ٠/۴۵۶٨ ٠/۴۵٣۴ – (٠/٢٠٩۵, ٠/٨۵٠٠) (٠/١٧٧٣,٠/٧٨٢٠)

III ١٠ ٠/٣٧۵٨ ٠/۴٨٨۵ ٠/۴٨١٩ – (٠/١۶٠٧, ١/٠۵٣۴) (٠/١١۵١,٠/٩۴٨۵)

١۶ ٠/۴٣٨۵ ٠/۴٧۵٢ ٠/۴٧٠۶ – (٠/١٩١۴, ٠/٩٣٩۵) (٠/١۵٣۵,٠/٨۶٠٧)

٢۴ ٠/٣٩٧۵ ٠/۴۶٨٠ ٠/۴۶۴۵ – (٠/٢١۵٨, ٠/٨۶۶٩) (٠/١٨٣٢,٠/٨٠٣۶)
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تعمیم�یافته لمبدای توزیع از استفاده با توزیع�ها تقریب

، ١ کدخدا الهه
٣ محمدی مرتضی ،٢ برزادران محتشمی غالمرضا

زابل دانشگاه آمار، ٣,١گروه

مشهد فردوسی دانشگاه آمار، ٢گروه

معرفی از پس مقاله این در است. احتمال و آمار در کاربردی مسائل مهم�ترین از یکی داده، مجموعه یک به مناسب توزیع برازش چکیده:

و می�دهیم قرار بررسی مورد پرکاربرد پیوسته توزیع�های به برازش به نسبت را توزیع این زیاد انعطاف�پذیری قابلیت تعمیم�یافته، لمبدای توزیع

کرد. خواهیم مقایسه را ماکسیمم درستنمایی روش و گشتاورها برآورد روش از استفاده با توزیع�ها تقریب نتایج

توزیع�ها تقریب پارامتر، برآورد تعمیم�یافته، لمبدای توزیع کلیدی: واژه�های

.62E17 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

قادر توزیع این است. گرفته قرار توجه مورد زیاد شکل�پذیری قابلیت و پذیری تطبیق دلیل به (GLD) تعمیم�یافته لمبدای توزیع خانواده�ی

این پذیری انعطاف شود. منطبق غیره و وایبل یکنواخت، گاما، نرمال، لگ نرمال، نظیر پیوسته پرکاربرد توزیع�های بر باال دقت با تا است

ابزار عنوان به رو این از می�شود. نیز آنها توزیع نوع تخمین و داده�ها هیستوگرام بر آن انطباق باعث پیوسته توزیع�های تخمین بر عالوه توزیع

داده تولید بر که شبیه�سازی تحقیقات همچنین و داده�ها بر توزیع�ها انطباق پارامتر، تخمین نظیر مختلف حوزه�های در تحقیق برای قدرتمندی

لمبدای توزیع توسط را پرکاربرد توزیع�های صدک�ها و گشتاورها روش از استفاده با (٢٠٠٠) دودویکز و کاریان دارد. کاربرد هستند، مبتنی

را توزیع�ها از برخی گشتاورها برآورد روش از استفاده با نیز (٢٠٠٣) سوزانا همچنین زدند، تقریب RS کردن پارامتری روش در تعمیم�یافته

متفاوتی روش RS کردن پارامتری روش در یافته تعمیم لمبدای توزیع از استفاده با نیز (٢٠١٢) همکاران و احمدآبادی است. زده تقریب

توزیع توسط را پرکاربرد توزیع چند ماکسیمم، درستنمایی برآورد روش از استفاده با مقاله این در ما کرده�اند. پیشنهاد توزیع�ها تقریب برای را

زده�ایم. تقریب FMKL کردن پارامتری روش در تعمیم�یافته لمبدای

ekadkhoda@uoz.ac.ir : کدخدا ١الهه



آن از ویژگی�هایی و تعمیم�یافته لمبدای توزیع ٢

پارامتری روش اولین است. شده معرفی (١٩۶٠) توکی توسط که است توکی پارامتری تک توزیع از تعمیمی (GLD) تعمیم�یافته لمبدای توزیع

با برابر که می�شود مشخص چندکی�اش تابع با و کردند پیشنهاد (١٩٧۴) اشمیزر و رمبرگ را است مشهور RS −GLD به این کردن

QRS(u) = λ١ +
uλ٣ − (١− u)λ۴

λ٢
(١)

رابطه�ی از x = F−١(u) نقطه�ی در آن چگالی تابع و است

fRS(x) =
λ٢

λ٣uλ١−٣ + λ۴(١− u)λ۴−١
(٢)

آنها در فوق توزیع تابع که هستند λ۴ و λ٣ از معلومی ترکیبات که کردند ذکر (١٩٧٩) همکاران و رمبرگ .u ∈ [٠,١] که می�آید بدست

توزیع تکیه�گاه توسیع برای می�دهیم. ارجاع (٢٠٠٠) دودویکز و کاریان به را خواننده دقیقتر مطالعه برای نمی�باشد. معتبر احتمالی توزیع یک

با است برابر که کردند معرفی را FMKL کردن پارامتری روش (١٩٨٨) همکاران و فریمر ،(λ٣, λ۴) صفحه�ی همه�ی روی

QFMKL(u) = λ١ +
١
λ٢

(
uλ٣ − ١
λ٣

− (١− u)λ۴ − ١
λ۴

) (٣)

با: است برابر آن چگالی تابع و می�شود تعریف (λ٣, λ۴) صفحه همه�ی روی و

fFMKL(x) =
λ٢

uλ١−٣ + (١− u)λ۴−١ , ٠ ≤ u ≤ ١. (۴)

کرد: دسته�بندی زیر صورت به را (٢) از آمده بدست اشکال (١٩٨٨) همکاران و فریمر

می�شود. شامل را پیوسته دم�های با مدی تک چگالی�های که (λ٣ < ١, λ۴ < ١) : ١ رده�ی

می�باشد. بریده حالت این در توزیع چپ دم کی�دو. یا نمایی توزیع مانند یکنواخت چگالی�های (λ٣ > ١, λ۴ < ١) : ٢ رده�ی

شده. بریده دم دو هر با شکل U چگالی�های :(١ < λ٣ < ٢,١ < λ۴ < ٢) : ٣ رده�ی

. شده بریده دم دو هر با شکل S چگالی�های :(λ٣ > ٢,١ < λ۴ < ٢) : ۴ رده�ی

شده. بریده دم دو هر با مدی تک چگالی�های :(λ٣ > ٢, λ۴ > ٢) : ۵ رده�ی
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:(λ۴ > −١
۴ و λ٣ > − ١

۴ ) می�آیند بدست زیر روابط از FMKL−GLD اول گشتاور چهار

α١ = λ١ −
١

λ٢λ٣
+

١
λ٢λ۴

+
١
λ٢

(
١

λ٣(λ٣ + ١) −
١

λ۴(λ۴ + ١) ),

α٢ =
١
λ٢٢

(ν٢ − ν٢١),

α٣ =
ν٣ − ٣ν١ν٢ + ٢ν٣١

(ν٢ − ν١)
٣
٢

,

α۴ =
ν۴ − ۴ν١ν٣ + ۶ν٢١ν٢ − ٣ν۴١

(ν٢ − ν٢(١
.

آن: در که

ν١ =
١

λ٣(λ٣ + ١) −
١

λ۴(λ۴ + ١) ,

ν٢ =
١

λ٢)٢٣λ٣ + ١)
+

١
λ٢۴(٢λ۴ + ١)

− ٢
λ٣λ۴

β(λ٣ + ١, λ۴ + ١),

ν٣ =
١

λ٣)٣٣λ٣ + ١)
− ١
λ٣۴(٣λ۴ + ١)

− ٣
λ٢٣λ۴

β(٢λ٣ + ١, λ۴ + ١) + ٣
λ٣λ

٢
۴
β(λ٣ + ١,٢λ۴ + ١),

ν۴ =
١

λ۴٣(۴λ٣ + ١)
+

١
λ۴۴(۴λ۴ + ١)

+
۶

λ٢٣λ
٢
۴
β(٢λ٣ + ١,٢λ۴ + ١)− ۴

λ٣٣λ۴
β(٣λ٣ + ١, λ۴ + ١)

− ۴
λ٣λ

٣
۴
β(λ٣ + ١,٣λ۴ + ١).

کنید. مراجعه (٢٠٠٠) موزر و الخانی به دقیق�تر مطالعه برای

توزیع�ها تقریب ٣

ابتدا کار این برای بزند. تقریب را آنها و شود منطبق پیوسته توزیع�های بر باالیی دقت با می�تواند تعمیم�یافته لمبدای توزیع شد اشاره که همانطور

به می�توان آنها میان از که است شده ارائه متفاوتی روشهای توزیع این پارامترهای برآورد برای کنیم. برآورد را GLD پارامترهای است الزم

صدک�ها، و گشتاورها روش از استفاده با (٢٠٠٠) دودویکز و کاریان کرد. اشاره ماکسیمم درستنمایی و starship صدکها، گشتاورها، روش

پارامترهای تخمین برای ماکسیمم درستنمایی روش از تحقیق این در ما زدند. تقریب RS − GLD از استفاده با را معروف توزیع�های

زد. خواهیم تقریب را گاما و یکنواخت نرمال، توزیع�های و می�کنیم استفاده FMKL−GLD

RS −GLD برای صدکها روش و تصادفی شبه اعداد از است، شده ارائه (٢٠٠٧) سو توسط که ماکسیمم درستنمایی برآورد روش در

کردن ماکسیمم برای را ورودی مقادیر این سپس می�کنیم. استفاده ورودی مقادیر یافتن جهت FMKL − GLD برای گشتاورها روش و
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می�شود: خالصه گام ۴ در ماکسیمم درستنمایی روش الگوریتم بیابیم. را مناسب GLD پارامترهای تا می�بندیم بکار درستنمایی عددی لگاریتم

از R افزار نرم در کنید. تعیین را شده انتخاب ورودی مقادیر تعداد همچنین و λ۴ و λ٣ برای ورودی مقادیر از محدوده�ای :١ گام •

می�شود. استفاده تصادفی شبه اعداد تولید برای سوبول دنباله

یا نکنند صدق GLD کردن پارامتری در که ورودی مقادیر مجموعه�ی کنید. محاسبه λ۴ و λ٣ از هرکدام برای را λ٢ و λ١ :٢ گام •

باقیمانده شروع نقاط مجموعه میان در کنید. حذف را آنها و کرده تلقی قبول غیرقابل ندهند، پوشش را ها داده مجموعه فضای همه�ی

حال کند. تولید را
√

(α̂٣ − α٢(٣ − (α̂۴ − α۴)٢ و
√
(ρ̂٣ − ρ٢(٣ − (ρ̂۴ − ρ۴)٢ مقدار کمترین که بیابید را مجموعه�ای

می�گیرد. قرار استفاده مورد بهینه�سازی فرآیند برای مقادیر مجموعه این

بیابید. FMKL و RS روش دو هر برای را ui صدکهای (٢) و (١) فرمول�های در ورودی مقادیر جایگذاری با :٣ گام •

کنید. جایگذاری ((٣) و (۴) (عبارات درستنمایی عددی لگاریتم فرمول�های در را ٣ گام در آمده بدست ui :۴ گام •

MLRS =
n∑
i=١

log[
λ٢

λ٣u
λ١−٣
i + λ۴(١− ui)λ۴−١

] (۵)

MLFMKL =
n∑
i=١

log[
λ٢

u
λ١−٣
i + (١− ui)λ۴−١

] (۶)

می�آید. بدست دیگر عددی سازی مینیمم الگوریتم هر یا نلدر-مید سیمپلکس الگوریتم از استفاده با بهینه مقدار :۵ گام •

تابع از R افزار نرم در GLDEX بسته در ماکسیمم درستنمایی روش از استفاده با آن مناسب پارامترهای یافتن و GLD برازش برای

می�کنیم. استفاده fun.data.fit.ml

برای شود. سنجیده را نتایج اعتبار میزان است الزم موردنظر توزیع تقریب و تعمیم�یافته لمبدای توزیع مناسب پارامترهای یافتن از پس

:(٢٠٠٠) دودویکز و کاریان می�کنیم استفاده زیر معیار دو از منظور این

ϕ = sup |f(x)− f∗(x)|, Φ = sup |F (x)− F ∗(x)|

زده تقریب توزیع توزیع، تابع و چگالی تابع F ∗(x) و f∗(x) و GLD توزیع تابع و چگالی تابع ترتیب به F (x) و f(x) آن در که

است. زده تقریب بهتر را موردنظر توزیع GLD باشد، نزدیک�تر صفر به و بوده کمتر کمیت این مقدار چه هر می�باشد. شده

نرمال توزیع ١.٣

است: زیر احتمال چگالی تابع دارای N(٠,١) ،σ٢ واریانس و µ میانگین با نرمال توزیع

f(x) =
١

σ
√
٢π

exp

[
− (x− µ)٢

٢σ٢
]
, −∞ < x <∞, σ > ٠.

٨٠۵



N(٠,١) به را GLD بنابراین می�آید، بدست استاندارد نرمال توزیع از مرکزی حد قضیه از استفاده با نرمال توزیع�های همه�ی که آنجا از

کرده�ایم. خالصه ؟؟ جدول در را آمده بدست GLD پارامترهای می�دهیم. برازش

استاندارد نرمال تقریب در GLD پارامترهای مقادیر :١ جدول

ماکسیمم درستنمایی گشتاورها

−٠٫ ٠٠٢٢ −٠٫ ٠٠١٣ λ١

١٫ ۴۵٣٧ ١٫ ۴۵٣٨ λ٢

٠٫ ١۴٣٠ ٠٫ ١۴١٧ λ٣

٠٫ ١۴٠١ ٠٫ ١۴١١ λ۴

٠٫ ٠٠٢٢ ٠٫ ٠٠۴٣ ϕ

٠٫ ٠٠١٩ ٠٫ ٠٠٢۶ Φ

بودن کمتر به توجه با همچنین است. زده تقریب را استاندارد نرمال توزیع خوبی به GLD توزیع که می�دهد نشان ؟؟ جدول در Φ و ϕ مقادیر

برآورد روش از استفاده با GLD وسیله�ی به استاندارد نرمال تقریب که گرفت نتیجه می�توان ماکسیمم درستنمایی برآورد روش در مقادیر این

است. بوده گشتاورها روش از استفاده با تقریب از بهتر ماکسیمم درستنمایی

گشتاورها برآورد روش در استاندارد نرمال و GLD توزیع تابع و چگالی تابع :١ شکل
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ماکسیمم درستنمایی برآورد روش در استاندارد نرمال و GLD توزیع تابع و چگالی تابع :٢ شکل

GLD می�کنیم مالحظه که همانطور می�دهد. نشان را شده داده برازش GLD و N(٠,١) توزیع تابع و چگالی تابع ؟؟ و ؟؟ اشکال

می�باشد. استاندارد نرمال برای مناسبی تقریب

یکنواخت توزیع ٢.٣

است: زیر صورت به U(a, b) ،[a, b] بازه�ی روی یکنواخت توزیع احتمال چگالی تابع

f(x) =


١
b−a , a < x < b,

٠ جاها, .سایر

می�گیریم. نظر در (٠,١) بازه�ی بر را یکنواخت توزیع کار، راحتی برای

چگالی تابع تقریب از بهتر توزیع تابع تقریب Φ و ϕ مقادیر به توجه با می�دهد. نشان را شده داده برازش GLD پارامترهای ؟؟ جدول

می�دهد. نتیجه را مناسب�تری تقریب ماکسیمم، درستنمایی برآورد روش نیز یکنواخت توزیع تقریب در است. بوده احتمال
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استاندارد یکنواخت تقریب در GLD پارامترهای مقادیر :٢ جدول

ماکسیمم درستنمایی گشتاورها

٠٫ ۴٩٩۶ ٠٫ ۵٠٠۶ λ١

١٫ ٩٨٩٧ ١٫ ٩۶۶١۴۶ λ٢

١٫ ٠١٨٨ ١٫ ٠٣۴١ λ٣

١٫ ٠١۵٧ ١٫ ٠٣٨١ λ۴

٠٫ ١١۴٠ ٠٫ ١٨٨۶ ϕ

٠٫ ٠٠٣۵ ٠٫ ٠٠۵٣ Φ

ماکسیمم درستنمایی و گشتاورها برآورد روش در استاندارد یکنواخت و GLD توزیع تابع و چگالی تابع :٣ شکل

می�دهد. نشان را برآورد روش دو هر در شده داده برازش GLD و استاندارد یکنواخت توزیع تابع ؟؟ شکل

گاما توزیع ٣.٣

از: است عبارت Γ(α, β) گاما، توزیع احتمال چگالی تابع

f(x) =
xα−١

βαΓ(α)
e

−x
β , x ≥ ٠, α > ٠, β > ٠.
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تقریب یک GLD که می�دهد نشان و است آمده ؟؟ جدول در نتایج می�زنیم. تقریب را توزیع β = ٣ و α = ۵ مقادیر برای مثال عنوان به

است. داده نتیجه را بهتری برازش ماکسیمم درستنمایی برآورد روش نیز حالت این در گاماست. توزیع برای خوب

Γ(۵,٣) تقریب در GLD پارامترهای مقادیر :٣ جدول

ماکسیمم درستنمایی گشتاورها

١٫ ۵٢٨۶ ١٫ ۵٠٩٩ λ١

٢٫ ٠٠٨۴ ١٫ ٨۶٢٠ λ٢

٠٫ ٣۶۵٢ ٠٫ ۴١٧٠ λ٣

−٠٫ ٠١١١ ٠٫ ٠٢۴٣ λ۴

٠٫ ٠١٩٩ ٠٫ ٠٣۴۶ ϕ

٠٫ ٠٠٢٧ ٠٫ ٠٠٣۶ Φ
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گشتاورها برآورد روش در ٣ و ۵ پارامترهای با گاما و GLD توزیع تابع و چگالی تابع :۴ شکل

ماکسیمم درستنمایی برآورد روش در ٣ و ۵ پارامترهای با گاما و GLD توزیع تابع و چگالی تابع :۵ شکل

یکدیگر به ماکسیمم درستنمایی برآورد روش در توزیع، دو توزیع تابع و چگالی تابع منحنی�های که می�کنیم مالحظه ؟؟ و ؟؟ اشکال در

درستنمایی برآورد روش از استفاده با نیز گاما توزیع که گرفت نتیجه می�توان توزیع تابع و چگالی تابع نمودار به توجه با بنابراین می�باشند نزدیک�تر

است. شده زده تقریب بهتر ماکسیمم
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نتیجه�گیری و بحث

روش از توزیع پارامترهای برآورد جهت پرکاربرد، پیوسته توزیع�های برخی به آن برازش و تعمیم�یافته لمبدای توزیع معرفی ضمن مقاله این در

GLD و پیوسته های توزیع توزیع، تابع و چگالی تابع مقایسه از پس نمودیم. استفاده FMKL کردن پارامتری روش و ماکسیمم درستنمایی

توان می یافته تعمیم لمبدای توزیع العاده فوق ویژگی این از شود. می منطبق ها توزیع این بر باال دقت و قدرت با GLD که نمودیم مشاهده

برآورد روش GLD از استفاده با توزیع�ها تقریب در که داشت اظهار می�توان کلی حالت در همچنین نمود. استفاده سازی شبیه تحقیقات در
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ریاضیات در آن کاربرهای و نامتناهی زمانی افق با تصادفی بهینه کنترل مسایل عددی حل
مالی

١ کفاش بهزاد

یزد اردکان، اردکان، دانشگاه مهندسی و فنی دانشکده استادیار

ارائه مارکوف زنجیرهای از استفاده با نامتناهی زمانی افق با تصادفی بهینه کنترل مساله حل برای عددی روش یک مقاله، این در چکیده:

زده تقریب نامتناهی وضعیت فضای یک روی کنترلی مارکوف زنجیر یک از استفاده با سیستم وضعیت کنترلی پخش فرایند ابتدا شده�است.

متناهی تفاضالت تقریبات از استفاده با می�آید. به�دست تقریبی، مارکوف زنجیر این از استفاده با اولیه هزینه تابع از تقریبی سپس می�شود.

سازگاری ویژگی دو در مارکوف زنجیر که کرد تعیین گونه�ای به را مارکوف زنجیر وضعیت تغییر زمانی بازه�های و انتقال احتماالت می�توان

گسسته پارامتر دادن میل با نهایتاً، می�شود. زده تقریب آمده، دست به مارکوف زنجیر با پویا برنامه�ریزی معادله سپس کند. صدق موضعی

تصادفی بهینه کنترل مسئله جواب به مارکوف، زنجیر تقریبی تصادفی کنترل مسئله جواب که می�شود مشاهده صفر، به مارکوف زنجیر سازی

سرمایه�ی سبد مدل حل برای آن از و شده پیشنهاد تصادفی بهینه کنترل مساله حل برای تکراری الگوریتم یک پایان در می�باشد. همگرا اولیه

است. شده استفاده نامتناهی زمانی افق با مرتون

مارکوف. زنجیره�ی همیلتن-ژاکوبی-بلمن، معادله نامتناهی، زمانی افق با تصادفی بهینه کنترل مساله کلیدی: واژه�های

.91G80 ،49N90 ،49J20،93E20 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

است معین سیستم یک برای کنترل قانون یافتن پی در بهینه کنترل نظریه دارد. وجود متفاوتی راه�های بهینه کنترل مسائل حل برای کلی، طور به

می�دهند. نشان می�کند، مینیمم را هزینه تابع که کنترل متغیرهای از مسیری بهینه کنترل واقع، در آید. دست به خاصی بهینگی ضابطه که شکلی به

شرایط پانتریاگین ماکزیمم اصل آید. دست به همیلتن-ژاکوبی-بلمن معادله حل یا پانتریاگین، ماکزیمم اصل از استفاده با می�تواند بهینه کنترل

همکاران و پانتریاگین می�گیرد قرار استفاده مورد باز حلقه کنترل�های با مسائل حل برای اغلب که می�کند، بیان را اکسترمم یک برای الزم

پویا برنامه�ریزی روش به کرد خواهیم استفاده روش این از ما مقاله این در و می�کند عمل متفاوت دیدگاه یک با که دیگری روش .(١٩۶٢)

تصادفی و قطعی کنترل مسائل حل برای روش این .(١٩۵٧) بلمن گردید معرفی بلمن توسط ١٩۵٠ سال در بار اولین برای است معروف

هدف می�باشد. می�شود، نامیده همیلتن-ژاکوبی-بلمن معادله که جزئی دیفرانسیل معادله از جوابی V ارزش(.) تابع می�گیرد. قرار استفاده مورد
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نمی�باشد ساده چندان تابعی معادالت حل کلی حالت در است. بهینه کنترل نتیجه در و V (.) ارزش تابع آوردن دست به تابعی معادله این حل

را همیلتن-ژاکوبی-بلمن معادله می�توان روش�ها برخی با می�توان وجود این با ندارد، وجود معادالت از دسته این حل برای کلی روش هیچ و

می�رسد، نظر به منطقی عددی روش�های از استفاده همیلتن-ژاکوبی-بلمن، معادله حل برای معینی تحلیلی روش وجود عدم علت به کرد. حل

روش�ها ظهور باعث و نموده فراهم ریاضی علوم محققان برای را تحقیقاتی فعال زمینه یک مسائل دسته این حل برای عددی روشهای ارائه

روش، این در است. متناهی تفاضالت با تقریب روش روش�ها، این از یکی است. شده مسائل دسته این حل برای مختلف الگوریتم�های و

تفاضلی معادله یک به معادله این ترتیب بدین می�شود. زده تقریب متناهی تفاضالت از استفاده با همیلتن-ژاکوبی-بلمن معادله جزیی مشتقات

فضای اگر برد. بکار را مساله کنترلی و حالت متغیرهای محاسبه برای را تفاضلی معادالت حل برای موجود روش�های می�توان و می�شود تبدیل

فرم به را پویا برنامه�ریزی معادله مارکوف، زنجیر انتقال احتماالت ماتریس� و تقریبی مارکوف زنجیر از استفاده با می�توان باشد متناهی وضعیت

گوس�سایدل، یا ژاکوبی مانند معادالت، دستگاه حل برای تکراری روش�های از استفاده با را ارزش تابع می�توان صورت این در نوشت. برداری

یین به می�توان بوده�اند ایده این پیرو که افرادی دیگر از است. (٢٠٠١) دوپویی و کوشنر کتاب خصوص این در مرجع کامل�ترین �آورد. دست به

دیفرانسیلی بازی�های و بهینه کنترل مسایل از وسیعی دسته�ی خود دانشجویان همراه به یین نمود. اشاره متحده ایاالت وین�استیت دانشگاه از

اهمیت مالی ریاضیات در که را، کراندار قیود با کنترل مساله (٢٠٠٩) همکاران و یین است. نموده حل کوشنر ایده از استفاده با را تصادفی

به�جای او می�باشد. جذاب خود به�نوبه�ی نیز (٢٠٠١) کرایسیک کارهای محققان، این به�جز است. نموده حل عددی به�صورت دارند، ویژه�ای

نموده استفاده پخش فرایند برای اویلر-ماریاما تقریب از �الفاصله، متساوی نقاط با و معمولی گسسته�سازی یک با پخش فرایند گرفتن درنظر

زمانی افق با تصادفی کنترل مساله یک حل برای را کوشنر ایده� نیز (٢٠٠٣) مونک است. برده به�کار مرتون مدل حل برای را خود نتایج و

می�پردازیم. آن بررسی به که نمود پیاده�سازی نامتناهی

نامتناهی زمانی افق با مرتون سرمایه�ی سبد مدل ٢

متناهی زمانی افق با عملکردی شاخص دارای سرمایه�گذار حالتی�که ابتدا می�پردازیم. مرتون سرمایه�گذار-مصرف مدل معرفی به قسمت، این در

روش سپس آورده به�دست جواب بسط روش کمک به آن�را دقیق جواب ابتدا مدل، معرفی از پس واقع در می�دهیم. قرار بررسی مورد را است

مورد مطلوبیت نمودن بیشینه دنبال به سرمایه�گذار یک کنید فرض برد. خواهیم به�کار آن عددی جواب یافتن برای را تقریبی مارکوف زنجیره�ی

ریسک با و ریسک بدون دارایی نوع دو به را خود ثروت سرمایه�گذار مدل این در می�باشد. x > ٠ اولیه�ی ثروت با خود مصرف انتظار

تغییر زیر دیفرنسیل معادله�ی طبق ،q(t) دارایی، این از سهم هر قیمت و بوده r ثابت مقدار ریسک بدون دارایی نرخ اگر می�دهد. تخصیص

کند:

dq(t) = rq(t)dt, (١)
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تغییر زیر تصادفی دیفرانسیل معادله�ی طبق ،P (t) دارایی، نوع این از سهم هر قیمت و بوده b ریسک با دارایی برای بازدهی نرخ هم�چنین،

کند:

dp(t) = p(t)(αdt+ σdw(t)), (٢)

می�باشند. σ > ٠ و b > r شرایط دارای و پیوسته σ نوسان�پذیری و bپخش فرایند و است بعدی یک استاندارد براونی حرکت w آن در که

بقیه�ی سرمایه�گذار و شده سرمایه�گذاری ریسک با دارایی روی بر که باشد سرمایه�گذار ثروت از کسری دهنده�ی نشان� θ(t) کنید فرض حال

می�توان ریسک، بدن و باریسک دارای برای بلک-شولز مدل به توجه با نماید. سرمایه�گذاری ریسک بدون دارایی روی بر را خود سرمایه�ی

گرفت: درنظر زیر به�صورت را ثروت حرکت معادله

dX(t) =
X(t)θ(t)

p(t)
dp(t) +

X(t)(١− θ(t)
q(t)

dq(t) = X(t)(r + (b− r)θ(t))dt+X(t)θ(t)σdw(t). (٣)

زمانی لحظه�ی هر در سرمایه�گذار مصرف نرخ دهنده�ی نشان نیز، c(t) ≥ ٠ کنترل θ(t) کنترل بر عالوه مرتون سرمایه�گذار-مصرف مدل در

فرایند آن�گاه باشند، x اولیه�ی ثروت و c = {c(t)}t≥٠ مصرف راه�کار ،θ = {θ(t)}t≥٠ سرمایه�گذاری راه�کار این�که فرض با حال می�باشد.

می�کند: صدق زیر تصادفی دیفرانسیل معادله�ی در ،X(t) سرمایه�گذار، ثروت dX(t) =
(
rX(t) + θ(t)(b− r)− c(t)

)
dt+ θ(t)σdw(t),

X(٠) = x.
(۴)

این در بحث مورد سرمایه�گذاری-مصرف مدل است. u(t) = (θ(t), c(t)) دوبعدی بردار کنترل متغیر و X(t) وضعیت متغیر این�جا در

می�شود: تعریف زیر به�صورت آن عملکرد شاخص که است [٠,∞) نامتناهی بازه�ی روی یافته تنزیل هزینه�ی کنترل مساله�ی یک قسمت،

J(x;u) = Ex
{∫ ∞

٠
e−ρtF (c(t))dt

}
. (۵)

داده�شده�اند. ρ > ٠ تنزیل ضریب و مصرف برای F مطلوبیت تابع آن در که

شدنی مصرف و سرمایه�گذاری راه�کارهای مجموعه�ی روی بر ،(۵) انتظار مورد یافته�ی تنزیل کل مطلوبیت کردن بیشینه هدف مدل، این در

نامنفی لحظه هر در سرمایه�گذار X(t) ثروت که باشند به�گونه�ای باید (θ, c) زوج البته می�باشد. داده�شده x اولیه�ی ثروت فرض با (θ, c)

نوشت: زیر به�صورت را بهینه سرمایه�گذاری-مصرف مدل می�توان بنامیم، A(x) را مجاز کنترل�های مجموعه�ی اگر بماند.

V (x) = sup
(θ,c)∈A(x)

Ex
{∫ ∞

٠
e−ρtF (c(t))dt

}
. (۶)

دقیق: جواب محاسبه�ی

می�دهیم: تشکیل زیر به�صورت را همیلتونی تابع ابتدا مدل، این دقیق جواب یافتن برای

H(x, Vx, Vxx) = sup
θ∈R,c≥٠

{
F (c) + rxVx(x) + θ(b− r)Vx(x)− cVx(x) +

١
٢θ

٢σ٢Vxx(x)
}
, (٧)

٨١۵



به�صورت حالت این در همیلتون-ژاکوبی-بلمن معادله�ی می�دهند: رخ F ′(c) = Vx و θ∗ = − (b−r)Vx

σ٢Vxx
کنترل�های به�ازای تابع این بیشینه

می�باشد: زیر

(HJB)

 ρV (x) = H(x, Vx, Vxx),

V (t١) = ٠.
(٨)

به�صورت را همیلتون-ژاکوبی-بلمن معادله�ی جواب می�توان شود، فرض ٠ < γ < ١ که F (c) = cγ مصرف مطلوبیت تابع اگر

V (x) = Aγ−١xγ , (٩)

می�آیند: به�دست زیر به�صورت (θ, c) شدنی کنترل جفت این�صورت در و گرفت درنظر

θ∗ = − (b− r)
σ٢(γ − ١)x, c = Ax. (١٠)

می�شود: تبدیل زیر دیفرانسیل معادله�ی به (٨) همیلتون-ژاکوبی-بلمن معادله�ی (٧) همیلتونی تابع در (١٠) بهینه�ی کنترل�های جایگذاری با ρV (x) = Aγxγ +
(
r − (b−r)٢

σ٢(γ−١) −A
)
xVx +

(b−r)٢
٢σ٢(γ−١)٢x

٢Vxx,

V (t١) = ٠.
(١١)

آورد: به�دست زیر به�صورت را A مجهول مقدار می�توان جواب، بسط روش به (٩) پیشنهادی جواب از استفاده با

A =
ρ− rγ
١− γ −

γ(b− r)٢

٢σ١)٢− γ)٢ .

عددی جواب

خود مقادیر و می�نماید پیروی (۴) فرایند از که است پیوسته مکان و زمان با مساله�ای وضعیت متغیر ،X(t) سرمایه�گذار، ثروت کنید فرض

گسسته مکان و زمان متغیر دو هر روی که ξh = (ξhn)n∈Z+ مارکوفی فرایند با را فرایند این می�پذیرد. R+ = [٠,∞) مجموعه�ی از را

خواهیم درنظر است، x̄ = Ih آن در که Rh = {٠, h, · · · , Ih} را گسسته حالت فضای که است ذکر شایان می�زنیم. تقریب است شده

زنجیره�ی وضعیت انتقال احتمال کننده�ی بیان که می�شود داده نشان Ph(x, y|θ, c) انتقال احتمال�های با مارکوف زنجیره�ی حرکت گرفت.

یک برای مجاز کنترل�های شوند. به�کارگرفته c ≥ ٠ و θ ∈ R کنترل�های اگر است، زمانی واحد یک در y ∈ Rh به x ∈ Rh از ماکوف

تشکیل است، تقریبی مارکوف زنجیره�ی حالت فضای آن�ها دامنه�ی که توابعی از جفت، این هستند. (θh, ch) شدنی جفت مارکوف، زنجیره�ی

انتخاب اگر است شدنی (θh, ch) زوج که است ضروری نکته این ذکر باشند. ch : Rh → R+ و θh : Rh → R به�عبارتی است؛ شده

در می�دهیم. نشان Ah(x) با را ξh٠ = x اولیه�ی ثروت با شدنی کنترل�های مجموعه شود. منجر Rh به متعلق ξh مارکوف زنجیره�ی به آن

از: است عبارت تقریبی مارکوف زنجیره�ی کنترل مساله این�صورت

V h(x) = sup
(θh,ch)∈Ah(x)

E
[ ∞∑
n=٠

e−βt
h
nch(ξhn)

γ∆thn|ξh٠ = x
]
.

٨١۶



می�توان را V h تقریبی ارزش تابع .h→ ٠ اگر باشد همگرا V (x) به V h(x) که شود انتخاب به�گونه�ای باید تقریبی مارکوف زنجیره�ی البته

آورد: به�دست زیر به�صورت پویا برنامه�ریزی معادله�ی از استفاده با

V h(x) = sup
θ∈R,c≥٠

{
cγ∆th(x, θ, c) + e−β∆t

h(x,θ,c)
∑
y∈Rh

Ph(x, y|θ, c)V h(y)
}
, x ∈ Rh,

شدنی کنترل ابتدا بدین�منظور برد. خواهیم به�کار را سیاست تکرار روش این�جا در برد. به�کار آن حل برای می�توان را مختلف روش�های که

دستگاه حل با V h ارزش تابع از V h٠ اولیه�ی تقریب سپس می�کنیم. تعریف (θh٠ (x), ch٠ (x)) به�صورت x ∈ Rh هر برای که را (θh٠ , ch٠ )

می�آوریم: به�دست زیر معادالت

V h٠ (x) = (ch٠ (x))
γ∆th(x, θh٠ (x), c

h
٠ (x)) + e−β∆t

h(x,θh٠ (x),c
h
٠ (x))

∑
y∈Rh

Ph(x, y|θh٠ (x), ch٠ (x))V h٠ (y), x ∈ Rh,

می�آوریم: به�دست زیر رابطه�ی از را (θh١ , c
h
١ ) جدید کنترلی سیاست بعد مرحله�ی در

(θh١ (x), c
h
١ (x)) = arg max

(θ,c)∈R×R+

{
cγ∆th(x, θ, c)e−β∆t

h(x,θ,c)
∑
y∈Rh

Ph(x, y|θ, c)V h٠ (y)
}
, x ∈ Rh,

تابع ابتدا که ترتیب این به را V hk تقریبی ارزش توابع از دنباله�ای و (θhk , chk) کنترلی سیاست�های از دنباله�ای می�توان روند این ادامه�ی با

رابطه�ی از را تقریبی ارزش

V hk (x) = (chk(x))
γ∆th(x, θhk (x), c

h
k(x)) + e−β∆t

h(x,θhk (x),c
h
k(x))

∑
y∈Rh

Ph(x, y|θhk (x), chk(x))V hk (y), x ∈ Rh,

می�کنیم: استفاده زیر به�صورت تقریبی کنترل سیاست محاسبه�ی برای را سیاست بهبود سپس و نموده محاسبه را

(θhk+١(x), c
h
k+١(x)) = arg max

(θ,c)∈R×R+

{
cγ∆th(x, θ, c) + e−β∆t

h(x,θ,c)
∑
y∈Rh

Ph(x, y|θ, c)V hk (y)
}
, x ∈ Rh,

بدین�منظور می�باشد. مدل این به مربوط درونیابی بازه�ی و انتقال احتمال محاسبه�ی فوق تکراری روند اجرای برای باقی�مانده نکته�ی تنها

می�گیریم: درنظر زیر به�صورت (θ, c) شدنی کنترل جفت انتخاب فرض با را همیلتون-ژاکوبی-بلمن معادله�ی

(
θ(b− r) + rx− c

)
Vx(x) +

١
٢θ

٢σ٢Vxx(x) + cγ = ٠,

دارد: همرا به را زیر نتیجه که می�دهیم، قرار فوق رابطه��ی در متناهی تفاضالت به توجه با را Vxx(x) و Vx(x) تقریب حال

(θ(b− r) + rx− c)+V (x+ h)− V (x)

h
− (θ(b− r) + rx− c)+V (x)− V (x− h)

h

+
١
٢θ

٢σ٢
V (x+ h)− ٢V (x) + V (x+ h)

h٢
+ cγ = ٠,

٨١٧



داریم: سازی ساده �سری یک با

(
θ٢σ٢ − |h(rx+ θ(b− r) + c)|

)
V (x) =

[
(
١
٢θ

٢σ٢ + h(rx+ θ(b− r)− c)−
)
V (x− h)

+
[
(
١
٢θ

٢σ٢ + h(rx+ θ(b− r)− c)+
)
V (x+ h) + h٢cγ ,

این�که به توجه با طرفی از نوشت، (c)± و (θ(b− r))± ،(rx)± خطی ترکیب به�صورت را (rx+ θ(b− r)+ c)± می�توان که کنید توجه

b > r این�که به توجه با هم�چنین گرفت، درنظر را (rx)− = ٠ و (rx)+ = rx تساوی�های می�توان هستند نامنفی پارامترهای r و X

را (١٢) می�توان است c ≤ ٠ همواره این�که به توجه با و (θ(b − r))− = ٠ و (θ(b − r))+ = (θ(b − r)) داد قرار می�توان است

می�کنیم: بازنویسی زیر به�صورت

(
θ٢σ٢ + h(rx+ θ(b− r) + c)

)
V (x) =

(
(
١
٢θ(x)

٢σ٢ + hc(x)
)
V (x− h)

+
(١
٢θ(x)

٢σ٢ + h(rx+ θ(b− r))
)
V (x+ h) + h٢cγ ,

به�صورت x ∈ {h,٢h, · · · (I−١)h} برای را انتقال� احتمال ,Q(xمی�توان θ, c) = σ٢θ٢+h(rx+θ(b− r)+ c)تعریف با حال

گرفت: درنظر زیر

P (x, x+ h|θ(x), c(x)) =
١
٢σ

٢θ٢(x) + h(rx+ θ(x)(b− r))
Q(x, θ(x), c(x))

,

P (x, x− h|θ(x), c(x)) =
١
٢σ

٢θ٢(x) + hc(x)

Q(x, θ(x), c(x))
,

P (x, y|θ(x), c(x)) = ٠, y ∈ {x− h, x+ h},

آن�جا از البته است! شده ورشکسته سرمایه�گذار، حالت این در به�عبارتی می�باشد، جاذب حالت یک صفر ثروت که است ضروری نکته این ذکر

و V h(٠) = ٠ که می�شود فرض است V (٠) = ٠ که

P (٠,٠|θ, c) = ١, P (٠, y|θ, c) = ٠, y ̸= ٠,

می�شود: نتیجه زیر به�صورت درونیابی بازه�ی و می�شود تکمیل انتقال احتمال ماتریس ترتیب این به

∆(x, θ(x), c(x)) =
h٢

Q(x, θ(x), c(x))

زیر تعریف با حال

Q∗(x) = sup
θ(x)≤Kx,٠≤c(x)≤Kx

Q(x, θ(x), c(x))

= Q(x,Kx,Kx) = σ٢K٢x٢ + h(rx+Kx(b− r) +Kx).
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نمود: تعریف زیر به�صورت x ∈ {h,٢h, · · · (I − ١)h} هر به�ازای را انتقال احتمال می�توان K انتخاب با هم�چنین

P̄ (x, x+ h|θ(x), c(x)) =
١
٢σ

٢θ٢(x) + h(rx+ θ(x)(b− r))
Q∗(x)

,

P̄ (x, x− h|θ(x), c(x)) =
١
٢σ

٢θ٢(x) + hc(x)

Q∗(x)
,

P̄ (x, x|θ(x), c(x)) = ١− P̄ (x, x+ h|θ(x), c(x))− P̄ (x, x− h|θ(x), c(x))

=
Q∗(x)− σ٢θ٢(x)− h(rx+ θ(x)(b− r) + c(x))

Q∗(x)
,

P̄ (x, y|θ(x), c(x)) = ٠, y ̸∈ {x− h, x, x+ h}

P̄ (x̄, x̄− h|θ(x̄), c(x̄)) =
١
٢σ

٢θ٢(x̄) + hc(x̄)

Q∗(x̄)
,

P̄ (x̄, x̄− h|θ(x̄), c(x̄)) = ١− P̄ (x̄, x̄+ h|θ(x̄), c(x̄))− P̄ (x̄, x̄− h|θ(x̄), c(x̄))

=
Q∗(x̄)− σ٢θ٢(x̄)− h(rx̄+ θ(x̄)(b− r) + c(x̄))

Q∗(x̄)
,

P̄ (x̄, y|θ(x̄), c(x̄)) = ٠, y ̸∈ {x̄− h, x̄} (١٢)

از: است عبارت تقریبی مارکوف زنجیره�ی به مربوط درونیابی بازه�ی هم�چنین

∆t(x) =
h٢

Q∗(x)
(١٣)

می�باشد. ساده�تر متناظرش درونیابی بازه�ی و انتقال احتمال و قبل حالت از متناظر پویا برنامه�ریزی� معادله�ی حل حالت این در که است واضح

این در می�باشیم. (١٣) درونیابی بازه�ی و (١٢) انتقال احتمال�های به توجه با سیاست فضای در تکراری الگوریتم پیاده�سازی دنبال به حال

می�باشد: زیر معادالت دستگاه حل هدف (θk, ck) �شده�ی داده کنترل سیاست برای حالت

V hk (x) =
١

Q∗(x)

{
e−β∆̄t(x)

[(١
٢σ

٢θ٢k(x) + hck(x)
)
V hk (x− h)

+ (Q∗(x)− σ٢θ٢k(x)− h(rx+ θk(x)(b− r) + ck(x)))V
h
k (x)

+
(١
٢σ

٢θ٢k(x) + h(rx+ θk(x)(b− r))
)
V hk (x+ h)

]
+ h٢cγk(x)

}
, x = h,٢h, · · · , (I − ١)h,

V hk (x̄) =
١

Q∗(x̄)

{
e−β∆̄t(x̄)

[(١
٢σ

٢θ٢k(x̄) + hck(x̄)
)
V hk (x̄− h)

+ (Q∗(x̄)− ١
٢σ

٢θ٢k(x̄)− hck(x̄))V
h
k (x̄) + h٢cγk(x̄)

}
.

٨١٩



نوشت: زیر به�فرم را معادله این می�توان شده داده (θk, ck) برای و Vhk = (V hk (٠), V hk (h), · · · , V hk (Ih))T آن در که

M(θk, ck)Vhk = d(ck), (١۴)

می�شوند: محاسبه زیر به�ترتیب و بوده ناصفر آن درایه�های که است (I + ١)× I ,M(θkماتریس ck) آن در که

M(θk, ck)i,i−١ =
١
٢σ

٢θ٢k(ih) + hck(ih), i = ١,٢, · · · , I,

M(θk, ck)i,i+١ =
١
٢σ

٢θ٢k(ih) + h(rih+ θk(ih)(b− r)), i = ١,٢, · · · , I − ١,

M(θk, ck)٠,٠ = ١,

M(θk, ck)i,i =
(
١− eβh٢/Q∗(ih)

)
Q∗(ih)− σ٢θ٢k(ih)− h(rih+ θk(ih)(b− r) + ck(ih)),

i = ١,٢, · · · , I − ١,

M(θk, ck)I,I =
(
١− eβh٢/Q∗(Ih)

)
Q∗(Ih)− ١

٢σ
٢θ٢k(Ih)− hck(Ih)),

به�دست −eβh٢/Q∗(ih)h٢ck(ih) رابطه�ی از آن�را مولفه�های بقیه�ی و صفر آن اول مولفه�ی که است بعدی (I + ١) بردار d(ck) هم�چنین
برد: به�کار زیر به�صورت می�توان x ∈ Rh هر برای را بهبود سیاست هم�چنین می�آیند.

θk+(٠)١ = ck+(٠)١ = ٠,

(θk+١(ih), ck+١(ih)) = arg max
θ≤Kih,٠≤c≤Kih

{
e−β∆t(ih)

١
٢σ

٢θ٢ + hc

Q∗(ih)
V hk ((i− ١)h)

+ e−β∆t(ih)
Q∗(ih)− σ٢θ٢ − h(rih+ θ(b− r) + c)

Q∗(ih)
V hk (ih)

+ e−β∆t(ih)
١
٢σ

٢θ٢ + h(rih+ θ(b− r))
Q∗(ih)

V hk ((i+ ١)h)

+ ∆t(ih)cγ
}
, i = ١,٢, · · · , (I − ١),

(θk+١(Ih), ck+١(Ih)) = arg max
θ≤KIh,٠≤c≤KIh

{
e−β∆t(Ih)

١
٢σ

٢θ٢ + hc

Q∗(Ih)
V hk ((I − ١)h)

+ e−β∆t(Ih)
Q∗(Ih)− σ٢θ٢ − h(rih+ θ(b− r) + c)

Q∗(Ih)
V hk (Ih)

+ ∆t(Ih)cγ
}
.
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می�باشد: زیر به�ترتیب آن جواب و کرد حل می�توان را (١٢) و (١٢) معادالت مورد این در

θk+١(ih) = min
{
− b− r

σ٢
D+V hk (ih)

D٢V hk (ih)
,Kih

}
, i = ١,٢, · · · , I − ١,

ck+١(ih) = min
{
I
(
eβh

٢/Q∗(ih)D−V hk (ih)
)
,Kih

}
, i = ١,٢, · · · , I,

θk+١(Ih) = ٠. (١۵)

نمود: خالصه زیر الگوریتم قالب در را فوق موارد می�توان نهایت در است. شده استفاده متناهی تفاضل عملگر از آن در که

(V (x) تقریبی مقدار محاسبه�ی (هدف: .١ الگوریتم

کنید: انتخاب را (θ٠, c٠) کنترل بردار از اولیه�ی حدس و جواب دقت تعیین به�منظور را ε > ٠ دلخواه عدد

می�آوریم. به�دست را V٠ تقریبی مقدار (١۴) دستگاه حل با (θ٠, c٠) اولیه�ی کنترل به توجه با گام١:

می�آوریم. به�دست (١٢) رابطه�ی از را (θ١, c١) کنترل ،V٠ به توجه با گام٢:

و ۵ گام به |Vn+١ − Vn| < ε اگر می�آوریم، به�دست (١٢) سه�قطری معادالت دستگاه حل با را Vn تقریبی مقدار و n→ n+ ١ گام٣:

برو. ۴ گام به این�صورت غیر در

برو. ٣ گام به و آورده به�دست (١۵) رابطه�های از را جدید کنترل�های آمده به�دست Vn از استفاده با گام۴:

بگیرید. درنظر ارزش تابع تقریبی مقدار به�عنوان را Vn مقدار گام۵:
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شمارشی داده�های تحلیل برای تعمیم�یافته پواسون-لگ�گامای مدل

۴ گل�علی�زاده موسی ، ٣ باغفلکی تابان ، ٢ گنجعلی مجتبی ، ١ کمره�ئی مرضیه

مدرس تربیت دانشگاه ارشد کارشناسی ١دانشجوی

ریاضی علوم دانشکده�ی آمار، گروه بهشتی، شهید دانشگاه علمی هیئت ٢عضو

ریاضی علوم دانشکده�ی آمار، گروه مدرس، تربیت دانشگاه علمی هیئت عضو ٣,۴

کاربردها، از برخی در است ممکن می�شود. استفاده تصادفی اثرهای برای نرمال توزیع معموال شمارشی پاسخ با طولی داده�های تحلیل در چکیده:

برآوردگرهای کارایی کاهش باعث است ممکن تصادفی اثرهای توزیع بدمشخص�سازی دیگر، طرفی از نباشد. نرمال تصادفی اثرهای توزیع

توزیعی فرض عنوان به دارد، بر در خاص حالت یک عنوان به را نرمال توزیع که تعمیم�یافته لگ�گامای توزیع از مقاله این در شود. موجود

استفاده صرع بیماری به مربوط واقعی داده�های به مربوط کاربردی مثال در و معرفی مدل این بیزی تحلیل می�شود. استفاده تصادفی اثرهای

است. شده انجام مدل�ها برخی عملکرد بررسی منظور به نیز شبیه�سازی مطالعه�ی می�شود.

چندمتغیره منفی دوجمله�ای مدل تصادفی، اثرهای مدل�های بیش�پراکنش، پواسون، آمیخته�ی مدل تعمیم�یافته، لگ�گامای توزیع کلیدی: واژه�های

.99X99 ،99X99 ،99X99 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

پیوسته، طولی داده�های تحلیل برای مدل رایج�ترین واقع، در می�شود. استفاده تعمیم�یافته خطی آمیخته�ی مدل�های از طولی داده�های تحلیل برای

تصادفی اثرهای برای توزیعی فرض معموال تعمیم�یافته، خطی آمیخته�ی مدل�های در محاسبات سادگی برای است. خطی آمیخته�ی اثرهای مدل

قرارگرفته بررسی مورد اخیر تحقیقات در موضوع این کاربردها، از بعضی در نرمال فرض بودن غیرواقعی دلیل به می�گیرند. نظر در نرمال را

کارایی کاهش باعث خطی آمیخته�ی مدل�های در تصادفی اثرهای توزیع�های بدمشخص�سازی اثر که است آن از حاکی تحقیقات نتایج است.

وجود نظر اختالف آن�ها به نسبت نتایج حساسیت و فرض�ها این از استفاده اهمیت مورد در شد. خواهد مدل در موجود پارامترهای برآوردهای

مقاله، این در می�شود. استفاده تصادفی اثرهای برای پذیری انعطاف توزیعی فرض�های بدمشخص�سازی، مقابل در محافظت منظور به دارد.

می�کند. پیروی تعمیم�یافته لگ�گامای توزیع یک از آن تصادفی اثرهای که قرارگرفته بررسی مورد تصادفی، مبدأ از عرض با پواسون مدل یک

لگ�گامای توزیع مزیت می�دهد. قرار تأثیر تحت را خوشه�ای درون همبستگی و نظرگرفته در را مدل در بیش�پراکنش تصادفی، اثرهای این
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مدل از کرد. اشاره نرمال توزیع به می�توان توزیع، این خاص حالت عنوان به است. چپ و راست به چوله شکل�های وجود تعمیم�یافته،

پارامترها برآورد برای اگرچه می�شود. استخراج چندمتغیره منفی دوجمله�ای مدل خاص، پارامتر یک بافرض تعمیم�یافته، پواسون-لگ�گامای

مدل است. دشوار پارامترها، شرط به پاسخ حاشیه�ای توزیع�های از مشتق�گیری کلی، حالت در اما دارند وجود عددی انتگرال�گیری روش�های

ماکسیمم برآورد عددی محاسبات می�آید. به�دست تعمیم�یافته پواسون-لگ�گامای مدل در پارامترخاص یک فرض با چندمتغیره منفی دوجمله�ای

است. انجام قابل تعمیم�یافته برآوردگر معادالت توسط منفی دوجمله�ای مدل در درستنمایی

تعمیم�یافته لگ�گامای توزیع ٢

احتمال چگالی تابع که Y ∼ GLG(µ, σ, λ) آن�گاه می�کند. پیروی تعمیم�یافته لگ�گامای توزیع از که است متغیرتصادفی یک Y کنید فرض

.(٢٠٠٢ (الولس، است زیر صورت به آن

f = (y;µ, σ, λ) =


c(λ)
σ exp[ (y−λ)λσ − ١

λ٢
exp λ(y−µ)

σ ], λ ̸= ٠,

١
σ
√
٢π exp{− (y−µ)٢

٢σ٢ }, λ = ٠,

همچنین و هستند شکل پارامتر λ و مقیاس پارامتر σ مکان، پارامتر µ که کنید توجه .λ ∈ R و Y ∈ R , µ ∈ R , σ > ٠ آن در که

گاماست. تابع Γ(·) آن در که c(λ) = |λ|
Γ(λ−٢)

(λ−٢)λ
−٢

چگالی تابع λ > اگر٠ است. راست به چوله ،y احتمال چگالی تابع ،λ < ٠ اگر می�افتد. اتفاق کرانگین مقدار توزیع ،λ = ١ اگر

صورت به یافته تعمیم گامای لگ توزیع آن در که شد خواهد استاندارد نرمال احتمال، چگالی تابع λ = ٠ اگر و است چپ به چوله احتمال،

می�دهد. نشان λ مختلف مقادیر برای σ = ١ ، µ = ٠ فرض با را Y احتمال چگالی تابع ،١.٢ شکل می�شود. Y ∼ GLG(٠,١, λ)
که بود خواهند V ar(Y ) = σ٢ψ′(λ−٢)

λ٢
و E(Y ) = µ+ σ

{
ψ(λ−٢)+logλ−٢

|λ|

}
صورت به دوم و اول گشتاور λ ̸= ٠ برای همچنین،

هستند. تری�گاما و دی�گاما توابع به�ترتیب ψ′(·) و ψ(·) آن�ها در

تصادفی مبدأ از عرض با تعمیم�یافته� پواسون-لگ�گامای مدل ٣

تعمیم�یافته� پواسون-لگ�گامای مدل باشد. طولی) مطالعه�ی یک (در jام آزمودنی از iام پاسخ یا iام خوشه�ی در jام برآمد ،Yij کنید فرض

صورت به تصادفی اثرهای توزیع که است uij = µij exp(bi) ، Yij |bi
ind∼ Poisson(uij) صورت به تصادفی مبدأ از عرض با

xij = (xij١, . . . , xijp)
′ µijو = exp(x′ijβ) همچنین است. i = ١, . . . , n ، j = ١, . . . ,mi مقادیر برای bi

i.i.d∼ GLG(٠, σ, λ)
تصادفی ازمبدأ عرض با پواسون-نرمال مدل λ = ٠ اگر همچنین است. پارامتر بردار β = (β١, . . . , βp)

′ و تبیینی متغیرهای مقادیر بردار
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.(۴ فصل ،٢٠٠١ سیرل، و کوالک مک و ١٩٩٣ کالیتون، و (برسلو داشت خواهیم را

حاشیه�ای احتمال جرم تابع آنگاه باشد، bi احتمال چگالی تابع fb(bi;σ, λ) همچنین و Yij |bi احتمال جرم تابع ، fY |b(yij |bi;β) اگر

آن در که است fY (y;β, σ, λ) =
∏n
i=١ fY (yi;β, σ, λ) صورت به Yi = (Yi١, . . . , Yimi)

فرض′ با Y = (Y١, . . . ,Yn)
′

fY (yi;β, σ, λ) =

∫ +∞

−∞


mi∏
j=١

fY |b(yij |bi;β)

 fb(bi;σ, λ)dbi. (١)

الپالس تقریب همچون عددی انتگرال�گیری روش�های وسیله�ی به باید (١.٣) انتگرال تقریب ندارد. بسته شکل کلی حالت در (١.٣) انتگرال

خواهد بسته شکل دارای خاص پارامتر یک دادن قرار با (١.٣) انتگرال همچنین، شود. انجام ١ سازوار گوس-هرمیت مربع�بندی روش یا و

تابع بیشینه�سازی اجرای به می�توان و کرد استفاده SAS افزار نرم در NLMIXED روند از می�توان انتگرال این تقریب منظور به شد.

می�آید: دست به زیر صورت به و است ٢ تجربی بیز روش اساس بر تصادفی اثرهای پیشگویی پرداخت. تقریبی درستنمایی لگاریتم

b̃i = E(bi|yi) =
∫ +∞
−∞ bifY |b(yi|bi;β)fb(bi;σ, λ)dbi∫ +∞
−∞ fY |b(yi|bi;β)fb(bi;σ, λ)dbi

,

شود. زده تقریب سازوار گاوس-هرمیت مربع�بندی روش کمک به می�تواند تجربی بیز فرمول در نیز فوق انتگرال که

بیزی تعمیم�یافته�ی پواسون-لگ�گامای مدل ١.٣

پدیده�ی مدل این ساختار اما است. استفاده قابل خوبی به طولی مطالعات در همبستگی ساختار گرفتن نظر در برای پواسون-نرمال مدل

جایگزین توزیعی مدل در موجود تصادفی اثر برای لذا نمی�گیرد. نظر در را می�دهد) رخ شمارشی داده�های در معموال (که مدل در بیش�پراکنش

تصادفی مبدأ از عرض با تعمیم�یافته پواسون-لگ�گامای مدل باشیم. مدل این از استفاده به قادر مدل در بیش�پراکنش وجود با که شد خواهد

بنابراین می�کند. استفاده تعمیم�یافته لگ�گامای توزیع از bi تصادفی اثر برای نرمال توزیع جای به که است مدلی شمارشی داده�های تحلیل برای

، Yij |bi ∼ Poisson(λij) صورت به را تصادفی مبدأ از عرض با تعمیم�یافته پواسون-لگ�گامای مدل مراتبی سلسله ساختار می�توان

توزیع و β برای چندمتغیره نرمال پیشینی گرفتن نظر در با گرفت. نظر در bi|σ, λ ∼ GLG(٠, σ, λ) ، log(λij) = x′ijβ + bi

صورت به که کرد استفاده مدل�ها این برای بیزی رهیافت از می�توان λ ابرپارامتر برای نرمال پیشینی و σ ابرپارامتر برای وارون گامای

پارامترهای پسینی توزیع محاسبات آوردن از اینجا در شد. خواهند نوشته .λ ∼ N(µλ, σ
٢
λ) ،σ ∼ IG(a, b) ،β ∼ Np(µβ ,Σβ)

پواسون- مدل در تصادفی اثر σ = λ فرض با بنابراین می�شود. گرفته نظر در σ = λ حالت تنها و می�شود خودداری مدل این نامعلوم

و شده ساده�تر محاسبات حالت، این در شد. خواهد bi ∼ GLG(٠, λ, λ) صورت به تصادفی مبدأ از عرض با تعمیم�یافته لگ�گامای

شمارشی داده�های در معموال (که بیش�پراکنش می�تواند وضعیت این می�دهد. نتیجه را چندمتغیره منفی دوجمله�ای توزیع شکل حاشیه�ای توزیع

١Adaptive Gauss-Hermite Quadrature Method

٢Empirical Bayes (EB)
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صورت به تصادفی مبدأ از عرض با تعمیم�یافته پواسون-لگ�گامای مدل ساختار صورت این در بگیرد. نظر در مدل در نیز را می�دهد) رخ

محاسبات انجام برای حال bi ∼ GLG(٠, λ, λ) و log(λij) = x′ijβ + bi ، Yij |bi,β, xij ∼ Poisson(λij) است: زیر

�معموال نیست، دسترس در پیشینی اطالعات هیچ اینکه دلیل به است. ضروری نامعلوم پارامترهای برای پیشینی توزیع مشخص�سازی بیزی،

محاسبه بیز فرمول از استفاده با را کامل پسینی توزیع�های می�توان صورت این در می�گیرند. نظر در پارامترها برای را بی�اطالع پیشینی�های

مستقل θ پارامتر بردار اعضای اگر باشد. تعمیم�یافته پواسون-لگ�گامای مدل در نامعلوم پارامترهای بردار θ = (β, λ)′ کنید فرض کرد.

صورت به λ برای وارون گامای پیشینی توزیع و β برای Σβ و µβ بودن معلوم فرض با چندمتغیره نرمال پیشینی توزیع� آن�گاه باشند،

نیاز نامعلوم پارامترهای برای کامل پسینی توزیع به بیزی استنباط انجام برای .λ ∼ IG(a, b) آن در که بود خواهد β ∼ Np(µβΣβ)

نمونه�گیری ساختار این در بیزی استنباط�های انجام برای لذا و نیستند بسته شکل دارای bi ،λ ،β کامل پسینی توزیع�های از هیچکدام است.

کنیم نمونه�گیری (β, λ, bi) بردار از بخواهیم اگر کل در است. ضروری متروپلیس-هستینگس الگوریتم از استفاده ویژه به و توزیع�ها این از

کنیم. استفاده تکراری صورت به گیبز الگوریتم از باید

صرع داده�های : ١ کاربردی مثال ۴

این است. شده تحلیل دیگر طولی مدل�های توسط (٢٠٠٢) همکاران و دیگل در که است صرع به مبتال بیمار ۵٩ به مربوط داده�ها این

اثر تحلیل آزمایش، این اصلی هدف شده�اند. تقسیم دارونما و پروگابید داروی مصرف�کننده�ی گروه دو به و انتخاب تصادفی طور به بیماران

عبارت که بیمار هر برای پایه دوره�ی آزمایش، شروع از قبل است. صرع به مبتال بیماران روی بر دارونما اثر و پروگابید شیمیایی داروی

تشنج�ها تعداد و بودند تحت�نظر هفته ٨ طی در بیماران تمامی است. شده ثبت آزمایش، شروع از قبل تا فرد هر در تشنج سابقه�ی از است

دالیلی دارد. وجود زمان طول در مکرر اندازه�ی ۵ فرد هر برای بنابراین �است. شده گزارش بیمار هر برای هفته�ای دو دوره�های طی در

عرض با تعمیم�یافته� پواسون-لگ�گامای مدل توانایی�های دادن نشان منظور به دارد. وجود داده�ها مجموعه�ی در بیش�پراکنش وجود بر مبنی

زبانی به است. آمده (٢٠١٢) همکاران و لیزاندرا در تغییرات این از جزئیاتی شد. ایجاد تغییراتی داده�ها مجموعه�ی در تصادفی، مبدأ از

تکراری مقادیر از برخی دورافتاده، مشاهده�ی یک ایجاد منظور به و شد حذف مطالعه از ۴٩ شماره�ی بیمار داده�ها، مجموعه این در دقیق�تر،

مدل (٢٠٠٢) همکاران و دیگل داده، مجموعه�ی این تحلیل برای کرد. قلمداد افتاده دور را آن بتوان تا شد داده تغییر ١٨ شماره�ی بیمار

کردند. استفاده را bi
i.i.d∼ N(٠, σ٢) آن در و yikj |bi

ind∼ Poisson(uikj) صورت به که را تصادفی مبدأ از عرض با پواسون-نرمال

همچنین و i = ١, ...,٢٨ برای ui١j = exp(α + β + bi) + log(tj) ،ui١٠ = exp(α + bi) + log(t٠) آن در همچنین

هستند. i = ٢٩, ..,۵٩ برای ui٢j = exp(α+ β + δ + bi) + log(tj) ،ui٢٠ = exp(α+ bi) + log(t٠)

، n٢ = ٣١ ، i = ١, . . . , nk که طوری به می�کند اشاره jام ی دوره و kام گروه در iام فرد تشنج�های تعداد به yikj مدل، این در

زمان) طول (در درمانی دارو اثر به β پارامتر همچنین .tj = ٨ + ٢j و t٠ = ٨ ، j = ٠,١,٢,٣,۴ ، k = ١,٢ ، n١ = ٢٨
نمایش به مربوط ١ شکل است. دارونما به نسبت درمان اثر بیانگر که است پارامتری δ پارامتر و می�کند اشاره صرع به مبتال بیمار روی بر
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بیزی روش در صرع داده�های برای تعمیم�یافته پواسون-لگ�گامای مدل در پارامترها برآورد :١ جدول
میانه موثق بازه�ی باالی کران موثق بازه�ی پایین کران معیار انحراف میانگین پارامترها

٣٫ ۵۶۴ ٣٫ ٣٨۵ ٣٫ ٢١۴ ٠٫ ٠٨۴٧٨ ٣٫ ٣٩۵ α

−١٫ ٢٣ −١٫ ٢٩٩ −١٫ ۴١ ٠٫ ٠۴٣٩۶ −١٫ ٣٠٧ β

٠٫ ٠۵٢٨٣ −٠٫ ٠۵۵٨٣ −٠٫ ١٣١۴ ٠٫ ۴٩۵۴ −٠٫ ٠۵٠٠۵ δ

١٫ ٠۴۶ ٠٫ ٨٧٨١ ٠٫ ٧۵٣٧ ٠٫ ٠٧۶٢ ٠٫ ٨٨٢١ λ

١٫ ٧۶١ ١٫ ٢٩٧ ٠٫ ٩١٣۴ ٠٫ ٢٢۴١ ١٫ ٣١۴ λ١

DIC = ١٨٩١٫ ٠

بیزی روش با صرع داده�های برای پواسون-نرمال مدل در پارامترها برآورد :٢ جدول
میانه موثق بازه�ی باالی کران موثق بازه�ی پایین کران معیار انحراف میانگین پارامترها

٢٫ ٧٧٧ ٢٫ ٩٢٨ ٢٫ ۶۴٨ ٠٫ ٠٧٧۵٧ ٢٫ ٧٧٨ α

−١٫ ۴٩ −١٫ ٣٩٨ −١٫ ۵٨۵ ٠٫ ٠۵٠۶٧ −١٫ ۴٩٢ β

٠٫ ٩٨٩۴ ١٫ ۴٩٧ ٠٫ ۶٨٢٧ ٠٫ ٢٠۵٢ ١٫ ٠١۴ σ

−٠٫ ٠۵ ٠٫ ٠۶٨٧۶ −٠٫ ١٩٢٢ ٠٫ ٠٧٣٠۴ −٠٫ ٠۵٧۴١ δ

١٫ ٠١١ ١٫ ۴۶۵ ٠٫ ۶۶٨٢ ٠٫ ٢٠١٧ ١٫ ٠٢۵ τ

DIC = ٢٠۴١٫ ٠

برای باشد. مناسب مبدأ از عرض برای چوله توزیع یک می�رسد نظر به شکل این به بنا است. شده ذکر درمانی گروه دو در بیماران تشنج�های

شد. گرفته نظر در λ < ٠ با تصادفی مبدأ از عرض با تعمیم�یافته پواسون-لگ�گامای مدل یک داده�ها مجموعه�ی این به مناسب مدلی برازش

پارامترها برآورد شد. جایگزین λ < ٠ ازای به bi
i.i.d∼ GLG(٠, σ, λ)فرض توسط bi

i.i.d∼ N(٠, σ)فرض ،(١.۴) مدل در ساده، زبانی به

قرار محاسبه مورد OpenBUGS افزار نرم کمک به بیزی حالت در و SAS در NLMIXED روند از استفاده با فراوانی�گرا حالت در

در بیزی روش از استفاده در می�شود. استفاده DIC معیار از مدل�ها مقایسه�ی منظور به معموال است. آمده ٣ تا ١ جداول در نتایج گرفت.

استاندارد منابع به بنا آمد. دست به DIC = ٢٠۴١٫ ٠ پواسون-نرمال مدل در و DIC = ١٨٩١٫ ٠ تعمیم�یافته پواسون-لگ�گامای مدل

گفت می�توان معیار، این به توجه با بنابراین، است. رقیب مدل به مدل آن برتری دهنده�ی نشان باشد، کمتر DIC هرچه ،(٢٠١٠ (کانگدن

درمانی دارو گفت می�توان ٣ جدول در دارد. داده�ها به را برازش بهترین اثرتصادفی برای تعمیم�یافته لگ�گامای توزیع با داده�ها مجموعه��ی که

مدل تصادفی مبدأ از عرض با تعمیم�یافته� پواسون�-لگ�گامای مدل کائیکه، آ اطالع معیار طبق دارد. تشنج میانگین کاهش در توجه قابل اثر

عالوه است. شده برآورد کمتر دیگر مدل به نسبت تصادفی) اثر توزیع (واریانس σ٢ مدل این در زیرا است، صرع داده�های برای مناسب�تری

وجود یعنی شده، برداشت ١ شکل از که است چیزی همان موضوع این و شد معنی�دار درصد ۵ سطح در λ̂ = −١٫ ١٨۵٢ برآورد این بر

سی�دیوبیا عنوان با داده مجموعه�ی یک تحلیل به بخش این در است. تأیید قابل تصادفی مبدأ از عرض توزیع برای راست به چولگی یک

نوعی در موجود نیتروفن اثر مطالعه�ی آزمایش، این انجام از هدف می�شود. پرداخته شیرین) آب�های در مثل تولید توانایی با نرم�تن (نوعی
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آن�ها موثق بازه�ی با همراه بیزی روش با نیتروفن داده�های برای پواسون-نرمال مدل پسینی) میانه�ی و (میانگین پارامترها برآورد :٣ جدول
میانه موثق بازه�ی باالی کران موثق بازه�ی پایین کران معیار انحراف میانگین پارامترها

٢٫ ۵٠٩ ٢٫ ٧٠٨ ٢٫ ٣٣٠ ٠٫ ٠٩۶ ٢٫ ۵١١ β٠

−٠٫ ٠٠۴ −٠٫ ٠٠٣ −٠٫ ٠٠۵ ۵٫ ۵٢٨E − ۴ −٠٫ ٠٠۴ β١

٠٫ ٢٩٢ ٠٫ ٣۵٠ ٠٫ ٢٣۵ ٠٫ ٠٢٩ ٠٫ ٢٩٢ β٢

٠٫ ٠٠١ −٩٫ ۶۴١E − ۴ −٠٫ ٠٠١ ١٫ ٩۴E − ۴ −٠٫ ٠٠١ β٣

٠٫ ٣٢٢ ٠٫ ۴۵٠ ٠٫ ٢٢٧ ٠٫ ٠۵۶ ٠٫ ٣٢۶ σ١

٠٫ ١٠٣ ٠٫ ١٩٩ ٠٫ ٠۵١ ٠٫ ٠٣٧ ٠٫ ١٠٨ σ

٩٫ ۶٧۶ ١٩٫ ۵۴ ۵٫ ٠٢٢ ٣٫ ٧۴۶ ١٠٫ ٣۴٠ τ

DIC = ٨٠۵٫ ١

نرم�تنان الرو (به متولدشده تروکوفورهای تعداد بیانگر داده�ها است. شیرین آب�های در موجود نرم�تنان غیرجنسی مثل تولید بر علف�کش سم

(النگ است
میکروگرم
لیتر برحسب ٣١٠ ،٢٣۵ ،١۶٠ ،٨٠ ،٠ نیتروفن متفاوت غلظت ۵ با نرم�تنان از ده�تایی گروه ٣ در می�شود) گفته تروکوفور

اکثر در است. آمده ٣.۴ شکل در مطالعه زمان در متفاوت غلظت�های در شده متولد تروکوفورهای تعداد میانگین نمایش .(١٩٩۴ همکاران، و

نشده گرفته نظر در نرم�تن) هر برای تروکوفور ٣) نرم�تنان تروکوفورهای بین همبستگی اشاره مورد منبع این جمله از و گرفته صورت مطالعات

�شود. گرفته نظر در انتخابی گزینه�ی یک عنوان به می�تواند شده متولد تروکوفورهای تعداد برازش برای چندمتغیره منفی دوجمله�ای مدل است.

ϕ = ١
λ٢

و µij = exp(β٠+β١Cij +β٢Dayij +β٣Cij ×Dayij)آن در که Yi ∼MNB(µi, ϕ)صورت به مدلی رو، این از

در �iام بالغ مؤنث تروکوفورهای تعداد Yij آن در همچنین و j = ١,٢,٣ و i = ١, . . . ,۵٠ که می�شود پیشنهاد سی�دیوبیا داده�های برای

آمده وجود به �iام نرم�تن از jام سری تخم�ریزی در که است تروکوفورهایی تغلیظ دهنده�ی نشان Cij مدل این در این، بر عالوه است. تولد �jامین

مفروضات همچنین iام). تن نرم برای �jام ریزی (تخم می�کند اشاره می�آیند، بیرون تخم از تروکوفورها که روزی به Dayij همچنین است.

، Cij = ١۶٠ , (i = ٢١, ...,٣٠) ، Cij = ٨٠ , (i = ١١, ...,٢٠) ، Cij = ٠ , (i = ١, ...,١٠) داشت: خواهیم را زیر

.j = ١,٢,٣ و i = ١, ...,۵٠ ،Dayij = (−٢,٠,٢) ، Cij = ٣١٠ , (i = ۴١, ...,۵٠) ، Cij = ٢٣۵ , (i = ٣١, ...,۴٠)

شبیه�سازی مطالعه�ی ۵

نمونه ١٠٠ شبیه�سازی، مطالعه�ی این در است. شده اجرا پیشنهادی مدل�های عملکرد بررسی برای شبیه�سازی مطالعه�ی چندین بخش، این در

j = ١, . . . , n ، i = ١, . . . , N ، Yij |bi ∼ Poisson(uij) شد: تولید زیر چندمتغیره�ی منفی دوجمله�ای مدل از n = ۵٠ اندازه�ی با

.bi ∼ GLG(٠, λ, λ) و log(uij) = exp {β٠ + β١ ×Xij + β٢ × tj + β٣ ×Xij + bi × tj}

زمان عنوان به tj = −٢,٠,٢ و کرده اخذ کمکی متغیر عنوان به ٣١٠ ،٢٣۵ ،١۶٠ ،٨٠ ،٠ اعداد بین از را مقادیرش Xij اینجا در
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آن�ها موثق بازه�ی با همراه بیزی روش با نیتروفن داده�های برای تعمیم�یافته پواسون-لگ�گامای مدل در پسینی) میانه�ی و (میانگین پارامترها برآورد :۴ جدول
میانه موثق بازه�ی باالی کران موثق بازه�ی پایین کران معیار انحراف میانگین پارامترها

٢٫ ۵٣١ ٢٫ ٧٢۶ ٢٫ ٣۴٨ ٠٫ ٠٩۵ ٢٫ ۵٣۴ β٠

−٠٫ ٠٠۴ −٠٫ ٠٠٢ −٠٫ ٠٠۵ ۵٫ ۵٩٣E − ۴ −٠٫ ٠٠۴ β١

٠٫ ٢٩٢ ٠٫ ٣۴٩ ٠٫ ٢٣۶١ ٠٫ ٠٢٩٣١ ٠٫ ٢٩٢ β٢

−٠٫ ٠٠١ −٩٫ ۵٧٩E − ۴ −٠٫ ٠٠١ ١٫ ٩۴٧E − ۶ −٠٫ ٠٠١ β٣

٠٫ ٣٠۴ ٠٫ ۴٣٣ ٠٫ ٢٠٣ ٠٫ ٠۵٨ ٠٫ ٣٠٨ λ

١١٫ ٢٩ ٢۵٫ ١٣ ۵٫ ٣٣١ ۴٫ ٩٧۴ ١٢٫ ٠٩ λ١

١١٫ ١٩ ١۶٫ ٩۴ ۶٫ ۶۴١ ٣٫ ١٢۵ ١١٫ ٠٨ ϕ

DIC = ٨٠۴٫ ١

مطالعه�ی این از هدف شد. گرفته نظر در آن برای ١٠٠ ،١٠ ،١ مقادیر که است بیش�پراکنش پارامتر ϕ همچنین شده�اند. گرفته نظر در پاسخ

مدل و ((σ = λ فرض (با تعمیم�یافته پواسون-لگ�گامای مدل (یعنی چندمتغیره منفی دوجمله�ای مدل�های عملکرد مقایسه�ی شبیه�سازی،

بیزی، روش�های از استفاده با همچنین و R تحت R٢OpenBUGS افزاری نرم بسته�ی از استفاده با شبیه�سازی این است. پواسون-نرمال

حذف ریز دور عنوان به اولیه تکرار ۵٠٠٠ همچنین و گرفته نظر در تکرار ۵٠٠٠ با متفاوت اولیه�ی مقادیر با موازی زنجیر دو است. شده اجرا

و بررسی همگرایی تشخیص از استفاده با شده برآورد مقادیر همگرایی گیرد. صورت بعدی نمونه�ی ٣٠٠٠ مبنای بر پسینی استنباط تا شد

نسبی اریبی ،(SE) معیار انحراف ،(Est.) پسینی میانگین مقادیر شامل جدول این مقادیر است. شده گزارش ۵ جدول در نهایی نتایج

هستند. (RMSE) خطاها دوم توان میانگین ریشه�ی و (Real.Bias)

نتیجه�گیری و بحث

پواسون-نرمال آمیخته�ی مدل گرفت. قرار بررسی و بحث مورد پواسونی پاسخ با شمارشی داده�های برای تصادفی اثرهای مدل مقاله، این در

مطالعه مورد تصادفی اثرهای برای تعمیم�یافته لگ�گامای توزیع با و تصادفی مبدأ از عرض با پواسون آمیخته�ی مدل برازش نحوه�ی و تشریح

واقعی داده�ی مجموعه�ی همچنین شد. انجام نیز بیزی رویکرد توسط تعمیم�یافته� پواسون-لگ�گامای آمیخته�ی مدل برازش عالوه، به گرفت. قرار

گسترش و تعمیم گرفت. نظر مد پواسون-نرمال مدل به نسبت مدل این از استفاده برتری نماش برای شبیه�سازی مطالعات برخی و تحلیل

دو از بیش یا دو برای گرفتن نظر در همچنین و گاما و دوجمله�ای توزیع با دیگر پاسخ�های تحلیل برای نامه پایان این در استفاده مورد شیوه�ی

باشد. آتی پژوهش�های موضوع می�تواند تصادفی اثر

٨٢٩



چندمتغیره منفی دوجمله�ای و پواسون-نرمال مدل دو تحت چندمتغیره منفی دوجمله�ای مدل از شبیه�سازی مطالعه�ی نتایج :۵ جدول
RMSE Real Bias E.S. Est. واقعی مقدار ϕ پارامترها چندمتغیره منفی دوجمله�ای مدل

٠٫ ۴٧۴ ٠٫ ٠٠۵ ٠٫ ۴٧۶ ٣٫ ٠١٧ ٣٫ ٠٠٠ ١ β٠

٠٫ ١٧٠ * ٠٫ ١٧٠ ٠٫ ٠١٣ ٠٫ ٠٠٠ β١

٠٫ ١۶٨ ٠٫ ٠١٧ ٠٫ ١۶٨ ١٫ ٠١٧ ١٫ ٠٠٠ β٢

٠٫ ١٣٣ * ٠٫ ١٣٣ −٠٫ ٠١١ ٠٫ ٠٠٠ β٣

٠٫ ٩١٩ ٠٫ ١۵٠ ٠٫ ٨٠۴ ٣٫ ۴۵١ ٣٫ ٠٠٠ ١٠ β٠

٠٫ ٣٩٣ * ٠٫ ٣٩۵ ٠٫ ٠١٨ ٠٫ ٠٠٠ β١

٠٫ ۶٩٧ ٠٫ ٠٩٢ ٠٫ ۶٩۴ ١٫ ٠٩٢ ١٫ ٠٠٠ β٢

٠٫ ۴٠١ * ٠٫ ۴٠٢ −٠٫ ٠٢۴ ٠٫ ٠٠٠ β٣

١٫ ٣٢۴ −٠٫ ۴۴١ ٠٫ ٠٣٨ ۴٫ ٣٢٣ ٣٫ ٠٠٠ ١٠٠ β٠

٠٫ ٠۴٨ * ٠٫ ٠۴٨ −٠٫ ٠٠۴ ٠٫ ٠٠٠ β١

٠٫ ٠٠٠٣ < −٠٫ ٠٠٠١ ٠٫ ٠٠٠٣ ٠٫ ٩٩٩ ١٫ ٠٠٠ β٢

٠٫ ٠٠٠١ ∗ ٠٫ ٠٠٠١ < −٠٫ ٠٠٠١ ٠٫ ٠٠٠ β٣

RMSE Real Bias E.S. Est. واقعی مقدار ϕ پارامترها پواسون-نرمال مدل

٠٫ ۶٩١ −٠٫ ٢٠٧ ٠٫ ٣٠١ ٢٫ ٣٧۶ ٣٫ ٠٠٠ ١ β٠

٠٫ ۴٠٧ * ٠٫ ۴٠۴ ٠٫ ٠۶۵ ٠٫ ٠٠٠ β١

٠٫ ٢٠۴ ٠٫ ٠١٨٣ ٠٫ ٢٠۴ ١٫ ٠١٨ ١٫ ٠٠٠ β٢

٠٫ ۴١۵ * ٠٫ ۴١۴ −٠٫ ٠۵۴ ٠٫ ٠٠٠ β٣

۴٫ ۵٠٣ ١٫ ۴٨۴ ٠٫ ۶٧۶ ٧٫ ۴۵٣ ٣٫ ٠٠٠ ١٠ β٠

٠٫ ۵٠۶ * ٠٫ ۴٩٨ ٠٫ ١٠٢ ٠٫ ٠٠٠ β١

٠٫ ۶٨٧ ١٫ ١٣٨ ٠٫ ۶٧۶ ١٫ ١٣٨ ١٫ ٠٠٠ β٢

٠٫ ۵٠۴ * ٠٫ ۴٩۶ −٠٫ ١٠١ ٠٫ ٠٠٠ β٣

٩٫ ٢١٠ ٣٫ ٠٧٠ ٠٫ ٠١۵ ١٢٫ ٢١٠ ٣٫ ٠٠٠ ١٠٠ β٠

٠٫ ٠٠۴ * ٠٫ ٠٠۴ < −٠٫ ٠٠٠١ ٠٫ ٠٠٠ β١

٠٫ ٠٠٠٣ < −٠٫ ٠٠٠١ ٠٫ ٠٠٠٣ ٠٫ ٩٩٩ ١٫ ٠٠٠ β٢

٠٫ ٠٠٠١ * ٠٫ ٠٠٠١ < −٠٫ ٠٠٠١ ٠٫ ٠٠٠ β٣
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وزنی یافته تعمیم گاما توزیع در استنباط

٢ علوی رضا محمد گالب�گیرزاده١، محسن

اهواز چمران شهید دانشگاه آمار، ارشد کارشناسی ١دانشجوی

اهواز چمران شهید دانشگاه علمی، هیئت ٢عضو

حاصل وزنی چگالی تابع فرم ابتدا می�پردازیم. w (x; c, t, β) وزن تابع تحت وزنی یافته تعمیم گاما توزیع در استنباط به مقاله این در چکیده:

می�پردازیم. جدید توزیع این مخاطره�ی تابع و مد محاسبه�ی به سپس می�کنیم. برآورد گشتاوری روش به را آن پارامترهای و آورده بدست را

کرد. خواهیم ارائه کاربردی مثال یک اخر در و می�کنیم بررسی مختلف حالت�های در را مخاطره تابع رفتار همچنین

وزنی. نمونه�گیری مخاطره، تابع یافته، تعمیم گاما توزیع وزن، تابع کلیدی: واژه�های

.99X99 ،99X99 ،99X99 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

شانس دارای جامعه اعضای تمام یعنی است تصادفی نمونه می�شود برگزیده جامعه از که نمونه�ای بود این بر فرض آماری استنباط در تاکنون

از استفاده دیگر نباشند، یکسان شانس دارای مشاهدات که باشد گونه�ای به داده�ها ثبت روش اگر حال بودند نمونه در انتخاب برای یکسان

می�کنند پیروی وزنی توزیع نام به توزیعی از شده ثبت داده�های حالت این در نباشند. معتبر است ممکن تصادفی نمونه بر مبتنی روش�های نتایج

می�نامند. وزنی گیری نمونه را آن با متناظر گیری نمونه و دارند ارتباط وزن طریق از اصلی توزیع با که

پارامتر α و شده ثبت مشاهده دهنده نشان x که می�دهند نشان w(x, α) نماد با را آن معموال که است x به نسبت نامنفی تابع یک وزن تابع

آماری: زبان به دارد شدن انتخاب برای w(x, α) با متناسب شانس دارای x مشاهده وزنی گیری نمونه در می�شود. نامیده وزن

P X|ثبت) = x) = cw(x;α)

کند. اختیار را یک و صفر بین مقادیر که ندارد نیازی یعنی نیست، احتمال تابع یک لزوماً وزن تابع می�باشد. تناسب ضریب c که

مشاهده است). پارامتر فضای Ω ) θ ∈ Ω است، جامعه پارامتر بردار θ که f(x; θ) احتمال چگالی تابع با تصادفی متغیر X که کنید فرض

تابع باشد. موجود E(w(X;α)) اگر گویند. w(x, α) وزن تحت X وزنی نمونه آن به که است Xw تصادفی متغیر از مقداری شده ثبت

golabgirzadehmohsen@gmail.com : گالب�گیرزاده ٢محسن



است: زیر صورت به بیز قاعده به بنا Xw چگالی

fw(x|θ, α) = w(x;α)f(x; θ)

E(w(X;α))

است: برقرار زیر رابطه پس است احتمال چگالی تابع یک fw که است ذکر به الزم

P (X ∈ Rk) =
∫
Rk

fw(x; θ, α)dx = ١

و (٢٠٠۶) هیوانگ و هانگ توسط توزیع این پایه�ای خواص و شد معرفی (١٩۶٢) استیسی توسط بار نخستین یافته تعمیم گاما توزیع

برای یافته تعمیم گاما توزیع می�شود. گرفته نظر در عمر طول برای مناسب توزیع یک توزیع این شد. بیان (٢٠١٠) آبادی احمد و خدابین

٣ دارای یافته تعمیم گاما توزیع می�باشد. مناسب کاهشی و افزایشی مخاطره نرخ تابع یعنی مخاطره نرخ تابع از مختلف انواع با داده�هایی

تعمیم گاما توزیع از خاصی حالت�های که نرمال لگ و وایبل مانند می�شوند استفاده بقا تحلیل و تجزیه در زیادی توزیع�های می�باشد. پارامتر

می�باشد: زیر صورت به یافته تعمیم گاما توزیع احتمال چگالی تابع می�باشند. یافته

g (x;λ, β, k) =
λβ

Γ (k)
(λx)

kβ−١
e−(λx)

β

می�باشند. λ, β, k > ٠ و x > ٠ آن در که

توزیع β = ١ که زمانی و می�شود حاصل نمایی توزیع باشد k = β = ١ که زمانی است. شکل پارامتر k, β و مقیاسی پارامتر λ آن در که

می�باشد ریلی توزیع حاصل توزیع k = ١, β = ٢ که زمانی همچنین و می�شود حاصل وایبل توزیع باشد k = ١ و شود می حاصل گاما

.(٢٠١٠) آبادی احمد و خدابین

آن چگالی تابع ابتدا می�پردازيم، w (x; c, β, t) = xcetx
β

c, β, t > ٠ وزن تحت وزنی يافته تعميم گاما توزيع بررسی به بخش اين در

می�پردازيم. وزنی توزيع اين كارای خواص چندين بيان به آخر در و می�كنيم محاسبه نيز را آن تجمعی توزيع تابع سپس و آورده به�دست را

است: زير صورت به w وزن تحت وزنی يافته تعميم گاما چگالی تابع

gw (x;λ, β, k, c, t) =
xcetx

β λβ
Γ(k) (λx)

kβ−١
e(λx)

β

λkβΓ(k+ c
β )

(λβ−t)k+ c
β Γ(k)

=
β
(
λβ − t

)k+ c
β xkβ+c−١e−(λ

β−t)xβ

Γ
(
k + c

β

)
می�باشد: زير صورت به نيز توزيع اين تجمعی توزيع تابع

Gw (x;λ, β, k, c, t) =
γ
((
k + c

β

)
,
(
λβ − t

)
xβ
)

Γ
(
k + c

β

)
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xcetx
β
وزن تحت یافته تعمیم گاما توزیع مختلف حالت :١ شکل

كرده�ايم: خالصه (١) شکل در را مختلف حاالت�های كه آورد بدست می�توان توزيع چندين w وزن تابع تحت

نمایش (٢) شکل در k, β, λ پارامترهای مختلف مقادير به نسبت w (x; c, β, t) وزن تابع تحت وزنی يافته تعميم گاما چگالی تابع نمودار

می�يابد. افزايش نيز مد k پارامتر افزايش با ولی می�يابد كاهش مد λ, β پارامترهای افزايش با كه می�شود مالحظه (٢) شكل� از است. شده داده

نيز w (x; c, β, t) وزن تابع تحت وزنی يافته تعميم گاما كه است واضح می�باشد مدی تك توزيع يك يافته تعميم گاما چون است ذكر به الزم

گواه نيز (٢) شكل كه كرد، نخواهد تغييری يافته تعميم گاما چگالی تابع كلی فرم وزن تابع اين تحت زيرا ماند خواهد باقی مدی تك توزيع يك

می�يابد. كاهش نيز آن پراكندگی از و تر فشرده چگالی تابع نمودار پارامتر، ٣ هر افزايش با كه می�شود مشاهده همچنين می�باشند. ادعا اين

وزنی یافته تعمیم گامای توزیع در مد ٢

داریم: w (x; c, β, t) = xcetx
β

وزن تحت وزنی يافته تعميم گاما توزيع در مد محاسبه براي

ln gw (x;λ, β, k, c, t) = ln
β
(
λβ − t

)k+ c
β

Γ
(
k + c

β

) + (kβ + c− ١) lnx−
(
λβ − t

)
xβ (١)
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پارامتر به نسبت وزنی یافته تعمیم گاما احتمال چگالی تابع نمودار :٢ شکل

داريم: x به نسبت باال رابطه از گرفتن مشتق با كه
∂

∂x
ln gw (x;λ, β, k, c, t) =

kβ + c− ١−
(
λβ − t

)
xβ

x

داریم: ∂
∂x ln gw (x;λ, β, k, c, t) = ٠ رابطه از استفاده با

x =

[
kβ + c− ١
β (λβ − t)

] ١
β

است. w وزن تابع تحت وزنی يافته تعميم گاما توزيع مد فوق x باشد، kβ + c > ١ و λβ > t كه زمانی

می�باشد. زير صورت به w (x; c, t, β) = xcetx
β

تابع تحت وزنی يافته تعميم گاما توزيع مخاطره تابع

hgw (x;λ, β, k, c, t) =
β
(
λβ − t

)k+ c
β x(kβ+c−١)e−(λ

β−t)xβ

Γ
(
k + c

β

)
− γ

((
k + c

β

)
, (λβ − t)xβ

)
.x > ٠, λβ > t, kβ + c > ١ آن در که

(١٩٨٠) گالسر می�كنيم بررسی زير لم از استفاده با را w وزن تحت يافته تعميم گاما توزيع مخاطره تابع رفتار
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باشد. x به نسبت پذير مشتق تابع يك همچنين و X پيوسته تصادفی متغير احتمال چگالي تابع f(x) می�کنیم فرض .١.٢ لم

آن�گاه: باشد موجود η (x) تابع اول مشتق می�كنيم فرض باشد، می x به نسبت f(x) تابع اول مشتق f ′(x) آن در كه η (x) = −f ′(x)
f(x)

بود. خواهد نزولی يكنوا تابع يك مخاطره تابع گاه آن ،η′ (x) < ٠ باشيم داشته x > ٠ تمام براي اگر الف-

بود. خواهد صعودی يكنوا تابع يك مخاطره تابع گاه آن ،η′ (x) > ٠ باشيم. داشته x > ٠ تمام براي اگر ب-

شود نتیجه x > x٠ براي و η′ (x) > ٠ باشيم داشته ٠ < x < x٠ براي و η′ (x٠) = ٠ كه باشد موجود x٠ كنيم فرض پ-

بود. خواهد شکل کوهان مخاطره تابع گاه آن باشد، lim
x→٠

f (x) = ٠ همچنين و η′ (x) < ٠

η′ (x) > ٠ شود نتیجه x > x٠ براي و η′ (x) = ٠ باشيم داشته ٠ < x < x٠ براي و η′ (x٠) = ٠ كه باشد موجود x٠ كنيم فرض ج-

بود. خواهد شکل وان مخاطره تابع آنگاه باشد، lim
x→٠

f (x) =∞ همچنين و

با: است برابر x به نسبت gw (x;λ, β, k, c, t) تابع مشتق

g′w (x;λ, β, k, c, t) = gw (x;λ, β, k, c, t)
kβ + c− ١−

(
λβ − t

)
βxβ

x
, x > ٠

بنابراین:

ηgw(x;λ,β,k,c,t) =

(
λβ − t

)
βxβ − (kβ + c− ١)

x

و

η/gw (x;λ, β, k, c, t) =

(
λβ − t

)
βxβ (β − ١) + (kβ + c− ١)

x٢
.

كرد. خواهيم بررسی را w (x; c, t, β) وزن تابع تحت وزنی يافته تعميم گاما توزيع مخاطره تابع رفتار زير قضيه از استفاده با حال

:xcetx
β

وزن با وزنی یافته تعمیم گاما توزیع در .٢.٢ قضیه

بود. خواهد صعودی يكنوا تابع يك hgw مخاطره تابع گاه آن باشد، β > ١ اگر الف-

بود. خواهد شکل کوهان تابع یک hgw مخاطره تابع گاه آن باشد، ٠ < β < ١ اگر ب-

داريم: (١٩٨٠) گالسر لم از استفاده با اثبات.

بود. خواهد صعودی يكنوا تابع يك hgw مخاطره تابع نتیجه در ، η′gw (x) > ٠ داریم: x > ٠ تمامی برای گاه آن باشد β > ١ اگر - الف

داشت خواهيم x > x∗ برای و η′gw (x) > ٠ می�شود نتيجه x = x∗ دادن قرار با .x∗ = (kβ+c−١)
β(λβ−t)(١−β) و β < ١ ب-اگر

� .η′gw (x) < ٠
روش از استفاده با پارامترها برآورد در صورت این در w وزن تابع با یافته تعمیم گاما توزیع از مستقل تصادفی نمونه x١, ..., xn کنید فرض

داریم: گشتاوری
Γ(k + ١+c

β )

(λβ − t)
١
β Γ(k + c

β )
=

١
n

n∑
j=١

Xj (٢)
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Γ(k + ٢+c
β )

(λβ − t)
٢
β Γ(k + c

β )
=

١
n

n∑
j=١

X٢
j . (٣)

داریم: (٣) و (٢) معادالت از استفاده با بگیریم نظر در ثابت را β, k اگر .١

X =
Γ(k + ١+c

β )

(λ̂β − t)
١
β Γ(k + c

β )
, λ̂ =

t+(Γ(k + ١+c
β )

XΓ(k + c
β )

)β ١
β

: که داریم کنیم فرض ثابت را λ و باشد β = ١ که زمانی .٢
X̄
M٢

= Γ(k+c+١)(λ−t)
Γ(k̂+c+٢) → X̄

M٢
= (λ−t)

(k̂+c+١)

→ k̂ = M٢(λ+t)
X̄

− c− ١.

است. محاسبه قابل عددی روش�های با β پارامتر برآورد شوند، فرض ثابت λ, k که زمانی

(قیطانی است شده داده نشان گرفتن سرویس برای بانک مشتری ١٠٠ دقیقه) (در انتظار زمان به مربوط داده�های (١) جدول در .٣.٢ مثال

. ((٢٠٠٧) همکاران و

دهی سرویس برای بانک مشتری ١٠٠ انتظار زمان :١ جدول

١٩/٩٠ ١۴/١٠ ١١/٩٠ ٩/٧٠ ٨/٢٠ ۶/٧٠ ۵/٠٠ ۴/٣٠ ٠/٨٠ ٠/٨٠

٢٠/۶٠ ١۵/۴٠ ١٢/۴٠ ٩/٨٠ ٨/۶٠ ۶/٩٠ ۵/٣٠ ۴/٣٠ ٠/٨٠ ٠/٨٠

٢١/٣٠ ١۵/۴٠ ١٢/۵٠ ١٠/٧٠ ٨/۶٠ ٧/١٠ ۵/۵٠ ۴/۴٠ ١/٣٠ ١/٣٠

٢١/۴٠ ١٧/٣٠ ١٢/٩٠ ١٠/٩٠ ٨/۶٠ ٧/١٠ ۵/٧٠ ۴/۴٠ ١/۵٠ ١/۵٠

٢١/٩٠ ١٧/٣٠ ١٣/٠٠ ١١/٠٠ ٨/٨٠ ٧/١٠ ۵/٧٠ ۴/۶٠ ١/٨٠ ١/٨٠

٢٣/٠٠ ١٨/١٠ ١٣/١٠ ١١/٠٠ ٨/٨٠ ٧/١٠ ۶/١٠ ۴/٧٠ ١/٩٠ ١/٩٠

٢٧/٠٠ ١٨/٢٠ ١٣/٣٠ ١١/١٠ ٨/٩٠ ٧/۴٠ ۶/٢٠ ۴/٧٠ ١/٩٠ ١/٩٠

٣١/۶٠ ١٨/۴٠ ١٣/۶٠ ١١/٢٠ ٨/٩٠ ٧/۶٠ ۶/٢٠ ۴/٨٠ ٢/١٠ ٢/١٠

٣٣/١٠ ١٨/٩٠ ١٣/٧٠ ١١/٢٠ ٩/۵٠ ٧/٧٠ ۶/٢٠ ۴/٩٠ ٢/۶٠ ٢/۶٠

٣٨/۵٠ ١٩/٠٠ ١٣/٩٠ ١١/۵٠ ٩/۶٠ ٨/٠٠ ۶/٣٠ ۴/٩٠ ٢/٧٠ ٢/٧٠
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دهیم: انجام را زیر آزمون داریم قصد اکنون باشد. fθ(x) احتمال چگالی تابع از تصادفی نمونه یک x١, ..., x١٠٠ کنیم فرض
H٠ : fθ(x) = g(x;λ, β, k)

H١ : fθ(x) = gw(x;λ, β, k, c)

احتمال چگالی تابع از تصادفی نمونه یک x١, x٢, . . . , x١٠٠ کنیم فرض یعنی کرد، مطرح ساده�تری شکل به می�توان نیز را فوق آزمون واقع در

می�باشد: فوق آزمون معادل که بگیریم نظر در را زیر آزمون حال است. شده گرفته نظر در t = ٠ که باشد gw(x;λ, β, k, c, t)
H٠ : c = ٠

H١ : c = ١

از: است عبارت که دهیم تشکیل را درستنمایی تابع ابتدا است الزم درستنمایی نسبت آزمون انجام برای

L =

βn λn(kβ+c) (
n∏
i=١

xi)
kβ+c−١

e
−λβ

n∑
i=١

xi
β

(Γ(k + c
β ))

n

بود: خواهد زیر صورت به درستنمایی نسبت آزمون آماره درنتیجه و

Λ =
sup

βn λn(kβ) (
n∏

i=١
xi)

kβ−١
e
−λβ

n∑
i=١

xi
β

(Γ(k))n

sup
βn λn(kβ+١) (

n∏
i=١

xi)
kβ

e
−λβ

n∑
i=١

xi
β

(Γ(k+ ١
β ))

n

با بود خواهند برابر ترتیب به صفر فرض تحت λ و β ،k پارامترهای درستنمایی برآوردهای R افزار نرم از استفاده با

برابر نیز مخالف فرض تحت λ و β ،k پارامترهای برآورد همچنین λ̂ = ٠/١۴٣۵۴٣١, β̂ = ١/٠٨٠۵۶۶۶, k̂ = ١/۴۶١۵٨١۶

خواهد برابر درستنمایی نسبت آزمون آماره نتیجه در ،λ̂ = ٠/١۴۶٧١۶٣, β̂ = ١/٠٧٠١٣٩٧, k̂ = ٠/۵۵٢۵۵٠٣ با بود خواهند

٣٨٣/٨۵١ > ٣/٨۴ چون درنتیجه χ٢(۴−٣,٠٫٩۵) = ٣/٨۴ و −٢ ln Λ = ٣٨٣/٨۵١ که Λ = ۴/۴۴٢٧٩۴٨−٣٧١.١٠۴ با بود

می�باشند. یافته تعمیم گاما توزیع از اندازه اریب نمونه یک شده ثبت داده�های بنابراین می�شود. رد صفر فرض بنابراین
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مارکف زنجیره از استفاده با تولید فرایند یک چرخه طول متوسط تعیین

نوقابی٣ جباری مهدی گلیده٢، صادقپور بهرام ، متقی١ سادات مریم

مشهد فردوسی دانشگاه ارشد، ١دانشجوی

مشهد فردوسی دانشگاه علمی، ٢,٣هیئت

زنجیره�های از استفاده آن�ها از یکی که دارد وجود تولید فرایند آماری کنترل نمودار یک عملکرد تابع تعیین برای مختلفی روش�های چکیده:

تولید چرخه�ی مختلف مراحل در مارکف، زنجیره به�کارگیری متدوال روش�های از برخی که است این بر سعی�مان مقاله این در است. مارکف

حجم با R و X̄ توأم کنترل نمودار منظور بدین کنیم. معرفی را تولید فرایندهای آماری کنترل نمودار شاخص�های از برخی آوردن به�دست جهت

نشان را آن عملکرد مختلف شاخص�های محاسبه�ی در مارکف زنجیره از استفاده نحوه و کردیم انتخاب را متغیر نمونه�برداری فاصله و نمونه

می�دهیم.

متغیر. نمونه�برداری فاصله و نمونه حجم با کیفیت کنترل نمودار کیفیت، کنترل نمودار تولید، چرخه�ی متوسط مارکف، زنجیره کلیدی: واژه�های

.60J20 ،62P30 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

و ارزیابی آزمون، انجام نمونه، تهیه برای نیاز مورد اصول روش�ها این دارند. عهده بر کیفیت بهبود در را مهمی و اساسی نقش آماری روش�های

توانا و قدرتمند ای مجموعه (SPC) آماری فرایند کنترل پس نمایند. می ارائه را تولید فرایند بهبود و کنترل جهت حاصل اطالعات از استفاده

نمودار می�گردد. واقع مفید پذیری تغییر کاهش طریق از آن کارایی بهبود و فرایند در ثبات ایجاد در که است مشکل حل و تشخیص ابزار از

فرایند تغییرات یا استنادپذیر انحرافات سریع شناسایی آن اصلی اهداف از یکی که است تولید حین در فرایند کنترل روش�های از یکی کنترل

گیرد. انجام الزم اصالحی اقدامات و بررسی انحرافاتی چنین ایجاد علل و شود اجتناب معیوب محصول زیادی تعداد تولید از تا است،

طور به باید واریانس و میانگین تولید، فرایند یک در اما می�گیرد. قرار بررسی مورد X̄ نمودار تنها کنترل نمودار طراحی�های از برخی در

واریانس و میانگین کنترل برای (S (یا R و X̄ شوهارت توأم نمودارهای گیرد. قرار نظارت تحت محصول کیفیت بردن باال برای همزمان

نمودار ،(V SS) متغیر نمونه حجم با نمودار جمله از توأم کنترل نمودار از مختلفی انواع گرفته�اند. قرار استفاده مورد قرن نیم از بیش فرایند

دو نمودار ،(V P ) متغیر پارامترهای با نمودار ،(V SSI) متغیر نمونه�برداری فاصله و حجم با نمودار ،(V SI) متغیر نمونه�برداری فاصله با
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دارد. وجود (DSV SI) متغیر نمونه�برداری فاصله با مرحله�ای دو نمودار و (DS) مرحله�ای

(٢٠١٢) همکاران و ژانگ کردند. معرفی مارکف زنجیره از استفاده با V SS(X̄) مدل برای را اقتصادی طرح (١٩٩۴) همکاران و پارک

مدل آماری طرح (١٩٩٩) کاستا ،V SI(X̄, R) مدل اقتصادی طرح (٢٠٠۶) همکاران و چو ،V SI(X̄, R) مدل آماری طرح

،V P (X̄, R) مدل اقتصادی طرح (٢٠٠۵) همکاران و ماگالیس و V P (X̄, R) مدل آماری طرح (١٩٩٨) کاستا ،V SSI(X̄, R)

شده نوشته V SSI(X̄, R) مدل براساس مقاله این دادند. قرار بررسی مورد و معرفی را DSV SI(X̄, S) مدل آماری طرح (٢٠١٣) لی

این طراحی در را مارکف زنجیره کاربرد و می�دهیم شرح را آن بهره�وری معیار محاسبه و کرده بیان را نمودار این طراحی نحوه ابتدا در است.

کرد. خواهیم بررسی تولید چرخه زمان متوسط تعیین برای نمودار

V SSI(X̄, R) توأم نمودارهای ٢

wr(n)،kr(n)،w،k،h٢،h١،n٢،n١ طرح پارامتر هشت شامل R و X̄ متغیر نمونه�برداری فاصله و نمونه حجم با توأم کنترل نمودارهای

برای کنش و هشدار حدود ضرایب ترتیب به k و w برداری، نمونه فاصله�های h٢ و h١ ، دوم و اول نمونه حجم n٢ و n١ پارامترهای هستند.

کنترل نمودارهای از مثالی ١ شکل دهند. می نشان را R نمودار برای کنش و هشدار حدود ضرایب ترتیب به kr(n) و wr(n) و X̄ نمودار

دهد. می نمایش را V SSI(X̄, R) توأم

آغازین مرحله در فرایند، واریانس در تغییر یا و/ میانگین در تغییر عملکرد بررسی برای ،V SSI(X̄, R) توأم نمودارهای پایدار حالت تحلیل

Zi استاندارد نمونه�ی میانگین می�شود، گرفته فرایند از متغیر نمونه حجم با منطقی گروه زیر می�افتد. اتفاق آینده در بلکه نمی�دهد، رخ فرایند

میانگین استاندارد انحراف σX̄ و ٠ 6 w < k آن در که ±k کنش حدود و ±w هشدار حدود با کنترل نمودار در ،
(
Zi =

X̄i − µ٠
σX̄

)
و wr(n) هشدار حدود با نمودار یک در که می�کنیم، تعریف ri =

Ri
σ٠

به�وسیله�ی را (ri) نمونه استاندارد دامنه�ی می�شود. رسم است، نمونه

استنادپذیر علت برای جستجو می�شود. رسم (٠ 6 wr(n) < kr(n) و هستند، n نمونه حجم به وابسته مقادیری (که kr(n) کنش حدود

انجام گیرند، قرار (٠, kr(n)) فاصله�ی از خارج استاندارد انحراف نقطه یا و/ (−k, k) ی فاصله از خارج نمونه میانگین نقطه که زمانی

، µ = µ٠ ± δσ که زمانی است. اشتباه هشدار دهند، هشدار فرایند R یا X̄ نمودارهای اگر ،σ = σ٠ و µ = µ٠ که هنگامی می�شود.

آغاز استنادپذیر علت برای جستجو و می�شود متوقف فرایند هشدار، هر از بعد می�باشد. صحیح هشدار γ ̸= ١ ، σ = γσ٠ و/یا δ ̸= ٠
انحراف و میانگین نقاط موقعیت می�گردد. باز آماری کنترل حالت به فرایند و می�رود بین از علت آنگاه باشد استنادپذیر علت اگر می�گردد.

نمونه میانگین نقطه اگر می�کند. مشخص را بعدی نمونه نمونه�برداری فاصله و نمونه حجم نمودار هر در فعلی) نمونه از آمده (به�دست استاندارد

کوچک باید بعدی نمونه حجم آنگاه گیرد، قرار [٠, wR(n)) فاصله�ی داخل در نمونه استاندارد انحراف نقطه و (−w,w) فاصله�ی داخل در

یا (−k,−w] ی فاصله داخل در نمونه میانگین نقطه اگر دیگر سوی از می�شود. انجام (h١) طوالنی فاصله با نمونه�برداری و باشد (n١)

نمونه فاصله و ،(n٢) بزرگ�تر باید بعدی نمونه آنگاه گیرد، قرار [wr(n), kr(n)) ی فاصله داخل در استاندارد انحراف نقطه یا و/ [w, k)
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V SSI(X̄, R) توأم کنترل نمودارهای :١ شکل

باشد. ،(h٢) کوتاه�تر باید برداری

(کوچک) بزرگ شده انتخاب نمونه اگر می�شود. گرفته تصادفی صورت به فرایند اشتباه هشدار از بعد یا شروع زمان فقط اولیه نمونه حجم

کوچک اندازه دارای p٠ احتمال با باید نمونه�ها تمام کنترل تحت دوره طول در شود. برداشته (طوالنی) کوتاه�تری زمان در بعدی نمونه باید باشد،

باشند. بزرگ اندازه دارای (١− p٠) احتمال با و

p٠ = P (|Z| < wi | |Z| < ki)× P (r < wr(n) | r < kR(n), σ = σ٠, n = ni) , i = ١,٢ (١)

.Z ∼ N(٠,١) آن در که
اینکه شرطی احتمال کنترل تحت دوره مدت در شده، مشخص محدودیت�های با هشدار و کنترل حدود ضرایب محاسبه در سهولت منظور به

عبارتی به است. یکسان R و X̄ نمودار دو هر در نباشد کنش ناحیه در اینکه شرط به هشدار) (ناحیه گیرد قرار کنترل ناحیه در نمونه نقطه یک

دیگر

P (|Z| < wi | |Z| < ki) = P (r < wr(n) | r < kr(n), σ = σ٠, n = ni), i = ١,٢ (٢)
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بهره�وری معیار ١.٢

تعیین باشد متغیر نمونه�گیری، بین فاصله�ی که هنگامی است. آن سرعت تغییرات، تشخیص در کنترل نمودار یک بهره�وری معیارهای از یکی

تصحیح زمان متوسط که می�شود اندازه�گیری دهند هشدار R یا X̄ نمودار دو هر یا یکی که وقتی تا فرایند تغییر زمان متوسط وسیله�ی به� سرعت

می�ماند. باقی کنترل از خارج فرایند که است زمانی میانگین AATS می�شود. شناخته (AATS) هشدار

آنگاه دهد، رخ λ پارامتر با نمایی توزیع به توجه با استنادپذیر علت اگر

AATS = ATC − ١
λ
, (٣)

نمایی توزیع در بی�حافظگی خاصیت است. فرایند در تغییر از بعد هشدار اولین تا تولید شروع از زمان متوسط ،(ATC) چرخه زمان متوسط

این�که براساس زیر گذرای حالت چهار هرنمونه�گیری در رو، این از گیرد. صورت مارکف زنجیره از استفاده با ATC محاسبه تا می�دهد اجازه

است شده داده اختصاص کوچک، یا است بزرگ نمونه حجم آیا این�که یا نه، یا است کنترل از خارج فرایند

است. کوچک نمونه و کنترل حالت در :فرایند ١ حالت

است. بزرگ نمونه و کنترل حالت در :فرایند ٢ حالت

است. کوچک نمونه و کنترل از خارج حالت در :فرایند ٣ حالت

است. بزرگ نمونه و کنترل از خارج حالت در :فرایند ۴ حالت

اگر کنند. می تولید هشدار گیرد، قرار کنش ناحیه در نمونه دامنه�ی نقطه یا و/ نمونه میانگین نقطه که زمانی V SSI(X̄, R) توأم نمودارهای

(حالت جذب حالت است. صحیح هشدار آنگاه باشد ۴ یا ٣ حالت فعلی حالت�های اگر است. اشتباه هشدار باشد، ٢ یا ١ حالت فعلی حالت

دهد. رخ واقعی هشدار که است زمانی (۵

می�آید: به�دست زیر صورت به مارکفی زنجیره چنین انتقال احتماالت ماتریس



p١١ p١٢ p١٣ p١۴ ٠
p٢١ p٢٢ p٢٣ p٢۴ ٠
٠ ٠ p٣٣ p٣۴ p٣۵

٠ ٠ p۴٣ p۴۴ p۴۵

٠ ٠ ٠ ٠ p۵۵
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است. j فعلی حالت به i قبلی حالت از انتقال احتمال دهنده نشان pij آن در که

ناحیه یا مرکزی ناحیه در دو، هر یا و نمونه دامنه�ی نقطه� یا نمونه میانگین نقطه این�که احتمال است، کنترل تحت فرایند که زمانی مدت در

رسیدن احتمال همان دقیقا ١ حالت از j = ١,٢,٣,۴ ، j حالت به رسیدن احتمال بنابراین است. نمونه حجم از مستقل گیرند، قرار هشدار

می�شوند: محاسبه زیر صورت به که ،p١۴ = p٢۴ و p١٣ = p٢٣ ، p١٢ = p٢٢ ، p١١ = p٢١ دیگر عبارت به است. ٢ حالت از j حالت به

p١ =p١١ = p٢١ = [P (|Z| < w | |Z| < k)]٢ × exp(−λh١),

p٢ =p١٢ = p٢٢ =
[
١− [P (|Z| < w | |Z| < k)]٢

]
× exp(−λh٢),

p٣ =p١٣ = p٢٣ = [P (|Z| < w | |Z| < k)]٢ × [١− exp(−λh١)],

p۴ =p١۴ = p٢۴ =
[
١− [P (|Z| < w | |Z| < k)]٢

]
× [١− exp(−λh٢)],

p٣٣ =P (|Y | < w | Y ∼ N(δ
√
n١, γ))× P (r < wR(n١) | σ = γσ٠, n = n١),

p٣۴ =P (|Y | < k | Y ∼ N(δ
√
n١, γ))× P (wR(n١) < r < kR(n١) | σ = γσ٠, n = n١)

+ P (w < |Y | < k | Y ∼ N(δ
√
n١, γ))× P (r < wR(n١) | σ = γσ٠, n = n١),

p٣۵ =P (|Y | > k | Y ∼ N(δ
√
n١, γ)) + P (|Y | < k | Y ∼ N(δ

√
n١, γ))

× P (r > kR(n١) | σ = γσ٠, n = n١),

p۴٣ =P (|Y | < w | Y ∼ N(δ
√
n٢, γ))× P (r < wR(n٢) | σ = γσ٠, n = n٢),

p۴۴ =P (|Y | < k | Y ∼ N(δ
√
n٢, γ))× P (wR(n٢) < r < kR(n٢) | σ = γσ٠, n = n٢)

+ P (w < |Y | < k | Y ∼ N(δ
√
n٢, γ))× P (r < wR(n٢) | σ = γσ٠, n = n٢),

p۴۵ =P (|Y | > k | Y ∼ N(δ
√
n٢, γ)) + P (|Y | < k | Y ∼ N(δ

√
n٢, γ))

× P (r > kR(n٢) | σ = γσ٠, n = n٢).

داریم: مارکف زنجیره ابتدایی خواص از استفاده با

ATC = b
′
(I−Q)−١t,
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١ − p٠ احتمال با و کوچک p٠ احتمال با اول نمونه این�که فرض تحت آغازین احتمال بردار b
′
= (p١, p٢, p٣, p۴) آن در که

و شده�اند حذف جذب حالت به مرتبط عناصر آن در که است انتقال احتمال ماتریس Q است. ۴ بعد با همانی ماتریس I باشد. بزرگ

است. نمونه�برداری فواصل بردار t′ = (h١, h٢, h١, h٢)

نتیجه�گیری و بحث

هشدار کشف تا آغاز (از تولید چرخه�ی طول متوسط آوردن به�دست نحوه تولید، فرایند آماری طراحی از مفاهیمی بیان ضمن مقاله این در

سهل انتگرال معادالت حل روش�های به نسبت موارد اکثر در که است. شده داده توضیح تفصیل به مارکف زنجیره�های کمک به استنادپذیر)

است. کاراتر و الحصول

پیوست ٣

تولید چرخه�ی طول متوسط محاسبه�ی

جاذب وضعیت EH آن در که ،{E٠, E١, ..., EH} حالت فضای با واریانس و میانگین توأم کنترل نمودار یک احتمال ماتریس کنید فرض

.(١٩٧٢) وهمکاران بروک باشد، زیر صورت به است کنترل) از خارج (وضعیت

P =



p٠٠ p٠١ p٠٢ ... p٠j ... p٠(H−١) ١−
∑H−١
j=٠ p٠j

p١٠ p١١ p١٢ ... p١j ... p١(H−٢) ١−
∑H−١
j=٠ p١j

...
...

...
...

...
...

pi٠ pi١ pi٢ ... pij ... pi(H−١) ١−
∑H−١
j=٠ pij

...
...

...
...

...
...

p(H−١)٠ p(H−١)١ p(H−١)٢ ... p(H−١)j ... p(H−١)(H−١) ١−
∑H−١
j=٠ p(H−١)j

٠ ٠ ٠ ... ٠ ... ٠ ١


سطر هر مجموع که باشید داشته توجه است. (i, j ̸= ٠,H) ،pij مقدار با برابر برویم Ej حالت به Ei حالت از این�که احتمال مثال برای

شروع (با الزم گام�های Xiتعداد کنید فرض است. صفر عنصر آخرین جزء به آخر سطر درایه�های همه ،EH وضعیت برای و است یک با برابر

داریم: صورت این در باشد، Xi sام مرتبه�ی فاکتوریل گشتاور µ
(s)
i و بار) اولین (برای EH جاذب حالت به رسیدن برای (Ei حالت از

µ
(s)
i = E

[
X

(s)
i

]
= E [Xi(Xi − ١)...(Xi − s+ ١)] .
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که داد نشان می�توان راحتی به

µ
(s)
i =

∞∑
r=s

rsP (Xi = r)

=
∞∑
r=s

rs
H−١∑
j=٠

pijP (Xj = r − ١)

=

H−١∑
j=٠

pij

{
µ
(s)
i + sµ

(s−١)
i

}
(s = ٢,٣, ...; i = ٠,١, ...,H − ١).

نوشت: زیر صورت به می�توان را فوق معادالت دستگاه ماتریسی شکل .rs = r(r − ١)...(r − s+ ١) که قسمی به

(I −Q)µ(s) = s Qµ(s−١) , (s = ٢,٣, ...)

µ(s) و H ×H همانی ماتریس I باشد. می آن آخر ستون و سطر حذف با P انتقال احتمال ماتریس از آمده به�دست ماتریس Q آن در که

داریم: s = ١ حالت در و است. (i = ٠,١, ..., H − ١) ،Xi تصادفی متغیرهای برای sام مرتبه فاکتوریل گشتاور بردار

(I −Q)µ = 1, (۴)

می�باشد. یک آن عناصر تمام که است عنصری H بردار 1 آن در که

متغیر Xi همچنین و باشد نظر مورد زمان تصادفی متغیر U اگر صورت این در باشد، H به رسیدن برای زمان متوسط µ کنید فرض حال

آنگاه باشد، i از شروع با H به رسیدن زمان تصادفی

µU =E(U) = E(E(U |S٠))

=

H−١∑
i=١

E(U |S٠ = i)P (S٠ = i)

=

H−١∑
i=١

piE(Xi)

=
H−١∑
i=١

piµi = b′µ.

داریم (۴) رابطه��ی به توجه با بنابراین

µU = b
′
(I−Q)−١1. (۵)
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نمونه�های تعداد انتظار مورد (مقدار (ARL) اجرا طول متوسط با برابر µU باشد، پایدار حالت احتمال بردار b
′
(۵) معادله�ی در اگر

اندازه�گیری برای (ARLα =
١
α
) کنترل تحت ARL دهد. نشان را کنترل از خارج هشدار یک نمودار که زمانی تا فرایند شروع از حاصل

در اگر است. می�شود.) استفاده نمودار تغییرات در تشخیص توانایی تعیین برای (ARLβ =
١

١− β ) کنترل از خارج و اشتباه هشدار نرخ

فرایند شروع از انتظار مورد زمان مدت ) (ATS) هشدار تا زمان متوسط با برابر µU دهیم قرار را t بردار 1 بردار جای به (۵) معادله�ی

بود. خواهد است.) اشتباه هشدار نرخ از اندازه�گیری یک دهنده�ی نشان ATS دهد. نشان را کنترل از خارج هشدار یک نمودار که زمانی تا

(ATC) تولید چرخه�ی متوسط می�توانیم دهیم قرار را t بردار 1 بردار جای به و باشد آغازین احتمال بردار b
′
(۵) معادله�ی در اگر همچنین

آوریم. به�دست را

تولید چرخه :٢ شکل
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شناسایی برای ای لحظه یافته تطبیق فیلترهای و دوطرفه پنهان مارکف الگوی ترکیب
ژن نشانگرهای

١,٢ پزشک ،حمید ١ متواضع محسن

تهران دانشگاه کامپیوتر علوم و آمار ریاضی، دانشکده ١

بنیادی دانشهای پژوهشگاه زیستی علوم ٢پژوهشکده

مقاله این در است. رایج بسیار موضوعی بیوانفورماتیک و کاربردی مسائل از بسیاری در پنهان مارکف و مارکف مدلهای از استفاده چکیده:

درستنمایی حداکثر روشهای از استفاده با ترتیب به را یک هر پارامترهای برآوردیابی نحوه و هایی مدل چنین کاربرد از مختصری پیشینه ابتدا

CpG جزایر که ژن نشانگرهای از یکی شناسایی برای را دوطرفه پنهان مارکف های مدل از استفاده سپس کنیم. می بیان EM الگوریتم و

می استفاده پیشگویی دقت افزایش برای به-راست چپ- و چپ به- راست- های جهت در مشاهدات توالی از کرد، خواهیم معرفی دارند نام

کنیم. می ارائه را نوین ای ایده و ترکیب ای لحظه یافته تطبیق فیلترهای با را آن نتایج، بهبود هدف با نهایت در کنیم.

ای لحظه یافته تطبیق فیلترهای دوطرفه، پنهان مارکف مدل ، CpG جزایر ژن، نشانگر کلیدی: واژه�های

.60J10 ،60J20 :(٢٠١۵) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

در بسیاری کمک و بوده ها ژن شناسایی از تر ساده زیستی های دنباله در آنها شناسایی که شود می گفته ژنوم از نواحی آن به ژن نشانگرهای

بیشتر آن در CG نوکلئوتیدهای دی فراوانی که هستند DNA دنباله از مناطقی نیز CpG جزایر کنند. می ژنوم مختلف نواحی در ژن شناسایی

پیوند از آن، تمایز منظور به و است نوکلئوتید دی این بین استر فسفودی پیوند دهنده نشان p نمایش این در باشد. دنباله های قسمت سایر از

که هستند ژنوم در تنظیمی مناطق از نواحی این چون .(١٩٩٨) همکاران و داربین رود می کار به هم روبروی رشته دو در باز جفت این بین

پیشگویی برای آنها شناسایی بنابراین شوند. می نامیده ژن نشانگر لذا دارند ها ژن پروموتر با زیادی وابستگی و کنند می کنترل را ژن بیان

.(٢٠٠۴) وانگ و (١٩٩٢) الرسن است اهمیت با ژنی پیشگویی آن تبع به و پروموتر

دیگری و CpG جزایر به یکی که شود می مدل مارکف زنجیر دو توسط DNA دنباله هر ای، مساله چنین در مارکف مدل از استفاده منظور به

باشد. می آنها انتقال احتماالت ماتریس در زنجیر دو این تفاوت تنها که است. مربوط non-CpG جزایر همان یعنی دنباله بقیه به

دی نسبی فراوانی از که کرد، محاسبه درستنمایی حداکثر روش از استفاده با و معلوم DNAدنباله یک روی از میتوان را انتقال احتماالت این

m.motavaze@gmail.com : مقاله دهنده ارائه ١نام



non-CpG جزایر و CpGجزایر با متناظر مارکف زنجیرهای :١ شکل

.(٢٠٠۴) یون و (٢٠٠۶) رشدی برد می بهره پارامترها برآورد عنوان به نوکلئوتیدها

باشند، دست در (رشته) توالی نوکلئوتیدهای دهنده نشان X بردار آنکه فرض ،با L طول به ای دنباله در CpG جزایر شناسایی برای سپس

شوند. می محاسبه زیر مقادیر مدل هر تحت

P (X|CGI) =
L−١∏
i=١

p+x(n+i−١)x(n+i).

P (X|non− CGI) =
L−١∏
i=١

p−x(n+i−١)x(n+i).

: آنها در که شوند می محسوب CpG جزایر جزء دنباله از مناطقی ، (LRT) درستنمایی نسبت آزمون از استفاده با اکنون

log
P (X|CGI)

P (X|non− CGI)
> ٠.

باشد.

پنهان مارکف مدل ٢

پنهان آن فرایند یک که شود می گفته ای دوگانه تصادفی فرایند به شد، معرفی باوم توسط سال١٩٧٠ در آن تئوری که پنهان مارکف الگوی

نمادی گسیل به آنها بین انتقال هر که است متناهی های وضعیت تعداد شامل و شود می دیده دیگر تصادفی فرایند یک خالل در اما است

شود. می تشکیل زیر های مولفه از مدل، این .(١٩٨۶) ژوانگ و رابینر شود می منجر

نظر در Q = {A+, C+, G+, T+, A−, C−, G−, T−} صورت به پنهان های وضعیت DNA، های توالی با ارتباط در -١

نشان دنباله بقیه در را مربوطه نماد گسیل منفی عالمت و CpG جزایر در نظر مورد نماد گسیل دهنده نشان مثبت عالمت که شوند، می گرفته

زنجیر یک توسط تنها CpG جزایر روش، این در بنابراین دهیم. می نشان qt نماد با را دهد می رخ t مکان در که وضعیتی همچنین دهد. می

شوند. می بندی مدل

٨۵٠



پنهان مارکف مدل :٢ شکل

دهیم. می نمایش O = {A,C,G, T} مجموعه توسط را شوند می مشاهده DNA دنباله در که ممکن نمادهای کلیه -٢

مثال: برای دهیم. می نشان P با را پنهان های وضعیت بین انتقال احتماالت ماتریس -٣

PA+C− = P (qt+١ = C−|qt = A+)

دهیم. می نشان e با را آن که کنند گسیل را متناظر نمادهای ها وضعیت از کدام هر اینکه احتماالت یعنی مشاهدات احتمال توزیع -۴

مثال: برای

eA+(A) = P (Ot = A|qt = A+)

شود. می داده نمایش π با که ها، وضعیت اولیه توزیع بردار -۵

πi = P (q١ = si)

صورتی در دلیل همین به دارند. مدل استفاده مورد پارامترهای به زیادی وابستگی بینی پیش نتایج مدلسازی، های روش اینگونه در اما

خوشبختانه باشند. همراه آماری استنباط برای موثری محاسباتی روشهای با که گیرند می قرار چشمگیر افزایش مورد پنهان مارکف های مدل

کار به مدل این پارامترهای برآورد برای بعدها که بود پارامترها برآورد برای پویا ریزی برنامه اساس بر هایی الگوریتم گذار پایه (١٩۶۶) باوم

ایستایی به رسیدن تا که است شده معرفی EM الگوریتم از خاصی حالت عنوان به (پیشرو-پسرو) باوم-ولش ای دومرحله الگوریتم شد. گرفته

شود. می تکرار پارامترها
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پنهان مارکف مدل پارامترهای برآورد ٣

به معلوم دنباله یک در پارامترها این برآوردشده مقادیر از ، L طول به ای دنباله پارامترهای برآورد برای ،(٢٠٠٨) بیلمز توصیه به توجه با

کنیم. می اجرا را زیر های گام و کرده استفاده الگوریتم آغازین مقدار عنوان

شود. می محاسبه شده، مشاهده دنباله و قبل مرحله پارامترهای شرط به کامل درستنمایی تابع امیدریاضی مرحله این در اول- گام

کردن ماکزیمم که کرد ثابت (١٩۶٧) باوم شوند. می برآورد پارامترها قبل، مرحله درستنمایی تابع سازی ماکزیمم با مرحله این در دوم- گام

شود. می درستنمایی افزایش به منجر کولبک، اطالع تابع

H =
∑
q∈Q

lnP (q, o|λ)P (q|o, λ(n))

=
∑
q∈Q

ln[πqt

L−١∏
t=١

Pqtqt+١]
L∏
t=١

bqt(Ot)]P (q|O, λ(n))

=
∑
q∈Q

[ln(πqt) + ln(

L−١∏
t=١

Pqtqt+١) + ln(

L∏
t=١

bqt(Ot))]P (q|O, λ(n))

گیرد. می انجام زیر قیود تحت و الگرانژ روش به تابع این سازی ∑ماکزیمم
qt∈Q

πqt = ١ ,

N∑
j=١

Pij = ١ ,

L∑
j=١

ei(j) = ١

: از عبارتند ترتیب به پارامترها برآورد

πi =
P (q١ = i, O|λ(n))

P (O|λ(n))

Pij =

∑L−١
t=١ P (qt = i, qt+١ = j, O|λ(n))∑L

t=١ P (qt = i, O|λ(n))

ei(υj) =

∑L
t=١ δ(Ot = υj)P (O, qt = i|λ(n))∑L

t=١ P (O, qt = i|λ(n))
کرد. بازنویسی ( bو f ) پسرو و پیشرو متغیرهای اساس بر توان می را فوق روابط

π
(n+١)
i =

f
(n)
i (١)b(n)i (١)∑N
i=١ f

(n)
i (OL)

P
(n+١)
ij =

∑L−١
t=١ [f

(n)
i (t)P

(n)
ij e

(n)
j (t+ ١)b(n)j (t+ ١)]∑L

t=١[f
(n)
i (t)b

(n)
i (t)]

e
(n+١)
i (υj) =

∑L
t=١[δ(Ot = υj)f

(n)
i (t)b

(n)
i (t)]∑L

t=١ f
(n)
i (t)b

(n)
i (t)
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دوطرفه پنهان مارکف الگوی ۴

عبارت به شوند. می برآورد پارامترها مناسب الگوریتم یک از استفاده با و شود می گرفته درنظر ها گسیل طرف دو اطالعات مدل، این در

دو ادغام با و کنیم می دنبال را مشاهدات راست به چپ از نیز بار یک و گیریم می نظر در چپ به راست از را مشاهدات بار یک دیگر

به نوکلئوتید هر وابستگی از مدلی چنین در اینکه به توجه با .(٢٠١٠) همکاران و پزشک پردازیم می پارامترها برآورد به درستنمایی تابع

یابد. بهبود بینی پیش نتایج داریم انتظار کنیم، می استفاده بعد و قبل نوکلئوتیدهای

احتماالت که کنیم می برآورد طوری را پارامترها و دهیم می نمایش O
′
با را عکس جهت در و O با را چپ به راست از مشاهداتِ دنباله

درستنمایی حداکثر برآورد آنگاه PG =
√
P (O|λ)P (O′ |λ) دهیم قرار اگر شوند. ماکزیمم همزمان طور به P (O

′ |λ) و P (O|λ)

بصورت شود، می نامیده نیز H باوم کمکی تابع که کولبک-لیبلر اطالع تابع سازی ماکزیمم تابع طریق از EM الگوریتم از استفاده با پارامترها،

. (٢٠١٢) همکاران و رضایی و (١٣٧٨) پزشک و اجاللی آیند می بدست زیر

E(lnPG|O,O
′
, λ(n))

=
١
٢
∑
q∈Q

lnP (O, q|λ)P (q|O, λ(n)) + ١
٢
∑
q∈Q

lnP (O
′
, q|λ)P (q|O

′
, λ(n))

: که است آن بیانگر رابطه این باشند. O
′
و O برای باوم کمکی توابع ترتیب H٢ و Hاگر١

H =
١
٢H١ +

١
٢H٢

از: عبارتند پارامترها برآورد بنابراین

πi =
P (q١ = i, O|λ(n)) + P (q١ = i, O

′ |λ(n))
P (O|λ(n)) + P (O′ |λ(n))

Pij =

∑L−١
t=١ [P (qt = i, qt+١ = j,O|λ(n)) + P (qt = i, qt+١ = j,O

′ |λ(n))]∑L
t=١[P (qt = i, O|λ(n)) + P (qt = i, O′ |λ(n))]

ei(υj) =

∑L
t=١[δ(Ot = υj)P (O, qt = i|λ(n)) + δ(O

′

t = υj)P (O
′
, qt = i|λ(n))]∑L

t=١[P (O, qt = i|λ(n)) + P (O′ , qt = i|λ(n))]

ویتربی الگوریتم و رمزگشایی ۵

استفاده برای است. ویتربی الگوریتم ، اند شده مدنظر دنباله گسیل به منجر که ها وضعیت توالی بهترین یافتن برای پویا ریزی برنامه روش یک

شود. می تعریف زیر کمیت ابتدا الگوریتم این از

δt(i) = maxP [q١q٢...qt = i, O١O٢...Ot|λ]
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وضعیت توالی بهترین یافتن برای زیر مراحل سپس شوند. می ختم (Q اعضای (از si وضعیت به t زمان در که مسیرهایی ماکزیمم یعنی

شود. می دنبال

: اولیه ١-مقداردهی

δ١(i) = πiei(O١) ١ ≤ i ≤ ٨

: استقرا -٢

δt(i) = maxδt−١(i)Pijej(Ot) ١ ≤ j ≤ ٨ , ٢ ≤ t ≤ L

مسیر: یافتن برای بازگشت -٣

کنیم: می تعریف دنباله، پایانی نقطه جز به ها موقعیت تمامی برای

φt = argmaxδt(i)Piφt+١ qt = sφt

دهیم: می قرار دنباله پایانی نقطه برای و

φL = argmaxδL(i) qL = sφL

است - و + نمادهای با نوکلئوتیدها از ای دنباله که آید. می دست به بهینه توالی وضعیت و شده رمزگشایی کامل طور به دنباله صورت بدین

کنند. می داللت دنباله نبودن یا بودن CGI بر که

باشد، شده ایجاد دوطرفه پنهان مارکف مدل توسط است ممکن که نادرستی های پیشگویی برخی کاهش برای و کنیم نمی بسنده نتایج این به ما

کنیم. می کمک نتایج بهبود به فیلترکردن روشهای از گیری بهره با

ای لحظه یافته تطبیق فیلتر از استفاده ۶

دنباله عددی نگاشت ١.۶

دودویی عددی دنباله به Voss نگاشت روش کارگیری به با را ویتربی الگوریتم اجرای از حاصل دنباله ابتدا فیلترهایی چنین از استفاده برای

کند می نظیر را یک عدد مرجع، دنباله در + نماد هر ازای به که کند می عمل ای گونه به روش این کنیم. می تبدیل یک و صفر اعداد از متشکل

S = {A+, C−, C+, G+, T−, C+, A−, T−, T+, C+, G+} دنباله روش این در مثال طور به نگارد. می صفر به را - نماد و

شود. می نگاشته زیر دنباله به

VS = {١,٠,١,١,٠,١,٠,٠,١,١,١}

شود. می نگاشته دو مبنای در ای دنباله به نظر، مورد DNA دنباله اعضای کلیه صورت این به
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ای پایه دنباله تعیین ٢.۶

جایگزین که است ای پایه ی دنباله غیراحتماالتی، روشی عنوان به ای لحظه یافته تطبیق فیلترهای از استفاده در کننده تعیین عناصر از یکی

چون گیرد. می شکل بررسی مورد DNA دنباله ویژگیهای اساس بر و شود می احتماالتی های روش پایه بر های استنباط در انتقال احتماالت

طول٢ به ای فاصله و دارند بیشتری نسبی فراوانی CpG جزایر در G گوانین و C سینوزین نوکلئوتیدهای از شده تشکیل نوکلئوتیدهای دی

می تعیین زیر بصورت Φ ای پایه ی دنباله بنابراین (٢٠١٢) همکاران و کاکومانی کند می جدا هم از را آنها که است ای فاصله بزرگترین

شود.

Φ = {١,١,٠,٠,١,١,٠,٠,١,١,٠,٠, ...}

دارد. DNA دنباله طول با برابر طولی که

CpG جزایر بهینه شناسایی ٣.۶

سیگنال برای را تشخیص ترین بهینه نویز، به سیگنال نسبت سازی بیشینه از استفاده با که هستند فیلترها از ای گونه یافته تطبیق فیلترهای

الگوریتم از حاصل شده نگاشت دنباله و Φ ای پایه دنباله که است ای گونه به آنها عملکرد . (٢٠٠١) همکاران و گاروال آ کنند می ارائه پیام

کند. می محاسبه زیر صورت به خروجی عنوان به را In = {l(m)} دنباله و کرده دریافت ورودی عنوان به را ، VS ویتربی،

l(m) =
m∑
i=n

VS(i)Φ(i)

بنابراین کنیم. می استفاده ٢٠٠ طول به ای پنجره از (٢٠١٢) همکاران و کاکومانی طبق کنیم، می استفاده متحرک پنجره های روش از چون

در آن متناظر نوکلئوتیدهای تعلق بیانگر خروجی این در ”ها ”یک نهایت در شود. می محاسبه ها پنجره این روی تکراری بطور فوق کمیت

کند. می بیان را این عکس ”صفر” و بوده CpG جزایر به دنباله

گیری نتیجه ٧

ممکن اما بیانجامد ها پیشگویی دقت افزایش به یافته، تطبیق فیلترهای و دوطرفه پنهان مارکف مدل ترکیبی روش از استفاده داریم انتظار

صرفاً و نباشد مفید DNA دنباله در ها گویی پیش برخی برای وارون، دنباله در موجود اطالعات و نشود برآورده انتظار این اوقات گاهی است

در ژن نشانگرهای عنوان به CpG جزایر پیشگویی در مدلی چنین کارایی بررسی حال در ما باشد. مدل به نوفه افزودن با معادل آن از استفاده

کند. می کمک نتایج بهبود به مدل، این به شرایطی چه تحمیل این، بر عالوه هستیم. DNA های دنباله

دیگر از فیلترها، سایر از استفاده شاید و ای لحظه یافته تطبیق فیلتر خروجی مربعاتِ کمترین سازی بهینه فیلتری، روشهای دیدگاه از همچنین

هستند. ما پژوهشی های ایده
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فضایی اول مرتبه اتورگرسیو مدل در کنکاشی

برزادران۴ محتشمی غالمرضا ثانی٣، نیلی حمیدرضا واقعی٢، یداله مجیری١، آزاده

بیرجند دانشگاه آمار گروه دکتری ١دانشجوی

بیرجند دانشگاه آمار گروه علمی هیات ٢,٣عضو

مشهد فردوسی دانشگاه آمار گروه علمی هیات ۴عضو

چکیده:

است. گردیده محاسبه مدل این برای همبستگی خود و کواریانس تابع همچنین شده، تعریف فضایی یک�طرفه اتورگرسیو مدل مقاله این در

شرطی غیر درستنمایی ماکسیمم روش است. شده برآورد مدل این پارامترهای نیز مربعات کمترین و درستنمایی ماکسیمم روشهای کمک به

خواص و درستنمایی ماکسیمم برآورد جزئیات که دارد فضایی مدل�های پارامترهای برآورد در توجهی قابل تأثیر مرزها به مربوط مقادیر برای

است. شده داده نشان آن مجانبی

خواص شرطی، غیر درستنمایی ماکسیمم مربعات، کمترین همبستگی، خود تابع فضایی، یک�طرفه اتورگرسیو مدل کلیدی: واژه�های

مجانبی.

.62M05 ،62F12 ،62M30 ،60G10 :(٢٠۵) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

فرض شده�اند. آوری جمع هم از مستقل صورت به و یکسان شرایط تحت مشاهدات که است این بر فرض آمار معمولی روش�های اغلب در

اطالعات رفتن بین از موجب و بوده واقعیت از دور فرض این است ممکن عمل در اما می�کند، نظری مبانی تسهیل به شایانی کمک استقالل

هستند. وابسته داده�های از نمونه�هایی فضایی داده�های و زمانی سری�های نمی�باشند، مستقل مشاهدات که دارند وجود زیادی موارد شود. زیادی

هم از دورتر مشاهدات و وابسته�تر هم به نزدیک مشاهدات که گونه�ای به باشند، مشاهدات موقعیت بین فاصله از تابعی وابستگی این اگر

به مربوط مقادیر بر عالوه فضایی داده�های معمول طور به می�شوند. نامیده فضایی داده�های مشاهدات این�گونه باشند، داشته کمتری وابستگی

نامنظم یا منظم گسسته، یا پیوسته است ممکن مشاهدات مکان می�شوند. شامل نیز را مشاهده مکان به مربوط اطالع بررسی، مورد متغیرهای

می�گیرند. قرار عمودی) واحد n و افقی واحد m) m× n منظم شکل مستطیل شبکه یک روی بر منظم حالت در باشد.

a.mojiri3230@yahoo.com مجیری آزاده مقاله: دهنده ارائه ١نام



گردایه�ای باشد. s موقعیت در تصادفی متغیر یك Z(s) و بعدی d اقلیدسی فضای در مشاهده یك موقعیت s ∈ D ⊂ Rd کنید فرض

d اینصورت در می�دهند نشان Z(·) اختصاری نماد با و می�نامند تصادفی١ میدان را {Z (s) ; s ∈ D} صورت به تصادفی متغیرهای از

تحقیق این در می�گویند. تصادفی فرآیند تصادفی، میدان به d = ١ خاص حالت در می�باشد. d ≥ ١ اقلیدسی فضای از مجموعه�ای زیر

داده�ها که صورتی در است. بعدی دو اقلیدسی فضای در s = (x, y) صورت به داده�ها موقعیت که بود خواهد d = ٢ حالت بر ما تمرکز

به Z(si) جای به را متغیرها و (i, j) به (x, y) جای به را متغیرها موقعیت بگیرند قرار منظم شبکه یک روی بر بعدی دو فضای در

گسسته بعدی دو فضای در تصادفی میدان یک با بنابراین می�دهیم. نشان ،{Zij , i = ١,٢, . . . ,m; j = ١,٢, . . . n} رت صو

داریم. کار و Zij}سر ; (i, j) ∈ N٢}

داده�های تحلیل منظور به می�شوند. استفاده مانا زمانی سری�های تحلیل برای گسترده طور (ARMA)به متحرک میانگین اتورگرسیو مدل�های

در قدیمی نسبتا روش یک کند. لحاظ تحلیل�ها در را مختلف موقعیت�های در ها داده وابستگی که است مدل�هایی گسترش به نیاز فضایی

برآورد از پس آن در که است کریگیدن روش دارد) کاربرد منظم غیر و منظم موقعیت�های برای (که فضایی داده�های پیشگویی و مدل�سازی

جدید موقعیت�های در پیشگویی برای بهینه خطی ترکیب یک هم�تغییرنگار، یا تغییرنگار تابع طریق از داده�ها وابستگی ساختار مدل�سازی و

مدل�های تعمیم که است فضایی اتورگرسیو مدل�های منظم، فضایی داده�های مدل�بندی برای دیگر روشی می�شود. گرفته نظر در مشاهده فاقد

است دشوار فضایی داده�های به زمانی سری�های در استفاده مورد مدل�های تعمیم آماری تحلیل و تجزیه هستند. زمانی سری�های در اتورگرسیو

تمام در فضایی داده�های در وابستگی همچنین نیستند، زمانی داده�های مانند سویه یک جریان یک و دارند قرار بعد دو در فضایی داده�های زیرا

از بسیاری در فضایی اتورگرسیو مدل تحلیل و تجزیه دارند. زمانی سری�های با مقایسه در بیشتری تاثیر مرزی نقاط و می�یابد گسترش جهات

می�گیرد. قرار استفاده مورد کشاورزی و شناسی زیست شناسی، زمین جغرافیا، اقتصاد، مانند علمی مختلف زمینه�های
شرطی٣ اتورگرسیو ،(١٩۵۴ (ویتل همزمان٢ اتورگرسیو مدل�های شامل است گرفته قرار استفاده مورد که فضایی مدل�های از گسترده دسته سه

احتمال توزیع�های از استفاده با شرطی اتورگرسیو مدل می�باشد. (١٩٧٨b (هاینینگ متحرک۴ میانگین و (١٩٧۴ بسج و ١٩٧١ (بارتلت

شرطی اتورگرسیو مدل مثال برای می�شوند. تعریف هستند، (i, j) همسایگی در که مشاهداتی شرط به (i, j) موقعیت در مقادیر شرطی

جمله از مختلف رشته�های در و می�باشند جالب بسیار مدل�ها این است. P (Zi,j |zi−١,j , zi+١,j , zi,j−١, zi,j+١ ) صورت به اول مرتبه

صورت به کلی حالت در متحرک میانگین مدل�های می�روند. کار به (١٩٨٧ جنسن و (برنارس اقتصاد و ( ١٩٨۴ گمن و (گمن تصویر۵ پردازش

کرد. بررسی را آن همبستگی خواص و متحرک میانگین مدل�های (١٩٧٨) هاینینگ می�شوند، تعریف Zi,j=
∑q١
k

∑q٢
l Bklεi−k,j−l

اتورگرسیو مدل همبستگی خود و کواریانس تابع بعدی بخش در سپس پرداخته آن خواص و اتورگرسیو مدل�های معرفی به ابتدا مقاله این در

١ Random field

٢ Simultaneous AutoRegressive (SAR)

٣ Conditional AutoRegressive (CAR)

۴ Moving Average (MA)

۵ Image Processing
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خواص و کرده محاسبه غیرشرطی درستنمایی ماکسیمم و مربعات کمترین روش دو به را مدل پارامترهای برآورد نهایت در و کرده معرفی را

می�کنیم. بیان را مدل این پارامترهای برآوردگرهای مجانبی

(SAR) فضایی اتورگرسیو مدل ٢

ترتیب به B٢ و B١ کنید فرض بگیرید. نظر در را صفر) میانگین (با بعدی دو منظم مستطیل شبکه یک در مانا تصادفی میدان یک

صورت به کلی حالت در بعدی دو اتورگرسیو مدل باشد. B٢Zi,j=Zi,j−١ ،B١Zi,j=Zi−١,j صورت به عمودی و افقی پسرو عملگرهای

مستقل تصادفی متغیرهای εij است. Φ(B١, B٢) =
∑p١
k=−q١

∑p٢
l=−q٢ αklB

k
١B

l
٢ آن در که شده تعریف Φ(B١, B٢)Zij = εij

زیر صورت به یک�طرفه فضایی رگرسیو اتو مدل به فوق مدل q١ = q٢ = ٠ اگر خاص حالت در است. V (εij)=σ
٢ و E (εij)= ٠ با

می�دهیم: نشان SAR(p١, p٢) نماد با را آن و می�شود تبدیل

Zi,j=

p١∑
k=٠

p٢∑
l=٠

αklZi−k,j−l+εij (١)

نامند. می ( SAR(١,١)) یک�طرفه اول مرتبه فضایی اتورگرسیو مدل p١=p٢= ١ خاص حالت در همچنین است، α٠٠= ٠ آن در که

یک (i, j) نقطه روی اگر زیرا نامند می پایین۶ ربع یک�طرفه مدل را مدل این (١٩٩٣ و ١٩٩٢) راینسل و باسو مانند محققین از برخی

مدل این در می�کند. تقسیم ربع) (چهار قسمت چهار به را فضایی مشاهدات کل مختصات محور این کنیم رسم (i, j) مرکز به مختصات محور

کند. می وابسته می�شوند، واقع سوم ربع در که مشاهداتی از بخشی به صرفا (i, j) نقطه مشاهده

می�آید: دست به زیر صورت به یک�طرفه اول مرتبه فضایی اتورگرسیو مدل دهیم قرار α١١=α٣ و α٠١=α٢ ،α١٠=α١ (١) مدل در چنانچه

Zi,j = α١Zi−١,j+α٢Zi,j−١+α٣Zi−١,j−١ + εij ; (i, j) ∈ N٢ (٢)

کنیم. می تعریف Z٠,٠ = Zi,٠ = Z٠,j = ٠ مرزی نقاط در

به می�توان را AR عملگر زیرا می�شود تبدیل ٨ ضربی مدل یا ٧ پذیر تفکیک اتورگرسیو مدل به (٢) مدل باشد α٣= −α١α٢ که صورتی در

نوشت. (١−α١B١−α٢B٢−α٣B١B٢)= (١−α١B٢)(١−α٢B١) صورت

Zi,j = α١Zi−١,j + α٢Zi,j−١ − α١α٢Zi−١,j−١ + εij ; (i, j) ∈ N٢ (٣)

است: زیر صورت به (٢) رابطه پسرو عملگر نمادهای از استفاده با

(١−α١B١−α٢B٢−α٣B١B٢)Zij=εij⇒ Zij=(١−α١B١−α٢B٢−α٣B١B٢)
−١

εij (۴)

۶ Lower Quadrant Unilateral AR

٧ Separable

٨ Multiplicative
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،(١− α١B١ − α٢B٢ − α٣B١B٢)
−١ برای چندجمله�ای بسط از استفاده با که

Zij =
∞∑
k=٠

∞∑
l=٠

∞∑
r=٠

(k + l + r) !

k!l!r!
αk١α

l
٢α

r
٣εi−k−r,j−l−r

داریم: همچنین می�شود، نتیجه

Zij =

i∑
k=١

j∑
l=١

G(i− k, j − l;α١,α٢, α٣ )εij , i, j ≥ ١ (۵)

=

i∑
k=١

j∑
l=١

(
i+ j − k − l

j − l

)
αi−k١ αj−l٢ F

(
k − i, l − j, k + l − i− j;− α٣

α١α٢

)
εij , (α١α٢ ̸= ٠)

تابع F (−n; b; c; z) و G(m,n;α١, α٢, α٣) =
∑m∧n
r=٠

(m+n−r)!
(m−r)!(n−r)!α

m−r
١ αn−r٢α

r
٣, m, n ∈ N

∪ {٠} آن در که
گاوس هندسی فوق

F (−n; b; c;x) =
∑ (−n)r(b)r

(c)rr!
xr, n ∈ N; b, c, x ∈ C, (a)r = a(a+ ١) · · · (a+ r − ١)

.(٢٠١٢ (باران است

به نسبت را {Z (V)} فرآیند باشد. k = ٠, l > ٠ یا k > ٠ اگر i > ٠ و باشد ٠ = (٠,٠) ،i = (k, l) کنید فرض .١.٢ تعریف

می�باشد.
∑

i>٠ |φi| <∞ آن در که Z
(
V) =ε (V)+

∑
i>٠ φiε(V − i

)
گاه هر گوییم ٩(سببی) علی ε(V)

برای Φ(B١, B٢) = (١ − α١B١ − α٢B٢ − α٣B١B٢) = ٠ ریشه�های یعنی است علی {Zij} فرآیند ٢ مدل در .٢.٢ قضیه

کنند: صدق زیر شرایط در (α١,α٢, α٣) ضرایب اگر تنها و اگر است واحد دایره از خارج |B١ |≤ ١, |B٢| ≤ ١

|αi| ≤ ١ iها همه برای .١

(١+ α٢١ − α
٢
٢ − α

٢
٣)

٢ − ۴(α١ + α٢α٣)
٢ > ٠ .٢

١− α٢٢ > |α١ + α٢α٣| .٣

� شود. مراجعه (١٩٩٣) راینسل و باسو به اثبات.

مانا مدل یک به نتیجه در و نامتناهی متحرک میانگین مدل صورت به (٢) مدل که می�شود سبب بودن علی شرط (۴) رابطه به توجه با

نوشت. فرآیند گذشته و حال مقادیر از خطی ترکیب صورت به را {Zij} فرآیند می�توان که می�کند تضمین فرآیند بودن علی شود. تبدیل

٩ Causal
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اتورگرسیو مدل همبستگی خود و کواریانس تابع ٣

وجود کواریانس به شبیه ابزاری نیز فضایی آمار در می�دهد. نشان را متغیر دو تغیری هم یا شباهت میزان کواریانس کالسیک آمار در می�دانیم

همبستگی خود تابع کواریانس تابع بر عالوه بخش این در می�کند. بیان آنها بین فاصله اساس بر را متغیر دو بین وابستگی و تشابه میزان که دارد

مستقل تصادفی متغیرهای εij (٢) مدل در کنید فرض می�کنیم. محاسبه ((٢) (مدل اول مرتبه اتورگرسیو مدل برای (k, l) تأخیر در متغیر دو

روابط از استفاده با α١, α٢, α٣ ∈ R و i١, i٢, j١, j٢ ∈ N برای Zi٢j٢ و Zi١j١ کواریانس تابع باشد. V (εij)=١ و E (εij)= ٠ با

می�باشد: زیر صورت به (۵)

Cov(Zi١j١ , Zi٢j٢) =

i١̂i٢∑
k=١

j١̂j٢∑
l=١

G(i١−k,j١−l;α١,α٢, α٣)G(i٢−k,j٢−l;α١,α٢, α٣ ) (۶)

=

i١̂i٢∑
k=١

i١̂i٢∑
l=١

(
i١+j١−k − l

j١−l

)(
i٢+j٢−k − l

j٢ − l

)
α
i١+i٢−٢k
١ α

j١+j٢−٢l
٢

F

(
k−i١, l−j١, k + l−i١−j١;−

α٣
α١α٢

)
F

(
k−i٢, l−j٢, k + l−i٢−j٢;−

α٣
α١α٢

)
می�باشد. (α١α٢ ̸= ٠) آخر رابطه در و x ∧ y = min{x, y}, x, y ∈ R آن در که

این می�گیرد. قرار استفاده مورد مختلف فواصل در متغیر مقادیر وابستگی تشریح برای که است توابعی از دیگر یکی همبستگی خود تابع

یا k < i برای E(Zklεij) = ٠ اینکه و مانایی شرط پذیرش تحت می�دهد نشان را (k, l) تاخیر در متغیر مقادیر بین همبستگی که تابع

: با است برابر (k, l) تأخیر در متغیر دو همبستگی خود تابع ρkl ، γ = V (Zij) و E(Zijεij) = σ٢ ، l < j

ρkl = Corr(Zi,j , Zi−k,j−l) =
Cov(Zi,j , Zi−k,j−l)

γ
=
E(Zi,jZi−k,j−l)

γ
(٧)

که داد نشان می�توان سادگی به همچنین می�آید. دست به رویه یک بعدی دو فضای در l و k مختلف مقادیر حسب بر ρkl نمودار رسم با

خود تابع است کافی بنابراین است. قرینه (٠,٠) به نسبت بعدی دو فضای در تصادفی میدان همبستگی خود تابع یعنی ρk,l = ρ−k,−l

(٧) رابطه و (٢) مدل از استفاده با است. ρ٠٠ = ١ این بر عالوه کرد. رسم {(k, l)| k ∈ N, l ∈ Z} یعنی صفحه نیم برای را همبستگی

: داریم

γρkl = γE[(α١Zi−١,j + α٢Zi,j−١ + α٣Zi−١,j−١ + εij)Zi−k,j−l]

= α١ρk−١,l + α٢ρk,l−١ + α٣ρk−١,l−١ + γE(εijZi−k,j−l) (٨)

لذا: می�شود صفر l > ٠ یا k > ٠ برای فوق رابطه عبارت آخرین

ρkl = α١ρk−١,l + α٢ρk,l−١ + α٣ρk−١,l−١; k ∈ Z, t ∈ Z+ or k ∈ Z+, t ∈ Z (٩)

برای همچنین می�آید. دست به ρkl = λkµ−l; k ≥ ٠, l ≤ ٠ ،ρ١١ = λµ, ρ٠١ = µ, ρ١٠ = λ اولیه مقادیر دادن قرار با

می�شود. محاسبه (٨) رابطه از استفاده با ρkl ،k ≥ ٠, l > ٠
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،(١٩٩٣ راینسل و (باسو می�آید: دست به زیر همبستگی خود تابع دهیم قرار µ = α٢, λ = α١ اگر (٣) مدل ضربی مدل در

ρk٠ = αk−١١ ρ١٠; k > ٠, ρ٠l = αl−١٢ ρ٠١; l > ٠,
ρkl = αk−١١ α−l−١٢ ρ١−,١; k ≥ ١, l ≤ −١

(١٠)

برآوردگرها مجانبی خواص و اتورگرسیو مدل برازش روشهای ۴

پارامترهای از تابعی که خطاها، مربعات مجموع روش این در است. مربعات کمترین روش آماری، مدل�های برازش در معمول روش�های از یکی

کمترین روش دو با بخش این در می�شود. تعریف تابع این می�نیمم نقطه مربعات کمترین برآورد و می�شود اختیار هدف تابع عنوان به است مدل

شد. خواهیم آشنا یک�طرفه اول مرتبه اتورگرسیو مدل برازش برای درستنمایی ماکسیمم و مربعات

دست به برای باشد H = {(i, j), i = ١,٢, ...m; j = ١,٢, ...n} و منظم شبکه روی {Zij} فضایی های داده مجموعه کنید فرض

کنیم. می�نیمم را زیر عبارت است کافی (٢) مدل پارامترهای مربعات کمترین برآوردگر ∑آوردن
(i,j)∈H

(Zi,j − α١Zi−١,j − α٢Zi,j−١ − α٣Zi−١,j−٢(١ (١١)

Aα = B صورت به می�توان را آن که می�آید دست به ای معادله سه دستگاه α٣, α٢, α١ حسب بر فوق عبارت از گیری مشتق از استفاده با

آن در که نوشت

A =


∑

(i,j)∈H Z
٢
i−١,j

∑
(i,j)∈H Zi−١,jZi,j−١

∑
(i,j)∈H Zi−١,jZi−١,j−١∑

(i,j)∈H Zi−١,jZi,j−١
∑

(i,j)∈H Z
٢
i,j−١

∑
(i,j)∈H Zi,j−١Zi−١,j−١∑

(i,j)∈H Zi−١,jZi−١,j−١
∑

(i,j)∈H Zi,j−١Zi−١,j−١
∑

(i,j)∈H Z
٢
i−١,j−١

 ,

بدون رگرسیون در X ′X ماتریس با زیادی شباهت A ماتریس باشد. می B =


∑

(i,j)∈H ZijZi−١,j∑
(i,j)∈H ZijZi,j−١∑

(i,j)∈H ZijZi−١,j−١

 و α =


α١

α٢

α٣


دارد. مبدا از عرض

با: است برابر پارامترها مربعات کمترین برآوردگر بنابراین α = A−١B و ناویژه A
α̂١

α̂٢

α̂٣

 =

 ∑
(i,j)∈H


Zi−١,j

Zi,j−١

Zi−١,j−١

 [Zi−١,j Zi,j−١ Zi−١,j−١]


−١

(
∑

(i,j)∈H

Zij [Zi−١,j Zi,j−١ Zi−١,j−١])

(١٢)

به برای کرد. نخواهند صدق مانایی به مربوط قیدهای در لزوما و شوند می برآورد آزاد صورت به پارامترها برآورد روش این در که کنید توجه

زیاد، مرتبه با ماتریس وارون و دترمینان وجود خاطر به که است درستنمایی تابع به نیاز پارامترها درستنمایی ماکسیمم برآورد آوردن دست
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یا تابع این از تقریبی به عمل در بنابراین نیست. عملی درستنمایی بیشینه برآوردگرهای یافتن برای تابع این مستقیم ارزیابی که است بدیهی

وارون و دترمینان از فارغ که (دقیق) شرطی غیر درستنمایی روش از قسمت این در داریم. نیاز تابع این به نسبت عملیاتی�تر و ساده�تر ضوابطی

می�کنیم. استفاده هست ماتریس

به را داده�ها بردار باشند، m× n ،{i = ١,٢, . . . ,m; j = ١,٢, . . . n} منظم شبکه یک روی بر مشاهدات کنید فرض

∼Z = (Z١١, Z٢١, . . . , Zm١, . . . , Zmn)
′

به را نشده�) مشاهده (داده�های مرزی نقاط بردار و

∼Z٠ = (Z٠٠, Z١٠, . . . , Zm٠, Z٠١, . . . , Z٠n)
′

و Cov(∼Z٠) = Γ٠ همچنین است. Cov(∼ε) = Σε = σ
٢
I و E(∼ε) = ∼٠ که شده تعریف ∼Z همانند ∼ε بردار و داده نشان

باشد. می ∼η = (∼α
′
, σ

٢
)′, ∼α = (α١, α٢, α٣)

′

پایین ماتریس A = (I − α١W١٠ − α٢W٠١ − α٣W١١) آن در که شود می تبدیل A∼Z = ∼ε + F∼Z٠ صورت به (٢) مدل بنابراین

می�باشند. یک و صفر عناصر با Wijماتریس�هایی و قطر روی یک عناصر با مثلثی

،F٢ = (∼en ⊗ Lm) ،F١ = (∼en ⊗ Im) آن در که F = (α٣∼emn, α٢F١ + α٣F٢, α١F٣ + α٣F۴) برابر F ماتریس

جاها بقیه صفر و (i, i− ١) مکان در یک عناصر با ماتریسی Ln و ∼en = (١,٠, ...,٠)′ ، F۴ = (Ln ⊗ ∼em) ، F٣ = (In ⊗ ∼em)

فرض با است. Γ = Cov(∼Z) = A−١(Σε + FΓ٠F
′)(A−١)′ برابر ∼Z کواریانس ماتریس و ناهمبسته ∼Z٠ و ∼ε که کنید توجه است.

(چند گاوسی نیز {Zij ; (i, j) ∈ N٢} اتورگرسیو تصادفی میدان باشند، εij ∼ N(٠, σ٢
) توزیع با مستقل تصادفی متغیرهای εij اینکه

از: است η∽عبارت درستنمایی تابع و ∼Z ∼ Nmn(∼٠,Γ) است متغیره)

L(∼η|∼Z) = (٢π)−mn
٢ |Γ|− ١

٢ exp{−١٢∼Z
′
Γ−١∼Z} (١٣)

دوم درجه z٠̂∽صورت = µ
∼z٠|∼z

=
(

١
σ٢

)
Γ

∼z٠|∼z
F ′A∼Z ، Γ

∼z٠|∼z
= (F ′Σ−١ε F + Γ−١٠ )−١ همچنین و Γ ماتریس وارون از استفاده با

آید: می دست به زیر صورت به درستنمایی تابع

∼Z
′
Γ−١∼Z =

(
١
σ٢

)[
∼Z

′
A′A∼Z − ∼̂z٠

′(σ
٢
Γ−١

∼z٠|∼z
)∼̂z٠
]
= σ

٢
S(∼α) (١۴)

است. ∼̂ε = (A∼Z − F ∼̂z٠) و S(∼α) = ∼̂ε
′
∼̂ε+ ∼̂z٠

′(σ
٢
Γ−١٠ )∼̂z٠ که

همچنین

و |Γ|− ١
٢ = (σ

٢
)−

mn
٢ |Γ٠|−

١
٢ |F ′Σ−١ε F +Γ−١٠ |−

١
٢ , |Γ٠|−

١
٢ = (σ٢)−

(m+n+١)
٢ ∆

m+n+١
٢ (١− λ٢)−m

٢ (١−µ٢)−n
٢

شکل لذا است، ∆ = ١−α١λ−α٢µ−α٣(α١µ+α٢λ+α٣) آن در که می�آیند دست به |F ′F + σ٢Γ−١٠ | = ∆٢

(١−λ٢)(١−µ٢)

می�شود: تبدیل زیر صورت به دقیق درستنمایی تابع صریح

L(∼α, σ
٢
|∼Z) =

(
σ

٢
)−mn

٢
∆

m+n−١
٢

(
١− λ٢

)−(m−١)
٢

(
١− µ٢

)−(n−١)
٢

exp

{
−١
٢σ٢ S(∼α)

}
(١۵)
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آن در که

S(∼α) =

m∑
i=٢

n∑
j=٢

ε٢ij +
σ

٢

γ

 ١
١− λ٢

m∑
i=٢

(Zi,١ − λZi−٢(١,١ +
١

١− µ٢
m∑
j=٢

(Z١,j − µZ١,j−١)
٢
+ Z٢

١,١


کرد، η∽ماکزیمم به نسبت را (١۵) رابطه می�بایست پارامترها درستنمایی ماکسیمم برآوردهای منظور به باشد. می γ = V (Zij) =

σ
٢

∆ و

الگوریتم�های نمود�، ماکسیمم را آن نمی�توان گیری مشتق کالسیک روش�های با و است متغیره چند تابع یک درستنمایی تابع این که است بدیهی

،µ = α٢ (٣) ضربی مدل خاص حالت در است. شده ارائه درستنمایی تابع کردن ماکزیمم برای رافسون نیوتن الگوریتم مانند مختلفی

صورت به (١۵) رابطه و ∆ =
(
١− α٢١

) (
١− α٢٢

)
و λ = α١(

σ
٢
)−mn

٢
(
١− α٢١

)n
٢
(
١− α٢٢

)m
٢

نشان می�توان است. شده ارائه (١٩٩۶) همکاران و باتاچاریا توسط نیوتن گاوس الگوریتم وسیله به مدل این پارامترهای برآورد می�شود. تبدیل

برآوردگرهای بودن نرمال (٢٠١٢) باران ،((١٩٩٣ راینسل و باسو همگراست نرمال توزیع به توزیع در ∼̂α درستنمایی ماکسیمم برآورد که داد

ثابت (|α١| < ١, |α٢| < ١) مانا حالت در ضربی مدل برای (١٩٨٣) تجستیم همچنین کرد. ثابت را واحد ریشه یک�طرفه اتورگرسیو مدل

است. mn → constant > ٠ و m,n→∞ وقتی
√
nm(α̂١ − α١, α̂٢ − α٢) −→ N(0,Σ) کرد

نتیجه�گیری

مجانبی خواص و مدل پارامترهای برآورد به فضایی، اول مرتبه اتورگرسیو تصادفی میدان یک کواریانس تابع محاسبه از پس مقاله این در

روش به مربوط محاسبات شد. ارائه پارامترها برآورد محاسبه برای درستنمایی ماکسیمم و مربعات کمترین روش دو پرداختیم. برآوردگرها

برآوردگرهای که، است ذکر به الزم است. دستیابی قابل سادگی به افزار نرم با چندگانه خطی رگرسیون از استفاده با و ساده بسیار مربعات کمترین

سهولت و خطاها برای نرمال توزیع به نیاز عدم روش این محاسن از کرد. نخواهد صدق مدل علیت شرایط در لزوما روش این از حاصل

کاربردن به و سنگین بسیار محاسبات همچنین خطاها برای نرمال توزیع به نیاز درستنمایی ماکسیمم روش در که صورتی در است محاسباتی

درستنمایی ماکسیمم برآورد از توان می تحقیق ادامه در باشد. نمی سازی شبیه قابل افزار نرم وسیله به مستقیما که است ای ویژه عددی روشهای

داده که حالتی در حتی و µ ̸= ٠ که مانا حالت در مدل این برای را پارامترها برآورد همچنین کرد استفاده مدل پارامترهای برآورد برای مقید

داد. انجام باشد روند دارای ها
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مالی بیمه و همبستگی تصادفی ترتیب

احمدی جعفر ، امینی محمد ، ١ برزادران محتشمی وحیده

مشهد فردوسی دانشگاه

مورد سود بر زیان�ها بین وابستگی افزایش تاثیر و مقایسه همبستگی تصادفی ترتیب کمک به وابسته زیان بردار دو مقاله، این در چکیده:

می�شود. بررسی تلفیق از حاصل بخشی تنوع سود و انتظار

مفصل تابع بخشی، تنوع سود انتظار، مورد سود همبستگی، تصادفی ترتیب کلیدی: واژه�های

مقدمات ١

حاشیه�ای با متغیره دو توزیع�های بین جزئی ترتیب یک که شد معرفی (١٩٩۶) ١ گوورت و داهنه توسط بار اولین همبستگی تصادفی ترتیب

دو به مربوط وابسته زیان�های مقایسه برای مالی بیمه در است. وابسته تصادفی بردار دو مقایسه برای مناسب ابزاری و می�باشد یکسان �های

کرد. مقایسه هم با را بازار دو در تلفیق از حاصل بخشی تنوع سود و انتظار مورد سود و کرد استفاده تصادفی ترتیب این از می�توان بیمه بازار

کردند. بررسی را تصادفی ترتیب این از ویژگی�هایی ،(٢٠٠۶) ونگ۴ و یی و (٢٠٠۴) لو و یی ،(٢٠٠۴) ویی٣ ٢ لو ،(١٩٩۶) وگورت داهنه

تدوین و تهیه زیر بصورت مقاله این کردند. بیان مالی بیمه مسائل در را همبستگی تصادفی ترتیب از کاربردهایی (٢٠٠٩) همکاران و داهنه

بازارهای کمبود ریسک انتظار، مورد سود بر وابستگی افزایش تاثیر است. شده بیان نیاز مورد مفاهیم و تعاریف دوم، بخش در است. شده

مولفه�های تلفیق از حاصل بخشی تنوع سود بر وابستگی افزایش تاثیر چهارم بخش در می�شود. بررسی سوم بخش در بازار کمبود و شده تلفیق

است. شده بیان تصادفی بردار دو

vmb1369@yahoo.com : برزادران محتشمی ١وحیده

١Dhaene and Goovaerts

٢Lu

٣Yi

۴Wang



تصادفی ترتیب�های ٢

جزئیات برای می�شود. بیان خالصه بطور هم�یکنوایی مفهوم و دمی ریسک تحت مقدار بخشی، تنوع سودهای تصادفی، ترتیب�های بخش این در

در مطالعه مورد توام توزیع�های می�شود فرض این بر عالوه شود. مراجعه (٢٠٠۵) همکاران و دنویت و (٢٠٠٩) همکاران و داهنه به بیش�تر

باشند. فرشه رده به متعلق مقاله، این

باشند. فرشه رده به متعلق توام توزیع توابع با تصادفی بردار دو (Y١, Y٢) و (X١, X٢) کنید فرض .١.٢ تعریف

توابع برای اگر ((X١, X٢) ≤corr (Y١, Y٢)) است کوچکتر (Y١, Y٢) بردار از همبستگی تصادفی ترتیب در (X١, X٢) بردار الف)

کواریانس وجود شرط با g(.) و f(.) غیرنزولی

Cov(f(X١), g(X٢)) ≤ Cov(f(X١), g(X٢)). (١)

غیرنزولی تابع هر برای اگر (X ≤ST Y ) است کوچکتر (Y١, Y٢) بردار از تسلطی تصادفی ترتیب در (X١, X٢) بردار ب)

باشد برقرار زیر نامساوی t : R٢ → R

E[t(X)] ≤ E[t(Y )]. (٢)

خود تعهد تکمیل به قادر می�کند بیمه را دارایی سبد -امین i که فردی می�کند بیان (Xi − ci)+ = max{٠, Xi − ci} کمبود ریسک

می�شوند. متحمل Xi − ci اندازه به زیانی گران بیمه صورت این غیر در می�باشد

بگیرید. نظر در را Y و X تصادفی های متغیر .٢.٢ تعریف

هرگاه ،(X ≤sl Y ) گویند Y از کوچکتر زیان قطع تصادفی ترتیب در Xرا الف)

∀c ≥ ٠, E(X − c)+ ≤ E(Y − c)+, (٣)

هرگاه ،(X ≤cx Y ) گویند Y از کوچکتر زیان قطع تصادفی ترتیب در Xرا ب)

EX = EY, ∀c ≥ ٠, E(X − c)+ ≤ E(Y − c)+. (۴)

به بازار در گذاران بیمه انجمن که است تصادفی مقدار Xi, i = ١, . . . , n تصادفی زیان�های شامل
∑n
i=١(Xi − ci)+ بازار کمبود

می�دهد. دست از دارایی سبد چند یا یک از مالی ناتوانی علت
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Dc[X] تنوع�بخشی سود بگیرید. نظر در را c = (c١, . . . , cn) متناظر سرمایه Xو = (X١, . . . , Xn) زیان تصادفی بردار .٣.٢ تعریف

می�شود تعریف زیر به�صورت

Dc[X] =

n∑
i=١

(Xi − ci)+ −
( n∑
i=١

(Xi − ci)
)
+
. (۵)

افزودن و دارایی سبد n (Xi)زیان تلفیق از که است کمبود در کاهش Dc[X] تصادفی �بخشی تنوع سود که می�کند بیان ٣.٢ تعریف

می�شود. حاصل ci استفاده قابل سرمایه

(Ω, F, P ) احتمال فضای بر که می�باشد حقیقی مقادیر با ریسکی اندازه Γ مجموعه بر ،ρ : Γ → R سرمایه نسبت قاعده .۴.٢ تعریف

،X +Y ∈ Γ X,Yآنگاه ∈ Γ اگر که می�شود فرض و بوده i = ١, . . . , n ،Xi تصادفی زیان�های شامل Γ مجموعه است. شده تعریف

است. X + b ∈ Γ ، b ∈ R هر برای و aX ∈ Γ ، a > ٠ هر برای این بر عالوه

می�شود. تحمیل سرمایه نسبت قاعده به زیر ویژگی�های نکته:غالبا

. ρ[X] = ρ[Y ] ، X
d≡ Y که X,Y ∈ R هر برای قانون: تحت پایایی قاعده

. ρ[aX] = aρ[X] ، a > ٠ و X ∈ Γ هر برای مثبت: همگنی

، b ∈ R و X ∈ Γ هر برای تبدیالت: تحت پایایی

Dρ[X]به�صورت تنوع�بخشی سود بگیرید. نظر در را ρ(.) سرمایه نسبت قاعده Xو = (X١, . . . , Xn) زیان تصادفی بردار .۵.٢ تعریف

می�شود تعریف زیر

Dρ[X] =

n∑
i=١

(Xi − ρ[Xi])+ −
( n∑
i=١

Xi − ρ
[ n∑
i=١

Xi

])
+
. (۶)

سرمایه جایگزینی و دارایی سبد n (Xi) زیان تلفیق از که است کمبود در کاهش Dρ[X] تنوع�بخشی سود که، می�کند بیان ۵.٢ تعریف

می�شود. حاصل شده تلفیق دارایی سبد برای ρ
[∑n

i=١Xi

]
نیاز مورد سرمایه ، فردی دارایی سبد برای ρ[Xi] نیاز مورد

دمی ریسک تحت مقدار p ∈ (٠,١) سطح در صورت این در باشد. FX(.) توزیع با تصادفی متغیر یک X کنید فرض .۶.٢ تعریف

می�شود تعریف زیر بصورت

TV ARp[X] =
١

١− p

∫ ١

p

FX
−١(u)du.

است. F−١X (u) = inf{x | FX(x) ≥ u} درآن که

است. مثبت همگن و پایا تبدیالت و قانون تحت دمی ریسک تحت نکته:مقدار

باشد برقرار زیر شرایط از یکی هرگاه گویند هم�یکنوا تواما را X١, . . . , Xn تصادفی متغیرهای .٧.٢ تعریف
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،FX١,...,Xn(x١, . . . , xn) = min[FX١(x١), . . . , FXn(xn)] ∀x١, . . . , xn ≥ ٠ الف)

که قسمی به باشد داشته وجود Z تصادفی متغیر ، ui(.), i = ١, . . . , n نزولی غیر حقیقی توابع برای ب)

(X١, . . . , Xn)
d≡ (u١(Z), . . . , un(Z)).

است شده توزیع [٠،١] بازه بر یکنواخت بطور که U تصادفی متغیر برای ج)

(X١, . . . , Xn)
d≡ (F−١X١

(U), . . . , F−١Xn
(U)).

انتظار مورد سودهای ٣

کمک به بخش این در دهند. نشان را فروش میزان یکسان، حاشیه�ای توزیع�های با (Y١, Y٢) و (X١, X٢) تصادفی بردارهای کنید فرض

شوند. مقایسه هم با تلفیق از بعد چه و قبل چه انتظار مورد سود و مقایسه هم با بردار دو این بین وابستگی میزان همبستگی تصادفی ترتیب

هرگاه گویند دومتغیری مفصل را C : [٠,١]٢ → [٠,١] تابع .١.٣ تعریف

،u, v ∈ (٠,١) هر برای الف)

C(u,٠) = ٠ = C(٠, v), C(u,١) = u,C(١, v) = v,

،٠ 6 v١ < v٢ 6 ١ و ٠ 6 u١ < u٢ 6 ١ هر برای یعنی است. ٢-صعودی تابعی C ب)

C(u٢, v٢) + C(u١, v١)− C(u١, v٢)− C(u٢, v١) > ٠.

نوشت. حاشیه�ای توزیع�های حسب بر را تصادفی متغیر دو توام توزیع توان می مفصل تابع کمک به که می�کند بیان زیر قضیه

که قسمی به است موجود C مفصل صورت این در باشد، F١, F٢ ای حاشیه توزیع توابع با ٢-متغیره توزیع تابع F کنید فرض .٢.٣ قضیه

F (x١, x٢) = CF (F١(x١), F٢(x٢)), ∀xi ∈ R, i = ١,٢. (٧)

RanFi آن در که می�شود، RanF٢×RanF١مشخص بر منحصربفرد Cبطور اینصورت غیر در یکتاست C آنگاه باشند، پیوسته ها Fi اگر

است. Fi توزیع توابع دامنه

شود. مراجعه فصل٢ (٢٠٠۶) نلسن به قضیه این برهان برای
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(X١, X٢)≤corr(Y١, Y٢) اگر بگیرید، نظر در را (c١, c٢) بردار و (Y١, Y٢) و (X١, X٢) تصادفی بردار دو [(٢٠٠٩) همکاران و [داهنه .٣.٣ قضیه

آنگاه

الف)
٢∑
i=١

(Xi − ci)+≤
cx

٢∑
i=١

(Yi − ci)+ , (٨)

ب)

(X١ +X٢ − c١ − c٢)+≤
sl
(Y١ + Y٢ − c١ − c٢)+ . (٩)

ج)

E[u١(w −
٢∑
i=١

(Xi − ci)+] ≥ E[u١(w −
٢∑
i=١

(Yi − ci)+] , (١٠)

د)

E[u٢(w − (X١ +X٢ − c١ − c٢)+
)
] ≥ E[u٢

(
w − (Y١ + Y٢ − c١ − c٢)+

)
] , (١١)

است. اولیه مقدار w و بوده نزولی غیر و مقعر توابع u٢(.) و u١(.) آن در که

با را آن�ها تنظیمات اگر حال است. شده گرفته نظر در استفاده قابل سرمایه گرفتن نظر در با بیمه گروه تنظیمات (١١) و (١٠) روابط در

بیشتری همبستگی که برداری تلفیق از پس که باشد گونه�ای به ρ(.) سرمایه نسبت قاعده است ممکن بگیرید نظر در نیاز مورد سرمایه احتساب

سرمایه افزودن و زیان�ها تلفیق از پس که می�شود مشاهده مکانی-مقیاسی خانواده به زیان�ها کردن محدود با زیر قضیه در شود. داده ترجیح دارد

باشند. داشته کمتری همبستگی آن زیان�های که می�دهند ترجیح را دارایی سبد همیشه گذاران بیمه ،ρ(.) نیاز مورد

باشد. مثبت همگن بعالوه پایا تبدیالت و قانون تحت ρ(.) سرمایه نسبت قاعده کنید فرض [(٢٠٠٩) همکاران و [داهنه .۴.٣ قضیه

اگر باشند. متناهی آن�ها واریانس و بوده توزیع��ها از مکانی-مقیاسی خانواده یک به متعلق Y١ + Y٢ و X١ +X٢ که کنید فرض همچنین

آنگاه (X١, X٢)≤corr(Y١, Y٢)

الف)

(X١ +X٢ − ρ[X١ +X٢])+ ≤ST (Y١ + Y٢ − ρ[Y١ + Y٢])+ .

ب)

E
[
u
(
w − (X١ +X٢ − ρ[X١ +X٢])+

)]
≥ E

[
u
(
w − (Y١ + Y٢ − ρ[Y١ + Y٢])+

)]
,

٨٧٠



است. نزولی غیر تابع u(.) آن در که

شود. مراجعه (٢٠٠٩) همکاران و داهنه به اخیر قضیه دو جزئیات برای

تنوع�بخشی سود ۴

استفاده قابل سرمایه�های افزودن و زیان�ها تلفیق از حاصل بخشی تنوع سود امیدریاضی و همبستگی تصادفی ترتیب بین ارتباط بخش این در

شده مرتب همبستگی تصادفی ترتیب برحسب تصادفی بردار دو اگر دومتغیره حالت در که می�کند بیان زیر قضیه است. شده بررسی نیاز مورد و

باشد. برقرار آن�ها توزیع توابع بین ترتیب رابطه اینکه با است معادل باشند،

معادلند هم با زیر عبارت�های این�صورت در باشند. تصادفی بردار دو (Y١, Y٢) و (X١, X٢) کنید فرض .١.۴ قضیه

،(X١, X٢) ≤corr (Y١, Y٢) الف)

.FX(x١, x٢) ≤ FY (x١, x٢) ∀x١, x٢ ≥ ٠ ب)

شود. مراجعه (١٩٩۶) گوورت و داهنه به قضیه این برهان برای

بردار یک (c١, c٢) و زیان میزان معرف (Y١, Y٢) و (X١, X٢) تصادفی بردار�های کنید فرض [(٢٠٠٩) همکاران و [داهنه .٢.۴ قضیه

این�صورت: در باشد. تصادفی

(X١, X٢) ≤
corr

(Y١, Y٢)⇒ E
[
Dc[X]

]
≥ E

[
Dc[Y ]

]
. (١٢)

تصادفی ترتیب قالب در که یکسان حاشیه�ای توزیع با تصادفی بردار یک مؤلفه�های بین وابستگی افزایش که می�دهد نشان ٢.۴ قضیه

می�دهد.. کاهش را می�شود حاصل استفاده قابل سرمایه افزودن و زیان�ها تلفیق از که تنوع�بخشی سود امیدریاضی است، شده بیان همبستگی

یعنی باشد AMH(θ) و FGM(θ) متناظر مفصل دارای ترتیب به (Y١, Y٢) و (X١, X٢) تصادفی بردارهای اگر .٣.۴ مثال

C(u, v)FGM = uv[١+ θ(١− u)(١− v)], θ ∈ [−١,١],

C(u, v)AMH =
uv

١− θ(١− u)(١− v) , θ ∈ [−١,١].
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داریم ٢.٣ و ١.۴ قضایای به بنا آنگاه

CFGM (u, v) ≤ CAMH(u, v)⇔ FX١,X٢(x١, x٢) ≤ FY١,Y٢(x١, x٢)⇔ (X١, X٢) ≤corr (Y١, Y٢)

داریم ٢.۴ قضیه به بنا بنابراین

E
[
Dc[X]

]
≥ E

[
Dc[Y ]

]
قاعده افزودن و زیان�ها تلفیق از که بخشی تنوع سود به نمی�توان کلی حالت در را ٢.۴ قضیه از حاصل نتیجه که می�دهیم نشان زیر مثال در

داد. تعمیم می�شود حاصل کمین سرمایه نسبت

X٢ = ٠/٩UI[٠,٠/٩](X١)+ استاندارد، یکنواخت مستقل تصادفی Uمتغیرهای X١و فرضکنید همکاران(٢٠٠٩)] و [داهنه .۴.۴ مثال

یکنواخت طور به که U متغیرتصادفی برای و X٢ ∼ U(٠,١) این�صورت در باشد هم�یکنوا بردار Y = (U,U) و X١I(٠/٩,١)(X١)

داریم: شده�است، توزیع

TV ARp[U ] =
١

١− p

∫ ١

p

qdq =
١+ p

٢ , E[U − TV ARp[U ]]+ =
(١− p)٢

٨ .

داریم j = ١,٢ برای بنابراین

TV ARP [Xj ] =
١+ p

٢ , E
[
Xj − TV ARP [Xj ]

]
+
=

(١− p)٢
٨ .

آنگاه: p = ٠٫ ٨۵ اگر بنابراین

TV AR٠٫٨۵[Xj ] = ٠٫ ٩٢۵, E
[
Xj − TV AR٠٫٨۵[Xj ]

]
+
= ٠٫ ٠٠٢٨١٢۵ .

: داریم ٠ < s < ٢ و S = X١ +X٢ کنید فرض

FS(s) =



s٢

١٫٨ ; ٠ < s ≤ ٠٫ ٩ ,

− s٢

١٫٨ + ٢s− ٠٫ ٩; ٠٫ ٩ < s ≤ ١٫ ٨ ,
s

٢ ; ١٫ ٨ < s < ٢.

آنگاه ٠٫ ٩ < d ≤ ١٫ ٨ اگر نتیجه در

E[(S − d)+] = −
d٣

۵٫ ۴ + d٢ − ١٫ ٩d+ ١٫ ٢٧.
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بنابراین، Q٠٫٨۵[S] = ١٫ ۵ آنگاه ،p = ٠٫ ٨۵ این بر عالوه

TV AR٠٫٨۵[S] = ١٫ ٨, E
[
(S − TV AR٠٫٨۵[S])+

]
= ٠٫ ٠١.

و

E
[
(S − TV AR[S])+

]
>

٢∑
j=١

E
[
(Xj − TV AR٠٫٨۵[Xj ])+

]
= ٠٫ ٠٠۶,

نتیجه در

E
[
DTV AR٠٫٨۵[X]

]
< ٠. (١٣)

طرفی از

E[DTV ARp [Y ]] = ٢E(U − ١+ p

٢ )+ − E(٢U − (١+ p))+ (١۴)

= ٢E(U − ١+ p

٢ )+ − ٢E(U − ١+ p

٢ )+ = ٠. (١۵)

داریم: p = ٠٫ ٨۵ برای (١٣) و (١۴) به بنا

E[DTV AR٠/٨۵ [X]] < E[DTV AR٠/٨۵ [Y ]]. (١۶)

حاصل نیاز مورد سرمایه افزودن و زیان�ها تلفیق از که بخشی تنوع سود مکانی-مقیاسی توزیع�های خانواده در که می�دهد نشان زیر قضیه

می�شود. بیشتر دارد، کمتری وابستگی آن مولفه�های که زیانی بردار برای می�شود

پایا، تبدیالت و قانون تحت ،ρ(.) سرمایه نسبت قاعده کنید فرض بگیرید. نظر در را (Y١, Y٢) و (X١, X٢) تصادفی بردار دو .۵.۴ قضیه

آنگاه: باشند، متناهی واریانس با مکانی-مقیاسی های توزیع دارای Y١ + Y٢ ،X١ +X٢ و مثبت همگن

(X١, X٢) ≤corr (Y١, Y٢) =⇒ E[Dρ[X]] > E[Dρ[Y ]]. (١٧)

نتیجه�گیری و بحث

تلفیق) از بعد چه و قبل (چه انتظار مورد سود همواره همبستگی تصادفی ترتیب مفهوم در وابسته بردار یک مولفه�های بین وابستگی افزایش

در با تلفیق از حاصل �بخشی تنوع سود برای نتیجه این می�دهد. کاهش را استفاده قابل سرمایه به مربوط تلفیق از حاصل بخشی تنوع سود و

کنیم. محدود مقیاسی و مکانی توزیع�های خانواده به را مسئله که است برقرار صورتی در نیاز مورد سرمایه گرفتن نظر
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تحقیق آینده

نشان می�کند ۵.۴صدق قضیه شرایط در که (Y١, Y٢) و (X١, X٢) زیان بردار دو برای خاص توزیع دو گرفتن نظر در با مثال یک قالب در

است. بیشتر دارد کمتری وابستگی آن مولفه�های که زیانی بردار برای تلفیق از حاصل تنوع�بخشی سود که می�دهیم

مراجع

Denuit, M., Dhaene, J., Goovaerts, M., Kass, R. (2005), Acturial Theory for Dependent Risks:Measures, Orders

and Models, Chichester:John Wiley and Sons.

Dhaene, J., Denuit, M., Vanduffel, S. (2009), Correlation order, merging and diversification, Insurance: Math-

ematics and Economics 45, 325-332.

Dhaene, J., Goovaerts, M.J. (1996), Dependency of risks and stop-loss order, ASTIN Bulletin, 26, 201-212.

Lu, T.Y., Zhang, Y. (2004), Generalized correlation order and stop-loss order, Insurance: Mathematics and

Economics 35, 69-76.

Nelson, R. (2006), An Introduction to Copulas, Springer Science+Buisiness Media, Inc.

Yi, Z., Weng, C. (2006), On the correlation order, Statistics and Probability Letters, 76, 1410-1416.

Zhang, Y., Lu, T.Y. (2004), A further study on correlation order, Applied Mathematics of Chinese University,

19, 429-434.

٨٧۴



دمی وابستگی اندازه و مفصل چندک رگرسیون الگوی بین ارتباط

،٣ امینی محمد ،٢ عمادی مهدی ١ محمدی، مرتضی

زابل دانشگاه آمار، ١گروه

مشهد فردوسی دانشگاه آمار، ٢,٣گروه

توابع اساس بر الگو این معرفی ضمن است. غیرخطی چندک رگرسیون الگوی از خاص حالت یک مفصل چندک رگرسیون الگوی چکیده:

رگرسیون الگوی شده، شبیه�سازی داده مجموعه یک روی بر سپس می�دهیم. قرار بررسی مورد نیز را آن خواص ارشمیدسی، خانواده مفصل

می�پردازیم دمی وابستگی اندازه�های با الگو این نتایج مقایسه به انتها در می�کنیم. برآورد را مفصل تابع پارامتر و داده برازش را مفصل چندک

نمود. خواهیم ارائه داده�ها چولگی نحوه به توجه با مناسب مفصل تابع انتخاب برای کلی دستورالعمل یک و

دمی وابستگی مفصل، تابع غیرخطی، چندک رگرسیون کلیدی: واژه�های

.60E05 ،60Exx ،60−XX :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

رگرسیون به نسبت دم�سنگین، داده�های تحلیل در چندک رگرسیون گردید. معرفی (١٩٧٨) باست و کانوکر توسط اولین�بار چندک رگرسیون

می�باشد. بیشتری مزایای دارای کالسیک

ساختار که مفصل، تابع و حاشیه�ای توزیع�های بخش دو به می�توان را توأم توزیع که شد مطرح بدین�گونه اسکالر(١٩۵٩) توسط مفصل نظریه

باالیی چهارم یک گوشه در را تصادفی متغیرهای بین وابستگی دمی١ وابستگی اندازه�های نمود. تقسیم می�دهد، نشان را متغیرها وابستگی

الگوی می�کنند. اندازه�گیری پایین) دمی (وابستگی آن چپ سمت پایین چهارم یک گوشه و باال) دمی (وابستگی واحد مربع راست سمت

در الگو این گردید. (١٩٨۶)معرفی پائول توسط بار اولین که است غیرخطی چندک رگرسیون الگوی از خاصی حالت مفصل چندک رگرسیون

دارد. فراوانی بسیار کاربردهای مالی داده�های
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چندک رگرسیون ٢

چندک�ها درحالی�که باشد. داشته همراه به توزیع شکل از را کاملی اطالعات نمی�تواند آن از گاهی آ که است مرکزی تمایل شاخص یک میانگین

نشان H(y|x) با را X = x ازای به Y شرطی توزیع بکشند. تصویر به جامع�تر را توزیع شکل می�تواند هم کنار در که هستند دیگری معیار

مقدار، ٠ < τ < ١ هر ازای به و می�دهیم

H−١(τ |x) = inf
{
y : H(y|x) ≥ τ

}
از: است عبارت τام خطی چندک رگرسیون الگوی می�نمائیم. معرفی τام چندک تابع عنوان به را

QYi(τ |xi) = ατ + βτxi, i = ١,٢, ..., n

چندک که است این بر فرض الگو این در می�دهد. نشان توضیحی متغیر iام سطح در را Y تصادفی متغیر τام چندک QYi(τ |xi) آن در که

قدرمطلق مجموع نمودن حداقل روش از چندک رگرسیون است. صفر با برابر توضیحی متغیر سطوح تمام ازای به تصادفی خطای مؤلفه τام

است: زیر صورت به استفاده مورد زیان تابع دیگر عبارت به می�نماید. استفاده الگو پارامترهای برآورد برای موزون باقیمانده�های

ϕLAD = τΣi/yi>ατ+βτxi
(yi − ατ − βτxi)− (١− τ)Σi/yi≤ατ+βτxi

(yi − ατ − βτxi). (١)

رگرسیون کاربرد به توجه با می�نماییم. استفاده آن�ها برآورد برای عددی روش�های از و ندارد وجود الگو این پارامترهای برآورد برای بسته�ای شکل

نمود: معرفی زیر صورت به را غیرخطی چندک رگرسیون الگوی (١٩٨۶) پائول علمی، مختلف زمینه�های در چندک

QYi(τ |xi) = g(xi, βτ ),

نمود: برآورد زیر رابطه از استفاده با را βτ توان می حال می�باشد. موردنظر انتظار تابع g(., .) و دلخواه چندک τ آن در که

β̂τ = arg min
bτ∈R٢

n∑
i=١

ρτ (yi − g(xi, bτ )).

دمی وابستگی اندازه و مفصل تابع ٣

مورد را متغیرها وابستگی ساختار می�توان مفصل تابع کمک به است. آمار علم اخیر پدیده�های از یکی آن کاربردهای و مفصل توابع مطالعه

مفصل توابع از می�توان باشند، دسترس در متغیره تک حاشیه�ای توزیع توابع که صورتی در است شده داده نشان زیر قضیه در داد. قرار بررسی

کرد. استفاده چندمتغیره توزیع�های به دستیابی برای مفید ابزاری عنوان به

این در باشند. H توأم توزیع تابع و G و F توزیع توابع با ترتیب به تصادفی متغیرهای Y و X کنید فرض (١٩۵٩ (اسکالر، .١.٣ قضیه

طوری�که، به دارد وجود C مانند مفصلی صورت

H(x, y) = C(F (x), G(y)). (٢)
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و RanF که بود، خواهد یکتا RanF ×RanG روی C صورت این غیر در می�باشد، فرد به منحصر C آن�گاه باشند، پیوسته G و F اگر

H تابع آن�گاه باشند، حاشیه�ای توابع G و F و مفصل یک C اگر بالعکس می�باشند. G و F حاشیه�ای توزیع توابع برد ترتیب به RanG

باشد. می G و F های حاشیه�ای با توأم توزیع تابع یک (٢) رابطه در شده تعریف

بود: خواهد زیر صورت به Ĉ : I٢ → I بقای مفصل تابع باشد، Y و X متغیرهای با متناظر مفصل تابع C اگر .٢.٣ تعریف

Ĉ(u, v) = u+ v − ١+ C(١− u,١− v), (٣)

داریم، اسکالر قضیه با بنا همچنین

H̄(x, y) = Ĉ(F̄ (x), Ḡ(y)).

وجود عدم آن�ها صفر مقدار دارند. قرار [٠,١] فاصله در اندازه�ها این می�پردازیم. دمی وابستگی اندازه�های معرفی به بخش این ادامه در

می�دهد. نشان را کامل وابستگی یک مقدار و دمی وابستگی

وابستگی اندازه�های باشند. G و F حاشیه�ای توزیع توابع Hو توأم توزیع تابع با پیوسته تصادفی متغیر دو Y Xو کنید فرض .٣.٣ تعریف

می�شوند: تعریف زیر صورت به می�دهیم، نشان λl و λu نمادهای با ترتیب به را آن�ها که پایین و باال دمی

λu = lim
t→١−

P [Y > G−١(t)|X > F−١(t)], (۴)

λl = lim
t→٠+

P [Y ≤ G−١(t)|X ≤ F−١(t)]. (۵)

متناظر مفصل و G و F حاشیه�ای توزیع توابع و H توأم توزیع تابع با پیوسته تصادفی متغیر دو Y و X اگر (٢٠٠۶ (نلسن، .۴.٣ قضیه

داریم، (۵) و (۴) حدهای وجود صورت در باشند، C

λu = ٢− lim
t→١−

١− C(t, t)
١− t , (۶)

λl = lim
t→٠+

C(t, t)

t
. (٧)

ساخت طریقه ساده، فرم دلیل به مفصل توابع از کالس این می�باشند. مفصل توابع از مهم کالس یک ارشمیدسی مفصل�های خانواده

مفصل�های خانواده از پرکاربرد مفصل چند گرفته�اند. قرار بیشتری توجه مورد چندمتغیره توزیع�های بحث در بهینه، خواص بودن دارا و راحت

بقای مفصل تابع واقع در HRT مفصل ١ جدول در است. گردیده ارائه ١ جدول در می�گیرند قرار استفاده مورد مقاله این در که ارشمیدسی

است. کلیتون
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ارشمیدسی مفصل�های مهم�ترین از برخی :١ جدول
λu λl پارامتر فضای C(u, v) مفصل نام ردیف

٠ ٢−
١
θ (٠,+∞) (u−θ + v−θ − ١−(١/θ Clayton ١

٠ ٠ (−∞,+∞) \ {٠} − ١
θ ln

(
١+

(e−θu−١)(e−θv−١)
e−θ−١

)
Frank ٢

٢−
١
θ ٠ (٠,+∞) u+ v − ١+ ((١− u)−θ + (١− v)−θ − ١−(١/θ HRT ٣

مفصل چندک رگرسیون ۴

بررسی مورد گردید، معرفی (٢٠٠٢) سالمون و بویه توسط بار اولین برای که را (CQR) مفصل٢ چندک رگرسیون الگوی خواص بخش این در

می�پردازیم: آن�ها بیان به ادامه در که داریم قضیه چند به نیاز الگو این معرفی برای می�دهیم. قرار

آن�گاه باشد، مفصل تابع یک C(u, v) کنید فرض .١.۴ قضیه

٠ ≤ ∂C(u, v)

∂u
≤ ١,

نمائید. مشاهده (٢٠٠۶) نلسن در می�توانید را ١.۴ قضیه اثبات است. v به نسبت غیرنزولی تابعی h(v) = ∂C(u,v)
∂u و

و h ترتیب به توأم توزیع و چگالی توابع دارای (X,Y ) همچنین . Y ∼ G ،X ∼ F کنید فرض (٢٠٠٢ سالمون، و (بویه .٢.۴ قضیه

آن�گاه باشند. C متناظر مفصل تابع و H
∂C(u, v)

∂u
= HY |X

(
G−١(v)|F−١(u)

)
.

است. v = G(y) و u = F (x) آن در که

می�دانیم�، اثبات.

P [Y < y|X = x] =
∂H(x,y)
∂x

∂F (x)
∂x

=
∂C(F (x),G(y))

∂x
∂F (x)
∂x

, اسکالر) قضیه به (بنا

=
∂C(u, v)

∂u
, (u = F (x) , v = G(y)).

٢Copula Quantile Regression
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نتیجه، در

∂C(u, v)

∂u
= HY |X(y|x)

= HY |X

(
G−١(v)|F−١(u)

)
.

�
می�گیریم: نظر در زیر صورت به است، موردنظر چندک با برابر که را τ مقدار می�پردازیم. مفصل چندک رگرسیون الگوی معرفی به اکنون

τ =
∂C(u, v; θ)

∂u
, (٨)

می�توان و است یک و صفر بین ،u به نسبت آن مشتق ،١.۴ قضیه به توجه با همچنین است. θ پارامتر با مفصل یک C(u, v; θ) آن در که

داریم، v به نسبت (٨) معادله حل با گرفت. نظر در τام چندک با برابر را آن

v = r(u, τ ; θ). (٩)

نوشت، می�توان هستند، Y و X حاشیه�ای توزیع توابع ترتیب به v و u اینکه به توجه با حال است. θ و τ ،u از تابعی v یعنی

y = G−١
(
r(F (x), τ ; θ)

)
, (١٠)

می�دهیم، نشان اینگونه نمادین طور به یا

y = q(x, τ ; θ).

می�شود. معرفی مفصل چندک رگرسیون منحنی عنوان به (١٠) رابطه

داشت، خواهیم v حسب بر آن حل و u به نسبت فرانک مفصل تابع از مشتق�گیری با .٣.۴ مثال

v = −١
θ
ln
(
١− (١− e−θ)

[
١+ e−θu(τ−١ − ١)

]−١)
.

از: �است عبارت فرانک مفصل چندک رگرسیون الگوی سرانجام و

y = F−١Y

(
− ١
θ
ln
(
١− (١− e−θ)

[
١+ e−θFX(x)(τ−١ − ١)

]−١))
.

می�نماییم. ارائه است، شده طراحی مقاله نویسندگان توسط که را مثالی الگو، این بیشتر شفاف�سازی جهت ادامه در

رگرسیون نرم�افزاری بسته�های کمک به حال می�کنیم. تولید Y و X برای ترتیب به استاندارد نرمال توزیع از نمونه ١٠٠٠ تعداد .۴.۴ مثال

می�کنیم. برآورد {٠٫ ٠۵,٠٫ ٢۵,٠٫ ۵,٠٫ ٧۵,٠٫ ٩۵} چندک�های در را فرانک مفصل پارامتر R محیط در مفصل تابع و چندک
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مختلف چندک�های ازای به فرانک مفصل چندک رگرسیون پارامتر برآورد :٢ جدول
AIC معنی�داری سطح تی آماره برآورد خطای برآورد چندک

٣٣۴۶٫ ٧۶٣ ١٫ ٢١۴١۴٠e− ١٢ ۶٫ ١٣۶۵٨١ ٠٫ ۵٧١٨١١۵ ٣٫ ٣٧۵۵٣۶ ٠٫ ٠۵

٢٧٩۴٫ ٢٩۶ ١٫ ٨۶۵١٧۵e− ١۴ ٨٫ ٢٩٢٩۴۴ ٠٫ ٣۴٢٧٩۴٨ ٢٫ ٧٢٣١٨۵ ٠٫ ٢۵

٢۶٣٠٫ ٩۵٠ ٠٫ ٠٠٠٠٠٠e+ ٠٠ ١٠٫ ٧۶٣٨١١ ٠٫ ٢٣٨١۶۴٣ ٢٫ ٨٧٩۵١٩ ٠٫ ۵

٢٧٧۵٫ ٩۵٣ ٠٫ ٠٠٠٠٠٠e+ ٠٠ ١٠٫ ٨٩٠٠۴۴ ٠٫ ٣١٢۵٢٨٠ ٣٫ ١٩٢٩٩٨ ٠٫ ٧۵

٣٣٧٠٫ ٨٧١ ٩٫ ١٠۶۴٢٨e− ٠۶ ۴٫ ۴٠۶۵٩٠ ٠٫ ۶٧٠٧٩۴٨ ٣٫ ٠٧۵۶٧٧ ٠٫ ٩۵

متفاوت چندک�های ازای به فرانک مفصل چندک رگرسیون منحنی :١ شکل

در است. شده معنی�دار مختلف چندک�های ازای به مفصل چندک رگرسیون الگوی که کرد بیان می�توان ١ شکل و جدول٢ نتایج به توجه با

کائیک آ اطالعاتی معیار مقدار زیرا است، داشته داده�ها به را برازش بهترین ٠٫ ۵ چندک ازای به مفصل چندک رگرسیون الگوی حال عین

٠٫ ۵ چندک در برآوردشده فرانک مفصل پارامتر مقدار است. آمده دست به نظر مورد چندک�های سایر از کم�تر چندک این ازای به ٣(AIC)

جدید تشریح یک داریم تصمیم حال است. شده برآورد ٣ به نزدیک عددی نیز چندک�های سایر ازای به و است آمده دست به ٢٫ ٨٧٩ با برابر

زیر عبارت مفصل چندک منحنی روی (x, y) دلخواه نقطه هر برای دهیم. ارائه مفصل چندک رگرسیون الگوی توسط Y و X بین رابطه از

است: برقرار

P [Y < y|X = x] = τ,

چندک در برآوردشده مفصل پارامتر مقدار و x = ٣ ازای به می�کند. اختیار را {٠٫ ٠۵,٠٫ ٢۵,٠٫ ۵,٠٫ ٧۵,٠٫ ٩۵} مقادیر τ آن در که

داریم، ٠٫ ٩۵

P [Y < ٢٫ ١۵|X = ٣] = ٠٫ ٩۵.

بود. خواهد ٢٫ ١۵ از کم�تر Y مقدار درصد ٩۵ احتمال با ،x = ٣ ازای به که می�دهد نشان رابطه این

می�کنیم: بیان اختصار به را مفصل چندک رگرسیون الگوی ویژگی دو بخش این ادامه در

q(x, τ١; θ) ≤ q(x, τ٢; θ). آن�گاه ،٠ < τ١ ≤ τ٢ < ١ اگر (١)

q(x١, τ ; θ) ≤ q(x٢, τ ; θ) ،x١ ≤ x٢ ازای به آن�گاه باشد، مقعر u به نسبت C(u, v) اگر الف- (٢)

q(x١, τ ; θ) ≥ q(x٢, τ ; θ) ،x١ ≤ x٢ ازای به آن�گاه باشد، محدب u به نسبت C(u, v) اگر ب-

٣Akaike Information Criterion
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می�گیرد. قرار کوچک�تر چندک�های برای مفصل چندک منحنی از باالتر بزرگ�تر، چندک�های برای مفصل چندک منحنی می�دهد نشان اول ویژگی

رگرسیون الگوی در خواص این است. (مثبت) منفی چندک منحنی شیب باشد، (مقعر) محدب مفصل تابع اگر می�دهد نشان دوم ویژگی

می�کند. صدق شد، ذکر ۴.۴ مثال در که فرانک مفصل چندک

دمی وابستگی اندازه و مفصل چندک رگرسیون منحنی ۵

تدوین و طراحی مقاله نویسندگان توسط دمی وابستگی اندازه و (CQR) مفصل چندک رگرسیون الگوی بین ارتباط ارائه جهت بخش این

چندک�های ازای به و مختلف پارامترهای با HRT و کلیتون فرانک، مفصل توابع برای را مفصل چندک رگرسیون منحنی�های است. گردیده

توابع دمی وابستگی اندازه به توجه با سپس می�نماییم. رسم استاندارد نرمال حاشیه�ای توزیع�های و {٠٫ ٠۵,٠٫ ٢۵,٠٫ ۵,٠٫ ٧۵,٠٫ ٩۵}
برازش جهت مفصل تابع بهترین انتخاب برای کلی دستورالعمل یک داده�ها، چولگی به توجه با انتها در می�پردازیم. الگوها این مقایسه به مفصل

می�نماییم. ارائه داده�ها به

متفاوت چندک�های ازای به فرانک مفصل چندک رگرسیون منحنی :٢ شکل

متفاوت چندک�های ازای به کلیتون مفصل چندک رگرسیون منحنی :٣ شکل

متفاوت چندک�های ازای به HRT مفصل چندک رگرسیون منحنی :۴ شکل

است. ٠٫ ٩۵ چندک به مربوط خط باالترین و ٠٫ ٠۵ چندک به مربوط مفصل چندک رگرسیون الگوی خط پایین�ترین ،۴ و ٣ ،٢ شکل�های در

فاصله طول ٣ جدول در می�باشد. Y متغیر برای درصد ٩٠ شرطی اطمینان فاصله یک واقع در دلخواه xیک ازای به خط دو این بین فاصله

است. شده محاسبه مختلف پارامترهای با مفصل چندک رگرسیون الگوهای در x مختلف مقادیر ازای به Y برای درصد ٩٠ شرطی اطمینان

افزایش با x = ٠ نقطه در شرطی اطمینان فاصله طول که می�کنیم مشاهده ندارد، پایین و باال دمی وابستگی فرانک، مفصل آنجائی�که از

و است پایین دمی وابستگی دارای کلیتون مفصل است. Y و X بین وابستگی افزایش نشان�دهنده که می�یابد کاهش مفصل پارامتر مقدار

می�یابد. افزایش پایین دم در وابستگی نتیجه در و کاهش اطمینان فاصله طول مفصل، پارامتر افزایش با x = −٢ نقطه در می�کنیم مشاهده

HRT مفصل چندک رگرسیون الگوی شده�اند. رسم افقی صورت به ناحیه این در الگو خطوط ندارد، باال دمی وابستگی کلیتون مفصل چون

است. باال دم در مفصل این دمی وابستگی که تفاوت این با دارد کلیتون مفصل مشابه تفسیری
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X = x ازای به Y برای ٩٠درصد شرطی اطمینان فاصله :٣ جدول
اطمینان فاصله طول باال کران پایین کران x مقدار مفصل پارامتر مفصل شماره

١٫ ٩١۶ ٠٫ ٩۶٨ −٠٫ ٩۴٨ ٠ ٨ فرانک ٢-الف

٠٫ ٧۵٧ ٠٫ ٣٧۶ −٠٫ ٣٨١ ٠ ٢٠ فرانک ٢-ب

٣٫ ٣۴٢ ٠٫ ٨۵٨ −٢٫ ۴٨۴ −٢ ٠٫ ۵ کلیتون ٣-الف

٠٫ ٧٩١ −١٫ ۵٠٢ −٢٫ ٢٩٣ −٢ ٣ کلیتون ٣-ب

٢٫ ٣٨٣ ٢٫ ۴٨۴ ٠٫ ١٠١ ٢ ١ HRT ۴-الف

٠٫ ٧٧٨ ٢٫ ٢٩١ ١٫ ۵١٣ ٢ ٣ HRT ۴-ب

مفصل تابع بهترین انتخاب ۶

ارائه مقاله این در بار اولین برای مفصل چندک رگرسیون الگوی در مفصل تابع بهترین انتخاب برای کلی دستورالعمل یک بخش این در

درصورتی�که: نمود. ارائه زیر صورت به بخش سه در را دستورالعمل این می�توان قبل بخش در عددی نتایج و اشکال به توجه با می�نماییم.

نمود. استفاده می�توان ندارند پایین و باال دمی وابستگی که دیگر مفصل توابع یا و فرانک مفصل تابع از باشد متقارن داده�ها توزیع الف)

می�کنیم. دارند،استفاده پایین دمی وابستگی که نظیرکلیتون مفصلی ازتوابع باشد، پایین دم در داده�ها وتجمع راست به چوله Y Xو ب)توزیع

می�کنیم. دارند،استفاده باال دمی وابستگی که HRT نظیر مفصلی توابع از باشد، باال دم در داده�ها وتجمع چپ به چوله Y Xو توزیع ج)

بررسی مورد مفصل چندک رگرسیون الگوی سه حال می�گیریم. نظر در آزادی درجه ٣ با کای-دو توزیع از را Y و X متغیرهای .١.۶ مثال

است. گردیده ارائه جدول۴ در الگو سه مقایسه جهت نتایج می�دهیم. برازش داده�ها این به را مقاله این در

مختلف چندک�های ازای به فرانک مفصل چندک رگرسیون پارامتر برآورد :۴ جدول
HRT کلیتون فرانک

AIC پارامتر AIC پارامتر AIC پارامتر چندک

۴١۶١٫ ٠۵۵ ٣٫ ١۵E − ٠٧ ٢٩۶۴٫ ٢٩٢ ٧٫ ٠٧١٧۵٧∗ ۵١٨٧٫ ٨۵۵ ١٫ ۵٢E − ٠۶ ٠٫ ٠۵

۴٢٧٨٫ ٩۴٧ ١٫ ٠٠E − ٠۶ ٢٧٣۵٫ ۴١٣ ٧٫ ٧۶٨٢٣۶∗ ۵١٩۵٫ ٠٣٣ −١٫ ٩٢E − ٠۶ ٠٫ ٢۵

۴۵۴١٫ ٩٠ ١٫ ٠٠E − ٠۶ ٢٨۶۶٫ ۵٩٧ ٧٫ ۵٧۵٠٩۴∗ ۵۶٠٣٫ ۶٧٩ ۵٫ ٢۶E − ٠۶ ٠٫ ۵

۴۵٨٣٫ ۶٣ ١٫ ٠٠E − ٠۶ ٣٢٨٠٫ ۵٢٣ ٧٫ ٨٠٧۶۴۵∗ ۶۵٢١٫ ٧۵۴ −٢٫ ٢۵E − ٠٧ ٠٫ ٧۵

۵٩٧٠٫ ٩٩ ١٫ ٠٠E − ٠۶ ۴٣٧٩٫ ٢٨٨ ٨٫ ۶٢٩٢٣١∗ ٩٠٠٢٫ ٩٧ ۶٫ ۶٨E − ٠۵ ٠٫ ٩۵

معیار به توجه با اما هستند. معنی�دار نظرگرفته�شده در چندک�های تمامی ازای به کلیتون مفصل چندک رگرسیون الگوی می�کنیم مشاهده

است. آمده دست به ٠٫ ٢۵ چندک ازای به داده�ها این به برازش�یافته مدل بهترین کائیک، آ
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با کردستان استان هواشناسی ایستگاه�های باد وزش جهت داده�های احتمالی مدل�بندی
چوله دایره�ای توزیع�های از استفاده

گل�علی�زاده موسی ،١ قمی�کالئی مسافری حمیدرضا

مدرس تربیت دانشگاه آمار گروه

ویژگی�های به راجع تحقیق ندارند. اقلیدسی ماهیت ذاتا که می�شوند مواجه داده�هایی با معموال پژوهشگران پدیده�ها، از بعضی بررسی در چکیده:

هستند. معروف غیرخطی آمار به داده�ها این�گونه تحلیل برای آماری روش�های است. آماری جدید ابزارهای از استفاده نیازمند داده�ها نوع این

دارند، را چوله دایره�ای داده�های مدل�بندی قابلیت که دایره�ای توزیع چند معرفی ضمن مقاله این در است. آمار از حوزه این از مثالی دایره�ای آمار

می�پردازیم. کردستان استان هواشناسی ایستگاه�های باد وزش جهت داده�های مدل�بندی به

باد. وزش جهت داده�های چولگی، دایره�ای، توزیع�های غیرخطی، آمار کلیدی: واژه�های

62P10 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

خطی آمار در مرسوم روش�های از لذا ندارند. اقلیدسی ماهیت ذاتا که می�شویم مواجه داده�هایی با آماری، بررسی�های و تحلیل در اوقات گاهی

باد وزش جهت داده�های بررسی در داده�هاست. این�گونه از مثالی باد، وزش جهت داده�های کرد. استفاده داده�ها این�گونه تحلیل برای نمی�توان

استفاده آماری روش�های از باید آن�ها تحلیل برای دلیل همین به دارند. ٢π تناوب دوره و زاویه�ای ماهیت داده�ها که کرد توجه نکته این به باید

آماری تکنیک�های و روش�ها مجموعه به و دایره�ای داده�های داده�ها، این�گونه به اصطالحا کند. لحاظ را آن�ها ویژگی�های و خصوصیات که کرد

ماردیا به می�توان دایره�ای آمار مورد در بیشتر مطالعه برای می�شود. اطالق دایره�ای آمار می�گیرد، قرار استفاده مورد آن�ها تحلیل برای که

کرد. مراجعه (٢٠٠١) سن�گوپتا و جاماالماداکا و (٢٠٠٠) جاپ و ماردیا ،(١٩٧٢)

چگالی تابع شد. معرفی (١٩١٨) فون�میزس توسط توزیع این است. فون�میزس١ توزیع دایره�ای آمار حوزه در توزیع�ها مهم�ترین از یکی

به�صورت توزیع این

fvM (θ) =
١

٢πI٠(κ)
eκ cos (θ−µ)
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µ حول توزیع این است. صفر مرتبه از اول نوع شده اصالح بسل تابع I٠(κ) و κ > ٠ ،µ ∈ [٠,٢π) ،θ ∈ [٠,٢π) آن در که بوده
مقاله این در می�دهند. نمایش vM(µ, κ) نماد با را توزیع این معموال ندارد. را چوله دایره�ای داده�های مدل�بندی توانایی لذا است. متقارن

کنیم. مدل�بندی را کردستان استان هواشناسی ایستگاه�های باد وزش جهت به مربوط داده�های چوله، دایره�ای توزیع�های از استفاده با داریم سعی

به مختلف توزیع�های ٣ بخش در و می�شوند معرفی چوله دایره�ای داده�های مدل�بندی برای دایره�ای توزیع چند ٢ بخش در ابتدا اساس این بر

می�شوند. مقایسه مختلف معیارهای از استفاده با و شده داده برازش داده�ها

چوله دایره�ای توزیع�های ٢

مورد در بیشتر مطالعه برای است. دایره دور به خطی آمار در موجود چوله توزیع�های پیچاندن چوله، دایره�ای توزیع�های ساخت روش یک

چوله�نرمال توزیع پیچاندن (٢٠٠۶ و ٢٠٠٠) پوسی ایده این اساس بر کنید. مراجعه (١٩٧٢) ماردیا به آن�ها ویژگی�های و پیچانده توزیع�های

دارای θ = X mod ٢π این�صورت در .X ∼ SN(ζ, η, λ) کنید فرض داد. قرار بررسی مورد را (١٩٨۵) آزالینی توسط شده معرفی ٢

چگالی تابع با پیچانده٣ چوله�نرمال توزیع

fWSN (θ) =
٢
η

∞∑
k=−∞

ϕ
(θ + ٢kπ − ζ

η

)
Φ
(
λ
(θ + ٢kπ − ζ

λ

))
با می�دهند. نمایش WSN(ζ, η, λ) نماد با را توزیع این معموال .λ ∈ R و η > ٠ ،ζ ∈ [٠,٢π) ،θ ∈ [٠,٢π) آن در که است

به�صورت WSNرا توزیع چگالی تابع می�توان فوریه، بسط بر حاکم قوانین از استفاده

f∗WSN (θ) =
١
٢π
{
١+ ٢

∞∑
p=١

[
e−

١
٢η

٢p٢
(
cos (p(θ − ζ)) +Q(δηp) sin (p(θ − ζ))

)]}
.Q(−x) = −Q(x) و Q(x) =

∫ x
٠

√
٢
π e

u٢
٢ du مثبت، xهای ازای به همچنین .δ = λ√

١+λ٢
∈ (−١,١) آن در که نوشت

چوله دایره�ای داده�های مدل�بندی قابلیت که است به�گونه�ای موجود دایره�ای توزیع�های تعمیم چوله، دایره�ای توزیع�های معرفی برای دیگر ایده

فون�میزس توزیع چگالی تابع کردند. معرفی را تعمیم�یافته۴ فون�میزس توزیع (٢٠٠٧) جاماالماداکا و گاتو اساس این بر باشند. داشته نیز را

به�صورت تعمیم�یافته

fGvM (θ) =
١

٢πG٠(δ, κ١, κ٢)
eκ١ cos (θ−µ١)+κ٢ cos (٢(θ−µ٢))

G٠(δ, κ١, κ٢) و δ = (µ١ − µ٢)mod π ،κ٢ ∈ R ،κ١ > ٠ ،µ٢ ∈ [٠, π) ،µ١ ∈ [٠,٢π) ،θ ∈ [٠,٢π) آن در که است

می�تواند که به�گونه�ای است زیادی انعطاف دارای می�شود، داده نمایش GvM(µ١, µ٢, κ١, κ٢) نماد با که توزیع این است. نرمال�ساز ثابت

٢Skew-Normal

٣Wrapped Skew-Normal

۴Generalized von Mises
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توزیع است. گرفته قرار مطالعه مورد (٢٠٠٨) گاتو توسط GvM توزیع ویژگی�های و خواص باشد. مدی دو یا و مدی تک نامتقارن، متقارن،

است. κ٢ = ٠ ازای به توزیع این از خاصی حالت فون�میزس

فون�میزس توزیع دو آمیختن با می�توان اساس این بر است. مدی تک توزیع�های آمیختن مدی، چند توزیع�های ساخت برای روش یک

به�صورت آن چگالی تابع هرگاه است فون�میزس۵ آمیخته توزیع دارای θ تصادفی متغیر گوییم کرد. معرفی را مدی دو دایره�ای توزیع یک

fMvM (θ) =
p

٢πI٠(κ١)
eκ١ cos (θ−µ١) +

١− p
٢πI٠(κ٢)

eκ٢ cos (θ−µ٢)

(٢٠٠٠) جاپ و ماردیا MvMدر توزیع ویژگی�های .p ∈ [٠,١] و κ١, κ٢ > ٠ ،µ١, µ٢ ∈ [٠,٢π) ،θ ∈ [٠,٢π) آن در که باشد
است. شده بررسی

و fکنید٠ فرض می�آید. ادامه در که شد ارائه (٢٠٠٩) جاماالماداکا و امباخ توسط چوله دایره�ای توزیع�های ساخت برای دیگر روش یک

است؛ ٢π تناوب دوره دارای که باشد فرد Wتابعی (θ) اگر .G(θ) =
∫ θ
٠ g(u)du و باشند صفر حول متقارن دایره�ای چگالی تابع دو g

تابع θ ∈ [٠,٢π] هر ازای به اینکه فرض با عالوه، به باشد. برقرار k = ٢±,١±,٠, . . . ازای Wبه (θ) =W (θ+٢kπ) رابطه یعنی
آن�گاه کند، صدق ٠ ≤W (θ) < ٢π شرط Wدر (θ)

fζ(θ) = ٢f٠(θ − ζ)G(W (θ − ζ))

چوله دایره�ای توزیع�های از وسیعی خانواده می�توان مختلف W و G ،f٠ توابع انتخاب و روش این از استفاده با است. چگالی تابع یک

یعنی کرد؛ انتخاب را دایره�ای یکنواخت توزیع می�توان هم G برای است. vM(٠, κ) چگالی تابع f٠ برای انتخاب یک آورد. به�دست را

توزیع صورت این در کرد. انتخاب λ ∈ [−١,١] آن در Wکه (θ) = π(١+ λ sin θ) به�صورت می�توان نیز Wرا تابع .G(θ) = θ
٢π

به�صورت SSvM توزیع چگالی تابع می�آید. به�دست چوله�سینوسی۶ فون�میزس

fSSvM (θ) =
eκ cos (θ−ζ)

٢πI٠(κ)
(١+ λ sin (θ − ζ))

چولگی آن، در λ پارامتر و است چوله کلی حالت در توزیع این .λ ∈ [−١,١] و κ > ٠ ،ζ ∈ [٠,٢π) ،θ ∈ [٠,٢π) آن در که است

پوسی و آبه و (٢٠٠٩) جاماالماداکا و امباخ می�شود. حاصل فون�میزس توزیع آن�گاه λ = ٠ اگر که می�شود مالحظه می�کند. کنترل را توزیع

کردند. بررسی را توزیع این آماری ویژگی�های (٢٠١١)

باد وزش جهت داده�های احتمالی مدل�بندی ٣

قرار بررسی مورد دایره�ای آمار در مهم توزیع چند از استفاده با باد وزش جهت داده�های آماری مدل�بندی نحوه می�شود سعی بخش این در

ایستگاه�ها این می�گیرد. قرار تحلیل مورد کردستان استان هواشناسی ایستگاه چهار در باد وزش جهت به مربوط داده�های منظور این به گیرد.

۵Mixture of von Mises

۶Sine-Skewed von Mises
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ایستگاه چهار این در روزانه به�صورت ٢٠٠۶ تا ٢٠٠٠ سال�های از باد وزش جهت دارند. قرار بیجار و مریوان قروه، سنندج، شهرهای در

دارد. وجود ماهانه داده ٨۴ ایستگاه هر در دیگر عبارت به است. شده محاسبه داده�ها ماهانه دایره�ای میانگین و شده اندازه�گیری هواشناسی

دادند. برازش داده�ها این به را فون�میزس توزیع یک و کرده بررسی را سنندج ایستگاه داده�های اکتشافی تحلیل (١٣٨٩) گل�علی�زاده و نجیبی

مربوط داده�های انضمام به داده�ها مجموعه آن احتمالی مدل�بندی به مقاله این در شده معرفی دایره�ای توزیع�های از استفاده با بخش این در ما

می�پردازیم. مریوان و بیجار قروه، ایستگاه�های به

برازش داده�ها به را چوله�سینوسی فون�میزس و پیچانده چوله�نرمال فون�میزس، آمیخته تعمیم�یافته، فون�میزس فون�میزس، دایره�ای توزیع پنج

است. آمده ۴ و ٣ ،٢ ،١ جداول در ایستگاه چهار از هرکدام در درستنمایی ماکسیمم روش به توزیع�ها این پارامترهای شده برآورد مقادیر دادیم.

سنندج ایستگاه در شده برازش توزیع�های پارامترهای برآورد :١ جدول

SSvM WSN MvM GvM vM پارامتر

- - ۴/٠۶۴ ٣/١٧٩ ٣/٨۴١ µ١

- - ٢/۶۵٩ ٢/٩۴٨ - µ٢

٣/٧۴۴ ٣/٧٢٧ - - - ζ

٢/۶٣٧ - ١٢/٨٩١ ۵/۵٠۶ ٢/۶۶٧ κ١

- - ٢/٢۶۶ -٢/٧٧٧ - κ٢

- ٠/٧٢١ - - - η

٠/٢۶٨ ٠/٠٠۶ - - - λ

- - ٠/٧۶۴ - - p

کولموگوروف-اسمیرنوف، برازش نیکویی آزمون p−مقدار معیار سه داده�ها، مجموعه از هرکدام به شده داده برازش توزیع�های ارزیابی برای

است. آمده ٨ و ٧ ،۶ ،۵ جداول در نتایج که شد محاسبه مدل هر برای AIC معیار و درستنمایی تابع لگاریتم مقدار

برازش نیکویی آزمون p−مقدار معیار اساس بر و GvM توزیع ،AIC و درستنمایی لگاریتم معیارهای اساس بر و ۵ جدول به توجه با

ایستگاه داده�های هیستوگرام نمودار ١ شکل در می�شوند. برازش سنندج ایستگاه داده�های به بهتر MvM توزیع کولموگوروف-اسمیرنوف

است. شده رسم داده�ها به شده برازش چگالی�های همراه به سنندج

MvM توزیع کولموگوروف-اسمیرنوف آزمون p−مقدار و درستنمایی لگاریتم معیارهای مبنای بر است مشخص ۶ جدول از که همانطور

هیستوگرام نمودار است. شده برازش داده�ها این به بهتر GvM توزیع AIC معیار مبنای بر اما شده برازش قروه ایستگاه داده�های به بهتر

است. شده رسم ٢ شکل در داده�ها به شده برازش چگالی�های همراه به قروه ایستگاه داده�های

٨٨٧



قروه ایستگاه در شده برازش توزیع�های پارامترهای برآورد :٢ جدول

SSvM WSN MvM GvM vM پارامتر

- - ٣/۶۶۴ ٣/٨٢٠ ٣/۶۵٠ µ١

- - ١/٠٢۴ ٠/٢٩۴ - µ٢

٣/۴۴٣ ٣/١٧٠ - - - ζ

٣/٢۵٠ - ٧/۶۵٠ ٢/۴۶۶ ٣/۵۴٩ κ١

- - ٠/٠٠٣ ٠/٨١٢ - κ٢

- ٠/٧٨٠ - - - η

٠/۶٩۵ ١/٣٧١ - - - λ

- - ٠/٨۶٨ - - p

مریوان ایستگاه در شده برازش توزیع�های پارامترهای برآورد :٣ جدول

SSvM WSN MvM GvM vM پارامتر

- - ٣/٧۴٧ ٣/۵۶٨ ٣/٧٣٨ µ١

- - ٠/۵٨٧ ٢/٨٩٩ - µ٢

٣/۶٩٨ ٣/۶٩٣ - - - ζ

٢/٧٠۴ - ٢/٩٢۴ ٢/٧٧۴ ٢/٧٠٣ κ١

- - ٠/٠٠٠٧ -٠/۴٣٩ - κ٢

- ٠/٧٨٠ - - - η

٠/١١٠ ٠/٠١١ - - - λ

- - ٠/٩٧٧ - - p
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بیجار ایستگاه در شده برازش توزیع�های پارامترهای برآورد :۴ جدول

SSvM WSN MvM GvM vM پارامتر

- - ۴/٠٧٧ ٣/٣۵٢ ٣/٨٢٧ µ١

- - ٣/١٠٠ ١/٠۵٣ - µ٢

۴/٢٧۵ ٣/۶٧٠ - - - ζ

١/٧٧٣ - ١١/٩٢٣ ١/٩١٢ ٢/١٩٨ κ١

- - ١/٢٩٧ ١/٣٠۴ - κ٢

- ٠/٩٠۴ - - - η

-٠/٩۵٣ ٠/٠٠۴ - - - λ

- - ٠/۶١١ - - p

سنندج ایستگاه داده�های به شده برازش چگالی�های ارزیابی :۵ جدول

SSvM WSN MvM GvM vM معیار

-٨٩/٨٣٨ -٩۴/١٠۶ -۶۶/٧۶٧ -۶۶/٢٧٣ -٨٩/٩٠٧ درستنمایی لگاریتم

١٨۵/۶٧٧ ١٩۴/٢١٢ ١۴٣/۵٣٣ ١۴٠/۵۴۵ ١٨٣/٨١۴ AIC

٠/٠٧۴ ٠/٠٠٢ ٠/٩٩۶ ٠/٩۶۴ ٠/٠٧۵ p−مقدار

قروه ایستگاه داده�های به شده برازش چگالی�های ارزیابی :۶ جدول

SSvM WSN MvM GvM vM معیار

-٧٣/٣۶۶ -٧۵/٢٧۶ -٧٠/٧٠٧ -٧٠/٨۴۴ -٧٣/٨١۶ درستنمایی لگاریتم

١۵٢/٧٣١ ١۵۶/۵۵٣ ١۵١/۴١۵ ١۴٩/۶٨٨ ١۵١/۶٣٢ AIC

٠/۶٠٨ ٠/٣٧٩ ٠/٩٩۵ ٠/٩۴١ ٠/۵۵۶ p−مقدار

٨٨٩
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شده برازش چگالی�های و سنندج ایستگاه داده�های هیستوگرام نمودار :١ شکل

Histogram of ghorveh
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شده برازش چگالی�های و قروه ایستگاه داده�های هیستوگرام نمودار :٢ شکل

مریوان ایستگاه داده�های به شده برازش چگالی�های ارزیابی :٧ جدول

SSvM WSN MvM GvM vM معیار

-٨٩/١۴۵ -٩٠/۶۵٢ -٨٩/٠٣٣ -٨٨/٠١۵ -٨٩/١۴۶ درستنمایی لگاریتم

١٨۴/٢٩٠ ١٨٧/٣٠۴ ١٨٨/٠۶۵ ١٨۴/٠٣١ ١٨٢/٢٩٣ AIC

٠/۶٩۶ ٠/٣۶٢ ٠/٧٧۴ ٠/٩٣٣ ٠/٧٢٣ p−مقدار

٨٩٠



برازش بهتر مریوان ایستگاه داده�های به GvM توزیع کولموگوروف-اسمیرنوف آزمون p−مقدار و درستنمایی لگاریتم معیارهای مبنای بر

توزیع�های سایر به نسبت کمتری AIC دارای vM توزیع جدول این اساس بر همچنین است. مشاهده قابل ٧ جدول در نتایج که است شده

است. شده رسم داده�ها به شده برازش چگالی�های همراه به مریوان ایستگاه داده�های هیستوگرام نمودار ٣ شکل در است. شده، برازش

Histogram of marivan
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شده برازش چگالی�های و مریوان ایستگاه داده�های هیستوگرام نمودار :٣ شکل

بیجار ایستگاه داده�های به شده برازش چگالی�های ارزیابی :٨ جدول

SSvM WSN MvM GvM vM معیار

-٩۶/١٩۶ -١٠٩/٧٠٩ -٨۵/۴۵٣ -٨۶/٨٠١ -١٠٠/٩٢١ درستنمایی لگاریتم

١٩٨/٣٩٢ ٢٢۵/۴١٨ ١٨٠/٩٠۶ ١٨١/۶٠٣ ٢٠۵/٨۴٢ AIC

٠/١٣٨ ٠/٠٢٠ ٠/٧٨۶ ٠/٣٣٧ ٠/٠٢٢ p−مقدار

داده�های هیستوگرام نمودار دارد. بیجار ایستگاه داده�های به بهتری برازش MvM توزیع معیار، سه هر مبنای بر و ٨ جدول به توجه با

است. شده رسم ۴ شکل در شده برازش چگالی�های همراه به بیجار ایستگاه

٨٩١
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شده برازش چگالی�های و بیجار ایستگاه داده�های هیستوگرام نمودار :۴ شکل

نتیجه�گیری و بحث

قادر آماری مرسوم ابزارهای که می�شوند روبه�رو داده�هایی با آماری پژوهشگران اوقات گاهی مختلف، علوم پیشرفت و رشد به توجه با امروزه

از استفاده با دایره�ای، توزیع چند معرفی ضمن مقاله این در هستند. دایره�ای داده�های داده�ها، نوع این از یکی نیستند. آن�ها تحلیل و تجزیه به

شد. پرداخته کردستان استان هواشناسی ایستگاه�های باد وزش جهت داده�های مدل�بندی به توزیع�ها این
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زمانی فضایی- بزرگ داده�های مجموعه سازی مدل

١ مصمم محمدیان علی

زنجان دانشگاه آمار– گروه

بزرگ بسیار حجم و فضایی-زمانی ساختار دارای اغلب ماهواره�ها و دور راه از اندازه�گیری دستگاه�های از حاصل داده�های مجموعه چکیده:

اساسی چالش�های از شده مشاهده داده�های به توجه با کنونی وضعیت از برآورد�هایی ارائه منظور به داده�ها این از انبوهی حجم پردازش هستند.

مقاله این در می�شود. مدل بعد شدید افزایش به منجر مدل به زمان افزودن دیگر طرف از می�باشد. کالمن صافی مانند پویا مدل�های برای حتی

می�دهد. کاهش را مدل بعد کریگینگ در فضایی-زمانی تصادفی اثرات مؤلفه یک چگونه که می�شود داده نشان

فضایی. تصادفی اثرات مدل ثابت، رتبه کریگینگ کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

آنها آماری تحلیل و تجزیه لذا می�باشند. بزرگ بسیار داده�های مجموعه شامل معموال و زمانی فضایی- ساختار دارای فرآیند�ها اغلب عمل در

ساختار مدل�سازی به می�توان تحلیل و تجزیه این روبروی چالش�های از .(١٩٩٣ باشد(کرسی، زمانی فضایی- همبستگی مطالعه شامل باید

مجموعه چنین تحلیل و تجزیه اصلی چالش حجیم داده�های تولید و تکنولوژی پیشرفت با طرفی از نمود. اشاره پذیری غیرتفکیک� و غیرایستایی

دارد: وجود داده�ها تحلیل و تجزیه برای اساسی استراتژی دو بود. خواهد بزرگ داد�ه�های

با +d-بعدی ١ فضای در را حاصل داده�های و گرفت نظر در d-بعدی فضایی عامل روی بر اضافی بعد یک عنوان به را زمان عامل الف:

مشکالتی باعث عمل در ولی می�باشد، تفسیر قابل ریاضی نظر از روش این اگرچه داد. قرار تحلیل و تجزیه مورد فضایی تکنیک�های از استفاده

نمی�کند. مدل�سازی وضوح به را زمان مؤلفه پویایی روند و می�شود

گرفت. نظر در فرآیند احتمالی فرمول�بندی با پویا آماری روش صورت به را زمانی عامل نقش ب:

سری�های پویایی تکنیک�های از منظور این برای می�گردد. استفاده زمانی فضایی- داده�های تحلیل و تجزیه برای دوم استراتژی از مقاله این در

برای می�گردد. استفاده داده�ها پیش�گویی و هموارسازی پیش�بینی، منظور به داده�ها تحلیل و تجزیه در تسریع برای کالمن صافی نظیر زمانی

ماتریس وارون تعیین بودن مشکل علت به کریگینگ روش مثال محاسباتی نظر از کالسیک روش�های از استفاده بزرگ داده�های مجموعه

معروف ثابت رتبه کریگینگ به که شود می مطالعه کمتری بعد با فضایی تصادفی اثرات مدل مقاله این در است. پرهزینه بسیار همبستگی

در می�شود. پیچیده�تر محاسبات مشکل و می�یابد افزایش سرعت به داده�ها حجم مدل به زمانی عامل افزودن با که است واضح همچنین است.

a.m.mosammam@znu.ac.ir : مصمم محمدیان ١علی



و فضایی بعد کاهش باعث هم که می�گیرد قرار مطالعه مورد زمانی فضایی- تصادفی اثرات مدل به فضایی تصادفی اثرات مدل تعمیم مقاله این

(٢٠١٠ همکاران، و کرسی ثابت( رتبه صافی حاصل مدل می�شود. کالمن صافی کاربرد دلیل به پیش�گویی و هموارسازی پیش�بینی، تسریع هم

می�شود. نامیده

فضایی تصادفی اثرات مدل ٢

مشاهدات از Z(·) فرآیند می�توان بنابراین باشیم. هستند، اندازه�گیری خطای دارای که داده�هایی حسب بر آماری استباط به عالقمند کنید فرض

گرفت نظر در زیر صورت به را واقعی

Z(s) = Y (s) + ε(s); s ∈ D (١)

واریانس و صفر میانگین با اغتشاش فرآیند یک از فضایی اندازه�گیری خطای ،{ε(s); s ∈ D} آن در که

var(ε(s)) = σ٢εv(s); s ∈ D

است معلوم ،{s١, . . . , sn} فضایی موقعیت�های از متناهی تعداد در تنها Z(·) فرآیند می�باشد. معلوم v(·) و σ٢ε > ٠ آن در که است

µ(s) = X
′
(s)β صورت: به بزرگ مقیاس تغییرات یا میانگین تابع دارای Y (·) فرآیند کنید فرض . Z ≡ (Z(s١), . . . , Z(sn))

′

ضرایب ،β = (β١, . . . , βp)
′
و معلوم تشریحی متغیر�های از p-بعدی برداری فرآیند یک ،X(·) = (X١(·), . . . , Xp(·))

′
و است

،var(ν(s)) < ∞ و صفر میانگین دارای که است کوچک مقیاس تغییرات بیانگر ν(s) همچنین می�باشند. نامعلوم عموماً که رگرسیونی

صورت: به ν(s) ساختاری مدل می�باشد. s ∈ D هر برای

ν(s) = S
′
(s)η + ξ(s), (٢)

با r-بعدی بردار یک η آن در که گرفته�اند نظر در فضایی تصادفی اثرات مدل عنوان به را S
′
(s)η ،(٢٠٠٨) کرسی و جوهانسون١ می�باشد.

واریانس و صفر میانگین

var(η) = K, (٣)

میانگین دارای و بوده فضایی تصادفی اثرات از مستقل که است قطعه�ای اثرات یا ریز٢ مقیاس تغییرات نمایش�گر ξ(·)اغتشاش فرآیند است.

S(s) = (S١(s), . . . , Sr(s)) ; s ∈ D, صورت: به معلوم پایه٣ توابع از r-بعدی بردار یک بیانگر S(·) و var(ξ) = σ٢ξ و صفر

می�آید بدست زیر صورت به ν(·) فضایی کوواریانس تابع می�باشد.

cov (ν(s١), ν(s٢)) ≡ S(s١)KS
′
(s٢) + σ٢ξI(s١ = s٢). (۴)

١Johannesson

٢Fine- scale variation

٣Basis Functions
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داریم (٢ ) و (١) رابطه�های به توجه با

Z(s) = µ(s) + ν(s) + ε(s). (۵)

صورت: این در که

E(Z) = µ,

var(Z) ≡ Σ = SKS
′
+ σ٢εVn + σ٢ξIn = SKS

′
+D (۶)

و

D = σ٢εVn + σ٢ξIn (٧)

و n× n همانی ماتریس یک In ،Sl(si) آن (i, l) عنصر که n× r ماتریس S و r × r مثبت معین ماتریس یک K آن در که می�باشند

به ξ(s٠) و Z بین کوواریانس بعالوه است. شده مشخص اندازه�گیری خطای واریانس با آن درایه�های تمام که n×n قطری ماتریس یک Vn
Y (s٠) و Z بین کوواریانس همچنین c(s٠) = cov (Z, ξ(s٠)) = σ٢ξ (I(s = s١), . . . , I(s٠ = sn))

′
. می�شود تعیین زیر صورت

است. k(s٠) = cov (Z, Y (s٠)) = SKS
′
(s٠) + c(s٠), صورت: به

استاندارد خطای کریگینگو بهینه پیش�بینی تعیین برای شرطی توزیع Zاز موجود داده�های اساس بر Y (s٠) پیش�بینی انجام برای می�توان

کرد. استفاده مربوطه

(Y (s٠),Z) ∼ N

 µ(s٠)

µ

 ,

 S(s٠)KS
′
(s٠) + σ٢ξ k(s٠)

k
′
(s٠) Σ

 (٨)

داریم (٨) به توجه با که

Ŷ (s٠)
FRK = E (Y (s٠) | Z) = µ(s٠) + k(s٠)Σ

−١ (Z− µ)

= X(s٠)
′
β̂ + k(s٠)

′
Σ−١ (Z− µ) (٩)

آن در که

β̂ =
(
X

′
Σ−١X

)−١
X

′
Σ−١Z,

k(s٠)
′
= c(s٠)Σ

−١.

صورت: به پیش�بینی خطای استاندارد انحراف

σ(s٠)
FRK =

[
S(s٠)KS(s٠)

′
+ σ٢ξ − k

′
(s٠)Σ

−١k(s٠)
]١/٢

(١٠)

٨٩۶



n که وقتی بویژه می�باشد. زیاد محاسبات نیازمند که است مهم مؤلفه�های از یکی Σ−١ می�باشد مشخص (٩) رابطه از که همانگونه باشد. می

کوواریانس ماتریس بهینه معکوس بود. نخواهند کم زمان در محاسبه قابل راحتی به (٩) باشد، بزرگ

Σ−١ = D−١ −D−١S(K−١ + S
′
D−١S)−١S

′
D−١ (١١)

هستند. متقارن D و K ماتریس دو همچنین و می�باشند n× r و n× n ،r × r ماتریس�های ترتیب به S و D ،K باال رابطه در است.

قابل راحتی به نیز D قطری وارون و می�باشیم K ،r × r وارون نیازمند Σ ،n × n ماتریس وارون جای به می�گردد مالحظه که همانطور

می�باشد. محاسبه

فضایی-زمانی تصادفی اثرات مدل ٣

بگیرید: نظر در زیر صورت به را واقعی مشاهدات از Z(s, t) فرآیند

Z(s, t) = Y (s, t) + ε(s, t) = µ(s, t) + ν(s, t) + ε(s, t); (s, t) ∈ D ⊗ T

مدل مشابه و می�کند پیروی فضایی تصادفی اثرات مدل از ثابت زمان در که است گاوسی زمانی فضایی- تصادفی فرآیند یک ν(s, t) آن در که

است زیر ساختار دارای و بوده صفر میانگین دارای t ثابت زمان هر برای فضایی تصادفی اثرات

ν(s, t) = St(s)
′
ηt + ξ(s, t).

زیر اول مرتبه اتورگرسیو برداری فرآیند صورت به {ηt; t = ١,٢,٣, . . .} است. فضایی-�زمانی تصادفی اثرات مدل بیانگر St(s)
′
ηt که

است

ηt+١ = Ht+١ηt + ζt+١; t = ١,٢,٣, . . .

var(ζt+١) ≡ Ut+١ واریانس و صفر میانگین دارای که است نوسازی عامل بردار ζt+١ اول، مرتبه اتورگرسیو ماتریس Ht+١ آن در که

موجود داده�های اساس بر بهینه پیش�گویی ما هدف می�باشد. Kt = HtKt−١H
′

t + Ut صورت به ηt بردار تقاطعی کوواریانس می�باشد.

باشد: می زیر صورت به موجود های داده اساس بر بهینه صافی باشد. می Z∗t = (Z(١)′ , . . . ,Z(t)′)′

Ŷ (s٠, t | t) = µ(s٠, t) + St(s٠)
′
E (ηt | Z∗t ) + E (ξ(s٠, t) | Z∗t )

Pt|t−١ = واریانس با E (ηt | Z∗t ) = η̂t|t−١ = Htη̂t−١ پیشگویی برای که کنید توجه است. شده فرض معلوم µ(·, ·) آن در که

هموارسازی برای و باشد می HtPt−١|t−١H
′

t + Ut

η̂t|t = E (ηt | Z∗t ) = η̂t|t−١ +Gt

(
Z(t)− µ(t)− Stη̂t|t−١

)
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هموارسازی واریانس با

Pt|t = var (ηt | Z∗t ) = Pt|t−١ −GtStPt|t−١

صورت: به و می�شود نامیده کالمن تقویت ماتریس Gt آن در که باشد می

Gt = Pt|t−١S
′

t

{
D−١t −D−١t St

[
P−١t|t−١ + S

′

tD
−١
t St

]−١
S

′

tD
−١
t

}
خطای مربعات میانگین و ثابت رتبه صافی نتیجه در داد. انجام ξt(s٠) برای را هموارسازی و پیشگویی توان می ترتیب همین به است.

صورت به ثابت رتبه صافی

Ŷ (s٠, t)
FRF ≡ Ŷ (s٠, t | t) = µ(s٠, t) + St(s٠)η̂t|t + ξ̂t|t(s٠)

σFRF = (St(s٠)
′
Pt|tSt(s٠) + σ٢ξ − ct(s٠)

′
(StPt|t−١S

′

t +Dt)
−١ct(s٠)− ٢St(s٠)Gtct(s٠))١/٢

بود. خواهد
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موجکی روش�های از استفاده با زمانی سری�های هموارسازی

٢ زاده حسن نرگس منصوری١، بهزاد

آمار گروه کامپیوتر، و ریاضی علوم دانشکده اهواز، چمران شهید دانشگاه

که است الزم آنها بهتر تحلیل برای و هستند اغتشاش به آلوده می�گردند، ثبت مختلف علوم در که زمانی سری�های موارد اغلب در چکیده:

بررسی موجک�ها حوزه در زمانی سری�های در اضافی اغتشاشات حذف مختلف روش�های مطالعه این در شوند. حذف اضافی اغتشاشات

مختلف روش�های تحلیل از پس مقاله این در می�با�شند. بهتر موجکی غیر روش�های از بهینه ریسک حسب بر موجکی روش�های شده�اند.

است. شده استفاده اهواز شهر هوای دمای بیشینه به مربوط داده�های هموارسازی منظور به آنها از موجکی،

زمانی. سری�های در اغتشاش انقباض، هموارسازی، موجک، کلیدی: واژه�های

65T60 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

روش�های داده مجموعه یک هموارسازی برای می�شود. استفاده هموارسازی روش�های از زمانی سری یک در اضافی نوسانات حذف برای

موجکی روش�های که داد نشان (١٩٩۴) جانستون و دانهو وجود، این با دارد. وجود ... و موجک اسپالین، کرنل، از استفاده مانند متنوعی

در کارها ترین اساسی و اولین جمله از (١٩٩۴) جانستون و دانهو مقاله می�باشند. بهتر موجکی غیر روش�های از بهینه ریسک حسب بر

اغتشاش، به آلوده تابع یک مشاهده فرض با که است صورت این به آنها روش خالصه می�رود. شمار به موجک�ها از استفاده با انقباض زمینه

معکوس تبدیل با و شده حذف یا تعدیل هستند اغتشاش به مربوط که موجک ضرایب از بخش آن سپس می�کنیم. محاسبه را آن موجک تبدیل

y = (y١, ..., yn)
′ بردار که کنید فرض است. زیر صورت به ارتباط این در پایه مدل یک می�شود. بازسازی تابع باقیمانده، موجک ضرایب

داریم زیر مدل از را

yt = g(xt) + et. (١)

ها et فوق مدل در می�باشد. x ∈ [٠,١] ازای به g(xt), t = ١, ..., n مقدار برآورد ما هدف و است xt = t
n ،(١.١) معادله در

و شده�اند مشاهده اغتشاش با همراه داده�ها که گرفته�ایم نظر در را حالتی واقع در هستند. N(٠, σ٢) توزیع با اغتشاش از مستقل دنباله یک

زیادی بسیار مطالعات زمانی سری�های هموارسازی زمینه در است. مشاهدات هموارسازی دیگر بیان به یا و اضافی اغتشاش حذف ما هدف
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(١٩۵٧) هالت کرد. استفاده متحرک میانگین روش از زمانی سری�های هموارسازی برای (١٩٠٩) یول است. شده انجام محققین توسط

برای کرنل روش از نیز (١٩٨٩) نوالن و مارون کرد. پیدا توسعه (١٩٩۵) برون توسط روش این کرد. مطرح را نمایی هموارسازی روش

زمانی سری�های هموارسازی منظور به (١٩٩۵) همکاران و دانهو و (١٩٩۴) جانستون و دانهو ، (١٩٩٣) دانهو کردند. استفاده هموارسازی

پیشنهاد را نرم٢ ساز آستانه و سخت١ ساز آستانه توابع منظور این برای (١٩٩۴) جانستون و دانهو کردند. مطرح را موجکی انقباض مبحث

مطمئن) (انقباض Sure shrink را روش این آنها دادند، بسط موجکی انقباض برای را دیگری مهم روش (١٩٩۵) جانستون و دانهو کردند.

خطا، کشف نرخ روش در گرفتند. کار به موجکی انقباض برای را (FDR) خطا٣ کشف نرخ روش (١٩٩۶) بنیامینی و آبرامویچ نامیدند.

استفاده با (١٩٩۵) دانهو و کویفمن می�شود. بندی فرمول چندگانه فرض آزمون یک صورت به گسسته موجک ضرایب حفظ یا حذف مسئله

برای را بیزی موجک انقباض (١٩٩٧) همکاران و چیپمن دادند. ارائه را پایا۵ تبدیل- هموارسازی روش نشده۴ دسیمیت موجک تبدیل از

نیز (١٩٩٨) سیلورمن و دانی دادند. توسعه را بیزی روش این (٢٠٠۵) سیلورمن و جانستون کردند. استفاده زمانی سری�های هموارسازی

غیر روش�های به نسبت بهینه ریسک حسب بر موجکی روش�های برتری به توجه با کردند. مطرح منظور این برای را گانه۶ چند موجک انقباض

هموارسازی زمینه در توجه مورد و برجسته روش�های از برخی مقاله این در کرده�ایم. معطوف روش�ها این به را خود توجه اینجا در ما موجکی؛

می�دهیم. نشان عددی مثال یک با را آنها کاربرد ادامه در و داده شرح را موجکی

پیشنهاد مختلف روش�های و شده مطرح موجک�ها حوزه در انقباض مبحث دوم بخش در است. شده سازماندهی بخش چهار در مقاله این

داده�های هموارسازی منظور به موجکی مختلف روش�های از مقاله، سوم بخش در است. گرفته قرار تحلیل مورد حوزه این در محققین توسط شده

است. شده ارائه گیری نتیجه و بحث مقاله، پایانی بخش چهارم، بخش در �است. شده استفاده اهواز شهر دمای بیشینه به مربوط

موجکی انقباض ٢

کردند. مطرح را موجکی انقباض مبحث پایه مقاالت سری یک در (١٩٩۵) همکاران و دانهو و (١٩٩۴) جانستون و دانهو ،(١٩٩٣) دانهو

به توجه با باشد. گسسته موجکی تبدیل W کنید فرض است. (١.١) مدل برای (DWT) گسسته٧ موجکی تبدیل از استفاده آنها اصلی ایده

آورد. دست به زیر صورت به را (١.١) مدل موجکی تبدیل می�توان تبدیالت، این بودن خطی خاصیت

d∗ = d+ ε. (٢)

١Hard thresholding

٢Soft thresholding

٣ False Discovery Rate

۴ Non-Decimated

۵ Translation- invariant

۶ Multiple Wavelet Shrinkage

٧Discrete Wavelet Transform
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موجک�ها، خواص به توجه با می�باشند. eو g ، y گسسته موجک تبدیل ترتیب به ε = We و d = Wg ،d∗ = Wd آن در که

برای را روشی (١٩٩۴) جانستون و دانهو مطلب، این به توجه با دانست. اغتشاش از ناشی تنها می�توان را کوچک اندازه با موجک ضرایب

موجک ضرایب داده، مجموعه یک برای که است صورت این به آنها روش کردند. پیشنهاد داده مجموعه یک از تصادفی اغتشاشات حذف

ضرایب از استفاده با آخر مرحله در می�شود. حذف آن از کوچکتر موجک ضرایب تمام و شده تعریف آستانه یک سپس می�شود. محاسبه گسسته

هستند. اضافی اغتشاش فاقد و بوده هموار شده بازسازی داده�های ترتیب این به می�شوند. بازسازی داده�ها باقیمانده موجک

کردند: پیشنهاد زیر صورت به ترتیب به را نرم ساز آستانه و سخت ساز آستانه توابع (١٩٩۴) جانستون و دانهو

d̂ = ηH(d∗, λ) = d∗I{|d∗| > λ}, (٣)

d̂ = ηS(d
∗, λ) = sgn(d∗)(|d∗| − λ)I{|d∗| > λ}. (۴)

گونه�ای به ĝ می�شود. بازسازی d̂ ضرایب بردار از g تابع است. آستانه مقدار λ و عالمت تابع sgn اندیکاتور، تابع I باال عبارت دو در

شود. ممکن حداقل g و ĝ بین تفاوت که می�شود انتخاب

کلی آستانه ١.٢

کردند پیشنهاد زیر صورت به را کلی آستانه (١٩٩۴) جانستون و دانهو

λu = σ
√
٢ log n. (۵)

نشان (١٩٩٩) ویداکوییک می�شود. تقریب ها εt استاندارد انحراف با که است اضافی اغتشاش معیار انحراف σو داده�ها تعداد n آن در که

بنابراین می�باشد.
√
٢ logn برابر تقریبا نیستند مستقل لزوما که استاندارد نرمال تصادفی متغیر n میان در تصادفی متغیر بزرگترین که داد

با اغتشاش
√
٢ logn با برابر آستانه انتخاب با آنگاه باشد، استاندارد نرمال فرآیند یک از اضافی اغتشاش سازی، هموار مبحث در اگر

برای عمل در شود. انتخاب σ
√
٢ logn آستانه که است کافی آنگاه باشد σ برابر اغتشاش معیار انحراف اگر شد. خواهد حذف زیاد احتمال

سطح اولین در (MAD ) انحرافات٨ قدرمطلق میانه با σ که کردند پیشنهاد (١٩٩۴) جانستون و دانهو شود. برآورد σ باید λu از استفاده

می�باشند. اغتشاش از ناشی سطح این ضرایب بیشتر زیرا شود. برآورد موجک ضرایب

FDRروش ٢.٢

حفظ یا حذف مسئله ،FDR روش در گرفتند. کار به موجکی انقباض برای را (FDR) خطا کشف نرخ روش (١٩٩۶) بنیامینی و آبرامویچ

٨Median Absolute Deviation
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دهیم انجام را زیر آزمون می�خواهیم موجک ضریب هر برای می�شود. بندی فرمول چندگانه فرض آزمون یک صورت به گسسته موجک ضرایب H٠ : dj,k = ٠
H١ : dj,k ̸= ٠

(۶)

صورت به نمی�توان روش این از اما ندارد. وجود چندانی مشکل آزمون یک با است. k = ٠, ...,٢j −١ و j = ٠, ..., J آزمون، این در که

صورت به ضرایب از بسیاری و یافته افزایش سرعت به اول نوع خطای صورت این در چون کرد. استفاده موجک ضرایب تمام برای تکراری

حال عین در ولی شود ماکزیمم شده حفظ ضرایب تعداد که می�کنند پیشنهاد (١٩٩۶) بنیامینی و آبرامویچ می�شوند. اعالم دار معنی تصادفی

شود. کنترل q مانند سطح یک با

آستانه روند وارد که باشد ضرایبی تعداد m که کنید (فرض است زیر صورت به موجکی انقباض برای FDR روش الگوریتم .١ الگوریتم

می�شوند): سازی

می�کنیم محاسبه Hj,k : dj,k = ٠ فه طر دو آزمون برای را (pj,k) p-مقدار ،dj,k ضریب هر برای •

pj,k = ٢
(
١− Φ

( |d∗j,k|
σ

))
.

کنیم می مرتب آنها اندازه اساس بر را ها pj,k •

p(١) < p(٢) < ... < p(m)

است. متناظر dj,k مقدار یک با pi هر آن در که

،i٠ مقدار این برای .pi ≤ (i/m)q که باشد i مقدار بزرگترین i٠ گیریم •

λi٠ = σΦ−١)١− pi/٢)

می�کنیم. محاسبه را

می�کنیم. حذف را کوچکتر مقادیر و کرده حفظ را بزرگتر مقادیر که معنی این به می�کنیم آستانه λi٠ سطح در را ضرایب همه •

بیزی موجک انقباض ٣.٢

می�کنند صدق زیر معادله در که باشند مشاهداتی Y = (Y١, ..., Yn) کنید فرض

Yi = µi + εi. (٧)
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صورت به آمیخته پیشین توزیع دارای و بوده مستقل ها µi می�کنیم فرض هستند. N(٠,١) توزیع با مستقل متغیرهای ها εi فوق، مدل در
باشند زیر

fprior(µ) = (١− w)δ٠(µ) + wγ(µ). (٨)

⋆ که باشد، g = γ ⋆ ϕ کنید فرض هستند. مستقل ها µi و ها εi می�شود فرض معادله این در است. سنگین دم�های با چگالی یک γ که

می�شود بیان زیر صورت به Yi مشاهدات حاشیه�ای چگالی حالت این در است. استاندارد نرمال چگالی دهنده نشان ϕ و پیچش نماد

(١− w)ϕ(y) + wg(y).

می�شود تعریف زیر صورت به نیز حاشیه�ای درستنمایی لگاریتم تابع

l(y) =

n∑
i=١

log{(١− w)ϕ(Yi) + wg(Yi)}. (٩)

که، w روی محدودیت این به توجه با را (٨.٢) حاشیه�ای درستنمایی لگاریتم که است مقداری ŵ یعنی w درستنمایی ماکسیمم برآورد

قضیه و w مقدار این از استفاده با سپس و می�شود داده قرار پیشین چگالی در آمده دست به ŵ اینجا در کند. ماکسیمم t(w) ≤
√
٢ log n

توزیع میانه اگر باشند. µ پسین توزیع میانگین و میانه ترتیب به µ̃(y;w) و µ̂(y;w) کنید فرض می�شوند. محاسبه µi پارامترهای بیز

می�شود. برآورد µ̃i = µ̃(Yi; ŵ) وسیله�ی به شود استفاده پسین توزیع میانگین اگر و µ̂i = µ̂(Yi; ŵ) وسیله�ی به µi شود، استفاده پسین

می�کند صدق زیر رابطه در پسین احتمال که دادند نشان (٢٠٠۵) سیلورمن و جانستون

wpost(y) = wg(y)/{wg(y) + (١− w)ϕ(y)}.

از است عبارت پسین چگالی آنگاه باشد، f١(µ|Y = y) = f(µ|Y = y, µ ̸= ٠) اگر
fpost(µ|Y = y) = (١− wpost)δ٠(µ) + wpostf١(µ|y).

است. wpost(y)µ١(y) با برابر µ̃(y;w) یعنی پسین توزیع میانگین صورت این در باشد، f١(.|y) چگالی میانگین µ١(y) کنید فرض

کنید فرض نیز پسین توزیع میانه آوردن دست به برای

F̃١(µ|y) =
∫ ∞
µ

f١(u|y)du.

آورد: دست به را پسین توزیع میانه زیر خواص از استفاده با می�توان باشد y > ٠ اگر

است. F̃١(µ̂(y;w)|y) = (٢wpost(y))−١ صورت این غیر در و µ̂(y;w) = ٠ باشد، wpostF̃١(٠|y) ≤ ١
٢ اگر

کرد. استفاده µ̂(−y;w) = −µ̂(y;w) متقارن پاد خاصیت از می�توان باشد، y < ٠ اگر

چندگانه موجک انقباض ۴.٢

اغتشاش به آلوده مشاهدات از دنباله یک ابتدا کار این برای است. اغتشاشات حذف برای ساده روشی بعدی L چندگانه موجک�های از استفاده

گسسته موجک تبدیل سپس می�شود). گرفته نظر در L=٢ (معموال می�کنیم رسم بعدی L پدر موجک ضرایب صورت به را (y ) متغیره تک
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تک دنباله یک صورت به را خروجی بردارهای و زده معکوس تبدیل آخر در می�دهیم. انجام را موجکی انقباض و می�بریم کار به را متغیره چند

کردند بیان زیر صورت به را چندگانه موجک تبدیل (١٩٩٨) سیلورمن و دانی می�کنیم. رسم متغیره

D∗j,k = Dj,k + Ej,k. (١٠)

توزیع دارای Ej,k آنگاه باشد، صفر میانگین با گوسین y متغیر اگر هستند. بعدی L بردارهای Ej,k و Dj,k ،D∗j,k فوق، معادله در

Dj,k مقدار اگر �سازی آستانه در می�شود. استفاده �سازی آستانه از اغتشاشات حذف برای نیز اینجا در است. بعدی L متغیره چند نرمال

) ندارد وجود سیگنالی هیچ که جایی صفر، موقعیت در می�شود. داده قرار صفر با برابر باشد کوچک اگر و می�شود داشته نگه باشد، بزرگ

مناسب بحرانی مقدار یک با و شده محاسبه θj,k مقدار معموال است. χ٢ توزیع دارای θj,k = D∗j,k
TV −١j D∗j,k کمیت ،(Dj,k = ٠

است. صفر با برابر آن برآورد صورت این غیر در شود برآورد Dj,k به�وسیله می�تواند باشد، بحرانی مقدار از بزرگتر θj,k اگر می�شود. مقایسه

می�شود بیان زیر صورت به که می�آورند دست به χ٢L تصادفی متغییرهای از مجموعه یک ماکزیمم تعیین طریق از را چندگانه موجکی کلی آستانه

λ٢n = ٢ log n+ (L− ٢) log log n.

ضرایب از مولفه هر برای سازی آستانه روش از اساسا این و می�شود حاصل خوبی نتایج شود استفاده متغیره چند �سازی آستانه روش اگر

است. بهتر جداگانه صورت به چندگانه موجک

اهواز شهر دمای بیشینه هموار�سازی ٣

قسمت این داده�های است. شده استفاده واقعی داده مجموعه یک از مقاله، از بخش این در قبل، بخش در شده داده شرح روش�های مقایسه برای

داده ٢٠٧٨ شامل شده اخذ داده�های شده�اند. اخذ خوزستان استان هواشناسی کل اداره از که هستند اهواز شهر هوای دمای بیشینه به مربوط

شکل این در که گونه همان است. شده رسم (A ) (١ ) شکل در داده�ها این نمودار هستند. ١٣٩١ اسفندماه ٣٠ تا ١٣٨۶ ماه تیر ٢٣ به مربوط

هموارسازی منظور به است. اغتشاش به آلوده شدت به شده مشاهده سری و است زیاد بسیار داده�ها در تصادفی نوسانات می�شود، مشاهده

را نتایج است. شده استفاده چندگانه موجک انقباض و بیزی موجک انقباض ،FDR نرم، ساز آستانه تابع با کلی آستانه روش�های از داده�ها

نرم در WaveThresh افزاری نرم بسته از استفاده با بخش این در الزم کامپیوتری برنامه�های کرد. مشاهده (E تا B) (١) شکل در می�توان

شده�اند. نوشته R افزار

نتیجه�گیری و بحث

زیرا است انتظار قابل نتیجه این می�باشد. (B) کلی آستانه روش به مربوط همواری بیشترین می�شود، مشاهده (١ شکل( در که گونه همان

کلی آستانه روش که داده�اند هشدار محققین موارد برخی در باشد. کلی آستانه از بزرگتر نمی�تواند بهینه آستانه که کردند ثابت جانستون و دانهو
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انقباض روش به مربوط همواری میزان کمترین اما است کمتر (C) FDRروش در همواری میزان شود. داده�ها همواری بیش باعث است ممکن

نمودار با متفاوت حدودی تا شده بازسازی تابع شکل همواری، رغم علی (E ) چندگانه موجک انقباض روش در می�باشد. (D ) بیزی موجک

روش در شده سازی باز تابع و نیست مطلوب چندان بیزی روش در همواری میزان که گرفت نتیجه می�توان کل در می�باشد. اصلی داده�های

. می�شود محسوب روش این برای ضعف نقطه یک نظر این از که می�باشد کاذب ساختارهای حاوی چندگانه موجک انقباض
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و (D ) بیزی موجک انقباض ،(C) FDR ، (B ) نرم ساز آستانه تابع با کلی آستانه روش�های از استفاده با (A) اهواز شهر دمای بیشینه داده�های هموارسازی :١ شکل
(E ) چندگانه موجک انقباض
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رتبه�دار مجموعه نمونه�گیری از استفاده با نمایی توزیع در واریانس نااریب برآورد

زمان�زاده احسان ایران�پناه، نصراله مهدوی�منش١، نرگس

اصفهان دانشگاه آمار گروه

دنبال به پژوهشگران معموال است. روبرو اطالعات و نمونه جمع�آوری برای مناسب روش انتخاب مسأله با پژوهشگر تحقیق هر در چکیده:

جامعه واحدهای بتوان اما باشد پرهزینه یا مشکل جامعه واحدهای اندازه�گیری که شرایطی در باشد. هزینه کم و کارا که هستند روش�هایی

نمونه�گیری معرفی به ابتدا مقاله این در می�شود. برده کار به رتبه�دار مجموعه نمونه�گیری روش کرد، رتبه�بندی هزینه کم�ترین با و سادگی به را

نمائی توزیع واریانس برای ساده تصادفی نمونه�گیری روش و روش این از استفاده با برآوردگرهایی سپس است. شده پرداخته رتبه�دار مجموعه

می�گیرند.�� قرار عددی و نظری مقایسه مورد برآوردگرها این انتها در می�گردد. ارائه

رتبه�دار. مجموعه نمونه�گیری ساده، تصادفی نمونه�گیری نمایی، توزیع ترتیبی، آماره�های کلیدی: واژه�های

.62E30 ،62E25 ،62D05 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

(SRS) ساده تصادفی نمونه�گیری از جامعه واریانس و میانگین برآورد برای معموال نیست، دست در جامعه ساختار از اطالعی که هنگامی

به SRS روش در کرد، اختیار بزرگ را نمونه اندازه نتوان اقتصادی محدودیت�های دلیل به و باشد ناهمگن خیلی جامعه اگر می�کنند. استفاده

به�دست جامعه موردنظر پارامتر برای دقیق کافی حد به برآوردی نمی�توان ندارد، نمونه برای انتخابی واحدهای روی بر کنترلی محقق آنکه علت

مورد متغیر دقیق میزان از اطالعی اینکه بدون هزینه، کم�ترین با و آسانی به می�توان را مطالعه تحت جامعه�های از برخی واحدهای اما آورد.

علوم به می�توان روش این کاربردهای جمله از نمود. استفاده (RSS) دار رتبه مجموعه نمونه�گیری از و کرد رتبه�بندی باشد، دست در بررسی

نمود. اشاره کشاورزی و زیست�محیطی جنگلداری، جغرافیا، جامعه�شناسی، پزشکی، آزمایشگاهی،

اساس بر را روش این وی گردید. معرفی یونجه محصوالت میانگین برآورد منظور به (١٩۵٢) مک�اینتایر توسط بار نخستین RSS روش

(١٩۶٨) واکیموتو و تاکاهاشی است. کرده ارائه نمی�دهد، رخ نمونه�ای واحدهای رتبه�بندی در خطایی هیچ که زمانی یعنی کامل رتبه�بندی

مورد RSS روش در است. SRS روش در جامعه میانگین برآوردگر از کاراتر و نااریب RSS روش در جامعه میانگین برآوردگر دادند، نشان

خطای دیگر عبارت به و است شده گرفته نظر در واحدها کامل رتبه�بندی (١٩۶٨) واکیموتو و تاکاهاشی و (١٩۵٢) مک�اینتایر توسط استفاده

دادند نشان ناقص، یا است کامل واحدها رتبه�بندی اینکه گرفتن نظر در بدون RSS روش از (١٩٧٢) کالتر و دل ندارد. وجود رتبه�بندی
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معرفی RSS روش در جامعه واریانس برای برآوردگری بار، اولین (١٩٨٠) استوکس است. نااریب روش این در جامعه میانگین برآوردگر

است. SRSروش در جامعه واریانس برآوردگر از بیشتر آن مجانبی کارایی و نااریب مجانبی به�طور که کرد

در جامعه واریانس برآوردگر از کاراتر که کردند ارائه RSS روش در جامعه واریانس برای نااریبی برآوردگر (٢٠٠٢) همکاران و مک�ایچرن

بررسی ناپارامتری روش به را واریانس برآورد (٢٠٠۴) سینها و پرون می�باشد. (١٩٨٠) استوکس واریانس برآوردگر همچنین و SRSروش

برآوردگری (٢٠٠۴) موخوتی و سنگوپتا نمودند. معرفی RSS روش در جامعه واریانس برای نااریب برآوردگرهای از رده�ای همچنین و کرده

توزیع مقیاس و مکان پارامترهای برآورد (٢٠١۴) همکاران و ساریکاوانیج کردند. پیشنهاد RSSروش در نمایی توزیع واریانس برای نااریب

کردند. مقایسه SRSروش با و ارائه تعمیم�یافته واریانس روش به را RSSروش در پارامتری دو نمایی

بخش در RSSروش از استفاده با نااریب برآوردگرهایی سپس می�شود. پرداخته RSSروش الگوریتم معرفی به ٢ بخش در ابتدا مقاله، این در

ارائه SRS روش در برآوردگر با آن�ها مقایسه و یکدیگر با RSS روش از آمده دست به برآوردگرهای مقایسه ۴ بخش در می�گردد. ارائه ٣

است. شده آورده نتیجه�گیری و بحث ۵ بخش در نهایت در می�شود.

رتبه�دار مجموعه نمونه�گیری روش ٢

افزایش موجب اغلب جامعه نامعلوم پارامترهای برآورد برای آن از استفاده که است شده�ای شناخته نمونه�گیری روش�های جمله از RSSروش

است: شده ارائه RSS روش مختلف مراحل زیر در می�شود. برآوردگرها دقت و کارایی

تقسیم زیر به�صورت ،n حجم با گروه n به تصادفی طور به را آن و کرده انتخاب مطالعه مورد جامعه از ساده تصادفی نمونه n٢ ابتدا •

می�کنیم:

X١١ X٢١ ... Xn١

X١٢ X٢٢ ... Xn٢
...

... ...
...

X١n X٢n ... Xnn

را واحد n هزینه، بدون روش هر کل در و بصری تجهیزات یا و شخصی قضاوت اساس بر و موردنظر متغیر از داشتن گاهی آ بدون •

می�کنیم: رتبه�بندی زیر به�صورت

X[١]١ X[٢]١ ... X[n]١

X[١]٢ X[٢]٢ ... X[n]٢
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...
... ...

...

X[١]n X[٢]n ... X[n]n

زیر به�صورت رتبه�بندی واحد r-امین ،(r=1,...,n) r-ام مجموعه از •

X[١]١ X[٢]٢ ... X[n]n

می�شوند: داده نمایش زیر به�صورت سادگی برای که می�شود اندازه�گیری آن�ها مقادیر و انتخاب

X[١] X[٢] ... X[n]

حجم به رسیدن برای و می�کنند انتخاب کوچک را n معموال گیرد، صورت بیشتری خطای با رتبه�بندی دارد امکان n شدن بزرگ با که آن�جا از

نداشته وجود نمونه�گیری در خطایی هیچ صورتیکه در می�یابند. دست N=nm نمونه حجم به و می�کنند تکرار بار m را مراحل این دلخواه، نمونه

فرض مقاله این در می�دهند. نشان X(r)i با را آن�ها و گویند کامل را نمونه�گیری حالت این در که برابرند ترتیبی آماره�های با نمونه�ها باشد،

با و دارند n حجم به تصادفی نمونه یک در ترتیبی آماره r-امین توزیع با یکسان توزیعی X[r]-ها و می�باشد کامل نمونه�گیری که است این بر

می�دهیم. نشان X(r) با را آن�ها نمونه�گیری بودن کامل به توجه

به�صورت را نمونه�گیری روش این کارایی نتوانست او اما است دقیق�تر SRSروش از روش این که پی�برد تجربی به�صورت (١٩۵٢) مک�اینتایر

و است نااریب جامعه میانگین برای روش این از آمده به�دست میانگین دادند نشان (١٩۶٨) واکیموتو و تاکاهاشی کند. اثبات ریاضی

است. کاراتر SRSروش از جامعه میانگین برآورد برای روش این نتیجه در و می�باشد کمتر SRSروش از آن واریانس همچنین

RSS روش در نمایی توزیع واریانس برآوردهای ٣

نمایی توزیع واریانس برآورد (٢٠٠۴) موخوتی و سنگوپتا باشند. λ میانگین با نمایی تصادفی متغیرهای Xn ، ... ،X٢ ،X١ کنید فرض

نمودند: معرفی زیر به�صورت RSSروش از استفاده با X(n) ، ... ،X(٢) ،X(١) مستقل و مرتب آماره�های اساس بر را

T١ =
١
m١

n∑
r=١

X٢
(r)

T٢ =
١
m٢

n∑
r ̸=

∑
s=١

X(r)X(s) ;n ≥ ٢

T٣ =
١
m٣

(
n∑
r=١

X(r)

)٢
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می�باشد. m٣ = n٢ +
n∑
k=١

١
k و m٢ = n(n− ٢) +

n∑
k=١

١
k ،m١ = ٢n آن در که

شده�اند: تعریف زیر موارد ابتدا فوق برآوردگر سه برای واریانس آوردن به�دست منظور به

Z١ =
n∑
r=١

X٢
(r) ,

Z٢ =

n∑
r ̸=

∑
s=١

X(r)X(s) ; n ≥ ٢

همچنین و

σ١١ = V (Z١) |λ=١ =
n∑
r=١

V (X٢
[r]) |λ=١ ,

σ٢٢ = V (Z٢) |λ=١ = ۴

 n∑
r<

∑
s=١

V (X(r)X(s)) |λ=١ + ٢
n∑
r=١

n∑
s<
( ̸=r)

∑
t=١

Cov(X(r)X(s), X(r)X(t)) |λ=١

 ,

σ١٢ = Cov(Z١, Z٢) |λ=١ = ٢
n∑
r=١

Cov(X٢
(r) , X(r)

∑
s( ̸=r)=١

X(s)) |λ=١

آوردند: به�دست زیر به�صورت ترتیب به را σ١٢ و σ٢٢ ،σ١١ شده ساده شکل (٢٠٠۴) موخوتی و سنگوپتا که

σ١١ = ۴

٢


n∑
k=١

ak +
n∑
k≤

∑
l=١

akal +
∑
k≤

n∑
l≤

∑
m=١

akalam

−
n∑
k≤

∑
l=١

a٢
k
al

 (١)

σ٢٢ = ٢

٢(n٢ − ٢n+ ٢)
n∑
k=١

ak − ٢)٢n− ٣)
n∑
k≤

∑
l=١

akal + ۴
∑
k≤

n∑
l≤

∑
m=١

akalam

+(۴n− ۵)
n∑
k=١

a٢
k
+ ٣

n∑
k=١

a٣
k
− ۶

n∑
k≤

∑
l=١

a٢
k
al − ۴

n∑
k≤

∑
l=١

aka
٢
l


σ١٢ = ۴

(n− ٢)


n∑
k=١

ak +
n∑
k≤

∑
l=١

akal

− ٢
∑
k≤

n∑
l≤

∑
m=١

akalam

+
n∑
k=١

a٢
k
+ ٢

n∑
k≤

∑
l=١

a٢
k
al +

n∑
k≤

∑
l=١

aka
٢
l
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است. ak = ١
n−k+١ , k = ١, ..., n آن در که

می�گردند: محاسبه زیر به�صورت برآوردگر سه واریانس باال روابط بنابر

V (T١) = λ۴

(
σ١١

m٢
١

)
,

V (T٢) = λ۴

(
σ٢٢

m٢
٢

)
,

V (T٣) = λ۴

(
σ١١ + σ٢٢ + σ١٢

m٢
٣

)
.

واریانس برآوردگرهای مقایسه ۴

در برآوردگر با برآوردگر سه این سپس می�گیرند. قرار مقایسه مورد RSS روش از آمده به�دست T٣ و T٢ ،T١ برآوردگر سه ابتدا بخش این در

می�شوند. مقایسه SRSروش

RSS روش برآوردگرهای مقایسه ١.۴

می�گیرند. قرار مقایسه مورد T٣ و T٢ ،T١ برآوردگر سه زیر قضیه از استفاده با

است. V (T٢) < V (T٣) < V (T١) ،λ > ٠ هر برای آنگاه ،n ≥ ۴ کنید فرض .١.۴ قضیه

داریم n = ٢ برای و است برقرار هم n = ٣ برای رابطه این گفت می�توان ٢ و ١ جداول در موجود عددی محاسبات به توجه با

V (T٣) < V (T٢) < V (T١).

� کنید. مراجعه (٢٠٠۴) موخوتی و سنگوپتا ٣.۴ قضیه به اثبات.

دارد. دیگر برآوردگر دو به نسبت کمتری دقت نتیجه در است بیشتر T٣ و T٢ از T١ واریانس می�شود مشاهده باال قضیه در که همانطور

SRS و RSS روش�های برآوردگرهای �مقایسه ٢.۴

می�گیرند. قرار مقایسه مورد یکدیگر با SRS و RSS روش�های از (λ٢) نمایی توزیع واریانس برای آمده به�دست برآوردگرهای بخش این در

(λ٢) نمایی توزیع واریانس برای نااریب برآوردگر باشند. λ میانگین با نمایی تصادفی متغیرهای Xn ، ... ،X٢ ،X١ کنید فرض ابتدا

می�باشد: زیر به�صورت SRSروش از بااستفاده

TSRS =
١

n(n+ ١)

(
n∑
i=١

Xi

)٢
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می�آید: به�دست زیر رابطه از آن واریانس و

V (TSRS) = λ۴
٢)٢n+ ٣)
n(n+ ١) .

است. V (T١) < V (TSRS) ،n ≥ ٢ هر برای .٢.۴ قضیه

داریم ١ رابطه از استفاده با اثبات.

σ١١
۴ = ٢


n∑
k=١

ak +

n∑
k≤

∑
l=١

akal +
∑
k≤

n∑
l≤

∑
m=١

akalam

−
n∑
k≤

∑
l=١

a٢
k
al

< ٢


n∑
k=١

ak +
n∑
k≤

∑
l=١

akal +
∑
k≤

n∑
l≤

∑
m=١

akalam

−
n∑
k=١

a٢
k

=
n∑
k=١

ak + ٢


n∑
k≤

∑
l=١

akal +
∑
k≤

n∑
l≤

∑
m=١

akalam

+
n∑
k=١

ak(١− ak)

≤
n∑
k=١

ak + ٢


n∑
k≤

∑
l=١

akal +
∑
k≤

n∑
l≤

∑
m=١

akalam

+
(n− ١)

۴

= ۵+ ۵
n−١∑
k=١

ak + ۴
n−١∑
k≤

∑
l=١

akal + ٢
∑
k≤

n−١∑
l≤

∑
m=١

akalam +
(n− ١)

۴ (٢)

داشت خواهیم ،ak ≤ ١
٢ ; k = ١, ..., n− ١ چون طرفی ∑از

k≤

n−١∑
l≤

∑
m=١

akalam ≤
١
٢

n−١∑
k≤

∑
l=١

akal(n− ١)

=
١
٢

n−١∑
k≤

∑
l=١

akal(a
−١
l − ١)

=
١
٢

n−١∑
k=١

ak(n− k)−
n−١∑
k≤

∑
l=١

akal


=

١
٢

n−١∑
k=١

ak(a
−١
k − ١)−

n−١∑
k≤

∑
l=١

akal


=

١
٢

(n− ١)−
n−١∑
k=١

ak −
n−١∑
k≤

∑
l=١

akal
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مشابه به�طور و
n−١∑
k≤

∑
l=١

akal ≤
١
٢

[
(n− ١)−

n−١∑
k=١

ak

]
,

n−١∑
k=١

ak ≤
١
٢ (n− ١) (٣)

می�آوریم به�دست ٣ و ٢ روابط از استفاده با بنابراین

σ١١
۴ < ۵+

(n− ١)
۴ + (n− ١) + ۴

n−١∑
k=١

ak + ٣
n−١∑
k≤

∑
l=١

akal

≤ ۵+
(n− ١)

۴ + (n− ١) + ٣
٢ (n− ١) + ۵

٢

n−١∑
k=١

ak

≤ ۵+
(n− ١)

۴ + (n− ١) + ٣
٢ (n− ١) + ۵

٢ (n− ١)

= ۴n+ ١

n ≥ ٢ برای نتیجه در

V (T١) = λ۴
(
σ١١
۴n٢

)
< λ۴

۴n+ ١
n٢

< λ۴
٢)٢n+ ٣)
n(n+ ١) = V (TSRS)

� می�گردد. اثبات فوق قضیه ترتیب بدین و

دو این از که داشتیم را V (T٢) < V (T٣) < V (T١) نامساوی ١.۴ قضیه در طرفی از ،V (T١) < V (TSRS) می�شود دیده که همانگونه

می�باشند. TSRS از دقیق�تر RSSروش از آمده به�دست برآوردگرهای می�گیریم نتیجه

RSS روش در (λ٢) نمایی توزیع واریانس برآوردگر سه دقت بررسی منظور به Ei = V (TSRS)
V (Ti)

; i = ١,٢,٣ عددی مقادیر زیر جدول در

می�گردد مشاهده ٢ و ١ جداول در که همانطور است. گردیده ارائه n = ١,٢, ...,۴٠ مختلف مقادیر ازای به SRSروش برآوردگر به نسبت

٣ از بیشتر نمونه تعداد برای به�عالوه می�شود. بیشتر دقت n افزایش با و است SRS روش از بیشتر RSS روش در برآوردگر سه هر دقت

دقت n = ٢ برای و است. بیشتر T٣ و T١ از T٢ دقت که می�باشد موضوع این دهنده نشان و است بیشتر E٣ و E١ مقادیر از E٢ مقدار

است. بیشتر دیگر برآوردگر دو به نسبت T٣

نتیجه�گیری و بحث ۵

ارائه نمائی توزیع واریانس برای نااریب برآوردگر سه روش، این از استفاده با سپس شد. پرداخته RSS روش معرفی به ابتدا مقاله این در

که شد داده نشان گرفتند. قرار نظری مقایسه مورد SRS روش در نمایی توزیع واریانس برآوردگر با و هم با برآوردگر سه این ادامه در گردید.
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.Ei = V (TSRS)
V (Ti)

; i = ١,٢,٣ مقادیر :١ جدول

E٣ E٢ E١ n E٣ E٢ E١ n

٣/٣۵۶۶ ٣/٩٢۴٣ ١/۵١١٢ ١٠ ١/٠٠٠٠ * ١/٠٠٠٠ ١

٣/۵٨٧٢ ۴/١۶۶٢ ١/۵۶١٧ ١١ ١/٢٧٧۵ ١/١٠۵٣ ١/٠۵١۶ ٢

٣/٨١٣۶ ۴/۴٠٢٠ ١/۶١٠٩ ١٢ ١/۵۶۶٧ ١/٧۴۴٨ ١/١١٢۶ ٣

۴/٠٣۶۵ ۴/۶٣٢۵ ١/۶۵٨٨ ١٣ ١/٨۴٨١ ٢/١٨۶٣ ١/١٧۴۴ ۴

۴/٢۵۶٠ ۴/٨۵٨۶ ١/٧٠۵٧ ١۴ ٢/١١٩٢ ٢/۵۴٣۴ ١/٢٣۵٠ ۵

۴/۴٧٢۵ ۵/٠٨٠٨ ١/٧۵١۶ ١۵ ٢/٣٨٠٩ ٢/٨۵٧٢ ١/٢٩٣٨ ۶

۴/۶٨۶٢ ۵/٢٩٩۶ ١/٧٩۶۴ ١۶ ٢/۶٣۴۴ ٣/١۴۵٣ ١/٣۵٠٧ ٧

۴/٨٩٧۴ ۵/۵١۵٣ ١/٨۴٠۵ ١٧ ٢/٨٨٠٩ ٣/۴١۶٣ ١/۴٠۵٩ ٨

۵/١٠۶٣ ۵/٧٢٨٢ ١/٨٨٣٧ ١٨ ٣/١٢١۴ ٣/۶٧۵٠ ١/۴۵٩٣ ٩

به�دست برآوردگر سه دقت که رسیدیم نتیجه این به عددی تحلیل در همچنین است. بیشتر SRSروش از RSSروش در برآوردگر سه این دقت

می�شود. بیشتر دقت nافزایش با و است SRS از بیشتر RSSروش از آمده
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.١ جدول ادامه :٢ جدول

E٣ E٢ E١ n E٣ E٢ E١ n

٧/۴٧۶٩ ٨/١٢٧٩ ٢/٣۵٣٢ ٣٠ ۵/٣١٣٠ ۵/٩٣٨۵ ١/٩٢۶١ ١٩

٧/۶۶۵٨ ٨/٣١٨٣ ٢/٣٨٩٢ ٣١ ۵/۵١٧٧ ۶/١۴۶۴ ١/٩۶٧٨ ٢٠

٧/٨۵٣۵ ٨/۵٠٧۶ ٢/۴٢۴٧ ٣٢ ۵/٧٢٠۵ ۶/٣۵٢٣ ٢/٠٠٨٩ ٢١

٨/٠۴٠٣ ٨/۶٩۵٨ ٢/۴۵٩٩ ٣٣ ۵/٩٢١۶ ۶/۵۵۶١ ٢/٠۴٩٣ ٢٢

٨/٢٢۶١ ٨/٨٨٣٠ ٢/۴٩٢٧ ٣۴ ۶/١٢١٠ ۶/٧۵٨٠ ٢/٠٨٩١ ٢٣

٨/۴١٠٩ ٩/٠۶٩١ ٢/۵٢٩٢ ٣۵ ۶/٣١٨٨ ۶/٩۵٨٢ ٢/١٢٨٣ ٢۴

٨/۵٩۴٩ ٩/٢۵۴٣ ٢/۵۶٣۴ ٣۶ ۶/۵١۵١ ٧/١۵۶٧ ٢/١۶٧٠ ٢۵

٨/٧٧٧٩ ٩/۴٣٨۶ ٢/۵٩٧٢ ٣٧ ۶/٧١٠٠ ٧/٣۵٣٧ ٢/٢٠۵٢ ٢۶

٨/٩۶٠٢ ٩/۶٢٢٠ ٢/۶٣٠٧ ٣٨ ۶/٩٠٣۶ ٧/۵۴٩٣ ٢/٢۴٢٨ ٢٧

٩/١۴١۶ ٩/٨٠۴۶ ٢/۶۶۴٠ ٣٩ ٧/٠٩۵٩ ٧/٧۴٣۴ ٢/٢٨٠١ ٢٨

٩/٣٢٢٢ ٩/٩٨۶٣ ٢/۶٩۶٩ ۴٠ ٧/٢٨٧٠ ٧/٩٣۶٣ ٢/٣١۶٨ ٢٩
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پزشکی داده�های در مارکف وضعیتی چند مدل از استفاده

١ مهربانی مریم

یزد صدوقی شهید درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه زیستی، آمار ارشد کارشناس

پیوسته زمان حالت�های از سری یک در فرد یک آن در که فرآیندیست توصیف برای مفید راه یک وضعیتی چند مارکف مدل یک چکیده:

قلبی بیماری مراحل بین انتقال میزان بررسی هدف با حاضر مطالعه می�شوند. داده برازش طولی داده�های به اغلب مدل�ها این می�کند. حرکت

به میوکارد حاد انفارکتوس به مبتال بیمار ۴۵٧ تعداد گروهی هم پژوهش این در شد. انجام مارکف مدل از استفاده با آن با مرتبط عوامل و

مایع قلب، ای دریچه بیماری قلب، عملکرد فاکتوراختالل چهار هر نمونه این از شده آوری جمع متغیرهای از اند. شده پیگیری سال ۵ مدت

بیماری پیشرفت نرخ بر متغیر هر اثر ارزیابی برای شدند. ارزیابی موثر بیماران در بیماری پیشرفت نرخ روی بر قلب تحرکی کم و قلب دور

از بهتر معناداری طور به مدل در کمکی متغیر آن وجود شد، مشاهده p < ٠٫ ٠۵ که مواردی در ایم، کرده استفاده درستنمایی نسبت آزمون از

انتقال شدت�های همه�ی تغییر فرض با را مارکف ناهمگن زمان مدل یک ما همچنین مطالعه این در است. بوده مدل در متغیر آن وجود عدم

از سال ١ از پس انتقال شدت�های اینکه یعنی این و شد ارزیابی مناسب هم مدل این ایم، داده برازش داده�ها به بیماری از سال یک از بعد

در مارکف وضعیتی چند مدل�های از استفاده دارد وجود پیامد چند وقتی کلی طور به کرد. خواهند تغییر توجهی قابل بطور فرد هر برای بیماری

می�شود. توصیه پزشکی داده�های

بیمار وضعیت قلبی، بیماری مخاطره، نسبت مارکف، وضعیتی چند مدل کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

داده�های شدند. داده توضیح kay (1986) و kalbfleisch and lowless (1985) توسط بار اولین طولی١ داده�های برای مارکف مدل�های

وضعیت�های تشخیص برای بیمارستان به رفتن مثال برای می�باشند، اختیاری زمان�های در پیوسته زمان فرآیند یک مشاهدات به مربوط طولی

گسترده طور به شناسی) جمعیت در وضعیتی چند عمر جدول مدل�های ) مارکف مدل�های کلی، طور به . (Jackson 2011) بیماری به مربوط

فقر، وضعیت زندگی، ترتیبیات جمعیتی، یا فردی سطح در سالمتی وضعیت�های در تغییر مانند زندگی مراحل به مربوط اتّفاقّات آنالیز در

دادن نشان سمت به راهی مارکف مدل گفت می�توان ساده زبانی به .(Cai and Schenker 2008) اند رفته کار به غیره و کار نیروی مشارکت

Ma68mehrabani@gmail.com : مسئول نویسنده ایمیل ١آدرس
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حالت یک از انتقال نرخ یا شده شناخته احتمال یک وقتی مدل�ها این است. زمان طول در سالمتی به مربوط حالت�های تغییرات مجموعه

دارند. کاربرد دارد، وجود دیگر حالت به سالمتی

مارکفی حالت ها، حالت این که باشد سالمتی به مربوط محدود حالت�های تعداد از یکی در همیشه بیمار که می�کنند فرض مارکف مدل�های

فرآیند یک معمول نمایش اند. شده بندی مدل جایی جابه یا انتقال حسب بر عالقه مورد پیشامدهای همه�ی مدل این در می�شوند. نامیده

مختلف ارتباط�های فلش�ها می�شود، داده نمایش دایره یک با حالت هر روش این در که می�شود نامیده حالت-انتقال نمایش یک ساده، مارکف

اشاره این به خودش سمت به فلش یک با حالت یک نمایش می�شوند. نامیده مجاز انتقال�های ها، انتقال این که می�دهند نشان را حالت�ها بین

مجموعه در مرگ دارد، وجود هم مرگ نمایش�ها این اکثر در بماند. باقی آن به مربوط چرخه�ی در و حالت آن در بیمار است ممکن که دارد

یک برای شود. خارج آن از تواند نمی دیگر بشود آن وارد کسی اگر که معنی این به می�باشد، جاذب حالت یک سالمتی به مربوط حالت�های

ماتریس یک با می�توانند هستند، ثابت زمان طول در احتماالت این وقتی داشت، خواهد وجود انتقال احتمال n٢ حالتی، n مارکف مدل

در مارکف زنجیره�های برخالف هستند. مارکفی نیمه می�شوند استفاده پزشکی در که مارکفی مدل�های بیشتر می�شوند. داده نمایش n × n

مدل�ها این که است نیاز ومعموال باشند مختلف زمان�ها یا کنند تغییر انتقال احتماالت که شود داده اجازه که است ممکن مارکفی نیمه مدل�های

. (Sonnenberg and Beck 1993) شوند حل سازی شبیه و عددی روش�های با

انجام یزد شهر بیمارستان�های در آن با مرتبط عوامل و قلبی بیماری مختلف مراحل بین انتقال میزان بررسی منظور به که مطالعه یک در

میوکارد حاد انفارکتوس به مبتال بیمار ۴۵٧ وضعیت تغییر زمان�های به R افزار نرم از استفاده با را مارکف وضعیتی چند مدل یک ما شد،

زنجیره فرآیند انتقال شدت�های به می�توانند کمکی متغیرهای دادیم. برازش یزد شهر دولتی بیمارستان�های ویژه مراقبت�های بخش در بستری

کرد، استفاده شده داده برازش وضعیتی چند مدل دو از بیش یا دو مقایسه برای می�توان درستنمایی نسبت آزمون از شوند. داده برازش مارکف

است یکسان پیشرفت نرخ�های همه روی بر کمکی متغیر اثر بیماری پیشرفت مدل در دریافت می�توان درستنمایی نسبت آزمون از استفاده با

با بیماری پیشرفت نرخ بر را متغیر هر اثر و کرده مدل وارد تکی صورت به را کمکی متغیر هر ما مطالعه این در .(Jackson 2011) خیر یا

تحرکی کم قلب، دور مایع قلب، ای دریچه بیماری قلب، عملکرد اختالل نظیر متغیرهایی اثر کردیم تعیین درستنمایی نسبت آزمون از استفاده

فقط اما می�کند تغییر زمان طول در کمکی متغیر یک که وقتی شد. ارزیابی مثبت مطالعه تحت جمعیت در قلبی بیماری پیشرفت نرخ بر قلب

که ثابت٢ ای تکه کمکی متغیرهای اینچنین به می�توانند مارکف ناهمگن زمان مدل�های می�شود مشاهده مارکفی فرآیند طی در زمان یک در

زمان در که انتقالی شدت�های با رویایی برای مناسب روش یک مدل�ها این شوند. داده برازش میکنند، تغییر (ti١, , tini) دیگر زمان�های در

با را مارکف ناهمگن زمان مدل یک ما مطالعه این در . (Jackson 2011) می�دهند قرار ما روی پیش می�کنند، تغییر فرد هر برای یکسان

می�تواند درستنمایی نسبت آزمون یک ایم. داده برازش داده�ها به را می�کنند، تغییر بیماری از بعد سال ١ انتقال شدت�های همه�ی که فرض این

١ از پس انتقال شدت�های اینکه یعنی این و شد ارزیابی مناسب مارکف ناهمگن زمان مدل دهد. نشان را ناهمگن زمان مدل بودن معنادار

هفته�ای حتی یا ماهانه می�تواند چرخه است زیاد پیشامدها فراوانی که اگر کرد. خواهند تغییر توجهی قابل بطور فرد هر برای بیماری از سال

اینجا در ما دلیل همین به (Sonnenberg and Beck 1993) است ساله یک معموال چرخه باشد بیمار عمر طول زمانی مقطع اگر و باشد

٢piecewise-constant
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طولی داده�های به شده داده برازش وضعیتی چند مدل�های برای مناسب آزمون یک پیرسون٣ برازش نیکویی آزمون گرفتیم. نظر در سال ١

نهایت در . (Aguirre-Hernández and Farewell 2002, Titman 2008, Titman and Sharples 2008, Titman 2009) می�باشد

یافتیم. دست رو پیش مطالعه در داده�ها به شده داده برازش وضعیتی چند مدل�های بودن مقبول نتیجه�ی به پیرسون آزمون از استفاده با

مارکف مدل�های تئوری بر بیشتر نگاهی ٢

است. سیستم یک از فرضی توصیف یک مدل .١.٢ تعریف

می�دهند. نشان کمی ارتباطات و منطقی اصطالحات در را سیستم یک محاسباتی مدل�های .٢.٢ تعریف

(Law and Kelton 1991)

که می�شود موجب فرض این داریم، نیاز حال زمان به فقط آینده بینی پیش برای که می�دارد بیان تصادفی فرآیند یک مارکف خاصیت

می�شود: بیان (١) شرطی احتمال شکل به مارکف فرض . شود تر ساده مدل پارامترهای برآورد نتیجه در و درستنمائی تابع برآورد

P (X(t) = x
∣∣X(tn) = xn, X(tn−١) = xn−١, . . . , X(t٠) = x٠)

= P (X(t) = x
∣∣X(tn) = xn) (١)

در t٠ < t١ < t٢ < < tn < t زمانهای در t ≥ ٠ شرط با Xi(t) مشاهدات سری صورت به داده�ها وضعیتی چند مدل�های در

در می�کند، اختیار بیمار هر برای را وضعیت ١, . . . , R مقادیر فرآیند این می�باشد، X(t) تصادفی فرآیند از حاصل که می�شوند گرفته نظر

می�شود: بیان (٢) فرمول شکل به درستنمایی تابع لگاریتم اینصورت

l(θ) =
N∑
i=١

ni∑
j=١

log(Pxi(j−١)xij
(ti(j−١), tij ; θ)) (٢)

انتقال احتمال R × R ماتریس از (r, s) درایه�ی Prs(t٠, t١, θ) = P (x(t١) = s
∣∣x(t٠) = r; θ) درستنمایی تابع لگاریتم معادله در

است: دسترسی قابل (٣) کولموگروف پیشرو معادله�ی حل بوسیله�ی که است
dP (t٠, t)

dt
= P (t٠, t)Q(t) (٣)

(Jambarsang می�شود تعریف r = ١, . . . , R برای qrr = −
∑
r ̸=s

qrs شرط با آن درایه�های که است انتقال شدت ماتریس Q آن در که

.and Pezeshk 2012)

چند مدل�های بحث در عالقه مورد موضوعی انتقال نرخ�های با می�کنند تغییر یا هستند ثابت زمان طول در که افراد از ویژگی�هایی بین ارتباط

٣Pearson-type
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بررسی مورد متغیرها این از تابعی یک عنوان به مدلبندی با می�تواند خاص انتقال شدت یک برای توضیحی متغیرهای می�باشد. وضعیتی

qrs عناصر آن در که داده�اند پیشنهاد را متناسب خطرات مدل از شکلی یک (Marshal and Jones 1995) ۵ جانز و ۴ مارشال گیرد. قرار

داریم: آن مورد در که شوند، جایگزین qrs(Z(t)) با می�توانند بوده�اند بحث مورد که انتقال شدت ماتریس

qrs(Z(t)) = q(٠)rs exp (βTrsZ(t))

درستنمایی سهم باشد، زمان به وابسته Z(t) کمکی متغیرهای که اگر می�رود. بکار درستنمایی کردن مشخص برای پس این از جدید ی Qیک

می�شود. جایگزین prs(t− u,Z(u)) با prs(t− u)

کمکی متغیرهای اوقات گاهی اما باشد مشخص u شده�ی مشاهده زمان هر در کمکی متغیر مقدار که است این نیازمند موضوع این که اگرچه

زیست شاخص�های سایر یا برگشت قابل بیماری�های به مربوط پیشامد مثال: برای می�شوند. مشاهده اصلی پاسخ برای متفاوتی زمان�های در

.(Jackson 2007) شناختی

ها شکل و جدول�ها ٣

وضعیت به نسبت بیماری فرآیند از وضعیت یک برای مخاطره نسبت و قلبی بیماری پیشرفت و شروع نرخ با مرتبط متغیرهای ١ جدول در

لگاریتم روی بر کمکی متغیر شده�ی برآورد اثرهای کردن نمایی با مخاطره نسبت جدول این در است. شده آورده متغیرها آن سطوح در دیگر

ای دریچه بیماری قلب، عملکرد اختالل نظیر قلبی عارضه�های وجود . (Jackson 2011) است شده برآورد (exp(βrs)) انتقال شدت�های

بیماری شروع مخاطره�ی ای مالحظه قابل بطور ١٫ ٢٩٨٨ و ٧٫ ٠۴٣٢، ٢٫ ۶۵۶٣ مخاطره�های نسبت با ترتیب به قلب تحرکی کم و قلب

دور مایع عارضه�ی اینجا در می�دهد. افزایش درصد ٢٩ را قلبی بیمار مجدد شروع خطر قلب تحرکی کم مثال برای می�دهد، افزایش را قلبی

آن موضوع این دلیل احتماال نباشد، دار معنا زیاد بالینی لحاظ از شاید این که می�باشد بزرگ اندازه بی ٧٨۴٫ ٢۶ با قلب) آوردن (آب قلب

اند. بوده پریکارد عضله التهاب علت به قلب اطراف مایع تجمع بدون بیماران ٩٨/۶% که می�باشد

آمده ٢ جدول در آن از حاصل نتایج که دادیم برازش داده�ها به مطالعه این در را مارکف همگن نا زمان مدل یک ما شد ذکر که همانطور

است. شده ارزیابی مناسب مارکف ناهمگن زمان مدل شده انجام درستنمایی نسبت آزمون و نموداری روش از حاصل نتایج اساس بر است،

است. شده آورده هم ٢ جدول با مرتبط نمودار زیر در

بین انتظار مورد و شده مشاهده انتقاالت تعداد آزمون این می�گذارد. نمایش به را پیرسون برازش نیکویی آزمون از حاصل نتایج ٣ جدول

بندی�های دسته و انتقاالت به مربوط زمانی فواصل می�کند، مقایسه انتقاالت شروع زمان�های از ای مجموعه برای را وضعیت�ها از جفت دو هر

شده برآورد پیرسون برازش نیکویی آزمون آماره جدول این در .(Jackson 2007) می�دهد ما به را پیرسون آزمون آماره احتماالت جدول همراه

درجه و توافقی جدول در مستقل ستون�های تعداد باالیی آزادی درجه داریم. باالیی آزادی درجه و کمینه آزادی درجه اسکوار کا توزیع برای است،

۴Marshal

۵Jones
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بقا زمان�های به مارکف ناهمگن زمان وضعیتی چند مدل برازش :١ شکل

طور به که هستند محدودیت�هایی p پایین و باال کران و است مدل در شده برآورد پارامترهای تعداد و باالیی آزادی درجه تفاضل کمینه آزادی

می�شوند. گرفته نظر در p برای تئوری

دست داده�ها به شده داده برازش وضعیتی چند مدل�های بودن مقبول نتیجه�ی به نموداری های روش و آزمون از استفاده با ما مطالعه این در

یافتیم.

سالمتی- شامل ،(Sayehmiri, Almasi et al. 2013) حالته چهار تصادفی فرآیند یک ما مطالعه این در می�شود، مشاهده که همانطور

اینجا در کرده�ایم. تعریف قلبی بیماران وضعیت از ،(Mullins and Weisman 1996) مرگ بیماری- پیشرفت بیماری- بالینی عالئم شروع

(Sonnenberg and شود خارج آن از تواند نمی دیگر بشود آن وارد کسی اگر که می�باشد حالت یک مرگ یعنی است جاذب حالت یک مرگ

در پزشكی مداخله�های اثر بررسی و انتقال�ها این بر مخاطره عوامل اثر مطالعه بیماری، وضعیتهای بین انتقال نرخ برآورد .Beck 1993)

.(Jackson 2011) هستند مارکف وضعیتی چند مدل�های برازش در توجه مورد مطالب از وجود، صورت

مراجع

Aguirre-Hernandez, R. and V. Farewell (2002). ”A Pearson-type goodness-of-fit test for stationary and time-

continuous Markov regression models.” Statistics in medicine 21(13): 1899-1911.

Cai, L. Schenker N, Lubitz J, Diehr P, Arnold A, Fried LP. (2008). ”Evaluation of a method for fitting a semi-

Markov process model in the presence of left-censored spells using the Cardiovascular Health Study.” Statistics

٩٢٢



in medicine 27(26): 5509-5524.

Jackson, C. (2007). ”Multi-state modelling with R: the msm package.” Cambridge, UK.

Jackson, C. H. (2011). ”Multi-state models for panel data: the msm package for R.” Journal of Statistical

Software 38(8): 1-29.

Jambarsang, S. (2012). ”The effects of temperature and birth weight on the transition rate of hypothermia in

hospitalized neonates using Markov models.” Tehran University of Medical Sciences 70(5).

Law, A. M., Kelton W.D. (1991). Simulation modeling and analysis, McGraw-Hill New York.

Mullins, C. D. and E. S. Weisman (1996). ”A simplified approach to teaching Markov models.” American

Journal of Pharmaceutical Education 60(1): 42-47.

Sayehmiri K, Almasi E, Sarokhani D, Sayehmir R, AlimoghadamK, Amini Y, et al. (2013). ”Prognostic factors

for survival in acute leukemia patients after bone marrow transportation using Semi-Markov multi-state models

in Tehran Shariati Hospital.” Pejouhesh 36(5): 83-87.

Sonnenberg, F. A. and J. R. Beck (1993). ”Markov models in medical decision making a practical guide.”

Medical decision making 13(4): 322-338.

Titman, A. C. (2008). Model diagnostics in multi-state models of biological systems, University of Cambridge.

Titman, A. C. (2009). ”Computation of the asymptotic null distribution of goodness-of-fit tests for multi-state

models.” Lifetime Data Analysis 15(4): 519-533.

Titman, A. C. and L. D. Sharples (2008). ”A general goodness-of-fit test for Markov and hidden Markov

models.” Statistics in medicine 27(12): 2177-2195.

٩٢٣



قلبی بیماری پیشرفت و شروع نرخ با مرتبط متغیرهای :١ جدول

کمکی متغیر وضعیت تغییر HR −٢ log LR Df P

نرمال → بیماری بالینی عالیم شروع ٢٫ ۶۵۶٣

نرمال → مرگ ٠٫ ۴٢٧٩

بیماری بالینی عالیم شروع → نرمال ٢٫ ٢٠٩۵

خیر=٠) ، (بله=١ قلب عملکرد اختالل بیماری بالینی عالیم شروع → پیشرفته بیماری ١٫ ۵١١٨ ١٠٠٩٨٫ ٨٩٨ ٧ ٠٫ ٠٠٠١∗

بیماری بالینی عالیم شروع → مرگ ٠٫ ٣٠٢۵

پیشرفته بیماری → بیماری بالینی عالیم شروع ٢٫ ٠٩۶۴

پیشرفته بیماری → مرگ ۴٫ ۴۶۴۵

نرمال → بیماری بالینی عالیم شروع ٧٫ ٠۴٣٢

نرمال → مرگ ٠٫ ۵۵١٨

بیماری بالینی عالیم شروع → نرمال ۵٫ ٧٨۵٧

خیر=٠) ، (بله=١ قلب دریچه�ای بیماری بیماری بالینی عالیم شروع → پیشرفته بیماری ٠٫ ۵٠۵١ ١٠٩٩٫ ١١٨ ٧ ٠٫ ٠٠٠١∗

بیماری بالینی عالیم شروع → مرگ ٠٫ ٢٣۴٢

پیشرفته بیماری → بیماری بالینی عالیم شروع ٠٫ ٣١۶٣

پیشرفته بیماری → مرگ ٠٫ ٧٨۶٨

نرمال → بیماری بالینی عالیم شروع ٨٧۴٫ ٢۶

نرمال → مرگ ٠٫ ٢۴۵٩

بیماری بالینی عالیم شروع → نرمال ٠٫ ٠٠٢

خیر=٠) ، (بله=١ قلب دور مایع بیماری بالینی عالیم شروع → پیشرفته بیماری ۵٫ ٨٣۵۶ ١١١٠٫ ١٨٢ ٧ ٠٫ ٠٠٠١∗

بیماری بالینی عالیم شروع → مرگ ٠٫ ٠٢٢٢

پیشرفته بیماری → بیماری بالینی عالیم شروع ٠٫ ٢۵۶١

پیشرفته بیماری → مرگ ١٫ ٠٠٠٧

نرمال → بیماری بالینی عالیم شروع ١٫ ٢٩٨٨

نرمال → مرگ ٠٫ ٧۶٢٨

بیماری بالینی عالیم شروع → نرمال ١٫ ٢٠٢٣

خیر=٠) ، (بله=١ قلب کم�تحرکی بیماری بالینی عالیم شروع → پیشرفته بیماری ١٫ ۵٠٣٢ ١٠٨١٫ ٧۴٧ ٧ ٠٫ ٠٠٠١∗

بیماری بالینی عالیم شروع → مرگ ٠٫ ٨٠١۶

پیشرفته بیماری → بیماری بالینی عالیم شروع ١٫ ٢٧٠۶

پیشرفته بیماری → مرگ ٢٫ ١۵۴۵
٩٢۴



مارکف ناهمگن زمان مدل برازش نتایج :٢ جدول

−٢ log LR df P

١٣۵٫ ۴۵٢ ٧ ٠

پیرسون برازش نیکویی آزمون نتایج :٣ جدول

مدل�ها stat df .lower df .upper lrp.upper p. lower

کمکی متغیرهای با همراه ۴١٫ ٩۶ ٢ ٩ ٠٫ ٠٠٠ ٠٫ ٠٠٠٠٠٣

ناهمگن زمان ۶۴٢٠٫ ٠۶ −۵ ٩ - ٠
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عوامل تشخیص و گمشده داده�های وجود با تهران شهر ازن گاز تغییرات سری-�زمانی تحلیل
مداخله�ای

٢ نژاد قلمکاریان محسن میررفیع١، سیدامید

تهران طباطبایی عالمه دانشگاه اجتماعی اقتصادی آمار ارشد کارشناسی دوره ١دانشجوی

تهران طباطبایی عالمه دانشگاه اجتماعی اقتصادی آمار ارشد کارشناسی دوره ٢دانشجوی

ایستگاه�های با رابطه در اطالعات میزان که آن�جا از است. شهری مناطق در مهم آالینده گازهای از یکی زمین سطح در ازن گاز چکیده:

به اقدام میانگین، جایگزینی روش از استفاده با بنابراین می�رسید. نظر به محتمل گمشده داده�های وجود بود؛ زیاد بسیار هوا آلودگی سنجش

نتایجی می�تواند آماری تحلیل یک از استفاده با گمشده داده��ی هرگونه گرفتن نادیده شد. مقادیر دیگر از استفاده با گمشده داده�های سازی تعدیل

روش بر مبتنی حاضر تحقیق شد. پرداخته مداخله�ای عوامل تحلیل به زمانی، سری در نامعمول تغییرات بررسی برای کند. ایجاد را اریب

کمتر معلق ذرات و کربن اکسید مونو نیتروژن، اکسید دی گوگرد، اکسید دی سطحی، ازن آالینده شش شامل متغیر�ها است. توصیفی-مقطعی

اندازه�گیری تهران مختلف نواحی در واقع ایستگاه ۵ از (١٣٨۵−١٣٩٣) ساله ٨ دوره�ی طی ساعتی صورت به که هستند میکرون ۵ و ١٠ از

اکسید دی داد نشان که است شده استفاده ازن با مرتبط متغیر یافتن منظور به گام به گام رگرسیون تحلیل روش از پژوهش این انجام در شدند.

این نتایج است. EXCEL و AUTOBOX ، SPSS پژوهش این تحلیل ابزار دارد. سطحی ازن متغیر با را همبستگی بیش�ترین کربن

بود. اقدسیه و بحران ستاد ایستگاه�های به مربوط ترتیب به ازن گاز در پله�ای و مقطعی نوسانات بیشترین که داد نشان مطالعه

تهران میانگین، جایگزینی گمشده، داده مداخله�ای، عوامل سطحی، ازن کلیدی: واژه�های

مقدمه

محیط هوای در شکل گازی مولکول�های تمام و بنزوئیل نیترات پروکسی نظیر فتوشیمیایی واکنش�های از مجموعه�ای با زمین سطح در ازن گاز

است: زیر صورت به می�گیرد صورت ازن الیه تخریب با رابطه در که واکنش�هایی مجموعه می�دهد. نشان واکنش گرما و خورشید نور حضور در

o٢ + hv(١٨۴٫ ٩nm)→ ٢o (١)

ghalamkarian921@atu.ac.ir : نژاد قلمکاریان ٢محسن



می�شود. تبدیل اکسیژن پایه اتم ٢ به و کند می جذب را جیوه بخار رزونانس المپ نانومتر ٢۵٣.٧ و نشر٩.١٨۴ خط الزاماً) نه ) معموال ازن گاز

بگیرد. شکل ازن گاز تا می�دهند نشان واکنش اتمی دو اکسیژن با اتم�ها این از هرکدام

o+ o٢ +M → o٣ +M (٢)

است. نانومتر ١٨۴.٩ نشر خط از قوی�تر نانومتر ٢۵٣.٧ نشر خط معموال دارد. داللت N٢ یا o٢ نظیر اتمی دو مولکول هر Mبه

o٣ + hv(٢۵٣٫ ٧nm)→ o+ o٢ (٣)

o٢ + o٢ → ٢o٢ (۴)

شود. می حاصل زیر ترکیب و می�دهد نشان واکنش ازن با اکسیژن پایه اتم

o+ o٣ → ٢o٢ (۵)

افزایش ازن گازن چرخه این در می�شود. ایجاد دارد وجود خورشید نور که زمانی (١) واکنش اما افتند می اتفاق شب و روز هنگام (٣) واکنش

روی بر آن ویژگی�های و اثرات و ازن گاز درباره زیادی تحقیقات (١٩٧٧ همکاران( و شلدون یابد. می کاهش (٣) واکنش در سپس و یابد می

و بارات نتایج شود. مختصر اشاره�ای گرفته صورت اخیراً که مواردی به است الزم که گرفته انجام طبیعی و شیمیایی ترکیبات و مواد ، انسان�ها

در اما نمی�شوند عروق عملکرد در حاد اختالل دچار مدت کوتاه در ازن آالینده�های معرض در افراد که داد نشان انگلیس در همکاران(٢٠١٣)

دادند نشان همکاران(٢٠١۵) و النگنر می�کند. ایجاد عروق و قلب سالمت روی بر اثراتی محیط، در آالینده�ها دیگر قرارگیری تحت و مدت دراز

کاهش برای می�شود، نامیده Climate Penalty اصطالح به که ونقل حمل الگوهای در تغییر و بارش و دمایی تغییرات اروپا مثل قاره�ای در که

همکاران(٢٠١٢) و گاسانا از که نتایجی است. کمتر می�رود انتظار که آالینده�ها این انتشار کاهش مزایای با مقایسه در نیتروژن و سطحی ازن

بزرگساالن به نسبت کودکان در را آسم به شدن مبتال احتمال هوا در معلق ذرات و ازن آالینده�های انتشار که بود آن از حاکی آمد دست به

اکسیدهای کاهش واسطه�ی به هند جنوب در منطقه�ای در سطحی ازن غلظت افزایش که دادند نشان (٢٠١٠) همکاران و ردی می�دهد. افزایش

چند در سطحی ازن غلظت�های هند، در (٢٠٠٩) کاد آ و دباج است. هفته اواخر در شدن تیتر واکنش کاهش آن تبع به و هوا در نیتروژن

کارخانه�های قبیل از محلی آالینده�های که دادند نشان و دادند قرار بررسی مورد سال ۴ طی را کوهستانی و صنعتی روستایی، شهری، ایستگاه

در زیادی تالش�های اخیر دهه دو در است. داشته روستایی و شهری مناطق در ازن زیاد غلظت در عمده�ای سهم ، بیومس سوزاندن و صنعتی

پایین کیفیت با دیزلی ماشین�های از استفاده و نشینی شهر افزایش است. گرفته صورت تهران خصوص به بزرگ شهرهای در آالینده�ها با رابطه

از استفاده با است تالش در حاضر تحقیق . است هوا آالینده�های غلظت بودن باال اصلی مشکل شهر در معمول حد از بیش تردد همینطور و

کاهش سبب روزها از بعضی در ناگهانی طور به که مداخله�ای عوامل است، داده قرار اختیار در تهران هوای کیفیت کنترل شرکت که داده�هایی

چشمگیر کاهش به منجر که عواملی یا آلودگی ایجاد علل درستی به بتوان تا دهد تشخیص را است بوده شهر در سطحی ازن آالینده افزایش یا

تغییرات بررسی منظور به و است شده گرفته نظر در ازن آالینده مکانی زمانی تغییرات حاضر، تحقیق در کرد. آشکار را می�شود شهر در آالینده

می�شود. پرداخته مهم آالینده�های دیگر با آالینده این ارتباط به تهران شهر در ازن
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امروز به تا ازن الیه وضعیت

را گسترده مکانی کاهش یک قطبی ازن است. تاکنون شده ثبت شکاف مقدار بزرگترین میالدی ٢٠٠۶ سال در (قطبی) جنوبگان ازن شکاف

چندین در جنوبگان ازن الیه ضخامت دارد.) مربع کیلومتر میلیون ٣٠ اندازه�ی به وسعتی شکاف می�دهد.(این نشان ازن الیه شکاف مرکز در

از کمتر بسیار مراتب به شمالگان در ازن الیه تخریب شدت است. کرده پیدا کاهش درصد ٩٠ حدود در کننده�ای نگران صورت به گذشته دهه

در شکاف که می�کند مشخص جنوبگان در ازن الیه حد از بیش کاهش و گسترش بنابراین است، کمتر مراتب به آن وخطرات است جنوبگان

می�دهد نشان وضوح به ازن، الیه کاهش از آمده عمل به علمی ارزیابی�های است. زمین سیاره در بفرد منحصر ویژگی�های از جنوبگان ازن الیه

که می�زند تخمین علمی ارزیابی�های این همین�طور و باشد داشته زمین روی بر حیات بردن بین از با نزدیکی رابطه�ی می�تواند انسان چطور که

است. باقیمانده ازن الیه�ی عمر از چقدر

مونترال پروتکل

ازن از علمی ارزیابی�های می�کردند. تزریق هوا به زیاد عمر طول با گاز� تن میلیون�ها که می�شود شیمیایی شرکت�های توقف به منجر پروتکل این

ترمیم را خود آینده دهه�های در بتواند استراتوسفری ازن الیه که می�شود باعث بلکه می�کند، پیدا مونترال پروتکل کار ادامه برای را راهی تنها نه

آید: می دست به مونترال پروتکل از که دیگری نتایج (٢٠٠٧) همکاران و اشتفان کند.

دارد. وجود استراتوسفری ازن الیه اولیه ترمیم بر دال روشنی شواهد •

٢٠۶٢٠٧-٠۵ بین سال�های در ،١٩٨٠ سال از قبل سطح به ازن میزان برگشت پیش�بینی •

می�شود. ایجاد هوایی و آب تغییرات برگردد، ١٩٨٠ سال از قبل به ازن الیه ضخامت و گستردگی اگر •

می�دهد. رخ کماکان آینده، سال ١۵ طول در جنوبگان سرد زمستان�های در ازن گاز بیشتر هرچه کاهش •

می�شود. ٢٠۴٩ تا ٢٠٣۴ ساله ١۵ دوره در ازن الیه ترمیم بهبود باعث ،٢٠٠۶ سال از پس ازن الیه مخرب عوامل کاهش •

ها روش و مواد

صورت تهران شهر در ازن آالینده�ی افزایش یا کاهش در مداخله�ای عوامل تشخیص جهت به که می�باشد مقطعی تحلیلی- صورت به مطالعه این

نقاط این (٣ (شکل گردید. انتخاب پیروزی و بحران ستاد فتح، رز، پارک اقدسیه، از عبارت�اند که مهم ایستگاه ۵ منظور این برای است. گرفته

آلودگی سنجش دستگاه�های از حاصل اطالعات باشد، قبول قابل آن به رسیدن و دقیق�تر نتایج، این�که برای هستند. تهران شهر اصلی نقاط از
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مرتبه ٢۴ داده�ها جمع�آوری منتخب، ایستگاه�های در گردید. جمع�آوری ١٣٩٣ ماه بهمن تا ١٣٨۵ فروردین از متوالی سال هشت صورت به هوا

به منجر نهایتاً و اریبی وجود باعث کاربردی مطالعه�ی در گمشده داده وجود که آن�جا از است. شده انجام یک�بار) ساعت (هر روز شبانه در

شد. استفاده تعدیل�سازی برای جانهی مقدار عنوان به موجود داده�های میانگین از میانگین، جانهی روش بکار�گیری با لذا می�شود، نادقیق نتایج

معلق ذرات ، گوگرد اکسید دی ، نیتروژن اکسید دی کربن، منواکسید ازن، شامل که مهم آالینده�های از اطالعاتی ایستگاه ۵ این از هریک

تشخیص نیز و ازن گاز با متغیرها تک به تک بررسی از ناشی هزینه�ها�ی کاهش برای شده�اند. اندازه�گیری میکرون ۵.�٢ و میکرون ١٠ از کمتر

گلدسته شد. استفاده ١ گام به گام رگرسیون روش و SPSS آماری افزار نرم از دارد سطحی ازن با را همبستگی و اثر بیشترین که متغیری

است. دیگر آالینده�های از بیشتر کربن مونواکسید آالینده و سطحی ازن همبستگی ایستگاه�ها تمامی در تقریبا ١ جدول طبق بر (١٣٨٧)

هوا آلودگی سنجش ایستگاه�های پراکندگی نقشه :١ شکل
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بحران) ستاد رز، پارک پیروزی، فتح، (اقدسیه، گانه ۵ ایستگاه��های در آالینده��ها دیگر با ازن گاز دودویی همبستگی��های :١ جدول
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به چپ از و پایین به باال از ترتیب پیروزی( و اقدسیه بحران، ستاد رز، پارک فتح، های ایستگاه به مربوط ازن های داده زمانی سری :٢ شکل

راست)

یافته�ها

شمسی ١٣٩٣ تا ١٣٨۵ های سال نمونه برای را الگوها این ٢ .شکل است شده بررسی سطحی ازن آالینده ساعتی الگوهای قسمت این در

داده�ها از برخی چون دارد. وجود واریانس و میانگین در ناایستایی که می�سازد روشن جزیی همبستگی توابع و الگوها این می�دهد.بررسی نشان

متوسط غلظت بیشترین ،(٢ آمده(جدول دست به نتایج به توجه با نمی�باشند. استقالل دارای سری داده�های لذا می�باشند محدوده از خارج

باشد. می ١٣٨٧ آذر ١٨ تاریخ در اقدسیه ایستگاه به مربوط ایستگاه�ها بین در سطحی ازن ساعتی

پایین) به باال از و راست به چپ از پیروزی(ترتیب و اقدسیه بحران، ستاد رز، فتح، ایستگاه�های تفاضل�گیری از بعد ازن زمانی سری :٣ شکل

١Stepwise Regression Method
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١٣٩٣ -١٣٨۵ آماری دوره طول در تهران شهر ازن ساعتی میانگین�های عمومی ویژگی :٢ جدول

راست) به چپ از ترتیب پیروزی( و اقدسیه بحران، ستاد رز، فتح، های ایستگاه به مربوط فصلی عوامل :٣ جدول

ازن زمانی سری ناایستایی رفع

واریانس وکاهش نوسانات حذف موجب امر این که است شده استفاده اول مرتبه تفاضل�گیری روش از سری داده�ها�ی نمودن ایستا منظور به

قابل همچنان ٣ شکل در حدودی تا نا�ایستایی که آنجا از می�دهد. نشان شدن ایستا از پس را سری تغییرات روند ۴ و ٣ اشکال می�شود.

فصلی عامل با فصلی تفاضل�گیری روش از ۴ جدول در (Seasonal factors) فصلی عوامل مختلف حالت�های انتخاب با است مشاهده

شد. استفاده ۴ سازی

به باال از و راست به چپ از پیروزی(ترتیب و اقدسیه بحران، ستاد رز، فتح، ایستگاه�های فصلی تفاضل�گیری از بعد ازن زمانی سری :۴ شکل

پایین)

ایستا زمانی سری داده�های روی بر مداخله�ای عوامل بررسی

عوامل عوامل، این به که می�گذارند اثر سری روی منتظره�ای غیر به�صورت که هستند اصلی متغیرهای از خارج عامل�هایی زمانی، سری یک در

عامل�های موضوع (١٩٧۵-١٩۶۵) تیائو و باکس گذاشته�اند، تأثیر سری روی مداخله�ها این آیا این�که به بردن پی برای می�گویند. مداخله�ای
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دهند. رخ است ممکن طریق دو به مداخله�ای عامل�های (٢٠٠۵) ویلیام کردند. مطرح را مداخله�ای

پله��ای). عامل بماند( باقی زمان این از پس عامل آن اثر و دهد رخ �T مثل زمان �یک در که مداخله یک رخداد •

ضربه�ای). (عامل رود بین از زمان همان در عامل آن اثر و دهد رخ T مثل زمان یک در که مداخله یک رخداد •

میانگین). در تغییر (عامل �شود میانگین کلی سطح در تغییر باعث عامل �آن واثر دهد رخ T مثل زمان یک در که مداخله یک رخداد •

می�باشد. زیر صورت به سری-زمانی در تأثیر�گذار عوامل ایستگاه، ۵ این با رابطه در �AUTOBOX افزار نرم از استفاده با

ایستگاه�ها تفکیک به میانگین در تغییر و پله�ای ضربه�ای، عوامل :۴ جدول

گیری نتیجه

در ١٣٩٠ خردادماه �٢۵ام روز در بحران ستاد ایستگاه که می�شود مشاهده تهران در واقع مختلف ایستگاه ۵ در ضربه�ای عامل�های مقایسه با

دست به و هواشناسی ایستگاه�های اطالعات به توجه با می�باشد. دارا سطحی ازن گاز آالینده مقدار در را نوسان میزان بیشترین ١٩ ساعت

همین و داشته چشمگیری افزایش فوق روز بعد و قبل روزهای نسبت به باد سرعت شد مشخص باد، جهت و باد سرعت نظیر اطالعاتی آوردن

وضعبت ثبات ، پله�ای عوامل مقایسه با همچنین است. شده سطحی ازن گاز خصوص به و آالینده�ها میزان در مقطعی شدید کاهش سبب امر

است. شده ازن گاز میزان در شدید افزایش باعث باد) وزش (عدم هوا
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پیشرو دوم نوع شده سانسور نمونه سازی شبیه الگوریتم

میرنیام١ سادات آمنه

شیراز دانشگاه آمار- بخش

راهکاری سپس و است شده اثبات و ارائه یکنواخت توزیع از پیشرو دوم نوع شده سانسور نمونه یک با ارتباط در نکاتی مقاله این در چکیده:

گردد. می معرفی دلخواه پیوسته توزیع هر از پیشرو دوم نوع شده سانسور نمونه یک سازی شبیه برای ساده الگوریتم یک تشکیل برای

یکنواخت. توزیع سازی، شبیه پیشرو، دوم نوع شده سانسور نمونه ترتیبی، آماره توزیع، تابع معکوس تبدیل کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

های آماره ،F(x) توزیع تابع با پیوسته جمعیتهای بعضی از بخواهیم دارد امکان آماری، مسایل از بسیاری با رابطه در کارلو مونت مطالعات در

است. نمونه سازی مرتب سپس F(x)و توزیع از تصادفی نمونه یک تولید ترتیبی، های آماره سازی شبیه مستقیم روش یک کنیم. تولید ترتیبی

ترتیبی های آماره از بخشی تنها که زمانی حتی و بود خواهد ناکارا و وقتگیر است، سازی مرتب روش شامل اینکه بدلیل مستقیم روش این

کرد. خواهد تولید نیز را ناخواسته های آماره باشد، نیاز مورد

تادیکاماال و رامبرگ ،(١٩٧٣) ماسون و لوری ،(١٩٧٢) هارتلی و لوری ،(١٩٧٢) شوکانی مانند نویسندگان از بسیاری دلیل همین به

نیاز بدون مرتب، های آماره از جزیی یا کامل مجموعه یک تولید برای را متعددی کارامد های الگوریتم ،(١٩٨۶) اشلیپ و هورن و (١٩٧٨)

مقاله این در است. دسترس در (١٩٩٢) همکاران و آرنولد در ها، پیشروی این تمام از دقیقی مطالب اند. کرده ارائه سازی مرتب عمل به

قضیه این کنیم. می اثبات را مستقل قضیه یک و میگیریم نظر در استاندارد یکنواخت توزیع از را پیشرو دوم نوع شده سانسور نمونه یک ما

داشتن بر در بدون یکنواخت، توزیع از پیشرو دوم نوع شده سانسور نمونه یک تولید برای سازی، شبیه ساده الگوریتم یک توسعه درجهت سپس

سانسور نمونه یک تا ساخت خواهد قادر را ما توزیع، تابع معکوس تبدیل با همراه الگوریتم این شود. می استفاده سازی، مرتب مکرر عملیات

کنیم. سازی شبیه سودمند و ساده روش یک با دلخواه پیوسته توزیع هر از را پیشرو دوم نوع شده

bahareh104@gmail.com : میرنیام سادات ١آمنه



اولیه نتیجه ٢

بعد شوند. می عمر طول آزمون یک وارد یکسان واحد n سانسور، طرح این در کنیم. می معرفی را پیشرو دوم نوع شده سانسور نمونه ابتدا در

از بعد گیرند. نمی قرار مشاهده تحت دیگر و شوند می خارج آزمون از تصادفی بصورت باقیمانده آیتمهای از تا R١ تعداد شکست، اولین از

تعداد شکست، امین m از بعد نهایت در ترتیب... بهمین و شوند می خارج تصادفی بصورت باقیمانده آیتمهای از تا R٢ تعداد دوم شکست

در پی صورت به که کنیم می مشاهده شکست، تا m همه از پس ما گیری، نمونه نوع این در بنابراین شوند. می خارج هم باقیمانده آیتم Rm
.n = m+ (R١ +R٢ + ...+Rm) بطوریکه: شوند می سانسور واحد تا R١ +R٢ + ...+Rm پی،

مثال برای اند. کرده معرفی پیشرو دوم نوع شده سانسور های نمونه پیرامون منابعی بعنوان را بسیاری شده منتشر متون زیادی نویسندگان

ویوروس همچنین و (١٩٩١) کوهن و باالکریشنان ،(١٩٨٨) ویتن و کوهن ،(١٩٨٨) ویتن و کوهن ،(١٩٨٢) الولس ،(١٩٨٢) نلسون

کرده بیان پیشرو دوم نوع شده سانسور های داده اساس بر را عمر طول پارامترهای ای فاصله برآورد یافتن روش که (١٩٩۴) باالکریشنان و

اند.

تابع که شود می دیده سادگی به باشد. U(٠,١) توزیع از پیشرو دوم نوع شده سانسور نمونه یک ،U(m) و ... ،U(٢) ،U(١) کنید فرض حال

آید: می بدست زیر بصورت ،U(١), U(٢), ..., U(m) توام چگالی

fU(١),U(٢),...,U(m)
= C

m∏
i=١

(١− ui)Ri ; ٠ < u١ < u٢ < ... < um < ١ (١)

.C = n(n−R١ − ١)(n−R١ −R٢ − ٢)(n−R١ − ...−Rm−١ −m+ ١) جاییکه:
داشت: خواهیم را زیر قضیه بنابراین

اگر: باشد. U(٠,١) توزیع از پیشرو دوم نوع شده سانسور نمونه یک U(١), U(٢), ..., U(m) کنید فرض .١.٢ قضیه

Vi =
١− U(m−i+١)
١− U(m− i)

; i = ١,٢, ...,m− ١; Vm = ١− U١, (٢)

کنید: فرض همچنین

Wi = V
i+Rm+Rm−١+...+Rm−i+١
i ; i = ١,٢, ...,m. (٣)

بود. خواهند U(٠,١) توزیع با تصادفی متغیرهای ، i = ١,٢, ...,m Wiها؛ اینصورت در

داریم: (٢.٢) رابطه از اثبات.

Ui = ١−
m∏

j=m−i+١
Vj ; i = ١,٢, ...,m, (۴)
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که آورد بدست را V١, V٢, ..., Vm توام چگالی توان می (١.٢) رابطه از استفاده با باشد. می
∏m
i=٢ V

i−١
i با برابر تبدیل این ژاکوبین و

از: است عبارت

fV١,V٢,...,Vm(v١, v٢, ..., vm) = C

m∏
i=١

V
i−١+

∑m
j=m−i+١ Rj

i ; ٠ < v١, v٢, ..., vm < ١ (۵)

توان می بسادگی مستقلند. آماری نظر از و باشند می Beta(i+
∑m
j=m−i+١Rj ,١) توزیع دارای ها Vi که است واضح (۵.٢) رابطه از

U(٠,١) یکنواخت توزیع دارای و بوده همتوزیع و مستقل اند شده تعریف (٣.٢) رابطه در ,W٢,W١که ...,Wm متغیرهای که گرفت نتیجه

� باشند. می

کوئیست مالم وسیله به که دهد می تعمیم را یکنواخت ترتیبی های آماره توزیع به مربوط خاصیتی باال قضیه که است ذکر به الزم اینجا در

اند. کرده ارائه خصوص این در را مطالبی ، (١٩٩١) کوهن و باالکریشنان و (١٩٨١) دیوید همچنین و شد بنا (١٩۵٠)

سازی شبیه الگوریتم ٣

سانسور نمونه یک تولید جهت در سازی شبیه الگوریتم ارائه برای مفید و ساده روشی دادن نشان در آمد، دست به قبل بخش در که ای نتیجه

است: زیر بصورت الگوریتم این دارد. کاربرد دلخواه توزیع هر از پیشرو دوم نوع شده

کنید. تولید استاندارد یکنواخت توزیع از مستقل تایی m تصادفی نمونه یک ابتدا الف-

داشت: نوان می (٣.٢) رابطه از استفاده با ب-

Vi =W
١/(١+Rm+Rm−١+...+Rm−i+١)
i ; i = ١, ...,m

داریم: (۴.٢) رابطه از استفاده با ج-

Ui = ١− VmVm−١...Vm−i+١ ; i = ١, ...,m

باشد. می استاندارد یکنواخت توزیع از مدنظر، پیشرو دوم نوع شده سانسور نمونه ، U١, ..., Um نتیجه در که

دهید: قرار آخر در د-

Xi = F−١(Ui) ; i = ١, ...,m

توزیع از پیشرو دوم نوع شده سانسور ,X١نمونه X٢, ..., Xm نتیجه در که است نظر مد دلخواه توزیع تابع معکوس تبدیل F−١(.) آن در که

نیاز استاندارد یکنواخت توزیع از تصادفی مشاهده m به دقیقا باال سازی شبیه الگوریتم که دارد اهمیت نکته این به اشاره است. F (.) دلخواه

ندارد. سازی مرتب عملیات به احتیاجی و داشته
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عملی مثال ۴

نمایی توزیع از داده n = ٣٠ کل تعداد از ٢٠١۴a، متلب افزار نرم از استفاده با که دوم، نوع شده سانسور داده ١٠ عددی مقادیر ١ جدول در

آمد: دست به زیر مقادیر نهایتا و شدند سانسور مرحله m = ١٣ در ها داده است. شده داده نشان بودند، شده سازی شبیه ١ پارامتر با

E(θ) توزیع از دوم نوع شده سانسور های داده :١ جدول

Step(i) ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠

Xi ۵.۵٢٣٣ ٨.٢۶٨ ١۶.۴۵٢ ١٨.۵٣۴ ٢١.٣٣٣ ٢٣.۶١٨ ٢۵.٧٢۵ ٣۴.٧٧٨ ۵۶.٢۵۶ ٨٠.۴۶٧
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شمارشی فرایند یک در واحدها افتادن کار از فرض تحت شبکه اعتماد قابلیت

١ میری ملیحه

بیرجند صنعتی دانشگاه - ارشد کارشناسی دانشجوی

های ویژگی اعتماد قابلیت بررسی برای D-spectrum مفهوم می�کنند. ایفا بشری زندگی در را مهمی نقش ارتباطی شبکه�های امروزه چکیده:

کنید فرض هستند). یال یا گره می�پردازد(واحدها است (واحد) مولفه n شامل که ای شبکه بررسی به مقاله این است. مفید ها شبکه تصادفی

و شمارشی فرایند صورت به مولفه�ها افتادن کار از گرفتن نظر در ضمن باشد. افتاده” کار ”از و کار” انجام ”درحال وضعیت دو دارای شبکه

را شبکه دو عمر طول می�توان شرایطی تحت همچنین می�دهیم. ارائه را نتایجی است، شمارشی فرایند نوعی تجدید فرایند که فرض این تحت

کرد. محاسبه را شبکه�ها عمر طول باقی�مانده میانگین و اعتماد قابلیت تابع و مقایسه هم با

صعودی خطر نرخ وضعیتی، دو شبکه بقاء، تابع تصادفی، ترتیب�های کلیدی: واژه�های

.60E15 ،62N05 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

(١٩٨۴) بارلو به می�توان جمله از که کرده�اند، مطالعه آن عمر طول باقی�مانده میانگین شبکه، اعتماد قابلیت زمینه�های در بسیاری محققان امروزه

کرد. اشاره (٢٠١١) بخ گرتس و

نتایجی و تعریف را اعتماد قابلیت تابع ادامه در می�پردازد. D-spectrum و anchor مانند مهمی تعاریف و مفاهیم بیان به مقاله دوم بخش

زارع و (٢٠١٣) همکاران و زاده زارع در شده مطرح نتایج که است ذکر به الزم می�کنیم. مطرح شبکه دو عمر طول تصادفی ترتیب�های برای

است. آمده بدست (٢٠١۴) همکاران و زاده

اولیه مفاهیم و تعاریف ٢

اساس بر می�توان را شبکه مدل می�نامند. ترمینال را شبکه در موجود گره�های از خاصی تعداد که یال�هاست و گره�ها از مجموعه�ای شبکه یک

: داریم و ترمینال�هاست دهنده نشان T و یال�ها دهنده نشان E گره�ها، دهنده نشان V آن در که کرد تعریف N = (V,E, T ) تایی ٣

T ⊆ V, |V | = m, |E| = n, |T | = h. (١)
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اگر ارتباطند. در هم با h و a ترمینال شکل این در است. ترمینال ٣ و گره ٧ یال، ١١ دارای شبکه این : ببینید را (١) شکل مثال عنوان به

ترمینال ٣ و گره ٧ و یال ١١ با شبکه�ای :١ شکل

مسیر مثال عنوان به

(a, d)↔ (d, e)↔ (e, h) (٢)

باشد. داشته وجود

تمام اگر و می�شود پاک یال آن که است معنی این به یال شکست می�نامیم. T-connected را شبکه باشند ارتباط در هم با ترمینال�ها همه اگر

شبکه (وضعیت) حالت تغییر نتیجه است ممکن شبکه مولفه�های شکست است. خورده شکست گره گوییم شود پاک گره به وابسته یال�های

باشد.

بین ارتباط که می�کند کار زمانی (٢) شکل در موجود شبکه مثال عنوان به می�شود تعریف ترمینال�ها بین ارتباط وجود اساس بر شبکه حالت

می�افتد. کار از شبکه شد قطع ارتباط این وقتی و باشد داشته وجود s− t

شبکه اعتماد قابلیت مطالعه در استفاده مورد مفاهیم مهم�ترین از یکی می�کنیم. بیان را anchor و D-spectrum مفاهیم خالصه به�طور حال

می�پردازیم. anchor مفهوم معرفی به ابتدا D-spectrum مفهوم بهتر فهم برای دارد. بستگی شبکه ساختار به فقط که است D-spectrum

است شبکه مولفه�های جایگشت�های از یکی π دارند. قرار افتادگی کار از معرض در که باشند شبکه �های مولفه e١, e٢, ..., en کنید فرض

شبکه مولفه�های حالت دارد. قرار روشن وضعیت یا حالت در ها) eir) جایگشت این مولفه�های که کنید فرض و π = (e١, e٢, ..., en) که

این anchor می�کند. ایجاد شبکه در تغییری که باشد درایه�ای اولین eir کنید فرض می�دهیم. تغییر خاموش به روشن از راست به چپ از را

می�دهیم. نشان r(π) با را جایگشت

مولفه� می�توانند کدام هر ١
n! احتمال با بنابراین هستند شانس هم دهند تغییر را شبکه حالت که این برای π در موجود مولفه�های از کدام هر
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باشند. نظر مورد

پل شبکه :٢ شکل

شود توجه هستند. افتادگی کار از معرض در یال�ها که است یال ۴ و ترمینال ۴ دارای (٣) شکل (٢٠١١) همکاران و بخ گرتس .١.٢ مثال

دارند. ارتباط هم با ترمینال�ها هم باز که چرا شد نخواهد ایجاد شبکه در تغییری برود بین از یال یک اگر که

r١(π) = ٢ پس شود پاک ٢ یال که است زمانی شبکه در حالت تغییر اولین است. π = (١,٣,۴,٢) که می�کنید مالحظه شکل این در

.r٢(π) = ٣ یعنی می�کند تغییر هم باز شبکه حالت برود بین از ۴ یال وقتی و است الزم یال دو رفتن بین از شبکه حالت تغییر اولین برای یعنی

.r٣(π) = پس۴ می�افتد کار از شبکه برود بین از ٢ شماره یال وقتی نهایت در و

می�دهیم. ارائه D-spectrumرا تعریف حال

برای fi = p(r(π) = i) که وقتی f = (f١, · · · , fn) هم از مستقل احتمال بردار (٢٠١١) همکاران و بخ گرتس .٢.٢ تعریف

بگیریم نظر در است شده r(π) = i که جایگشت�هایی تعداد مجموع را ni اگر می�شود. نامیده شبکه نابودی زنجیره i = ١,٢, · · · , n

.fi = ni

n! بگوییم می�توانیم آن�گاه

مکانیسم به و دارد بستگی آن (حالت�ها) وضعیت�های تعریف چگونگی و شبکه ساختار به تنها D-spectrum که باشیم داشته توجه باید

: کرد تعریف این�گونه می�توان را شبکه اعتماد قابلیت تابع اساس این بر نیست. وابسته مولفه�ها شکست تصادفی

P (T > t) =
n∑
i=١

fi(P (Xi:n > t)), {Xi:n : شبکه مولفه�های عمر طول تصادفی ,{متغیر i = ١, · · · , n. (٣)
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ترمینال. ۴ با شبکه�ای تجزیه :٣ شکل

یک صورت به که می�دهد رخ {N(t), t ≥ ٠} تجدید فرایند یک اساس بر مولفه�ها شکست آن در که بگیرید نظر در را مولفه n با شبکه یک

مولفه�های تعداد N(t) تصادفی متغییر می�شود. تعریف ... و Y١, · · · , Yk, · · · همتوزیع و مستقل نامنفی، تصادفی متغییرهای از دنباله

رخ k = ١,٢, · · · که Qk =
∑k
i=١ Yi لحظه در {N(t), t ≥ ٠} پیشامد می�دهد. نشان [٠, t] زمان در را شبکه در خورده شکست

طبق باشد شبکه عمر طول T که فرض این تحت بنابراین باشد. یکسان شبکه مولفه�های تمام افتادن کار از احتمال که کنید فرض می�دهد.

: داریم کل احتمال قانون

P (T ≤ t) =
n∑
i=١

F (i)P (N(t) = i), (۴)

می�باشد. شبکه D-spectrum تجمعی توزیع تابع F (i) =
∑i
k=١ fk که

بخش است. شمارشی فرایند یک براساس شبکه مولفه�های شکست فرض تحت ۴ مدل گوناگون خصوصیات بررسی مقاله این اصلی هدف

خواهیم اثبات همچنین می�دهد. ارائه را است (sk) �kام مولفه شکست سیدن ر فرا زمان و بقاء تابع از مخلوطی که شبکه اعتماد قابلیت بعدی

می�توان را باشد بیشتر T١ از تصادفی طور به T٢ اینکه احتمال آنگاه باشد mمولفه و n با ترتیب به شبکه ٢ عمر طول T٢ و T١ وقتی که کرد

نوشت. D-spectrum حسب بر
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اصلی نتایج ٣

بازه در افتاده کار از مولفه�های تعداد N(t) که �دهد رخ {N(t), t ≥ ٠} شمارشی فرایند یک اساس بر مولفه�ها افتادن کار از کنید فرض

امین k افتادن کار از زمان sk آنجایی�که از باشند، افتادگی کار از معرض در یکسان احتمال با شبکه مولفه�های تمام کنید فرض است. [٠, t]

: داریم می�شود تعریف مولفه

P (N(t) = k) = Gk(t)−Gk+١(t), k = ٠,١,٢, · · · , G٠(t) ≡ ١, {Gk(t) = P (sk ≤ t), k = ١,٢, · · · }.

sk است. شمارشی فرایند اساس بر شبکه مولفه�های افتادن کار از کنید فرض بگیرید. نظر در را مولفه n با وضعیتی دو شبکه�ای .١.٣ قضیه

کار از احتمال کنید فرض همچنین می�دهیم. نشان Ḡk(t) نماد با را آن اعتماد قابلیت تابع و تعریف kام مولفه شکست فرارسیدن زمان را

تابع اگر صورت این در کنید. تعریف f = (f١, · · · , fn) صورت به را شبکه D-spectrum و باشد برابر هم با مولفه�ها از یک هر افتادن

: داریم دهیم، نشان H̄(t) نماد با را شبکه قابلیت

H̄(t) =
n∑
k=١

fkḠk(t). (۵)

از یکی با برابر T شبکه عمر طول یک احتمال با بنابراین است آن مولفه�های از یکی افتادن کار از نتیجه شبکه افتادن کار از اثبات.

: داریم تجمعی احتمال قانون مبنای بر پس بود. خواهد S١, · · · , Sn

H̄(t) = P (T > t) =
n∑
k=١

P (T > t, T = Sk) =
n∑
k=١

P (T > t|T = Sk)P (T = Sk)

=
n∑
k=١

P (Sk > t|T = Sk)P (T = Sk) =
n∑
k=١

fkḠk(t). (۶)

: داریم است مستقل {Sk > t} پیشامد از {T = Sk} پیشامد چون و fk = P (T = Sk) همچنین

P (Sk > t|T = Sk) =
P (Sk > t, T = Sk)

P (T = Sk)
=
P (Sk > t)P (T = Sk)

P (T = Sk)
= P (Sk > t) = Ḡk(t). (٧)

�

: داریم ۵ رابطه طبق

H̄(t) =
n∑
k=١

fkḠk(t) =
n∑
k=١

fk

k−١∑
i=٠

P (N(t) = i)

=
n−١∑
i=٠

n∑
k=i+١

fkP (N(t) = i) =
n−١∑
i=٠

P (N(t) = i)F̄ (i). (٨)
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بنابراین

H̄(t) =
n−١∑
i=٠

F̄ (i)P (N(t) = i), t > ٠, F̄ (i) = ١− F (i), i = ٠, · · · , n− ١. (٩)

از معرض در یال�ها که کنید فرض داریم. ترمینال ٣ و گره چهار و یال ۴ با ای شبکه (۴) شکل در (٢٠١۴) همکاران و زاده زارع .٢.٣ مثال

نمی�شود خراب یال یک افتادن کار از با شبکه این نرود). بین از ترمینال�ها بین ارتباط اگر فقط و اگر کرد خواهد کار (شبکه هستند افتادگی کار

ترمینال ٣ و گره ۴ یال، ۴ با شبکه�ای :۴ شکل

.۴! = ٢۴ از است عبارت یال ۴ از π جایگشت�های تمام .f١ = ٠ بنابراین می�گردد. حفظ ترمینال�ها بین ارتباط صورت هر در که چرا

از شبکه یال ٣ شدن خراب از بعد شوند. خراب جایگشت ٢۴ در موجود موقعیت (۴) ٢٠ از یال (٣) ٢ دقیقا اگر شد خواهد خراب شبکه

: داریم و f = (٠, ۵۶ ,
١
۶ ,٠) با است برابر شبکه D-spectrum احتمال بردار بنابراین می�افتد کار

H̄(t) = P (T > t) =
۴∑
k=١

fkḠk(t) =
۴∑
k=١

fkP (Sk > t) = ٠× P (S١ > t) +
۵
۶P (S٢ > t) +

١
۶P (S٣ > t) + ٠.

(١٠)

: می�آید بدست ۵ از آسانی به

E(T ) =
n∑
k=١

fkE(Sk) =
n∑
k=١

fk

∫ ∞
٠

Ḡk(t)dt, (١١)

: داریم ۵ از همچنین

h(t) =
n∑
k=١

fkgk(t), t > ٠, (١٢)

٩۴۵



: کنیم تعریف اینگونه می�توانیم را شبکه شکست نرخ بنابراین می�باشد. k = ١, · · · , n برای ،Sk چگالی تابع gk که

λH(t) =

∑n
k=١ fkgk(t)∑n
k=١ fkḠk(t)

=
n∑
k=١

Pk(t)λk(t), (١٣)

و می�باشد Sk شکست نرخ تابع λk(t) تابع که

Pk(t) =
fkḠk(t)∑n
k=١ fkḠk(t)

, k = ١,٢, · · · , n. (١۴)

Pk(t) = P (T = Sk|T > t) =
P (T > t|T = Sk)P (T = Sk)

P (T > t)

=
P (Sk > t|T = Sk)P (T = Sk)

P (T > t)
=

fkḠk(t)∑n
k=١ fkḠk(t)

= Pk(t), (١۵)

(MRL) عمر طول باقی�مانده میانگین ،F بقای تابع با X تصادفی متغیر برای است. مستقل {T = Sk} از {Sk > t} پیشامد آن در که

: می�کنیم تعریف زیر صورت به را

MF (t) = E(X − t|X > t) =

∫ ∞
t

F̄ (x)

F̄ (t)
dx. (١۶)

آورد: بدست اینگونه را شبکه MRL می�توان١ شبکه خطر نرخ تابع محاسبه مشابه

: داریم شود تعریف ام k مولفه شکست زمان عمر طول باقی�مانده میانگین mGk
(t), k = ١, · · · , n اگر

MT (t) =
n∑
k=١

Pk(t)mGk
(t). (١٧)

به را آن احتمال بردارهای و شبکه دو عمر طول را T٢ و T١ باشد. تجدید فرایند اساس بر مولفه�ها افتادن کار از کنید فرض .٣.٣ قضیه

اساس بر ام i شبکه مولفه�های شکست کنید فرض همچنین کنید. تعریف f٢ = (f٢١, · · · , f٢n) و f١ = (f١١, · · · , f١n) صورت

Yij که بنامید نامنفی و توزیع هم مستقل، متغیرهای را Yi,١, · · · , Yi,n تصادفی متغیرهای و شود تعریف {Ni(t), t ≥ ٠} تجدید فرایند

اگر حال دهید. نشان Gi با i = ١,٢ برای ١,Yiرا توزیع تابع شود. تعریف ام i شبکه در مولفه شکست jامین و jام − ١ بین زمان را

.T١ ≤st T٢ آنگاه Y١,١ ≤st y٢,١ و f١ ≤st f٢

P (Si,k ≤ چون باشد. k = ١, · · · , n و i = ١,٢ برای Si,k =
∑k
j=١ Yi,j بقای تابع Ḡ

i
k کنید فرض (٢٠٠٧) شیکد اثبات.

: نوشت می�توان Si,k+١) = ١

Si,k ≤st Si,k+١, i = ١,٢. (١٨)

١Mean Residual Lifetime
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دارد داللت k = ١, · · · , n برای S١,k ≤ S٢,k رابطه بر Y١,١ ≤st Y٢,١ شرط که داریم (٢٠٠٧) شیکد در قضیه�ای از استفاده با اکنون

: داریم ۵ از آنگاه

P (T٢ > t) =
n∑
k=١

f٢kḠ
٢
k(t) ≥

n∑
k=١

f٢kḠ
١
k(t) ≥

n∑
k=١

fnḠ
١
k(t) = P (T١ > t) (١٩)

� می�شود. نتیجه f١ ≤s.t f٢ که فرض این و ١٨ از نامساوی آخرین و

t به نسبت شکست نرخ تابع هرگاه است DFR(IFR) ،T یا F گوییم می�کنیم. یادآوری را DFR(IFR) مفهوم٢ سوم قضیه ارائه از قبل

باشد. (نزولی) صعودی

ترتیب به آن D-spectrum احتمال بردار شبکه هر برای که باشند T٢ و T١ عمرهای طول با وضعیتی دو شبکه دو کنید فرض .۴.٣ قضیه

متغییرهای �دهد. رخ {N(t), t ≥ ٠} تجدید فرایند براساس شبکه یک مولفه�های شکست کنید فرض همچنین می�شود. تعریف f٢ و f١

اکنون بگیرید. نظر در را Y١, · · · , Yk نامنفی و توزیع هم مستقل، تصادفی

.T١ ≤s.t T٣ آنگاه f١ ≤s.t f٢ اگر •

.T١ ≤hr T٢ آنگاه باشد افزایشی شکست نرخ تابع با تصادفی متغیر یک Y١ و f١ ≤hr f٢ اگر •

.T١ ≤lr T٢ آنگاه باشد مقعر Y١ چگالی تابع لگاریتم و f١ ≤lr f٢ اگر •

ترتیب Y١,١ ≤s.t Y٢,١ آنگاه باشند یکسانی ساختار دارای شبکه دو اگر که گرفت نتیجه می�توان ۴.٣ قضیه فرضیات تحت .۵.٣ گزاره

می�دهد. نتیجه را T١ ≤s.t T٢ تصادفی

و باشد IFR متوالی مولفه دو شکست بین زمان توزیع تابع که کنید فرض همچنین باشد. برقرار ۴.٣ قضیه شرایط که کنید فرض .۶.٣ قضیه

آنگاه P١(t) ≤s.t P٢(t) اگر صورت این در است. شده تعریف ١۴ در Pk(t) که باشند شبکه دو این با متناظر ترتیب به P٢(t) و P١(t)

.T١ ≤hr T٢

. X ≤mrl Y گرفت نتیجه می�توان آنگاه است برقرار X ≤hr Y رابطه تصادفی متغیر دو بین که زمانی می�دانید که همانطور

آنگاه باشد IFR ،Y١ اگر ۴.٣ قضیه فرضیات تحت .٧.٣ گزاره

. T١ ≤mrl T٢ آنگاه f١ ≤hr f٢ اگر •

٢Increasing Failure Rate(Decreasing Failure Rate)

٩۴٧



. T١ ≤mrl T٢ آنگاه P١(t) ≤st P٢(t) اگر •

P (T١ ≤ T٢) احتمال محاسبه شبکه دو کارایی مقایسه برای عالقه مورد مسائل از باشد. شبکه دو عمر طول T٢ و T١ کنید فرض

(٢٠١٣) همکاران و زاده باشد.زارع P (T١ ≤ T٢) ≥ ١
٢ اگر است بیشتر اول شبکه عمر طول از دوم شبکه عمر طول است.

و f١ = (f١١, · · · , f١n) آن احتمال بردارهای و باشد مولفه m و n با ترتیب به شبکه دو عمر طول T٢ و T١ که کنید فرض .٨.٣ قضیه

و {N١(t), t ≥ ٠} مستقل شمارشی فرایند اساس بر شبکه مولفه�های شکست که کنید فرض همچنین و باشند f٢ = (f٢١, · · · , f٢n)

: داریم آنگاه کنیم تعریف iام شبکه در jام مولفه شکست فرارسیدن زمان را Si,j کنید فرض دهد. رخ ترتیب به {N١(t), t ≥ ٠}

P (T١ ≤ T٢) =
n∑
k=١

m∑
l=١

f١kf٢lP (S١,k ≤ S٢,l). (٢٠)

بیشتر S٢,l اگر است P (S١,k ≤ S٢,k) احتمال از آمیخته�ای P (T١ ≤ T٢) که، است این گرفت می�توان تغییر این از که جالبی نتیجه

است. بیشتر اول شبکه عمر طول از دوم شبکه عمر طول آنگاه باشد kها و l تمام برای S١,k از
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متغیره دو های توزیع در تقارن سنجش

حیدری٣ پوردرویش احمد امیرجهانشاهی٢، سیدمهدی ،١ نخعی نیما

کرمان واحد اسالمی آزاد دانشگاه پایه، علوم دانشکده ریاضی، ١گروه

مشهد فردوسی دانشگاه رياضی، علوم دانشکده آمار، ٢گروه

مازندران-بابلسر دانشگاه رياضی، علوم دانشکده آمار، ٣گروه

می قرار ارزیابی مورد متغیره، دو حالت برای و معرفی را متغیره چند تقارن سنجش های شاخص ترین مهم از تعدادی مقاله این در چکیده:

برای سازی شبیه از حاصل نتایج به توجه با و بررسی شده، شناخته نامتقارن و متقارن متغیره دو های توزیع تحت را ها شاخص توان دهیم.

کنیم. می معرفی حالت این در تقارن دادن نشان برای را ها شاخص توانمندترین متفاوت، های نمونه حجم

متغیره. دو تقارن سنجش های شاخص توان، چولگی، تقارن، کلیدی: واژه�های

58J70، 62H10، 97K80. :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١
نیست شده شناخته خوبی به متغیره چند حالت در مساله این اما باشد، می شده شناخته تقریباً متغیره تک حالت در احتمال توزیع یک تقارن

بیضوی، کروی، تقارن شود. می مطرح مرکزی و عالمت ای، زاویه بیضوی، کروی، تقارن جمله از تقارن، نوع چندین حالت دراین طرفی از و

متقارن توزیع بطوریکه کرد محدود پیش از بیش را (٢٠٠٨) زوگرافوس مفهوم چهار این توان می و دارند بیشتری کاربرد ای زاویه و ساده

دهد. می قرار پوشش تحت را ای زاویه تقارن ساده، متقارن توزیع و ساده متقارن بیضوی، متقارن توزیع و باشد می نیز بیضوی متقارن کروی،

متغیره دو چولگی های شاخص ٢

(mardia) ماردیا شاخص ١.٢
باشند. Σ کواریانس ماتریس و µ میانگین با توزیع هم و مستقل Y و X تصادفی بردارهای کنیم می فرض

صورت به را متغیره چند چولگی شاخص ترین مهم (١٩٧٠)١ ماردیا

β١,٢ = E((X − µ)′Σ−١(Y − µ))٣ =
∑
r,s,t

∑
r′,s′,t′

σrr
′
σss

′
σtt

′
µ′r,s,tµr′,s′,t′

nimanakhaee04@yahoo.com : نخعی ١نیما

١Mardia



(١٩٧۴) ماردیا معیار این همچنین باشد، می µijk = E[(yi−µi)(yj−µj)(yk−µk)] و Σ−١ ماتریس (i, i′) عضو ،σii
′
آن در که

شود می تعریف زیر فرم به X١, X٢, . . . , Xn ی نمونه برای

b١,p = n
n∑

r,s=١
d٣rs

توزیع برای تنها نه ،β١,p معیار باشند. می S = ١
n

∑n
i=١(Xi− X̄)(Xi− X̄)′ و drs = ١

n (Xr − X̄)′S−١(Xs− X̄) آن در که

شود. می صفر بیضوی، متقارن های توزیع از گسترده کالس یک در بلکه متغیره چند نرمال

(m.a) افیفی و مالکویچ شاخص ٢.٢
از متفاوتی معیار (١٩٧٣)٣ افیفی و مالکویچ (١٩٧٣) افیفی و مالکویچ چولگی از متفاوتی معیار ١٩٧٣ سال در افیفی٢ و مالکویچ

ی نمونه توزیع هم و مستقل تصادفی متغیرهای از دنباله یک کنیم می فرض کردند. معرفی ثابت مقیاس و مکان با متغیره چند چولگی

هر برای باشد، بعدی d فضای در واحد کره یک Ωd = {x ∈ Rd, ∥x∥ = ١} و Rd فضای روی تصادفی نقاط از XN , . . . , X٢, X١

شود می تعریف زیر فرم به و باشد می β١(u) ،u ی متغیره تک معیار یک ،u ∈ Ωd

β١(u) =
(E(uT (X − E(x)))٢(٣

(V ar(uTX))٣

=
n[
∑

١≤i≤n(u
T (Xi − X̄))٢[٣

[
∑

١≤i≤n(u
T (Xi − X̄))٣[٢

β١(u) =
(E(uT (X − E(x)))٢(٣

(V ar(uTX))٣
=
n[
∑

١≤i≤n(u
T (Xi − X̄))٢[٣

[
∑

١≤i≤n(u
T (Xi − X̄))٣[٢

,

کردند تعریف ذیل صورت به را متغیره چند چولگی معیار افیفی و مالکویچ باشد. می نمونه میانگین آن X̄در که

β∗١ = sup
u∈Ωd

β١(U)

که زیر چولگی معیار وافیفی مالکویچ باشد. شده تعریف Z = Σ−
١
٢ (X −E(X)) شکل به و X ی شده استاندارد متغیر یک Z اگر حال

کردند بیان را دارد تری آسان نسبتاً ی محاسبه

β∗١ = sup[E(uTX)٣]٢ = sup
u∈Ωd

(
١√
n

∑
١≤i≤n

(uT zi)
٢(٣.

٢Malkovich & Afifi

٣Malkovich & Afifi
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(b.b.q) کویرز و برایتو باالکریشان، شاخص ٣.٢
C١ = E((UTZ)٣) گرفتن نظر در با و (β∗١) افیفی و مالکویچ معیار شده�ی استاندارد فرم تصحیح با ۴ (٢٠٠٧) کویرز و برایتو باالکریشان،

زیر صورت به که دادند. ارائه تعریفی u جهت در Z = Σ−
١
٢ (X − E(X)) شده استاندارد متغیر و چولگی عالمت معیار یک عنوان به

شود می بیان
T =

∫
Ωd

uC١(u)dλ(u)

کردند ارائه را زیر کمیت استنباطی اهداف برای عددی معیار یک آوردن بدست منظور به و باشد می واحد ی کره روی چرخش معیار λ که
Q = TTΣzT

باشد. می Z کواریانس ماتریس ،Σz که

برای jو٢,٢ j۴ تعریف با حال نیست. عملی Ω واحد کره روی منفرد جمالت از تعدادی روی گیری انتگرال از استفاده با ،T ی محاسبه اما

. شود می رفع مشکل این ١ ≤ i, j ≤ d و i ̸= j

j۴ =

∫
Ωd

X۴
j dλ(x) =

٣
d(d+ ٢)

و
j٢,٢ =

∫
Ωd

X٢
iX

٢
j dλ(x) =

١
d(d+ ٢)

شود می تعریف زیر صورت به T rامین ندارد. بستگی j و i از متفاوتی های انتخاب به ها انتگرال

Tr = j۴E(X٣
r ) + ٣

∑
i ̸=r

j٢,٢E(X٢
iXr).

باشد. می α آزمون سطح در χ(٢)٢ توزیع دارای متغیره دو حالت در Q که شود دقت

(song) سانگ شاخص ۴.٢
شکل به (١٩۶١) رنی که ،λ مرتبه از ۶ رنی آنتروپی ی برپایه توزیع شکل مقیاس از متفاوت کامال معیاری ۵(٢٠٠١) سانگ

IR(λ) = IR(λ, f) =
١

١− λ log

∫
fλdx

نمود معرفی زیر صورت به بود، شده بیان
S(f) = −٢ d

dλ
IR(١) = V ar(log(f(x)))

و باشد می S(f) = S(g) آنگاه ،f(x) = σ−١g(X−µσ ) اگر که معنی بدین باشد، می ثابت مقیاس و مکان شاخص با معیار یک که

است. تجربی مقدار یک آن رد ناحیه
۴Balakrishan، Brito& Quiroz

۵Song

۶Renyi
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(srivastava) سریواستاوا شاخص ۵.٢
متعامد ماتریس یک Γ = (γ١, . . . , γp) کنیم فرضمی گیریم. می نظر در کواریانسΣرا ماتریس و µ میانگین Xبا بعدی P تصادفی بردار

Fiو = γTi Y اینکه فرض با باشند. می Σ ویژه مقادیر λ١, . . . , λp که Dλ = diag(λ١, . . . , λp) و ΓTΣΓ = Dλ بطوریکه است

شود می بیان زیر صورت به ٧(١٩٨۴) سریواستاوا معیار سپس ،θi = γTi µ

β٢١p =
١
p

p∑
i=١
{E(Fi − θi)٣

λ
٣
٢
i

}٢.

بطوریکه باشیم، داشته متغیره چند جامعه یک از nتایی نمونه یک کنیم می فرض حال

S = n−١
n∑
i=١

(Xi − X̄)(Xi − X̄)′, X̄ = n−١
n∑
i=١

Xi.

S ویژه مقادیر w١, . . . , wp Dwو = diag(w١, . . . , wp) Hکه ′SH = Dw بطوریکه باشد، متعامد ماتریس Hیک اینکه فرض با و

i = ١, . . . , p, j = ١, . . . , nبرایȳi = n−١
∑n
i=١ yij yijو = h′iXj Hباشد، = (h١, . . . , hp) که این به توجه با باشند. می

شود می تعریف زیر صورت به ای نمونه چولگی معیار

b٢١p =
١
p

p∑
i=١
{w

٣
٢
i

n∑
j=١

(Yij − Ȳi)٣/n}٢.

باشد. می آزادی Pدرجه با مربع کای توزیع دارای nP۶ b
٢
١p بزرگ nهای برای و

(m.r.s) سیکی و روهاتگی موری، شاخص ۶.٢
صورت به معیاری (١٩٩٣) همکارانش و موری

S(X) = E(∥Z∥٢Z)

می را ٨ سیکی و روهاتگی موری، معیار باال، تعاریف به توجه با کردند. پیشنهاد متغیره چند چولگی بیان برای را Z = Σ−
١
٢ (X − µ) که

نمود تعریف نیز زیر شکل به توان

S(X) = E(∥Z∥٢Z) = E((zz′)z) =
d∑
i=١

E(z٢i Z) = E(
d∑
i=١

z٢i Z١, . . . ,
d∑
i=١

z٢i Zd)

باشند. می Xها شده�ی استاندارد فرم zها که b̄١,d = ١
n٢

∑n
i=١
∑n
j=١ z

′
izj∥zi∥٢∥zj∥٢ بصورت آن ای نمونه معیار و

٧Srivastava

٨Mori، Rohatgi & Szekly
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(kollo) کالو شاخص ٧.٢
دیگری متغیره چند چولگی معیار باشد، نداشته وجود همیشه سوم مرتبه ترکیبی گشتاور شاید که جا آن از همکارانش و موری شاخص به توجه با

کنیم. می تعریف را باشد، می سوم مرتبه گشتاورهای همه شامل ٩که (٢٠٠۴) کالو توسط

b(X) بعدی d بردار حال باشد، می X ی شده استاندارد فرم که Z = Σ−
١
٢ (X − µ) و بعدی d تصادفی بردار یک X که کنیم می فرض

کنیم می تعریف زیر صورت به X کجی بردار بعنوان را
b(X) = Id×dm٣(Z) = E(

∑
ij

(zizj)Z)

باشد می مرتبط ماردیا چولگی معیار با که
∥b(X)∥٢ =

∑
i,j

[E(zizjzk)]
٢ = β١,d(X)

شود می تعریف زیر صورت به و b̂(X) با b(X) برآورد و
b̂(X) =

١
n
Ip×p.

n∑
i=١

(ziz
′
i ⊗ zi)

است. zi = s−
١
٢ (xi − x̄) که

(m.m) ماردیا و موری ترکیبی شاخص ٨.٢
دهیم. می شرح را شده بیان (٢٠٠۶) کریگر و بنجامینی توسط ماردیا معیار و همکارانش و موری معیار ترکیب از استفاده با که را معیاری حال

E({(X − µ)′Σ−١(X − بطوریکه باشد Σ کواریانس ماتریس و µ میانگین با بیضوی متقارن توزیع یک دارای X که کنیم می فرض

باشد. µ)}٣) <∞

α̂٢ = ٣
d (

r̂۶
d+٢ − و α̂١ = ۶r̂۶

d(d+٢)(d+۴) توجه با و باشد سیکی و روهاتگی موری، چولگی معیار b̄١,d و ماردیا چولگی معیار b١,p اگر

شود می تعریف زیر صورت به r̂ بطوریکه ٢r̂۴ + d(d+ ٢))

r̂٢k =
١
n

n∑
i=١

(z′izi)
k.

باشد می آزادی درجه ۴ با مربع کای توزیع دارای دومتغیره حالت در که باشد، می آزادی درجه
(
d+٢
٣
)
با مربع کای توزیع دارای ذیل معیار آنگاه

رود می کار به بیضوی تقارن آزمون برای معیار یک عنوان به و

nb≈١,d =
n

α̂١
b١,d −

٣(α̂٢ − α̂١)
(d+ ٢)α̂١α̂٢

.nb̄١,d.

٩Kollo
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گیری نتیجه و سازی شبیه ٣

سازی شبیه روند ١.٣
بحرانی مقادیر یکسان، و مشابه نتایج و تجربه به بنا کنیم. می محاسبه شده ذکر معیارهای تمام برای را متقارن های توزیع ٩۵ام صدک ابتدا

توان و متقارن های توزیع برای را ها شاخص اول نوع خطای سپس گیریم. می نظر در بحرانی مقادیر عنوان به را ١ جدول نرمال توزیع تحت

ارزیابی برای متغیره دو نمایی و چوله تی چوله، نرمال کوشی، تی، نرمال، های توزیع از همچنین و محاسبه متقارن نا های توزیع تحت معیارها

مطلوبیت بیانگر نامتقارن، های توزیع برای مقادیر بودن بزرگ و متقارن های توزیع برای مقادیر بودن کوچک کنیم. می استفاده ها شاخص

باشد. می شاخص

H٠ فرضیه تحت تکرار بار ١٠٠٠٠ با {١۵,٣٠,۵٠,٧٠,١٠٠,٢٠٠} های n برای محاسبات و R افزار نرم با شده انجام سازهای شبیه

شود. می انجام توزیع، بودن متقارن یعنی

جداول

گیری نتیجه ٢.٣
مقادیر ها شاخص همه ۵ و ٢ جداول مذکور پارامترهای با چوله تی و تی های توزیع تحت معیارها اول نوع خطای مقادیر گرفتن درنظر با

و song ،srivastava ،m.r.s شاخص بعد های رتبه در و تر کم مقادیر دیگر های شاخص به نسبت m.m و m.a اما دارند، مناسبی

یکسان تفریباً ۴ جدول متقارن چوله نرمال توزیع برای معیارها اول نوع خطای مقادیر باشند. می تری مطلوب اول نوع خطای دارای kollo

،b.b.q ،mardia های معیار ها آن میان از اما دهند، می نشان اول نوع خطای برای را مناسبی مقادیر ها شاخص و هستند هم به نزدیک و

هستند. مناسب ترتیب به kollo ،m.r.s ،srivastava ،songشاخص بعد های رتبه در و بهتر دیگر های شاخص به m.mنسبت m.aو

تر کوچک مقادير چه هر دانيم می که همانطور باشند. می ها شاخص اول نوع خطای مقادیر ٣ جدول مقادیر و است متقارن کوشی توزیع اما

بودن ایستا توزیع به این که باشند نظر مد توزیع تقارن دهنده نشان خوبی به نتوانستند ها شاخص و است. بهتر بررسی مورد شاخص باشند،

دارد. اشاره کوشی توزیع چوله، های توزیع و بیضوی متقارن های توزیع میان توزیعی یعنی

ها شاخص میان از باشند. می شده، بیان پارامترهای با نامتقارن چوله نرمال توزیع تحت ها شاخص توان ی دهنده نشان ۶ جدول مقادیر

معرف تواند نمی b.b.q اول نوع خطای به توجه با اما هستند، تری بزرگ توان مقادیر دارای m.m و m.r.s ،kollo ، b.b.q ،mardia

های شاخص باشند. می ها شاخص توان بیانگر مقادیرش و نامتقارن ٧ جدول مذکور پارامترهای با چوله تی توزیع همچنین باشد. خوبی

mardia بزرگ نسبتاً اول نوع خطای به توجه با اما هستند، دارا باالیی و خوب توان دارای m.m و m.r.s ،kollo ،b.b.q ،mardia

برای همچنین باشند. می ها شاخص برترین ترتیب به m.r.s و kollo ،m.m ترتیب این به باشند، خوبی های معرف توانند نمی b.b.q و

نشان ٨ جدول مقادیر است، نامتقارن متغیره دو نمایی توزیع دهند. می نشان را خوبی توان m.a و srivastava معیارهای بزرگ های n

در اما هستند، باالیی و مناسب توان دارای kollo و m.r.s ،srivastava ،mardia های شاخص باشند. می ها شاخص توان ی دهنده

٩۵۴



(ρ = ٠٫ دومتغیره(۵ نرمال توزیع با معیارها بحرانی مقادیر جدول :١ جدول
N mardia m.a b.b.q song srivastava m.r.s kollo m.m

۵ ١٫ ۵١٩ ٨۴٫ ٣١ ١٢٫ ٨٨ ٣١٫ ۵٠٢ ٢٫ ١١٩ ١٫ ٠۵٠ ١٫ ١٢٨ ٨٫ ٣۴٨

١٫ ٠٣١ ١٫ ١٣١

١٠ ۴٫ ۴۵٧ ١٩٣٫ ٧٠ ۵٫ ۶۴٩ ٣٫ ٠۴٢ ۴٫ ١۴٢ ١٫ ١٧۶ ١٫ ٢٢۵ ١٫ ۶٩٧

١٫ ١٨٨ ١٫ ١٣٩

١۵ ۵٫ ٨۶٠ ٢٧۵٫ ٧٢ ٣٫ ۶١١ ١٫ ۴٩۴ ۵٫ ١۴٢ ١٫ ٠٩۴ ١٫ ١٣٠ ٠٫ ٣٨٠

١٫ ٠٨۶ ١٫ ١١٢

٢٠ ۶٫ ٧٩٧ ٣٠٠٫ ۶۴ ٢٫ ٧١٨ ١٫ ١٣١ ۵٫ ۴٠٨ ١٫ ٠٢ ١٫ ٠۶۶ ٠٫ ١۶٢

١٫ ٠٢ ١٫ ٠٩٧

٢۵ ٧٫ ٢٨٩ ٣۶٨٫ ٠٢ ٢٫ ٠٨٣ ١٫ ٢٠۵ ۵٫ ٨١۶ ٠٫ ٩۴١ ٠٫ ٨٩۵ ٠٫ ٠٨۵

٠٫ ٩۵٣ ٠٫ ٩١٢

٣٠ ٧٫ ٧۵٢ ۴٠٢٫ ١١ ١٫ ٨٣٣ ١٫ ١۴٢ ۶٫ ٠۶۶ ٠٫ ٨٨۴ ٠٫ ٩۴٩ ٠٫ ٠۴٩

٠٫ ٨٧٧ ٠٫ ٩٣١

٣۵ ٧٫ ٩٣٩ ۴٣۶٫ ٩۶ ١٫ ۵٠۴ ١٫ ٣٠٠ ۶٫ ٢٣١ ٠٫ ٨۶٠ ٠٫ ٨۴٨ ٠٫ ٠٣١

٠٫ ٨۵۵ ٠٫ ٨٧١

۴٠ ٨٫ ٣۶۶ ۴٢۵٫ ٨۵ ١٫ ٣۶٣ ١٫ ٠٧٩ ۶٫ ۴٠٧ ٠٫ ٧٩۶ ٠٫ ٧۴۶ ٠٫ ٠٢٢

٠٫ ٨٠٧ ٠٫ ٧۵۶

۴۵ ٨٫ ۵۶٢ ۴۴٠٫ ۴٩ ١٫ ١٧٧ ١٫ ٢١١ ۶٫ ٣٩٩ ٠٫ ٧۶٠ ٠٫ ٧٢٨ ٠٫ ٠١۴

٠٫ ٧۵۶ ٠٫ ٧٣٢

۵٠ ٨٫ ۵٢٣ ۵٠۴٫ ٣٨ ٠٫ ٩٨۶ ١٫ ١١٧ ۶٫ ٣٧۴ ٠٫ ٧٣٨ ٠٫ ٧۶٠ ٠٫ ٠١١

٠٫ ٧۴٣ ٠٫ ٧۶٨

۶٠ ٨٫ ۶۶٩ ۵٠۵٫ ٣۵ ٠٫ ٨۴٢ ١٫ ٢٠٠ ۶٫ ۴٣۵ ٠٫ ۶٨٠ ٠٫ ٧٠٢ ٠٫ ٠٠۶

٠٫ ۶٧۶ ٠٫ ٧٠٢

٧٠ ٨٫ ٧٩٩ ۴٨۶٫ ١٠ ٠٫ ٧١٣ ١٫ ١٧٩ ۶٫ ٢٣۴ ٠٫ ۶٣۵ ٠٫ ۶٠٠ ٠٫ ٠٠۴

٠٫ ۶٣٣ ٠٫ ۵٩٣

٨٠ ٩٫ ١۴۴ ۴۴٧٫ ٢٨ ٠٫ ۶٣۶ ١٫ ١٣٢ ۶٫ ۶۵۶ ٠٫ ۶١۴ ٠٫ ۵٨٧ ٠٫ ٠٠٣

٠٫ ۶٠٧ ٠٫ ۶١٨

٩٠ ٨٫ ٩۶٣ ۵٢۶٫ ٢٨ ٠٫ ۵۶٩ ١٫ ١٨٧ ٧٫ ٠١٩ ٠٫ ۵۶۶ ٠٫ ۵٢٠ ٠٫ ٠٠٢

٠٫ ۵۶٩ ٠٫ ۵٣١

١٠٠ ٩٫ ١٩٠ ۵٠٩٫ ٠۵ ٠٫ ۴٩۴ ١٫ ١٧٨ ۶٫ ٨٣۶ ٠٫ ۵٣٩ ٠٫ ۵۵٩ ٠٫ ٠٠١

٠٫ ۵۴٣ ٠٫ ۵٨۴

٢٠٠ ٩٫ ٢٢۶ ۵٨۵٫ ٧۶ ٠٫ ٢۴١ ١٫ ٣٣۵ ٧٫ ٠٩٩ ٠٫ ٣٩٠ ٠٫ ۴١٣ ٠٫ ٠٠٠٢

٠٫ ٣٧٧ ٠٫ ۴٠۵

٩۵۵



(ρ = ٠٫ ۵, df = دومتغیره(١۵ تی توزیع با معیارها اول نوع خطای مقادیر جدول :٢ جدول
N mardia m.a b.b.q song srivastava m.r.s kollo m.m

١۵ ٠٫ ٠٩۶ ٠٫ ٠٩۶ ٠٫ ١۴٣ ٠٫ ٠۶٧ ٠٫ ٠٧٨ ٠٫ ١٠۵ ٠٫ ١٠٢ ٠٫ ٠٩۵

٣٠ ٠٫ ١٣۵ ٠٫ ٠٧۶ ٠٫ ١۵٣ ٠٫ ١١٠ ٠٫ ١٠۴ ٠٫ ١٢۶ ٠٫ ١٠٠ ٠٫ ٠٩٠

۵٠ ٠٫ ١۶۴ ٠٫ ٠٩٧ ٠٫ ١٧٨ ٠٫ ١٣۵ ٠٫ ١٢۴ ٠٫ ١٣٨ ٠٫ ١٢٧ ٠٫ ٠٨١

٧٠ ٠٫ ١٨۴ ٠٫ ١٢٧ ٠٫ ١٨١ ٠٫ ١٢٧ ٠٫ ١٣١ ٠٫ ١۴٨ ٠٫ ١۶٠ ٠٫ ٠٨۶

١٠٠ ٠٫ ٢٠٠ ٠٫ ١٢٨ ٠٫ ١٩١ ٠٫ ١٣٧ ٠٫ ١٢٨ ٠٫ ١۵٨ ٠٫ ١٣١ ٠٫ ١۴٢

٢٠٠ ٠٫ ٢۴٨ ٠٫ ١٣١ ٠٫ ٢١۶ ٠٫ ١٩٠ ٠٫ ١۵۶ ٠٫ ١٨۴ ٠٫ ١٨١ ٠٫ ٠۶١

(ρ = ٠٫ دومتغیره(۵ کوشی توزیع با معیارها اول نوع خطای مقادیر جدول :٣ جدول
N mardia m.a b.b.q song srivastava m.r.s kollo m.m

١۵ ٠٫ ٨٨٧ ٠٫ ۵۵٠ ٠٫ ٩٧٧ ٠٫ ٧٣۴ ٠٫ ٧٩۴ ٠٫ ۵١۴ ٠٫ ۵٣٩ ٠٫ ٩١۶

٣٠ ٠٫ ٩٧٩ ٠٫ ٧۶۶ ٠٫ ٩٩٨ ٠٫ ٨٩٠ ٠٫ ٩١۴ ٠٫ ۵٨٨ ٠٫ ۵٩۶ ٠٫ ٩۴۴

۵٠ ٠٫ ٩٩۵ ٠٫ ٩٠٣ ٠٫ ٩٩٩ ٠٫ ٩۶۴ ٠٫ ٩۶١ ٠٫ ۶١٢ ٠٫ ۶٢٧ ٠٫ ٩۵٨

٧٠ ٠٫ ٩٩٨ ٠٫ ٩۶٣ ١٫ ٠ ٠٫ ٩٨١ ٠٫ ٩٧٨ ٠٫ ۶١۵ ٠٫ ۶٢٢ ٠٫ ٩۶٠

١٠٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٩٨٣ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٩٨۵ ٠٫ ۶٢۵ ٠٫ ۶٣۵ ٠٫ ٩۶۴

٢٠٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٩٩٧ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٩٩٧ ٠٫ ۶۴١ ٠٫ ۶٢۶ ٠٫ ٩٧٢

(µ = (٠, ٠), Omega = matrix(c(١, ٠٫ ۵, ٠٫ ۵, ١), ٢), α = (٠, ٠)) چوله نرمال توزیع معیارها اول نوع خطای مقادیر جدول :۴ جدول
N mardia m.a b.b.q song srivastava m.r.s kollo m.m

١۵ ٠٫ ٠۵٣ ٠٫ ٠۴٩ ٠٫ ٠۵۵ ٠٫ ٠۴٧ ٠٫ ٠۴٧ ٠٫ ٠٧٢ ٠٫ ٠۶۴ ٠٫ ٠۵٢

٣٠ ٠٫ ٠۵١ ٠٫ ٠۵٧ ٠٫ ٠۴٧ ٠٫ ٠۶۶ ٠٫ ٠۵١ ٠٫ ٠٨٢ ٠٫ ٠۶۴ ٠٫ ٠۵٩

۵٠ ٠٫ ٠۴٩ ٠٫ ٠۴٢ ٠٫ ٠۵۵ ٠٫ ٠۴٣ ٠٫ ٠۴٨ ٠٫ ٠٧١ ٠٫ ٠۵٩ ٠٫ ٠۴٩

٧٠ ٠٫ ٠۴۶ ٠٫ ٠۵۴ ٠٫ ٠۵١ ٠٫ ٠۴٣ ٠٫ ٠۴٩ ٠٫ ٠٧٣ ٠٫ ١٠٨ ٠٫ ٠۵٢

١٠٠ ٠٫ ٠۵١ ٠٫ ٠۵٨ ٠٫ ٠۵۴ ٠٫ ٠۵٢ ٠٫ ٠۵١ ٠٫ ٠٧٩ ٠٫ ٠۵٧ ٠٫ ٠٩۵

٢٠٠ ٠٫ ٠۴٩ ٠٫ ٠۵١ ٠٫ ٠۴٩ ٠٫ ٠۶٣ ٠٫ ٠۵٢ ٠٫ ٠٨٠ ٠٫ ٠۶٨ ٠٫ ٠٣۶

بهترین ترتیب به srivastava و kollo ،m.r.sشاخص ترتیب این به باشد. خوبی معرف تواند mardiaنمی اول نوع خطای گرفتن نظر

عنوان به را m.r.s و kollo معیار نامتقارن و متقارن های توزیع با معیارها سنجش نتایج به توجه با حال گیریم. می نظر در ها شاخص

کنیم. می معرفی تقارن سنجش های شاخص بهترین

مراجع
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٩۵۶



(µ = (٠, ٠), Omega = matrix(c(١, ٠٫ ۵, ٠٫ ۵, ١), ٢), α = (٠, ٠), df = ١۵) چوله تی توزیع با معیارها اول نوع خطای مقادیر جدول :۵ جدول
N mardia m.a b.b.q song srivastava m.r.s kollo m.m

١۵ ٠٫ ١٠٠ ٠٫ ٠٧۴ ٠٫ ١٣٨ ٠٫ ٠٨۶ ٠٫ ٠٨۵ ٠٫ ١٠۴ ٠٫ ١٠٢ ٠٫ ٠٩١

٣٠ ٠٫ ١٣٩ ٠٫ ١٠٠ ٠٫ ١۵٠ ٠٫ ١٠١ ٠٫ ١٠۶ ٠٫ ١٢۶ ٠٫ ١٠۵ ٠٫ ٠٨٨

۵٠ ٠٫ ١۶٧ ٠٫ ٠٩٩ ٠٫ ١٨٠ ٠٫ ١٠۵ ٠٫ ١٢۶ ٠٫ ١٣٨ ٠٫ ١٣٢ ٠٫ ٠٧٨

٧٠ ٠٫ ١٨۵ ٠٫ ١١٢ ٠٫ ١٨۴ ٠٫ ١۴٢ ٠٫ ١٣٢ ٠٫ ١۴۵ ٠٫ ١۵٢ ٠٫ ٠٨٢

١٠٠ ٠٫ ٢٠۵ ٠٫ ١٣۵ ٠٫ ١٩٣ ٠٫ ١٣٨ ٠٫ ١٣٧ ٠٫ ١۵۶ ٠٫ ١۴٩ ٠٫ ١٣٨

٢٠٠ ٠٫ ٢۴٣ ٠٫ ١۴٢ ٠٫ ٢١۴ ٠٫ ١٧٧ ٠٫ ١۵٣ ٠٫ ١٧۴ ٠٫ ١۵۴ ٠٫ ٠۶۵

(µ = (٠, ٠), Omega = matrix(c(١, ٠٫ ۵, ٠٫ ۵, ١), ٢), α = (۴, ۴)) چوله نرمال توزیع با معیارها توان مقادیر جدول :۶ جدول
N mardia m.a b.b.q song srivastava m.r.s kollo m.m

١۵ ٠٫ ١١۵ ٠٫ ٠۶٩ ٠٫ ٢١٠ ٠٫ ٠۶۵ ٠٫ ١٠۶ ٠٫ ٢١٨ ٠٫ ٢١٢ ٠٫ ۵٢٣

٣٠ ٠٫ ٢٢۴ ٠٫ ١٢۴ ٠٫ ۴٣٠ ٠٫ ٠٧٨ ٠٫ ١٧۶ ٠٫ ٣٨٨ ٠٫ ٣۴٢ ٠٫ ٨٨۶

۵٠ ٠٫ ۴٢٠ ٠٫ ٢١۴ ٠٫ ٧٧١ ٠٫ ٠٧٠ ٠٫ ٢٨٢ ٠٫ ۵۴۶ ٠٫ ۵١۵ ٠٫ ٩٩٠

٧٠ ٠٫ ۵٩٧ ٠٫ ٣۶٣ ٠٫ ٩٢۶ ٠٫ ٠۴٩ ٠٫ ٣۴۵ ٠٫ ۶٨٩ ٠٫ ٧۴۶ ٠٫ ٩٩٩

١٠٠ ٠٫ ٧٨٩ ٠٫ ۵٩٧ ٠٫ ٩٩۴ ٠٫ ٠٧٣ ٠٫ ۴٣۴ ٠٫ ٨٢۴ ٠٫ ٨٠٧ ١٫ ٠

٢٠٠ ٠٫ ٩٩۴ ٠٫ ٩٢٢ ١٫ ٠ ٠٫ ٠۶۵ ٠٫ ٧٠٣ ٠٫ ٩٨۵ ٠٫ ٩٧۵ ١٫ ٠

(µ = (−٠٫ ٠٫−,١ ١), Omega = matrix(c(١, ٠٫ ۵, ٠٫ ۵, ١), ٢), α = (۵, ۵), df = ١۵) چوله تی توزیع با معیارها توان مقادیر جدول :٧ جدول
N mardia m.a b.b.q song srivastava m.r.s kollo m.m

١۵ ٠٫ ١٩٨ ٠٫ ١١٧ ٠٫ ٢۵٨ ٠٫ ١١٢ ٠٫ ١٨٩ ٠٫ ٣۴۴ ٠٫ ٣۵٩ ٠٫ ۴٩۴

٣٠ ٠٫ ۴٠۴ ٠٫ ٢٣٧ ٠٫ ۴٧٠ ٠٫ ١۴٨ ٠٫ ٣٣٢ ٠٫ ۵٧۵ ٠٫ ۵٢۶ ٠٫ ٧٩٣

۵٠ ٠٫ ۶۵٣ ٠٫ ٣۵۶ ٠٫ ٧٨١ ٠٫ ١۵٩ ٠٫ ۴٩٣ ٠٫ ٧۵۶ ٠٫ ٧٣٢ ٠٫ ٩۴٣

٧٠ ٠٫ ٨١٩ ٠٫ ۵٩٨ ٠٫ ٩٢٢ ٠٫ ١۶١ ٠٫ ۶٠۶ ٠٫ ٨٨۵ ٠٫ ٩١٩ ٠٫ ٩٧۶

١٠٠ ٠٫ ٩۴٧ ٠٫ ٧۶٨ ٠٫ ٩٩٠ ٠٫ ٢٠۶ ٠٫ ٧٢٩ ٠٫ ٩۵٣ ٠٫ ٩۴٣ ٠٫ ٩٩٠

٢٠٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٩٩١ ١٫ ٠ ٠٫ ١٩٢ ٠٫ ٩٣٠ ٠٫ ٩٩٩ ٠٫ ٩٩٩ ٠٫ ٩٩۶
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٩۵٧



متغیره دو نمایی توزیع با معیارها توان مقادیر جدول :٨ جدول
N mardia m.a b.b.q song srivastava m.r.s kollo m.m

١۵ ٠٫ ۶۶٣ ٠٫ ٢٢٢ ٠٫ ٠١٠ ٠٫ ٢٩۶ ٠٫ ۵٩٧ ٠٫ ٧٣٢ ٠٫ ٧١٢ ٠٫ ٠١

٣٠ ٠٫ ٩۵٧ ٠٫ ۴٣٣ ٠٫ ٠١٣ ٠٫ ٣۴٩ ٠٫ ٩٢١ ٠٫ ٩۶٩ ٠٫ ٩۵۶ ٠٫ ٠٠١

۵٠ ٠٫ ٩٩٩ ٠٫ ۶٧٨ ٠٫ ٠٢٠ ٠٫ ٣۵۵ ٠٫ ٩٩۶ ٠٫ ٩٩٩ ٠٫ ٩٩٩ ٠٫ ٠

٧٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٨۵۶ ٠٫ ٠٢٧ ٠٫ ٣۴٩ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٠

١٠٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٩٧٢ ٠٫ ٠۴٧ ٠٫ ۴٠٢ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٠

٢٠٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٢١۴ ٠٫ ٣٨٢ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٠

Mardia, K. V. (1970). Measures of multivariate skewness and kurtosis with applications. Biometrika, 57,

519–530.

Mardia, K. V. (1974). Applications of somemeasures of multivariate skewness and kurtosis in testing normality

and robustness studies. Sankhya Ser., 36, 115–128.

Mori, T. F., Rohatgi, V. K., & Szekely, G. J. (1993). On multivariate skewness and kurtosis. Theory Probab.

Appl., 38, 547–551.

Renyi, A. (1961). On measures of entropy and information. Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on

Math. Statist. Prob., 1, 547–561.

Song K. S. (2001). Renyi information, loglikelihood and an intrinsic distribution measure. Journal of Statistical

Planning and Inference, 93, 51–69.

Srivastava, M. S. (1984). Ameasure of skewness and kurtosis and a graphical method for assessingmultivariate

normality. Statistics & Probability Letter, 2, 263–267.

Zografos, K. (2008). On Mardia’s and Song’s measures of kurtosis in elliptical distributions. Journal of Multi-

variate Analysis, 99, 858–879.

٩۵٨



اطمینان قابلیت پارامتر برآورد برای مفصل تابع از استفاده

آخوند٢ محمدرضا فر١، نصیری محمد

اهواز چمران شهید آمار،دانشگاه ارشد کارشناسی ١دانشجوی

اهواز چمران شهید علمی،دانشگاه هیأت ٢عضو

X و تحمل ی مولفه Y آن در که است R = P (Y < X)مقدار ارزیابی هدف ، تحمل – قدرت های مدل به مربوط مبحث در چکیده:

مورد در زیادی مباحث گذشته در . نکند تجاوز قدرت از تحمل که داریم نیاز دهد ادامه خود کار به مولفه اینکه برای باشد. می قدرت ی مولفه

هستند وابسته هم به مولفه دو این زمانیکه مورد در تر کم متاسفانه اما . است شده مطرح ، هستند مستقل هم از Y و X که زمانی برای R

است تحمل – قدرت های مدل مبحث در خالی جای این پرکردن برای نیز ما تالش و شده آغاز زمینه این در تالش تازگی به . است شده بحث

می ارائه آن تعمیم و FGM مفصل تحت را R ی بسته شکل . کنیم می ارزیابی مفصل تابع بر مبتنی های روش طریق از را R اینجا در ما .

توزیع که است شده فرض . کرد خواهیم حل عددی های روش به را آن ، فرانک مفصل تحت R برای بسته شکل وجود عدم دلیل به اما دهیم

. هستند وایبل ی خانواده به متعلق قدرت و تحمل

فرانک مفصل ، FGM مفصل ، اطمینان قابلیت پارامتر ، مفصل تابع کلیدی: واژه�های

.62N02 :(٢٠١۵) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

X قدرت تصادفی ی مولفه به تحمل و قدرت اصطالح . است شده انجام تحمل – قدرت های مدل مورد در فراوانی های بررسی و مطالعات

مقدار . نکند تجاوز قدرت از تحمل ی مولفه که داریم نیاز دهد ادامه خود کار به سیستم اینکه برای . است Y تحمل تصادفی ی مولفه به منوط

و مهندسی علوم در فقط R ابتدا در . شود می گفته اطمینان قابلیت پارامتر آن به که دهیم می نشان R = P (Y < X) با را احتمال این

اقتصادی علوم ، آموزشی مسائل ، زیستی علوم ، پزشکی علوم مثل دیگر های زمینه از بسیاری در زمان گذشت با ولی داشت کاربرد فیزیک

خانواده اکثر برای R مورد در استنتاج میالدی ٧٠ ی دهه پایان تا . است کرده پیدا کاربرد دیگر علوم از بسیاری و ((٢٠١٢) جوردانو و (دوما

برای را R مورد در استنباط (٢٠١٠) همکاران و رضایی : کنیم می اشاره آنها از برخی به زیر در که شد انجام یکسان توزیع با متغیره تک های

سنگوپتا توسط باشند پارامتره دو نمایی توزیع تحمل و قدرت متغیرهای دو هر که وقتی R ؛برآورد آوردند بدست پارتو ی یافته تعمیم توزیع

انجام (٢٠٠٨) ونگ و جاینگ توسط باشند راست برشی نمایی های متغیر Y و X که زمانی برای R مورد در استنباط . شد ارائه (٢٠١١)

mohammadnasirifar@gmail.com : فر نصیری ٢محمد



چندانی کارایی تواند نمی عمل در فرض این اما . است گرفته انجام Y و X استقالل فرض بر تکیه با شده ذکر اقدامات تمامی . است شده

مالی توانایی میزان بررسی در مثال عنوان به . باشد داشته وجود ارتباطی راه یک Y و X بین که داریم نیاز ما موارد از بسیاری در . باشد داشته

گرفتن نظر در با وابستگی این گرفتن نظر در جهت اقداماتی . باشد داشته وجود ارتباط خانوار مصرف و درآمد بین که داریم نیاز ما خانوار

از خاصی نوع فقط متغیره دو های توزیع که است این اینجا در تحمل قابل ی نکته . است شده انجام تحمل و قدرت از متغیره دو های توزیع

. بود خواهند یکسان ای حاشیه توزیع دو هر اینکه و دهند می ارائه را ها ای حاشیه بین وابستگی

این ی ادامه برای اینجا در ما تالش . است گرفته انجام (٢٠١٣) جوردانو و دوما توسط مشکالت این رفع برای تالشهایی تازگی به خوشبختانه

توزیع دو هر بین دهد می اجازه که مفصل تابع بر مبتنی روش طریق از R اطمینان قابلیت پارامتر ارزیابی هدف با اینجا در ما . است روند

را Y و X بین موجود وابستگی نقش ، بگیریم نظر در را ( غیره و خطی غیر ، خطی ) ای رابطه هر ، نیستند نیز یکسان لزوما که ای حاشیه

از توانیم می اینکه به توجه با . است شده ارائه جوردانو و دوما توسط بار نخستین روش این ما اطالعات اساس بر . کنیم می بررسی R بر

استفاده فرانک مفصل و آن ی یافته تعمیم حالت یک ، FGM مفصل از ما اینجا در لذا ، کنیم استفاده روش این برای گوناگون های مفصل

ما و ندارد وجود ای بسته شکل فرانک مفصل برای ولی دهیم می ارائه بسته شکل یک آن تعمیم و FGM مفصل براساس R برای . کنیم می

تعلق وایبل ی خانواده به که شده فرض اینجا در ها .توزیع کنیم می محاسبه را آن موجود افزارهای نرم از استفاده با عددی های روش براساس

به مقاله .ساختار کنیم می بررسی بودن مستقل حالت به نسبت بودن وابسته فرض تحت را R افزایش یا کاهش ما حاالت تمامی در . دارند

پارامتر برآورد برای را مفصل تابع روش ٣ بخش در . داشت خواهیم را مفصل تابع بر کوتاه مرور یک و نمادها ٢ بخش در که است صورت این

. داشت خواهیم را گیری نتیجه نیز پایانی بخش در . کرد خواهیم معرفی هستند وابسته هم به تحمل و قدرت که زمانی برای اطمینان، قابلیت

مفصل ٢

بعدی دو مفصل تابع یک . باشد می آنها ای حاشیه رفتار از مستقل ، متغیرها وابستگی توصیف برای پذیر انعطاف ابزار یک مفصل تابع

می S(t) = P (T > t) = ١− F (t) صورت به بقا تابع که دانیم می . باشد می [٠,١] به [٠,١]× [٠,١] از C(u،v) همانند تابعی
داریم: ، شد مطرح نلسن توسط که روابطی و اسکالر ی قضیه از استفاده با . باشد

f(t١, t٢) = c(S١(t١), S٢(t٢)) f١(t١) f٢(t٢)

که

c(S١(t١), S٢(t٢)) =
∂٢C(S١(t١), S٢(t٢))

∂S١(t١)∂S٢(t٢)

: صورت به آنها توام چگالی تابع ، باشند G(y) و F (x) توزیع تابع دارای ترتیب به Y و X اگر بنابراین . باشد می

h(x, y) = f(x)g(y)c(١− F (x),١−G(y))
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می گفته θ آن به که دارد بستگی پارامتر چند یا یک به مفصل تابع هر . باشند می Y و X چگالی تابع ترتیب به g(y) و f(x) که باشد می

، c(١ − F (x),١ − G(y), θ) صورت به اصلی گذاری نماد واقع در . است ها ای حاشیه بین وابستگی میزان ی دهنده نشان و شود

اند شده حذف نمادگذاری در راحتی برای که هستند، ای حاشیه های پارامتر γy و γx که است ها ای حاشیه برای G(y, γy) و F (x, γx)

. شوند می گرفته نظر در ضمنی صورت به و

اند وابسته تحمل و قدرت ی مولفه که زمانی R برآورد برای مفصل تابع روش ٣

از استفاده با که متغیره دو توزیع یک تحت را اطمینان قابلیت ، تحمل – قدرت های مدل بر ها مولفه میان وابستگی نقش بررسی هدف با

اندازه . ندارد وجود ای حاشیه های توزیع بودن یکسان بر مبنی لزومی هیچ که است ذکر به الزم . کنیم می بررسی آید می بدست مفصل تابع

: است زیر صورت به وابسته Yو X برای R ی

R = P (Y < X) =

∞∫
٠

x∫
٠

h(x, y)dydx =

∞∫
٠

x∫
٠

f(x)g(y)c(١− F (x),١−G(y))dydx (١)

(١.٣) ی معادله صورت به R ی بسته شکل . داریم نیاز مفصل تابع و ای حاشیه های توزیع به R ی محاسبه برای است مشخص که همانطور

به FGM مفصل از استفاده مزیت . کنیم می استفاده فرانک مفصل همچنین و آن ی یافته تعمیم حالت یک و FGM مفصل از ما . باشد می

. کنیم می استفاده بیشتر فرانک مفصل از عمل در کرد خواهیم ذکر بعدا که دالیلی به که چند هر . است آن مناسب ریاضی شکل خاطر

FGM مفصل از استفاده با R برآورد ١.٣

مفصل تابع . دارد فراوانی کاربرد عمل در ریاضی مناسب شکل دلیل به مفصل این . شد معرفی مورگنسترن توسط اصل در FGM مفصل

: ١−برابر ≤ θ ≤ ١ با پارامتری یک FGM

C(u, v) = uv + θuv(١− u)(١− v)

: مفصل چگالی با

c(u, v) = ١+ θ(١− ٢u)(١− ٢v)

: داریم (١.٣) ی معادله در FGM مفصل جایگذاری با . باشد می τ = ٢θ
٩ برابر آن کندال τ همبستگی معیارهای میان در و

R = P (Y < X) =

∞∫
٠

x∫
٠

f(x)g(y)c(١− F (x),١−G(y))dydx

=

∞∫
٠

x∫
٠

f(x)g(y)dydx+ θ

∞∫
٠

x∫
٠

(٢F (x)− ٢)(١G(y)− ١)f(x)g(y)dydx
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: بنویسیم زیر خطی ترکیب صورت به توان می را R همچنین

R = RI + θD (٢)

آن در که

RI =

∞∫
٠

x∫
٠

f(x)g(y)dydx (٣)

θ)و = ٠) مستقل تحمل و قدرت های مولفه برای اطمینان قابلیت ی دهنده نشان

D =

∞∫
٠

x∫
٠

(٢F (x)− ٢)(١G(y)− ١)f(x)g(y)dydx (۴)

به منحصر ویژگی ، گوییم می خطی - R پس این از که (٢.٣) ی رابطه . است R بر وجود صورت در ها مولفه وابستگی سهم ی دهنده نشان

. داریم نیاز ای حاشیه های توزیع به R ی محاسبه برای . است برقرار آن های تعمیم و FGM برای فقط که معنی این به است، خانواده این فرد

F (x) = ١−e−
xk

λk ترتیب به Y و X توزیع تابع که شود می فرض اینجا در باشند. وایبل یکسان غیر توزیع دارای Y و X که کنیم می فرض

کلیت به اینکه بدون باشند. می g(y) = δyδ−١e
− yδ

βδ

βδ و f(x) = kxk−١e
− xk

λk

λk ترتیب به های چگالی تابع با G(y) = ١ − e−
yδ

βδ و

: (۴.٣) و (٣.٣) های فرمول در توزیع توابع جایگذاری با است. k = δ کنیم می فرض شود وارد خللی مسئله

RI =
λk

λk + βk

و

D = βk[
١

βk + ٢λk −
٢

βk + λk
+

٢
٢βk + λk

]

از مسئله این کردن روشن برای بنابراین . کنیم بررسی R بر را ها مولفه بین وابستگی وجود تاثیر مقاله این در که داریم قصد ما بود. خواهند

مشاهده ای حاشیه پارامترهای از مختلف ترکیب دو برای را R نمودار ١-٢ ١-١و قسمت (١) شکل در . کنیم می استفاده گرافیکی نمودارهای

R بر مولفه بین وابستگی سهم تاثیر در ای کننده تعیین نقش ای حاشیه پارامترهای مقادیر است مشخص ها نمودار از که همینطور . کنیم می

نتایج از برخی مورد در خواهیم می حال اند. شده θرسم مجاز ی محدوده در نمودارها تمامی است. شده رسم τکندال ،١-٣ قسمت در . دارند

در مثال عنوان به . کنیم بحث ، θاست ی بازه پایین و باال مقادیر برای اطمینان قابلیت مقدار و τکندال ی دهنده نشان τl،τu،RlوRuکه
فرض مستقل که صورتی در RIاست. =٫ ٧٣ نخورد، شکست مولفه اینکه احتمال ، است مستقل تحمل از قدرت شود فرض اگر ١-١ نمودار

بیشترین است مشخص که همانطور . باشد (منفی) مثبت آنها بین ارتباط اگر بود، Rl)خواهد =٫ ۶٩)Ru =٫ برابر٧٧ احتمال این نشوند
که θاست ی بازه انتهای و ابتدا نقاط در R بر وابستگی وجود تاثیر بیشترین . θاست ی بازه انتهای و ابتدا نقاط به مربوط وابستگی سهم

ابتدا نقاط به مربوط خطا بیشترین تحمل و قدرت بین وابستگی از پوشی چشم صورت در بنابراین . باشد می τکندال مقدار باالترین با مطابق

. بود θخواهد ی بازه انتهای و

٩۶٢



باشند. βمی = λو۶ = ۵, k = ازای٢ به ١-٢ نمودار و β = λو٣ = ۵, k = ٢ ازای به اطمینان قابلیت ی دهنده نشان ١-١ نمودار :١ شکل

GFGM مفصل اساس بر اطمینان قابلیت پارامتر برآورد ٢.٣

ضریب که ای گونه به باشد می مناسب ضعیف وابستگی برای فقط مفصل این FGM مفصل مناسب ریاضی شکل وجود عالرغم متاسفانه

پارامتر افزودن با نویسندگان از تعدادی مشکل این حل برای . کرد نخواهد تجاوز .٢٢ و .٣٣ از ترتیب به مفصل این برای τکندال و پیرسون

و بایراموو توسط که FGM مفصل یافته گسترش شکل ترین معروف از اینجا در ما . اند داشته مشکل این حل در سعی مفصل این به

صورت: به GFGM مفصل کنیم. می استفاده دهیم، می نشان GFGM با را وآن شد، ارائه (٢٠٠١) همکاران

C(u, v) = u v {١+ θ [١− um١ ]p١ [١− vm٢ ]p٢}

: که باشد می θl ≤ θ ≤ θu θبین مجاز ی محدوده و هستند مثبت ها پارامتر تمامی که باشد می

θl = − min

{
١ , ١

m١m٢
(
١+m١p١
m١(p١ − ١) )

(p١−١)
(
١+m٢p٢
m٢(p٢ − ١) )

(p١−٢)
}

θu = min

{
١
m١

(
١+m١p١
m١(p١ − ١) )

(p١−١)
,
١
m٢

(
١+m٢p٢
m٢(p٢ − ١) )

(p١−٢)
}

برابر: GFGM مفصل چگالی تابع . باشند می

c(u, v) = ١+ θ [١− um١ ](p١−١) [١− (١+m١p١)u
m١ ] [١− vm٢ ](p١−٢) [١− (١+m٢p٢) v

m٢ ]
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: داریم جبری عملیات از بعد ، باشند صحیح p٢عدد و p١ کنیم فرض اگر . باشد می

c(١− F (x),١−G(y)) = ١+ θ

p١−١∑
i=٠

p١−٢∑
j=٠

 p١ − ١
i

  p٢ − ١
j

 (−١)i+j (١− F (x))m١i

× (١−G(y))m٢j [١− (١+m١p١) (١− F (x))m١ ][١− (١+m٢p٢)(١−G(y))m٢ ]

پس

D =
p١−١∑
i=٠

p١−٢∑
j=٠

(−١)i+j
 p١ − ١

i

 p٢ − ١
j

 [(١+m٢p٢) I(i, j + ١) − I(i, j) − (١+m١p١)

×(١+m٢p٢)I(i+ ١, j + ١) + (١+m١p١) I(i+ ١, j) + ( ١
m٢j+١ −

١+m٢p٢
m٢(j+١)+١ ) (

١
m١i+١ −

١+m١p١
m١(i+١)+١ )]

(۵)

که

I(r, s) =

∞∫
٠
(١− F (x))m١r (١−G(x))m٢s+١

f(x) dx

m٢s+ ١ (۶)

: باشد می زیر صورت به τکندال .همچنین باشد می

τ =
٨ θ p١ p٢

(٢+m١p١)(٢+m٢p٢)
B(

٢
m١

, p١ )B(
٢
m٢

, p٢ )

توزیع یک از نباید تحمل و قدرت های مولفه لزوما که است این مفصل تابع از استفاده های مزیت از یکی . است بتا .)Bتابع , .) آن در که

تابع با یافته تعمیم رایلی توزیع دارای Y و F (x) = ١ − e−
xk

λk توزیع تابع با وایبل توزیع دارای X کنیم می فرض .بنابراین کنند پیروی

در رایلی و وایبل های توزیع جایگذاری δباشد.با = k
٢ که کنیم می فرض محاسبات در کار راحتی برای باشد. G(y) = ١− e−

y٢δ

٢a٢ توزیع

داریم: (۶.٣) ی معادله

I(r, s) =

∞∫
٠
(١− F (x))m١r (١−G(x))m٢s+١

f(x) dx

m٢s+ ١ =
٢a٢

(m٢s+ ٢](١a٢(m١r + ١) + λk(m٢s+ ١)] (٧)

همچنین و

RI =
λk

λk + ٢a٢ (٨)

٢ شکل در کرد. محاسبه توان می را -خطی R این بنابر آید. می بدست D مقدار (۵.٣) ی رابطه در (٧.٣) ی رابطه دادن قرار با بود. خواهد

در است. شده رسم مفصل، تابع های پارامتر و ای حاشیه توزیع پارامترهای از مختلف ترکیب چندین برای کندال τ و اطمینان قابلیت پارامتر

مفصل پارامترهای از یک هر نقش دادن نشان برای ٣ شکل داشت. خواهیم را FGM مفصل باشند، یک برابر p٢ p١،m٢،m١و که صورتی

تمامی هستند. ثابت بقیه و متغیر پارامتر یک نمودارها، از یک هر در است. شده رسم تحمل و قدرت های مؤلفه استقالل فرضیه از انحراف در

اند. شده انتخاب دلخواه صورت به پارامترها
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ازای به ٢-٢ نمودارهای p١و = p٢ = ٢،m١ = m٢ = ۵،a = ۵،k = ۴،λ = ٣ ازای به τکندال و اطمینان قابلیت پارامتر ٢-١ های نمودار :٢ شکل
نمودارهای p٢و = ٢،p١ = ٣،m٢ = ٢،m١ = ٣،a = ۴،k = ٣،λ = ۴ ازای به ٢-٣ های نمودار m١و = m٢ = p١ = p٢ = ١،a = ۵،k = ۴،λ = ٣

باشند. p٢می = ٢،p١ = ٣،m٢ = ٢،m١ = ٣،a = ۵،k = ٢،λ = ۴ ازای به ۴-٢

فرانک مفصل اساس بر یافته تعمیم رایلی و وایبل های ای حاشیه برای R برآورد ٣.٣

برای تنها اما ، هستند ای ساده ریاضی شکل دارای اینکه عالرغم FGM مفصل ی خانواده شد اشاره هم قبل های قسمت در که همانطور

از باالتری سطح در تحمل و قدرت بین ی رابطه دهد اجازه که کنیم استفاده مفصلی از اگر داریم انتظار ما . باشند می مناسب ضعیف وابستگی

را فرانک نام به ها مفصل تابع ترین معروف از یکی منظور این به . است بیشتر اطمینان قابلیت بر رابطه این تاثیر ، گیرد قرار FGM مفصل

اطمینان قابلیت FGM مفصل خالف بر . گیرد [١,١−]قرار ی بازه در τکندال تا دهد می اجازه FGM مفصل خالف بر که کنیم می معرفی

موجود افزارهای نرم از استفاده با عددی های روش براساس را اطمینان قابلیت مقدار ما و ندارد خاصی ی بسته شکل مفصل این براساس

: صورت به فرانک مفصل تابع . آوریم می بدست

C(u, v) = −θ−١ log

{
١− (١− e−θu)(١− e−θv)

١− e−θ
}

: باشد می زیر صورت به نیز مفصل چگالی .تابع θاست ∈ R\{٠} که باشد می

c(u, v) =
θ(١− e−θ)e−θ(u+v)

[١− e−θ − (١− e−θu)(١− e−θv)]٢
(٩)
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p١ =،m١ = ۵،a = ۵،k = ۴،λ = ٣ و m٢متغیر ،٣-٢ نمودار در ،p١ = p٢ = ٢،m٢ = ۵،a = ۵، k = ۴،λ = ٣ و نمودار٣-m١،١متغیر در :٣ شکل
m١ = m٢ =،a = ۵،k = ۴،λ = ٣ و نمودار٣-۴،p٢متغیر در p٢و = ٢،m١ = m٢ = ۵،a = ۵،k = ۴،λ = ٣ و p١متغیر نمودار٣-٣، در ،p٢ = ٢

باشد. p١می = ٢،۵

برابر: واقع (.)Debدر که باشد τمی = ١− ۴
θ (١−Deb(θ)) برابر آن τکندال ، همبستگی معیارهای میان از

Deb(θ) =
١
θ

θ∫
٠

t

et − ١ dt

داریم: (٩.٣) ی رابطه و توزیع توابع به توجه با باشد. می

R =

∞∫
٠

x∫
٠

θ(١− e−θ)e−θ(١−F (x)+١−G(y)) f(x) g(y)

(١− e−θ − (١− e−θ(١−F (x)))(١− e−θ(١−G(y))))
٢ dy dx

=

∞∫
٠

x∫
٠

θ(١− e−θ)e−θ(e
− xk

λk +e
− yk

٢a٢ )k٢xk−١e−
xk

λk yk−١e
− yk

٢a٢

٢a٢λk(١− e−θ − (١− e−θe
− xk

λk
)(١− e−θe

− yk

٢a٢ ))

٢ dydx

(١٠)

مفصل براساس Ruبه نسبت که Ru =٫ ٨٢ است، مشخص ١-۴ نمودار از که طور همین داریم. عددی های روش به نیاز آن حل برای که

تا دهد می اجازه فرانک مفصل شد، اشاره نیز قبال که همانطور بنابراین است. داشته گیری چشم افزایش پارامترها، همین برای ، GFGM

آورد. بدست ریاضی ی بسته شکل اطمینان قابلیت پارامتر برای توان نمی مفصل این اساس بر متأسفانه اما گیرد، قرار باالتری سطح در R

و قدرت های مؤلفه بین ارتباط نوع و موجود شرایط به بسته که هستند قوت و ضعف نقاط سری یک دارای شده ذکر های مفصل از کدام هر

کرد. استفاده آنها از باید تحمل
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باشند. aمی = ۵،k = ۴،λ = ٣ ازای به کندال τ و اطمینان قابلیت پارامتر ٢-۴ و ١-۴ نمودار :۴ شکل

گیری نتیجه و بحث

وجود عملی موارد از دربسیاری . بود R روی بر ، وجود صورت در ، تحمل و قدرت بین موجود وابستگی تاثیر بررسی مقاله این در ما هدف

دارای شده ذکر های مفصل از یک هر . گیرد قرار توجه مورد بیشتر باید مبحث این بنابراین . است مشهود خوبی به تحمل و قدرت بین رابطه

کرد. انتخاب را آنها از یکی باید موجود شرایط گرفتن نظر در با که هستند معایبی و ها مزیت
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R افزار نرم و مصنوعی عصبی شبکه�های از استفاده با کنترل نمودار الگوهای تشخیص

زینتی یاسمن صادق�پور، بهرام جباری�نوقابی، مهدی نقدبیشی١، جواد

مشهد فردوسی دانشگاه آمار گروه

تولید و مناسب کنترل به دستیابی برای تولید فرآیند بر نظارت منظور به سریع و دقیق طور به کنترل نمودار الگوهای تشخیص چکیده:

به شیفت کاهشی، روند افزایشی، روند سیکل، نرمال، الگوی نوع شش می�توانند کنترل نمودارهای است. اهمیت دارای کیفیت با محصوالت

نیاز و نبوده درستی عملکرد نظارت تحت فرآیند که می�دهد نشان دیگر الگوهای تمام نرمال، الگوی جز به دهند. نشان را پایین به شیفت و باال

شده استفاده کنترل نمودار الگوهای تشخیص جهت مدار شعاع تابع شبکه و پرسپترون عصبی شبکه دو از مقاله این در دارد. مجدد اصالح به

مختلف پارامترهای با الگوها از زیادی حجم تولید و شبکه آموزش فرآیند سرعت بردن باال جهت R آماری افزار نرم از منظور این برای است.

مورد الگوهای صحیح تشخص نرخ �عصبی، شبکه دو خروجی و شده شبیه�سازی داده�های از استفاده با آمده به�دست نتایج است. شده استفاده

می�دهد. نشان درصد ٩۵/۶۶ و ٩٩/٣٣ با برابر ترتیب به RBF و MLP عصبی شبکه�های برای را نظر

.R افزار نرم عصبی، شبکه آماری، فرآیند کنترل کنترل، نمودار کلیدی: واژه�های

.62M45 ،62N10 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه

تعیین است کنترل حدود اساس بر تنها که را روند وضعیت تا می�کنند استفاده اخیر نمونه اطالعات از تنها کنترل نمودارهای کالسیک روش در

آزمون مانند بسیاری تکمیلی قوانین کنترل نمودار یک حساسیت افزایش برای نمی�دهند. ارائه را الگو با مرتبط اطالعات هیچ�گونه آن�ها نمایند.

شده پیشنهاد ۵(١٩۵۶) الکتریک وسترن و ۴(١٩٨۴) نلسون ، ٣(١٩٩۶) لیونورت و گرانت توسط که ٢ اجرا قوانین یا و منطقه�ای١ های

است این موجود قوانین تمام از استفاده عمده مشکل اما کرد استفاده آن�ها از غیرطبیعی الگوهای تشخیص جهت می�توان که دارد وجود است،

javad.naghdbishi@stu.um.ac.ir : نقدبیشی ١جواد

١Zone Tests

٢Run Rules

٣Grant and Leavenworth

۴Nelson

۵Western Electric



این از کنند. تولید عملکرد روند در طبیعی تغییرپذیری دلیل به را حدی از بیش کاذب هشدارهای می�تواند، آن�ها از هم�زمان به�طور استفاده که

نمودار تحلیل و تجزیه فرآیند در انسان دخالت تا کنند خودکار را کنترل نمودار الگوهای تحلیل و تجزیه تا کردند تالش محققان از بسیاری رو

چگونگی مورد در اطالعات شبکه�ها این که است گرفته قرار توجه مورد مصنوعی۶ عصبی شبکه�های بر مبتنی روش اخیراً شود. کمتر کنترل

برای اغلب که آماری آزمون�های از کدام هیچ به کالسیک روش�های خالف بر و می�آورند دست به یادگیری از استفاده با را الگوها شناسایی

نیست نیاز انسانی دخالت هیچ�گونه به عصبی شبکه�های از استفاده هنگام همچنین ندارند. نیاز می�گیرد، قرار استفاده مورد سنتی روش�های

یادگیری، در عصبی شبکه�های توانایی�های و ماهیت به توجه با گیرد صورت بیشتری سرعت با آسانی به می�تواند الگو شناسایی بنابراین و

تشخیص منظور به عصبی شبکه�های از مختلفی معماری�های می�گردد. فراهم الگوها تشخیص امکان عصبی شبکه یک به الگوها آموزش با

نمود: اشاره موارد این به می�توان آن�ها میان از که شده�اند گزارش طبیعی غیر الگوهای

(١٩٩٢) کارالمبوس مثال، عنوان به داده�اند. انجام ٧ الیه چند پرسپترون آموزش الگوریتم�های از مقایسه�ای مطالعات محققان از گروهی

است داده نشان آزمایش سه برای نتایج است. داده قرار بررسی مورد مزدوج١٠ گرادیان الگوریتم مقابل در را خطا٩ انتشار پس الگوریتم ٨

خطا، انتشار پس الگوریتم�های ١١(١٩٩۵) همکارانش و آلپسان است. بوده خطا انتشار پس الگوریتم از برتر مزدوج گرادیان عملکرد که

سریع کافی اندازه به هم خطا انتشار پس الگوریتم که دریافتند و کردند مقایسه پزشکی کاربردهای در را گوس-نیوتن١٢ و مزدوج گرادیان

را انتشار پس شبکه آموزش همراه به الیه چند پرسپترون شبکه یک (١٩٩٣)١٣ اوزتمل و فام دارد. را قبولی قابل خطای تحمل هم و است

دسته�بندی دقت افزایش برای راهکاری یادگیری١۴ بردار پله�ای شبکه یک به�کارگیری با دیگر تحقیقی در محقق دو این همچنین بردند. کار به

عصبی شبکه یک از استفاده با نیز ١۵(١٩٩٣) هوبل و وارنگ راستا این در نمودند. ارائه مذکور شبکه یادگیری زمان کاهش نیز و الگوها

تحقیقات جمله از نمایند. شناسایی شوهارت١۶ نمودارهای در را سیکل و روند همچون الگوهایی توانستند انتشار، پس آموزش با پرسپترون

تشخیص باهدف محققین این نمود. اشاره (٢٠٠٠)١٧ همکارانش و آتینزا توسط شده انجام تحقیق به می�توان واقعی محیط در شده انجام

۶Artificial Neural Networks (ANN)

٧Multi Layer Perceptron (MLP)

٨Charalambous

٩Error Back Propagation Algorithm

١٠Conjugate Gradient

١١Alpsan

١٢Gauss-Newton

١٣ Pham and Oztemel

١۴Learning Vector Quantization (LVQ)

١۵Hwarng and Hubele

١۶Shewhart

١٧Atienza
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نتایج که جستند بهره ممکن نارسایی�های از گروه سه تشخیص و دسته�بندی منظور به انتشار پس عصبی شبکه یک از قلبی، بیماران در نارسایی

شاخص�های که داده�اند پیشنهاد روش یک (٢٠٠٣)١٨ همکاران و حسن می�دهد. نشان را راستا این در عصبی شبکه باالی قابلیت�های امر

پرسپترون ورودی�های عنوان به شاخص�ها این سپس می�کند. استخراج را غیره و همبستگی تقارن، عدم معیار، انحراف میانگین، مثل آماری

اضافه کنترل نمودار الگوهای از نوع چند یا یک که وقتی اکتشافی روش�های مانند مشکالتی حال، این با ولی می�شوند استفاده (MLP)چندالیه

آیند. وجود به می�توانند شوند حذف یا

پیشنهادی روش اجزای

کنترل نمودارهای الگوهای مختلف انواع از زیادی تعداد به نیاز عصبی، شبکه آموزش و تحقیق این در موردنظر روش پیاده�سازی منظور به

روند سیکل، نرمال، الگوی عبارتند�از: که گرفته�اند قرار استفاده مورد الگوها رایج�ترین از نوع شش آن�ها میان از که می�باشد آماری فرآیند

نمودارهای الگوهای تشخیص و تحلیل تحقیق، این انجام از اصلی هدف که آن�جا از پایین. به شیفت و باال به شیفت کاهشی، روند افزایشی،

عصبی شبکه آموزش جهت مناسب یادگیری الگوریتم با مصنوعی عصبی شبکه کارگیری به هدف این انجام برای پیشنهادی روش است، کنترل

است. شده بهره�گیری کارلو١٩ مونت شبیه�سازی تکنیک از عصبی شبکه آزمون و آموزش جهت موردنیاز الگوهای تولید منظور به و می�باشد،

می�شود. داده آموزش عصبی شبکه سپس و می�شوند نرمال�سازی شده تولید الگوهای ابتدا موردنظر، عصبی شبکه آموزش جهت

شبکه آموزشی داده�های

شبکه اوزان بهینه�سازی منظور به ناظر با یادگیری روش مقاله این در برسانند. انجام به آموزش بدون را عملکردشان نمی�توانند عصبی شبکه�های

شده انجام شبکه به آموزشی نمونه�های معرفی با آموزش فرآیند است. گرفته قرار استفاده مورد زیادی محققان توسط روش این است. شده اتخاذ

مربعات میانگین توسط واقعی مقادیر و هدف بین تفاوت آن�گاه است. شده مقایسه هدف مقدار یک با خروجی نورون ارزش سپس و است

این شوند. بهینه�سازی باید MSE رساندن حداقل به برای شبکه اوزان آموزشی، الگوریتم کمک با است. شده داده نشان و محاسبه خطا٢٠

آموزش برای آموزشی نمونه�های مجموعه�های از کافی تعداد لذا می�یابد ادامه آید دست به بخش رضایت MSE مقدار یک که زمانی تا فرآیند

از شوند. تولید عصبی شبکه آزمون و آموزش جهت الگوها از یک هر به مربوط سیگنال�های باید ابتدا در است. نیاز مورد عصبی شبکه�های

موردنیاز، الگوهای بزرگ مقیاس به توجه با لذا، است. نیاز الگوها از هریک از زیادی نسبتاً تعداد به MSE رساندن حداقل به برای طرفی

توانایی که می�باشد شبیه�ساز�ی تکنیک یک به نیاز رو، این از بود. خواهد دشوار امری دستی صورت به الگوها تک تک تولید که است واضح

١٨Hassan

١٩Monte-Carlo

٢٠Mean Square Error (MSE)
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تولید جهت کارلو مونت شبیه�سازی تکنیک از منظور این برای باشد. دارا را تصادفی پارامترهای با مشابه الگوهای از زیادی تعداد ایجاد

می�گیرد: صورت زیر رابطه اساس بر الگوها این تولید است. شده استفاده کنترل نمودار الگوی نوع شش برای آزمایشی و آموزشی داده�های

x(t) = µ+ r(t)σ + d(t)

جزء r(t) می�باشند، فرآیند معیار انحراف و میانگین ترتیب به σ و µ می�دهد، نشان را t زمان در نمونه میانگین مقدار x(t) آن در که

بر�اساس الگو هر برای که می�باشد موردنظر الگوی d(t) و می�کند پیروی استاندارد نرمال توزیع از که می�باشد فرآیند در طبیعی تغییرپذیری

دامنه اندازه a شیفت، دامنه اندازه s روند، شیب اندازه g ،١ شماره جدول روابط در می�گردد. تعیین ١ شماره جدول در موجود فرمول�های

تاثیر تحت فرآیند یک در معیار انحراف و میانگین پارامترهای مقادیر است ممکن که این به توجه با می�باشد. سیکل فرکانس T و سیکل

الگو تولید فرمول�های :١ جدول

آموزشی داده�های که است الزم جدید، معیار انحراف و میانگین با شبکه مجدد آموزش به نیاز از اجتناب برای یابند، تغییر غیرطبیعی علل

و میانگین با الگوهایی تشخیص به قادر تنها شبکه صورت این در نشوند نرمال�سازی آموزشی داده�های اگر زیرا شوند. استاندارد آزمایشی و

می�گیرد: صورت نرمال�سازی زیر رابطه اساس بر که بود خواهد اولیه ثابت استاندارد انحراف

xj(t) =
x− µ
σ

(١)

می�باشد. آن�ها معیار انحراف σ و ها داده میانگین µ موردنظر، داده x jام، الگوی شده نرمال مقدار xj زمان، t رابطه این در

مجموعه طراحی برای خاصی قانون هیچ دارد. شبکه عملکرد بر زیادی تأثیر و است مهم بسیار آموزشی داده�های مجموعه محتویات طراحی

منظور به واحد الگوی یک برای متعدد پارامترهای در را آموزشی نمونه�های قبلی محققان است. نشده دنبال تئوری در مناسب آموزشی داده�های

به باشد. داشته را مختلف پارامترهای با الگوهایی شناسایی جهت را الزم آموزش شبکه تا کردند تولید الگو پارامترهای از وسیعی طیف پوشش

کرد. تولید را ٣σ تا ١σ مقادیر دامنه پوشش منظور به شیفت الگوی برای آموزشی مجموعه�هایی ٢١(٢٠٠۵) گاه مثال عنوان

عصبی شبکه طراحی

پردازشی عناصر از مجموعه یک شامل الیه هر است. خروجی الیه و پنهان الیه�های ورودی، الیه یک شامل عمدتاً مصنوعی عصبی شبکه یک

،P٢ ،P١ ورودی�های می�دهد. نشان را مؤلفه R شامل ورودی بردار با نورونه تک عصبی شبکه یک ١ شماره شکل هستند. نورون�ها نام به

می�شوند. تغذیه جمع اتصال محل به شده دار وزن مقادیر و می�شوند R,W١ضرب ، ... ،W١,٣ ،W١,٢ ،W١,١ وزن�های در PR ، ... ،P٣
ورودی به توجه با نورون سپس دهد. شکل را n خالص ورودی تا می�شود جمع شده دار وزن ورودی�های با که دارد b بایاس یک نورون هر

٢١Guh
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مشابه شبکه در موجود نورون�ها همه برای ١ شماره شکل در نورونی تک ساختار می�دهد. را a خروجی مقدار ،f محرک تابع و n خالص

می�شوند. بهینه�سازی شبکه همگرایی و یادگیری جهت بایاس�ها و شبکه وزن�های می�باشد.

نورونه تک عصبی شبکه :١ شکل

انواع که است محرک تابع نوع و الیه هر در نورون�ها تعداد پنهان، الیه�های تعداد تعیین شامل خاص کاربرد یک برای شبکه یک طراحی

نیست، آسانی کار مناسب شبکه یک طراحی می�گیرند. قرار استفاده مورد مسأله ماهیت به توجه با که دارند وجود انتقالی توابع از زیادی

می�گیرند. قرار استفاده مورد خاص برنامه یک برای که دارند وجود عصبی شبکه از زیادی معماری�های که همان�طور

(٢٠٠۴) گاه ندارد. وجود مناسب پارامترهای انتخاب برای نظام�مندی روش هیچ که کردند تاکید (٢٠٠٠)٢٢ ارلر و بسدوک ساگیروگل،

کار در اما کرد استفاده خطا و آزمون روش از استفاده جای به آموزشی پارامترهای و عصبی شبکه�های تنظیمات تعیین برای ژنتیک الگوریتم

مصنوعی عصبی شبکه دو از مقاله این در بسازد. را خود شبکه تا کرد استفاده خطا و آزمون روش توسط شده انتخاب پارامترهای از اخیرش

و خطا انتشار پس الگوریتم با که پیش�خور الیه چند پرسپترون عصبی شبکه یک است. شده استفاده کنترل نمودار الگوهای تشخیص جهت

شبکه�های در ضروری عنصر یک محرک تابع می�باشد. شعاعی پایه آموزشی الگوریتم با مدار٢٣ شعاع تابع پیش�خور عصبی شبکه یک دیگری

توسعه در بسیاری محققان توسط سیگمویید محرک تابع و هایپربولیک تانژانت تابع تئوری در دارد. آن�ها عملکرد بر زیادی اثر و است عصبی

-١ بین محدوده در خروجی یک به و می�کند دریافت را ورودی یک هایپربولیک تانژانت تابع است. گرفته قرار استفاده مورد خود شبکه�های

چراکه می�کنند، عمل خوبی به BP الگوریتم با تابع دو این می�دهد. انتقال ١ و ٠ محدوده در را ورودی سیگمویید تابع و دهد می انتقال ١ و

MSE تابع جزئی مشتقات اولین توسط که می�کند تنظیم MSE توابع گرادیان بر مبتنی را شبکه اوزان BP و هستند مشتق�پذیر توابع آن�ها

٢٢ Sagiroglu، Besdok and Erler

٢٣Radial Basis Function
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چاکرابورتی و گری اما کردند. انتخاب پنهان و خروجی الیه�های برای را سیگمویید محرک تابع (١٩٩٩) همکارانش و گاه است. شده محاسبه

از مجموعه�ای اساس بر کردند. انتخاب خروجی الیه برای را سیگمویید و پنهان الیه�های برای را هایپربولیک تانژانت محرک تابع ٢۴(٢٠٠۶)

برای گوسی شعاعی پایه تابع یک از و MLP عصبی شبکه خروجی و پنهان الیه دو هر برای سیگمویید محرک تابع از مقدماتی آزمایش�های

است. شده استفاده مطالعه این در RBF عصبی شبکه خروجی الیه برای سیگمویید تابع یک و پنهان الیه

مشاهدات همه که است آموزشی داده�های مجموعه اندازه دهنده نشان که می�باشد مورد ۵٠٠٠ آموزشی نمونه�های همه مجموع تحقیق، این در

نمونه�های واقع در نقطه ۶٠ این بود. مشاهده ۶٠ شامل واحد نمونه هر و شد تولید تصادفی صورت به نرمال توزیع از خاص نمونه یک در نمونه

به قادر عصبی شبکه تا شده�اند تولید مختلفی پارامترهای با تصادفی غیر الگوهای از هریک می�دهند. نشان را فرآیند در شده کشیده تازگی به

۴ با روند الگوی شد، شبیه�سازی یک معیار انحراف و صفر میانگین با نرمال الگوی تحقیق این در باشد. داشته را مختلف الگوهای شناسایی

مرتبط هدف مقادیر و آموزشی داده مجموعه جزئیات شدند. شبیه�سازی پارامتر جفت ۶ با سیکل الگوی و پارامتر ٣ با شیفت الگوی پارامتر،

است. شده ثبت ٢ شماره جدول در خروجی نورون�های برای آن به

آموزش داده�های مجموعه ساختار :٢ جدول

RSNNS بسته از استفاده با R در عصبی شبکه

و تشخیص فرآیندهای در عمل دقت میزان آزمایش جهت R آماری افزار نرم از تحقیق، این در پیشنهادی روش عملکرد دقیق بررسی منظور به

شبکه الگوریتم�های از بسیاری می�توان آن�ها نصب با که دارد وجود R در زیادی بسته�های گردید. استفاده عصبی شبکه توسط الگوها دسته�بندی

نمود. اجرا و فراخوانی را عصبی

٢۴Gauri and Chakraborty
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عصبی شبکه�های از شده پیاده�سازی استاندارد نمونه�های از زیادی تعداد حاوی که است مجموعه�ای اشتوتگارت٢۵ عصبی شبکه شبیه�ساز

همان�طور . ٢۶(٢٠١٢ بنیتز و (برگمر کرد. پیاده�سازی را آن در موجود عصبی شبکه انواع می�توان بسته این فراخوانی و نصب با که می�باشد

بسته در شبکه دو این دستورات که می�کنیم. استفاده RBF و MLP مصنوعی عصبی شبکه دو از الگوها دسته�بندی منظور به شد، گفته قبال که

کرد. فراخوانی و نصب را بسته این که کافی�است فقط و دارد وجود RSNNS

کنترل نمودار الگوهای تشخیص آزمون

جهت شبکه تکرارهای تعداد پنهان، الیه�های نرون�های تعداد محرک، تابع نوع چون مؤلفه�هایی تنظیم با نظر مورد عصبی شبکه دو برنامه کد

از درصد ٨٠ الگو، هر برای مذکور عصبی شبکه آموزش منظور به گردید. اجرا و نوشته عصبی، شبکه�های نیاز مورد پارامترهای سایر و یادگیری

مجموعه دو هر و شد گرفته نظر در شبکه به آزمایش جهت را باقیمانده درصد ٢٠ و آموزش جهت را الگو ۴٠٠٠ یعنی شده شبیه�سازی الگوهای

نشان را RBF و MLP عصبی شبکه دو موفقیت درصد و هدف الگوی شش ٣ شماره جدول گردید. اعمال عصبی شبکه دو هر به عیناً داده

می�دهد.

RBF و MLP عصبی شبکه دو صحیح دسته�بندی نرخ :٣ جدول

نتیجه�گیری و بحث

(٢٠٠۶) چاکرابورتی و گری ، ٢٧(٢٠٠۴) االساف ،(٢٠٠۵) گاه جمله از گذشته تحقیقات سایر با تحقیق این از حاصل نتایج بررسی

و درصد ٩٢/١٣ االساف درصد، ٩۴/٩٣ صحیح تشخیص نرخ کلی میانگین چاکرابورتی و گری مذکور، مقاالت اساس بر است. شده مقایسه

ترتیب به RBF و MLP عصبی شبکه�های برای تحقیق این در آمده بدست صحیح تشخیص نرخ میانگین نموده�اند. گزارش درصد ٩٣/١١ گاه

آماری افزار نرم از استفاده با آن�ها پیاده�سازی و RBF و MLP عصبی شبکه�های کارگیری به نتایج می�باشد. درصد ٩۵/۶۶ و ٩٩/٣٣ با برابر

می�باشد شده انجام روش�های سایر از بهتر مراتب به تحقیق این در الگوها صحیح تشخیص نرخ که می�کند مشخص شده انجام مقایسات با R

شبکه از بیشتر خطا انتشار پس الکوریتم با MLP عصبی شبکه توسط کنترل نمودار الگوهای صحیح تشخیص موفقیت میزان همچنین، و

است. بوده RBF عصبی

٢۵Stuttgart Neural Network Simulator

٢۶Bergmeir and Benitez

٢٧Al-Assaf
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متغیره تک های توزیع در تقارن معیارهای ارزیابی

امیرجهانشاهی٣ سیدمهدی نخعی٢، نیما پول١، نوازی رقیه

مازندران-بابلسر دانشگاه رياضی، علوم دانشکده آمار، ١گروه

کرمان واحد اسالمی آزاد دانشگاه پایه، علوم دانشکده ریاضی، ٢گروه

مشهد فردوسی دانشگاه رياضی، علوم دانشکده آمار، ٣گروه

قرار ارزیابی و مطالعه مورد و معرفی را متغیره تک حالت در تقارن سنجش کاربرد پر و معروف معیارهای از تعدادی مقاله این در چکیده:
برای سازی شبیه از حاصل نتایج به توجه با و بررسی شده، شناخته نامتقارن و متقارن های توزیع تحت را معیارها منظور این برای دهیم. می

کنيم. می معرفی تقارن دادن نشان برای را معیارها توانمندترين متفاوت، های نمونه حجم

تقارن. سنجش معیارهای چولگی، تقارن، کلیدی: واژه�های
.58J70، 62H10، 46N30 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

و بوده تفسیر قابل راحتی به متقارن های داده باشد. می ها داده ١توزیع تقارن ی مطالعه آماری تحقیقات در عالقه مورد موضوعات، از یکی

که دیگری های داده مجموعه با متقارن های داده مقایسه عالوه به هستند، تشخیص قابل یکسانی معیار با ها آن در احتمالی پرت مشاهدات

باشند. می مناسب متقارن های داده برای فقط آماری های روش از زیادی تعداد همچنین و شود می انجام راحتی به دارند، مشابهی پراکندگی

بیان ١٩٨۵ سال در پیرسن توسط ( گودی (چولگی، ٢ کجی مفهوم کرد. استفاده چولگی یعنی آن مقابل مفهوم از توان می تقارن بررسی برای

(SK = ٠) باشد متقارن ها داده توزیع اگر شود. می داده نمایش SK با و است تقارن از انحراف تعیین و گیری اندازه برای شاخصی که شد

لحاظ به گودی طبیعی طور به باشد، سمت یک در فراوانی لحاظ به ها داده انباشتگی اگر برابرند. هم با نما و میانه میانگین، حالت این در که

مطالعات به توان می پیرسن کارهای بر عالوه شود. می نامیده کج یا نامتقارن توزیع صورت این در که شود، می ایجاد دیگر سمت در فراوانی

گل و (٢٠٠٣) مندریکر هاسکینگ(١٩٩٠)، گالتون(١٩٨۵)، همکاران(١٩٧۵)، و هاگ ،(١٩٧۵) هینکلی گری(١٩٣۵)، ،(١٩٧٠) اوتاف

نمود. اشاره ویرت(٢٠٠۶) گست و

roghayenavazi@yahoo.com : پول نوازی ١رقیه

١Symmetry
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چولگی های معیار ٢

پیرسن کارل کجی ضرایب ١.٢

از عبارتند که کرد معرفی چولگی سنجش برای معیار چندین کجی، مفهوم تعریف از پس پیرسن

شود می بیان زیر شکل به ( باشد محاسبه قابل نما وقتی ) پیرسن کارل کجی اول ضریب

SK١ =
X̄ − X̂
S

.

زیر صورت به ( نباشد محاسبه قابل راحتی به نما (وقتی پیرسن کارل کجی دوم ضریب

SK٢ =
٣(X̄ − X̃)

S

است. نمونه معیار انحراف S جا این در شود، می تعریف

شود می تعریف زیر شکل به (١٩٧۵) پیرسن کارل کجی گشتاوری ضریب

SK٣ =
m٣

(m٢)
٣
٢

i = مقدار متقارن های توزیع برای شود. می بیان mr = ١
n

∑n
i=١(Xi − X̄)r صورت به و است ام r مرکزی گشتاور ،mr که

باشد. می چپ به کج و نامتقارن توزیع ،SKi < ٠ اگر و راست به کج و نامتقارن توزیع ،SKi > ٠ اگر است، صفر تقریباً ١,٢,٣, SKi

ویرت گست و گل استوار کجی ضریب ٢.٢

J =
√

π
٢
١
n

∑n
i=١ |Xi− آن در که شد ارائه

√
b١ = m٣

J٣ شکل به ٢٠٠۶ سال در ویرت گست و گل توسط پیرسن، کجی ضریب استوار فرم

کج و نامتقارن توزیع ،
√
b١ > ٠ اگر صفر، تقریبا

√
b١ متقارن های توزیع برای باشد. می معیار انحراف استوار برآورد ، median(x)|

باشد. می چپ به کج و نامتقارن توزیع
√
b١ < ٠ اگر و راست به

گری کجی ضریب ٣.٢

j = ١,٢, . . . برای aj = smj

σ̂j
شود می تعریف زیر شکل به گشتاورها از جدیدی تعریف براساس اما باشد، می پیرسن ضریب مشابه چند هر

آن در که a١ = sm١
S و

smj =
١
n

n∑
i=١

[sign(X − µ) · (X − µ)j ]
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اگر و صفر تقریبا a١ متقارن های توزیع برای باشد. می معیار انحراف قدرمطلق میانگین نسبت که sm١ = ١
n

∑n
i=١ |Xi − X̄| و

باشد. می چپ به کج و نامتقارن توزیع باشد، a١ < ٠ اگر و راست به کج و نامتقارن توزیع a١ > ٠

L نوع خطی گشتاوری کجی ضریب ۴.٢

است شده بیان زیر صورت به گشتاوری کجی ضریب

S٣ =
L٣
L٢

شوند می محاسبه زیر صورت به L٣ و L٢ مقادیر آن در که

L٣ = ۶W٣ − ۶W٢ + X̄, L٢ = ٢W٢ − X̄

باشند. می زیر تعاریف W٣دارای W٢و بطوریکه

W٣ =
١

n(n− ١)(n− ٢)

n∑
i=٣

(i− ١)(i− ٢)X(i), W٢ =
١

n(n− ١)

n∑
i=٢

(i− ١)X(i)

اگر و راست به کج توزیع ،٠ < S٣ < ١ اگر است. صفر تقریباً S٣ مقدار متقارن های توزیع برای و −١ < S٣ < ١ همواره

باشد. می چپ به کج توزیع −١ < S٣ < ٠

هاگ کجی معیار ۵.٢

شکل به توزیع تقارن مطالعه برای را ای آماره همکارانش و هاگ

Q١ =
U(٠٫ ٠۵)−MID

MID − L(٠٫ ٠۵)
مشاهدات درصد ۵٠ MIDمیانگین و شده مرتب مشاهدات پایین و باال درصد ۵ های میانگین ،U(٠٫ ٠۵) و L(٠٫ ٠۵) که کردند معرفی

. باشد می میانی

است. راست به کج ها داده توزیع Q١ > ٢ اگر و متقارن ها داده توزیع ٠٫ ۵ < Q١ < ٢ اگر ، چپ به کج ها داده توزیع Q١ < ٠٫ ۵ اگر

مندریکر کجی معیار ۶.٢

اگر و ١ مقدار P ∗i ،|yi −XM | ≤ δ اگر آن، در که کرد تعریف P ∗ = ١
۵٠
∑۴٩
i=٠ P

∗
i شکل به (٢٠٠٣) مندریکر را P ∗ کجی معیار

گیرد. می را صفر مقدار P ∗i ، |yi −XM | > δ

دقت δ = |١٫ ٩۶ SE(X)| و. گیرد می قرار XM مشاهدات میانه نزدیک yi برآورد که دفعاتی تعداد نسبت از برآوردی P ∗ که شود دقت

است. شده تعیین
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داده توزیع باشد، P ∗ < ٠٫ ٨ اگر و دارد وجود پرت مشاهده تعدادی ،٠٫ ٨ < P ∗ < ٠٫ ٩ اگر و متقارن ها داده توزیع ،P ∗ ≥ ٠٫ ٩ اگر

هستند بیشتر ها داده تقارن باشد، بزرگتر P ∗ هرچه شود دقت است. نامتقارن ها

کجی استوار معیار ٧.٢

شدند معرفی ١٩٢٣ سال در بونفرونی توسط کجی مطلق های اندازه عنوان به زیر های کمیت

γ٢ = Q١−p +Qp − ٢Q٠٫۵, γ١ = ٢(X̄ −M)

کرد پیشنهاد زیر بصورت (١٩٧۵) هینکلی را کجی معیارهای از کالسی

SKH =
(Q١−p −Q٠٫۵)− (Q٠٫۵ −Qp)

Q١−p −Qp
شده پیشنهاد ١٩٢٠ سال در باولی توسط که بود خواهد چارکی کجی ضریب متناظر کجی ضریب ،p = ٠٫ ٢۵ اگر و است pام چندک Qp که

شود می بیان زیر صورت به و بود

QS =
(Q٠٫٧۵ −Q٠٫۵)− (Q٠٫۵ −Q٠٫٢۵)

Q٠٫٧۵ −Q٠٫٢۵

شود می تعریف زیر صورت به و نامیده ( هشتم یک ) اکتایل کجی ضریب متناظر، کجی ضریب باشد p = ٠٫ ١٢۵ اگر همچنین

OS =
(Q٠٫٨٧۵ −Q٠٫۵)− (Q٠٫۵ −Q٠٫١٢۵)

Q٠٫٨٧۵ −Q٠٫١٢۵

توزیع دم اطالعات از OS دیگر عبارتی به یا و OS از کمتر پرت، مشاهدات به نسبت QS حساسیت � که است واضح فوق تعریف به توجه با

صفر، تقریباً OSو QS مقدار متقارن های توزیع برای باشد. می تر مناسب ها داده تقارن عدم تشخیص برای بنابراین کند. می استفاده بیشتر

باشند. می چپ به کج باشند، منفی اگر و راست به کج باشند، مثبت اگر

نمونه مشاهدات براساس تقارن بررسی معیارهای ٨.٢

کرده تعریف ها چارک جای به مشاهدات جایگزینی مبنای بر و گشتاورها از استفاده بدون را معیارهایی (٢٠٠٣) استرایف و هیوبرت برایز،

جفت میان معیارها، این از یکی دارند. تری کم حساسیت پرت مشاهدات به نسبت و بوده استوار شده معرفی های شاخص دلیل این به اند،

داریم xi ̸= xj هر برای که است ٣

h١(Xi, Xj) =
(Xj −Q٠٫۵)− (Q٠٫۵ −Xi)

Xj −Xi

٣medcouple
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MCتعریف = medianXi<Q٠٫۵<Xjh١(Xi, Xj) شکل به جفت میان معیار هستند. h١ ی شده مرتب های آرگومان ،Xi < Xj که

آنگاه Xi = Xj = Q٠٫۵ اگر خاص حالت در شود. می

h١(Xi, Xj) =


١ اگر i>j

٠ اگر i=j

−١ اگر i<j

شود می تعریف ذیل شکل به دیگری معیار میانه، جای به مشاهدات جایگزینی با

h٢(Xi, Xj , Xk) =
(Xk −Xj)− (Xj −Xi)

Xk −Xi

h٢(Xi, Xj , Xk) = X(i)باشد، = X(k) اگر خاص حالت در و شده مرتب صعودی ترتیب ,Xiبه Xj , Xk که کنیم فرضمی همچنین و

شود. می MTبیان = mediani<j<kh٢(Xi, Xj , Xk) شکل به تایی سه میان معیار اساس این بر باشد. می ٠

گیری نتیجه و سازی شبیه ٣

گشتاوری ضریب بیانگر Sk٣ پیرسن، کارل کجی دوم ضریب بیانگر Sk٢ پیرسن، کارل کجی اول ضریب بیانگر Sk١ که است ذکر به الزم

،L خطی گشتاوری کجی ضریب بیانگر S٣ گری، کجی ضریب بیانگر a١ ویرت، گست و گل کجی ضریب بیانگر B١ پیرسن، کارل کجی

Qs چارکی، کجی ضریب بیانگر Os دهکی، کجی ضریب Dsبیانگر مندریکر، توسط شده معرفی معیار mdبیانگر هاگ، معیار بیانگر Q١
باشد. می تایی سه میان معیار MTبیانگر و جفتی میان معیار MCبیانگر اکتایل، کجی ضریب بیانگر

سازی شبیه روند ١.٣

بدست نتایج از استفاده با آوردیم، بدست برابر پارامترهای با بتا و لجستیک تی، نرمال، متقارن های توزیع برای را ها شاخص ٩۵ام صدک ابتدا

(جدول-١) درصد ۵ سطح در بحرانی مقادیر عنوان به را استاندارد نرمال توزیع از حاصل مقادیر بودند، هم به نزدیک و مشابه تقریباً که آمده

برای و رد فرضیه بحرانی نقاط از تر بزرگ مقادیر برای حال گرفتیم. نظر در کند، می بیان را نظر مد توزیع های داده تقارن H٠که فرضیه برای

باشند. می تقارن عدم ارزیابی در بررسی مورد شاخص توان دهنده نشان مقادیر این میانگین شود، می پذیرفته آزمون فرضیه تر کم مقادیر

محاسبات انجام از پس است، شده انجام ١٠٠٠٠ تکرار با و n = {١۵,٣٠,۵٠,٧٠,١٠٠,٢٠٠} ،n مجموعه بازای فوق محاسبات

و کمتر مقدار متقارن های توزیع ازای به ها معیار از هرکدام شود. می مشخص بررسی مورد های شاخص برای ها توزیع در تقارن عدم میزان

باشد. می بهتری شاخص کند، اختیار را بیشتری مقدار متقارن نا های توزیع برای
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ها تحلیل و نتایج که دادیم قرار ارزیابی مورد گاما(١۵و٣) و (۵و٢) فیشر مربع(۴)، کای نمایی(۵)، های توزیع با را شده بیان معیارهای توان

است. شده ذکر ۵ تا ٢ جداول در جداگانه صورت به

گیری نتیجه ٢.٣

نزولی سیر و کاهش باشند. می معیارها برای خوبی نتیجه در و کوچک اول نوع خطای بیانگر استاندارد، نرمال توزیع بحرانی مقادیر جدول

مربع کای توزیع در ،MT و Sk٣ ،Q١ ،S٣ ،B١ ها شاخص نمایی توزیع گرفتن نظر در با باشد. می گیر MTچشم MCو معیارهای

های شاخص گاما توزیع در MTو و Sk٣ ،Q١ ،S٣ ،B١ های شاخص فیشر توزیع در ،MT و Sk٣ ،Q١ ،S٣ ،B١ های شاخص

را باشند می تقارن عدم کننده بیان خوبی به کم حجم با های نمونه برای حتی و دارند خوبی و مناسب MTتوان و Sk٣ ،Q١ ،S٣ ،B١
ترتیب به بعد های رتبه در و تقارن سنجش شاخص بهترین عنوان به MTرا آماره معیارها اول نوع خطای به توجه با اما کنیم. می انتخاب

گیریم. می نظر در را Sk٣ ،Q١ ،S٣ ،B١ معیارهای

استاندارد نرمال توزیع با معیارها بحرانی مقادیر جدول :١ جدول
N Sk١ Sk٢ Sk٣ B١ a١ S٣ Q١ md Ds Qs Os MC MT

١۵ ٠٫ ۶۴٢ ٠٫ ٩۴۴ ٠٫ ٨۵۵ ١٫ ٠۴ ٠٫ ٨۶٠ ٠٫ ٢٠٨ ٢٫ ٠٧ − ٠٫ ۴٢٢ ٠٫ ۵٣۶ ٠٫ ۴٣۶ ٠٫ ۴٧٧ ٠٫ ١٨٩

٣٠ ٠٫ ۵٨٣ ٠٫ ۶٣۴ ٠٫ ۶۵۵ ٠٫ ٧۶۵ ٠٫ ٨۴٨ ٠٫ ١٣٩ ١٫ ۶۶ − ٠٫ ٣٠٣ ٠٫ ٣٨١ ٠٫ ٣١٠ ٠٫ ٣٠۶ ٠٫ ١٣٣

۵٠ ٠٫ ۵١٨ ٠٫ ۴٩٩ ٠٫ ۵۴٢ ٠٫ ۵۶٧ ٠٫ ٨۴٠ ٠٫ ١٠۶ ١٫ ۴٧ ١ ٠٫ ٢٣٧ ٠٫ ٣٠۶ ٠٫ ٢۴٨ ٠٫ ٢۵١ ٠٫ ١٠٣

٧٠ ٠٫ ۴٨٣ ٠٫ ۴٢٨ ٠٫ ۴۵۴ ٠٫ ۴٧٨ ٠٫ ٨٣۴ ٠٫ ٠٨٨ ١٫ ٣٨ ١ ٠٫ ٢٠۴ ٠٫ ٢۶٠ ٠٫ ٢٠٧ ٠٫ ٢١۴ ٠٫ ٠٨۵

١٠٠ ٠٫ ۴۵٨ ٠٫ ٣۶۴ ٠٫ ٣٨٠ ٠٫ ٣٩٣ ٠٫ ٨٢٩ ٠٫ ٠٧۴ ١٫ ٣٠ ٠٫ ٩٨٠ ٠٫ ١٧٠ ٠٫ ٢٢۵ ٠٫ ١٧٩ ٠٫ ١٧٧ ٠٫ ٠۶٣

٢٠٠ ٠٫ ٣٩۵ ٠٫ ٢۶٠ ٠٫ ٢٨٧ ٠٫ ٢٨۴ ٠٫ ٨٢١ ٠٫ ٠۵٠ ١٫ ٢٢ ٠٫ ٨١۶ ٠٫ ١١٩ ٠٫ ١۵۶ ٠٫ ١٢۴ ٠٫ ١٣١ ٠٫ ٠۵۴

نمایی(۵) توزیع با معیارها توان مقادیر جدول :٢ جدول
N Sk١ Sk٢ Sk٣ B١ a١ S٣ Q١ md Ds Qs Os MC MT

١۵ ٠٫ ١٩٢ ٠٫ ۴۵۴ ٠٫ ۶٨٠ ٠٫ ۶١٩ ٠٫ ٠۵۶ ٠٫ ٧٨۴ ٠٫ ٨٠٣ − ٠٫ ۵١٣ ٠٫ ١٨٣ ٠٫ ۴٣٣ ٠٫ ٣١٣ ٠٫ ٨٠٢

٣٠ ٠٫ ۴٩٠ ٠٫ ٧٩٢ ٠٫ ٩۴٠ ٠٫ ٨٩۶ ٠٫ ٠٣٩ ٠٫ ٩٧۵ ٠٫ ٩٨٨ − ٠٫ ٧٧۶ ٠٫ ٢٩٠ ٠٫ ۶٩۵ ٠٫ ۵٣٣ ٠٫ ٩٧١

۵٠ ٠٫ ٨۴٩ ٠٫ ٩۴١ ٠٫ ٩٩۶ ٠٫ ٩٩٠ ٠٫ ٠١٩ ٠٫ ٩٩٩ ١٫ ٠ ٠٫ ٠ ٠٫ ٩٣١ ٠٫ ٣٩٣ ٠٫ ٨۶٢ ٠٫ ۶۵٢ ١٫ ٠

٧٠ ٠٫ ٩۴١ ٠٫ ٩٨٣ ٠٫ ٩٩٩ ٠٫ ٩٩٩ ٠٫ ٠١۴ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٠ ٠٫ ٩٧۶ ٠٫ ۴٨٧ ٠٫ ٩۴۴ ٠٫ ٨٣١ ١٫ ٠

١٠٠ ٠٫ ٩٨٠ ٠٫ ٩٩٨ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٠٠۶ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ١٧٠ ٠٫ ٩٩٧ ٠٫ ۵٩٨ ٠٫ ٩٨۶ ٠٫ ٨۴۴ ١٫ ٠

٢٠٠ ٠٫ ٩٩٩ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٠٠١ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٣٠١ ١٫ ٠ ٠٫ ٨۵٨ ٠٫ ٩٩٩ ٠٫ ٩٩٣ ١٫ ٠

٩٨٣



دو(۴) خی توزیع با معیارها توان مقادیر جدول :٣ جدول
N Sk١ Sk٢ Sk٣ B١ a١ S٣ Q١ md Ds Qs Os MC MT

١۵ ٠٫ ١۵۶ ٠٫ ٢۶٣ ٠٫ ۴٧۵ ٠٫ ۴٢٠ ٠٫ ٠۵۶ ٠٫ ۵۴٧ ٠٫ ۵۶٣ − ٠٫ ٢٩١ ٠٫ ١٢١ ٠٫ ٢۴۶ ٠٫ ٢٠۴ ٠٫ ۴٧٢

٣٠ ٠٫ ٣٢٧ ٠٫ ۵٢۵ ٠٫ ٧٨٩ ٠٫ ٧٠٢ ٠٫ ٠۵٠ ٠٫ ٨۴۶ ٠٫ ٨٧۵ − ٠٫ ۵٠۵ ٠٫ ١٨٢ ٠٫ ۴٣۵ ٠٫ ٣٨٢ ٠٫ ٨٩۴

۵٠ ٠٫ ۵۶٨ ٠٫ ٧٣٠ ٠٫ ٩۴۶ ٠٫ ٩١۵ ٠٫ ٠٣۴ ٠٫ ٩٧١ ٠٫ ٩٨٢ ٠٫ ٠ ٠٫ ۶٨٢ ٠٫ ٢٢٨ ٠٫ ۵٧٧ ٠٫ ۴۶۵ ٠٫ ٩٩٢

٧٠ ٠٫ ۶٨۴ ٠٫ ٨۴٣ ٠٫ ٩٨٨ ٠٫ ٩٧٨ ٠٫ ٠٢٨ ٠٫ ٩٩٣ ٠٫ ٩٩٨ ٠٫ ٠ ٠٫ ٨٠۶ ٠٫ ٢٧٣ ٠٫ ٧٢۵ ٠٫ ۵٣٢ ٠٫ ٩٩٧

١٠٠ ٠٫ ٧٧٠ ٠٫ ٩۴۴ ٠٫ ٩٩٩ ٠٫ ٩٩٩ ٠٫ ٠١٩ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٠٨۴ ٠٫ ٩١۴ ٠٫ ٣٣۶ ٠٫ ٨٣١ ٠٫ ٧۵٧ ١٫ ٠

٢٠٠ ٠٫ ٩٠۶ ٠٫ ٩٩٨ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٠٠۶ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ١٣٢ ٠٫ ٩٩۵ ٠٫ ۵۶٣ ٠٫ ٩٨٣ ٠٫ ٩٣۵ ١٫ ٠

فیشر(۵و٢) توزیع با معیارها توان مقادیر جدول :۴ جدول
N Sk١ Sk٢ Sk٣ B١ a١ S٣ Q١ md Ds Qs Os MC MT

١۵ ٠٫ ١٠۶ ٠٫ ۶١۴ ٠٫ ٨٧٠ ٠٫ ٨٣۴ ٠٫ ٠٢٩ ٠٫ ٩٣٣ ٠٫ ٩٣٠ − ٠٫ ٧٣٨ ٠٫ ٢٨٠ ٠٫ ۶۵٨ ٠٫ ۴٨٠ ٠٫ ٩٢٠

٣٠ ٠٫ ٢١١ ٠٫ ٩۴۶ ٠٫ ٩٩۴ ٠٫ ٩٨۶ ٠٫ ٠١٠ ٠٫ ٩٩٨ ٠٫ ٩٩٨ − ٠٫ ٩٣٩ ٠٫ ۴۵٠ ٠٫ ٨٩١ ٠٫ ٧۶٢ ١٫ ٠

۵٠ ٠٫ ۴٣۴ ٠٫ ٩٩۴ ٠٫ ٩٩٩ ٠٫ ٩٩٩ ٠٫ ٠٠١ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٠ ٠٫ ٩٩٣ ٠٫ ۶٠١ ٠٫ ٩٧۶ ٠٫ ٨۵١ ١٫ ٠

٧٠ ٠٫ ۵٣٩ ٠٫ ٩٩٩ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٠ ٠٫ ٩٩٩ ٠٫ ٧٣١ ٠٫ ٩٩۶ ٠٫ ٩٧۴ ١٫ ٠

١٠٠ ٠٫ ۶١٢ ٠٫ ٩٩٩ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٧٧۶ ١٫ ٠ ٠٫ ٨٣٩ ٠٫ ٩٩٩ ٠٫ ٩٩۵ ١٫ ٠

٢٠٠ ٠٫ ٧٨۴ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٠ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٩٧٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٩٨٢ ١٫ ٠ ٠٫ ٩٩٧ ١٫ ٠

(١۵و٣) گاما توزیع با معیارها توان مقادیر جدول :۵ جدول
N Sk١ Sk٢ Sk٣ B١ a١ S٣ Q١ md Ds Qs Os MC MT

١۵ ٠٫ ١٣١ ٠٫ ٢٠٠ ٠٫ ٣۶۵ ٠٫ ٣٢٧ ٠٫ ٠۵۵ ٠٫ ۴٢۴ ٠٫ ۴١٩ − ٠٫ ٢١٨ ٠٫ ٠٩٩ ٠٫ ١٨٩ ٠٫ ٢٠٠ ٠٫ ٣٨١

٣٠ ٠٫ ٢۴٩ ٠٫ ٣٩٣ ٠٫ ۶۴٨ ٠٫ ۵٨٨ ٠٫ ٠۴٧ ٠٫ ٧٠٨ ٠٫ ٧۴۵ − ٠٫ ٣۶١ ٠٫ ١٣١ ٠٫ ٣٠٨ ٠٫ ٢٩٣ ٠٫ ۶٧٢

۵٠ ٠٫ ۴٠٢ ٠٫ ۵٧٩ ٠٫ ٨۵۴ ٠٫ ٨٢٨ ٠٫ ٠۴۴ ٠٫ ٨٩٣ ٠٫ ٩٢٣ ٠٫ ٠ ٠٫ ۵٢٣ ٠٫ ١٧٣ ٠٫ ۴٣٠ ٠٫ ٣٩۴ ٠٫ ٨٨٢

٧٠ ٠٫ ۵٠٠ ٠٫ ۶٨٢ ٠٫ ٩۵٠ ٠٫ ٩٢٩ ٠٫ ٠٣٩ ٠٫ ٩۶۴ ٠٫ ٩٧٨ ٠٫ ٠ ٠٫ ۶۴٠ ٠٫ ٢١١ ٠٫ ۵۵٧ ٠٫ ٣٣۵ ٠٫ ٩٣۴

١٠٠ ٠٫ ۵٧٧ ٠٫ ٨۴١ ٠٫ ٩٩٢ ٠٫ ٩٨۶ ٠٫ ٠٢٨ ٠٫ ٩٩۴ ٠٫ ٩٩٧ ٠٫ ٠۶٣ ٠٫ ٧٧٩ ٠٫ ٢۴٨ ٠٫ ۶۶٧ ٠٫ ۵٢۴ ١٫ ٠

٢٠٠ ٠٫ ٧٣۴ ٠٫ ٩٧٨ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ٠١۴ ١٫ ٠ ١٫ ٠ ٠٫ ١٠۴ ٠٫ ٩۶۵ ٠٫ ۴١٢ ٠٫ ٩١٢ ٠٫ ۶۶٢ ١٫ ٠
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تصادفی سطلی و معمولی افزایشی درخت�های در a اندازه شاخه�های

٢ کاظمی رامین نوروزی١، سولماز

قزوین البرز، عالی آموزش مؤسسه ١

قزوین (ره)، خمینی امام بین�المللی دانشگاه ٢

آن�ها، در که هستند برچسب�داری درخت�های افزایشی، درخت�های می�شوند. تعریف دور بدون و همبند گراف�هایی عنوان به درخت�ها چکیده:

شاخه�ی هر طول در برچسب�ها از دنباله هر که به�گونه�ای می�شوند برچسب�دار {١,٢, ..., n} مجموعه�ی متمایز و صحیح اعداد توسط گره n

(زیردرخت�های) شاخه�های تعداد که Xn,j,a تصادفی متغیر مطالعه برای ترکیبیاتی رهیافت مقاله، این در است. افزایشی ریشه از شده آغاز

و احتمال توزیع برای بسته�ای فرمول�های می�شود. گرفته کار به می�شمارد، n اندازه�ی تصادفی افزایشی درخت در را j گره به متصل a اندازه

بازگشتی درخت�های می�شوند. ارائه می�شوند، ساخته درج�گذاری فرایند یک طریق از که تصادفی متغیرهای از رده این فاکتوریل گشتاورهای

این در a اندازه�ی شاخه�های که می�شود داده نشان و می�گیرد قرار بررسی مورد معمولی بازگشتی درخت�های از تعمیمی به�عنوان نیز سطلی

ندارد. بستگی سطل�ها ظرفیت به منتظره�ای غیر به�طور درخت�ها

حدی. توزیع فاکتوریل، گشتاورهای شاخه�ها، تصادفی، افزایشی درخت� کلیدی: واژه�های

.60F05 ،05C05 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

مقابل در ریشه�دار درخت�های تقسیم�بندی یک در شده�اند. بررسی آن�ها روی متنوعی متغیرهای و بیان گوناگونی درختی ساختارهای تاکنون

نیز دیگری تقسیم�بندی در و نامسطح درخت�های مقابل در مسطح درخت�های دیگری تقسیم�بندی در می�گیرند. قرار ریشه بدون درخت�های

عبارت ساختارها این روی برچسب�دار پارامتر�های مهم�ترین طرفی از می�گیرند. قرار برچسب بدون درخت�های مقابل در برچسب�دار درخت�های

که پارامتری هستند. غیره و درجه بزرگ�ترین گره�ها، بین فاصله شاخه�ها، نمایه، زاده�ها، ارتفاع، خروجی، درجه گره، (عمق) سطح از است

شاخه�های تعداد که Xn,j,a تصادفی متغیر مطالعه برای ترکیبیاتی رهیافت است. a اندازه شاخه می�گیرد، قرار مطالعه مورد مقاله این در

بسته�ای فرمول�های می�شود. گرفته کار به می�شمارد، n اندازه�ی تصادفی افزایشی درخت یک در را j گره به متصل a اندازه (زیردرخت�های)

که می�شوند ارائه می�شوند، ساخته درج�گذاری فرایند یک طریق از که تصادفی متغیرهای از رده این فاکتوریل گشتاورهای و احتمال توزیع برای

می�کند. صدق نیز j = j(n) برای بلکه ثابت، های j برای تنها نه
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افزایشی درخت�های ١.١

در می�دهند. تشکیل را افزایشی دنباله�ی یک برچسب�ها ریشه، از مسیر هر طول در که است برچسب�دار ریشه�دار درخت یک افزایشی درخت

می�کند. صدق دیفرانسیلی معادله�ی یک در که است کل“ ”وزن�های مهم پارامتر درخت�ها، از نوع این

تصادفی بازگشتی درخت مانند شده�ای شناخته پیش از درخت�های شامل ((١٩٩٢) همکاران و (برگران افزایشی درخت�های خانواده�ی

بازگشتی درخت نامسطح، یی d−dدرخت مسطح، یی d−dدرخت دودویی، درخت مانند تصادفی درخت�های سایر و ((١٩٧٨) مون و (میر

درخت چهار روی بر نظر مورد متغیر مقاله این در است. ((٢٠١۴) (کاظمی سطلی بازگشتی درخت و مسطح�-سودار بازگشتی درخت مسطح،

می�شود. بررسی و بحث سطلی بازگشتی درخت و مسطح�-سودار بازگشتی درخت یی، d− d تصادفی، بازگشتی

افزایشی درخت�های با مرتبط ترکیبیاتی رویکرد ٢.١

را (ϕk)∞k=٠ دنباله .ϕk ̸= ٠ ، k ≥ ٢ هر برای و ϕ٠ > ٠ به�طوری�که باشد، نامنفی صحیح اعداد از دنباله یک (ϕk)∞k=٠ کنید فرض

(ϕk)
∞
k=٠ درجه-وزن مولد تابع است. k خروجی درجه با گره مختلف انواع تعداد ϕk آن در که می�نامند، ریشه�دار درخت برای وزنی دنباله

تعریف ϕ(t) =
∑
k≥٠ ϕk

tk

k! به�صورت نامرتب ریشه�دار درخت برای و ϕ(t) =
∑
k≥٠ ϕkt

k به�صورت مرتب ریشه�دار درخت یک برای

که T درخت همان ) T
′
در آن�گاه باشیم، داشته T نامرتب ریشه�دار درخت در k خروجی درجه با گره مختلف انواع ϕk اگر زیرا می�شود.

به�صورت T درخت وزن دارد. وجود k خروجی درجه با گره مختلف نوع k!sk تعداد به است)، شده حفظ گره هر فرزندان گرفتن قرار ترتیب

w(T ) =
∏
v

ϕd(v) =
∏
j≥٠

ϕ
Dj

j (T ),

وزن دنباله�ی از استفاده با است. T در j خروجی درجه با گره�ها تعداد Dj(T ) و v گره خروجی درجه d(v) آن در که می�شود، تعریف

کرد. تعریف T برچسب بدون ریشه�دار درخت یک برای زیر صورت به w وزن تابع یک می�توان (ϕk)∞k=٠

در که باشد {١,٢, · · · , |T |} متمایز صحیح اعداد توسط T درخت مختلف برچسب�گذاری�های مجموعه�ی بیانگر L(T ) کنید فرض

T خانواده�ی این�صورت در است. L(T ) مجموعه اعضای تعداد L(T ) = |L(T )| و است T درخت گره�ها) (تعداد اندازه معرف |T | آن

درجه-وزن دنباله�ی یک برای است. L(T ) افزایشی برچسب�گذاری�های مجموعه�ی و آن w(T ) وزن�های همراه T درخت�های همه�ی شامل

درجه-وزن مولد تابع با (ϕk)k≥٠

ϕ(t) =
∑
k≥٠

ϕkt
k

= ϕ٠t
٠ + ϕ١t

١ + ϕ٢t
٢ + · · ·

= ϕ٠ + ϕ١t+ ϕ٢t
٢ + · · · ,
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به�صورت کل وزن�های

Tn =
∑
|T |=n

w(T ) · L(T ),

تابع حالت، این� در است. افزایشی برچسب�دار شده مرتب درخت�های همه�ی روی w(T ) وزن�های مجموع Tn این�صورت در می�شود. تعریف

نمایی مولد

T (z) =
∑
n≥١

Tn
zn

n!
,

همگن اول مرتبه�ی دیفرانسیلی معادله�ی در

T
′
(z) = ϕ(T (z)), T (٠) = ٠, (١)

می�کند. صدق

حالت این در می�شود. گرفته نظر در b ≥ ١ سطل ظرفیت از تابعی عنوان به w(T ) وزن سطلی بازگشتی درخت�های برای

Tn =
(n− ١)!(b!)n(١−

∑r
i=١ |Pni

|)

b
, n ≥ ١,

ϕ(T (z)) =
(b− ١)!

١− b!١−
∑r

i=١ |Pni
|z
, (٢)

.((٢٠١۵) (کاظمی است ررأس ni با درخت اندازه�ی معرف |Pni | آن در که

برچسب�دار پارامترهای ٢

(زیردرخت�های a اندازه شاخه�های تعداد مشخص Xn,j,aبه�طور آن�گاه شود، گرفته نظر در بحث مورد پارامتر برای تصادفی Xn,j,aمتغیر اگر

می�شمارد. را تصادفی افزایشی درخت یک در j گره به شده متصل (a اندازه

وزن - درجه مولد تابع با افزایشی درخت�های در ((٢٠٠۵) پرودینگر و پن�هولزر ) .١.٢ لم

ϕ(t) =
∑
k>٠

ϕkt
k

داریم: c١, c٢ ∈ R ثابت�های برای

بازگشتی): (درخت�های الف حالت

ϕ(t) = ϕ٠e
c١t
ϕ٠ , ϕ٠ > ٠, c١ > ٠, (c٢ := ٠),
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یی): d- d (درخت ب حالت

ϕ(t) = ϕ٠
(
١+

c٢t

ϕ٠

)d
, ϕ٠ > ٠, c٢ > ٠, d :=

c١
c٢

+ ١ ∈ {٢,٣,۴, ...},

مسطح-سودار): بازگشتی (درخت پ حالت

ϕ(t) =
ϕ٠(

١+ c٢t
ϕ٠

)− c١
c٢
−١
, ϕ٠ > ٠,٠ < −c٢ < c١.

سطلی): بازگشتی (درخت ت حالت

ϕ(t) = (b!)−
∑r

i=١ |Pki
|(b− ١)! exp(bz).

می�آید: دست به T (z) نمایی مولد تابع برای زیر روشن و صریح فرمول�های (١) دیفرانسیلی معادله حل با

T (z) =



ϕ٠
c١

log
( ١
١−c١z

)
, الف حالت

ϕ٠
c٢

( ١
(١−(d−١)c٢z)

١
d−١
− ١
)
, ب حالت

ϕ٠
c٢

( ١

(١−c١z)
c٢
c١
− ١
)
, پ ,حالت

− ١
b log

(
١− b!١−

∑r
i=١ |Pki

|z
)
, ت حالت

:d = c١
c٢

+ ١ ب، حالت برای و c٢ = ٠ الف حالت برای آن در که است، زیر صورت به افزایشی درخت هر برای Tn بنابراین

T (n) = ϕ٠c
n−١
١ (n− ١)!

(
n− ١+ c٢

c١

n− ١

)
.

.((٢٠٠۵) پرودینگر و پن�هولزر ) می�شود ساخته تصادفی صورت به زیر گام�های توسط افزایشی درخت یک است،

می�شود. برچسب�گذاری ١ برچسب با ریشه ابتدا :١ گام •

احتمال با و i اندازه با قبلی درخت از d(v) خروجی درجه با v قبلی گره هر به i+ ١ برچسب با گره گام، این در :i+ ١ گام •

p(v) =



١
i , الف حالت
d−d(v)

(d−١)i+١ , ب حالت
d(v)+a

(a+١)i−١ , پ حالت
c(v)
n−|γ| , ت حالت
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و v گره ظرفیت c(v) آن در که

γ := {v ∈ T ; c = c(v) = k < b, and v is a non-leaf}

بگیرید: نظر در را زیر مولد توابع می�شود. پیوست است،

M(z, v) =
∑
n≥١

∑
m≥١

P (Xn,١ = m)Tn
zn

n!
vm,

N(z, u, v) =
∑
k≥٠

∑
j≥١

∑
m≥٠

p
(
Xk+j,j = m

)
Tk+j

zj−١

(j − ١)!
uk

k!
vm.

سه�متغیره مولد تابع از هم�چنین می�شود. استفاده است، دومتغیره مولدی تابع که (j = ١) ریشه گره رفتار بررسی ,M(zبرای u) مولد تابع از

می�شود. بیان زیر قضیه ابتدا شد. خواهد استفاده j ≥ ١ دلخواه گره رفتار بررسی برای نیز N(z, u, v)

رابطه�ی در N(z, u, v) .٢.٢ قضیه

N(z, u, v) =
ϕ(T (z + u)) ∂∂uM(u, v)

ϕ(T (u))
,

می�کند. صدق

در j گره ریشه به منحصرا که برچسب�داری� پارامترهای که باشد تصادفی متغیر Xn,j کنید فرض ((٢٠٠۶) پن�هولزر و (کوبا .٣.٢ قضیه

این�صورت در می�شمارد. را هستند وابسته n اندازه تصادفی افزایشی درخت

P (Xn,j = m) =
cj−١١

( c٢
c١

+j−١
j−١

)
(
n−١
n−j
)
ϕ٠c

n−١
١
(n−١+ c٢

c١
n−١

) [un−jvm]
∂
∂uM(u, v)

(١− c١u)j − ١ ,

E
(
X
s
n,j

)
=

cj−١١
( c٢

c١
+j−١
j−١

)
(
n−١
n−j
)
ϕ٠c

n−١
١
(n−١+ c٢

c١
n−١

) [un−j ] M
′

s(u)

(١− c١u)j − ١ ,

مشتق عملگر Dv می�شود. تعریف d = c١
c٢

+ ١ ب، حالت برای و c٢ = ٠ الف، حالت برای و .Ms(z) := EvD
s
vM(z, v) آن در که

است. v = ١ در مشتق مقدار بیانگر Ev و v به نسبت

افزایشی درخت�های در شاخه�ها ١.٢

حالت �دهد. نشان را n اندازه تصادفی افزایشی درخت در a اندازه شاخه�های تعداد که باشد تصادفی متغیر Xn,j,a کنید فرض .۴.٢ قضیه

: سطلی) بازگشتی و بازگشتی (درخت�های ت و الف
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P (Xn,j,a = m) =
١

amm!
(
n−١
j−١
) ⌊n−j−am

a ⌋∑
l=٠

(−١)l
all!

(
n− ١− a(m+ l)

j − ١

)
.

یی): d- d (درخت ب حالت

P (Xn,j,a = m) =

(
d
m

)( d
d−١+j−٢
j−١

)
(
n−١
j−١
)(n−١+ ١

d−١
n−١

) min{d−m,⌊n−j−am
a ⌋}∑

i=٠
(−١)i

(
d−m
i

)

×
( (a−١+ ١

d−١
a−١

)
a− (d− ١)

)i+m(n− ٢− a(i+m) + d−m−i
d−١

n− j − a(i+m)

)
.

مسطح-سودار): بازگشتی درخت�های ) پ حالت

P (Xn,j,a = m) =
ϕ٠(j − ١)!(n− j)!cj−١١

( c٢
c١

+j−١
j−١

)( c١
c٢

+١
m

)( c٢Ta

ϕ٠a!

)m
Tn

× [un−j−am]
١

(١− c١u)j−١(C(u))
m− c١

c٢
−١
,

آن در که

C(u) :=
١

(١− c١u)
c٢
c١

− c٢Ta
ϕ٠a!

ua.

کنید فرض .۵.٢ قضیه

E
(
X
s
n,j,a

)
=
∑
m≥٠

msP (Xn,j,a = m),

آن در طوری�که به باشند، Xn,j,a ام s فاکتوریل گشتاورهای

Xs = X(X − ١)...(X − s+ ١)

است.

: سطلی) بازگشتی و بازگشتی (درخت�های ت و الف حالت

E
(
Xs
n,j,a

)
=

١
as

(
n−as−١
j−١

)(
n−١
j−١
) .
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یی): d- dدرخت) ب حالت

E
(
Xs
n,j,a

)
=
((a−١+ ١

d−١
a−١

)
a(d− ١)

)s (j−١+ ١
d−١

j−١
)(n−as−٢+ d−s

d−١
n−jas

)
(
n−١
j−١
)(n−١+ ١

d−١
n−١

) .

مسطح-سودار): بازگشتی درخت�های ) پ حالت

E
(
Xs
n,j,a

)
=
(−c٢(a−١+ c٢

c١
a−١

)
c١a

)sΓ(s− ١− c١
c٢
)

Γ(−١− c١
c٢
)

(j−١+ c٢
c١

j−١

)(n−as−١− c٢
c١

(s−١)
n−jas

)
(
n−١
j−١
)(n−١+ c٢

c١
n−١

) .

انتخاب تصادفی طور به گره یک a اندازه�ی شاخه�های تعداد که است تصادفی متغیر X [R]
n,a آن در که ،X [R]

n,a = Xn,Un,a کنید فرض

است. برقرار زیر قضیه�ی این�صورت در می�دهد. نشان را n اندازه�ی تصادفی بازگشتی درخت در Un شده

:( تصادفی بازگشتی درخت ) الف حالت .۶.٢ قضیه

X [R]
n,a

d−→ Xa,

آن در که است،

P (Xa = m) =
∑

k≥m+١

ae
−١
a

k!ak
.

یی): d- d (درخت ب حالت

X [R]
n,a

d−→ Xa,

آن در که

P (Xa = m) =
d−m∑
k=٠

(−١)k
(
d
m

)(
d−m
k

)(a−١+ ١
d−١

a−١
)m+k

am+k(d− ١)m+k((m+ k)(d+ ١) + ١)
(
(d+١)(m+k)

m+k

) .
P (Xa = m) برای بسته�ای فرمول نمی�توانیم ت و پ حالت در سطلی): بازگشتی و مسطح-سودار بازگشتی درخت�های ) ت و پ حالت

دارد. وجود زیر صریح فرمول ولی آورد. دست به

P (Xa = m) =

∫ ١

٠
P (Xρ,a = m)dρ.

قضیه�ها برهان ٣

آن در که شده ارزش�گذاری راست به چپ از و k١, ..., kr اندازه�های با زیردرخت�هایی و r ریشه�ی درجه با n اندازه افزایشی درخت�های برای

احتمال�های می�توان است. زیردرخت این در گره کوچک�ترین امین i هم�چنین و گیرد قرار زیردرخت درچپ�ترین j توسط شده برچسب�دار گره
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است ϕrTk١ · · ·Tkr برابر که ریشه گره و زیردرخت r کل وزن�های داد. تقلیل P (Xk١,i,a = m) احتمال�های به را P (Xn,j,a = m)

یعنی زیردرخت r گذاری�های بازبرچسب تعداد در آن ضرب و n اندازه�ی درخت Tn کل وزن بر )تقسیم
j − ٢
i− ١

)(
n− j
k١ − i

)(
n− ١− k١
k٢, k٣, ..., kr

)
j + ١, ..., n میان از j از بزرگ�تر برچسب k١ − i ،٢, · · · , j − ١ میان از j از کم�تر برچسب i − ١ زیرا رسید. خواهیم عامل یک به

می�شوند. توزیع زیردرخت امین r ترتیب همین به و سومین، دومین، بین باقیمانده برچسب n− ١− k١ و انتخاب

ترتیب همین به و سوم، دوم، زیردرخت در گره کوچک�ترین امین i ،j گره هرگاه می�شود گرفته نظر در r عامل یک تقارن بحث به�واسطه�ی

برای r درجه و k١, ..., kr زیردرخت اندازه�های آن، زیردرخت در j برچسب از i رتبه�ی برای انتخاب�ها همه روی مجموع�یابی با باشد. ام r

می�شود: حاصل n ≥ j ≥ ٢ برای زیر بازگشتی رابطه�ی ریشه، گره

P (Xn,j = m) =
∑
r≥١

rϕr
∑

k١+···+kr=n−١

Tk١ · · ·Tkr
Tn

×
min{k١,j−١}∑

i=١
P (Xk١,i = m)

(
j − ٢
i− ١

)(
n− j
k١ − i

)(
n− ١− k١
k٢, k٣, ..., kr

)
. (٣)

در (٣) رابطه�ی کردن ضرب با است. k ≥ ٠ آن در ،که n = k + j می�دهیم قرار حال

Tk+j
zj−٢

(j − ٢)!
uk

k!
vm

رابطه�ی ،m ≥ ٠ و j ≥ ٢ ،k ≥ ٠ روی مجموع�یابی و

∂

∂z
N(z, u, v) = ϕ

′
(T (z + u))N(z, u, v).

آغازین شرط با

N(٠, u, v) =
∑
k≥٠

∑
m≥٠

∑
j≥١

P (Xk+j,j,a = m)Tk+j
zj−١

(j − ١)!
uk

k!
vm

=
∂

∂u
M(u, v).

برای زیر صریح نتیجه تعریف، بنابر می�کنیم. آغاز باشد، j = ١ که حالتی یعنی ریشه گره بررسی با را Xn,j,a متغیر بررسی می�شود. حاصل

می�شود: حاصل P (Xn,١,a = m) احتمال�های

P (Xn,١,a = m) =
∑
r≥m

ϕr

(
r

m

) ∑
k١+...+kr=n−١

Tk١ ...Tkr
Tn

(
n− ١
k١, ..., kr

)
, (۴)

در (۴) رابطه کردن ضرب با .m ≥ ٠ و n ≥ ١ آن در که

Tn
zn−١

(n− ١)!v
m
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رابطه ، m ≥ ٠ و n ≥ ١ روی مجموع�یابی و

∂

∂z
M(z, v) = ϕ

(
T (z) + Taz

a(v − ١)
)
.

داریم: N(z, u, v) تعریف طبق می�شود. حاصل

P (Xn,j,a = m) =
(j − ١)!(n− j)!

Tn
[zj−١un−jvm]N(z, u, v)

=
١(
n−١
j−١
) [zj−١un−jvm]

١− u
١− u− z

∂

∂u
M(u, v)

=
١(
n−١
j−١
) [un−jvm]

١
(١− u)j−١

∂

∂u
M(u, v)

=
١(
n−١
j−١
) [un−jvm]

exp
(
−ua

a

)
(١− u)j exp

(vaa
a

)

=
١

amm!
(
n−١
j−١
) [un−j−ma] exp

(
− ua

a

)
(١− u)j

=
١

amm!
(
n−١
j−١
) ⌊n−j−am

a ⌋∑
l=٠

(−١)l
all!

(
n− ١− a(m+ l)

j − ١

)
.

این�صورت در باشد. x = ١ در مشتق مقدار بیانگر Ex و x به نسبت مشتق عملگر Dx کنید فرض

EvDs
vM(z, v) = EvDs

v

١
١− z exp

(Ta
a!
za(v − ١)

)
=

١
١− z

(Taza
a!

)s
.

داریم: بنابراین

E
(
X
s
n,j,a

)
=

(j − ١)!(n− j)!
Tn

[zj−١un−j ]EvD
s
vN(z, u, v)

=
١

as
(
n−١
j−١
) [un−j−as] ١

(١− u)j

=
١
as

(
n−as−١
j−١

)(
n−١
j−١
) .

کرد. عمل این�صورت به می�توان نیز درخت�ها سایر برای

نتیجه�گیری و بحث

پولیا آوند یا احتمالی رویکرد مانند دیگر رویکردی از می�توان گرفت. قرار مطالعه مورد تصادفی افزایشی درخت در شاخه�ها متغیر مقاله این در

سطل�ها ظرفیت به منتظره�ای غیر به�طور سطلی بازگشتی درخت�های در a اندازه�ی شاخه�های که شد دیده کرد. استفاده متغیر این بررسی برای
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دوجمله�ای توزیع برای تحمل مختلف فواصل ارزیابی و مقایسه

٣ مسافری�قمی حمیدرضا قمی٢، نقی�زاده مهران ،١ نوروزی�فیروز آزیتا

مازندران دانشگاه آمار گروه ١,٢

مدرس تربیت دانشگاه آمار ٣گروه

می�شود استفاده تحمل فواصل ساختن برای که روشی می�پردازیم. دوجمله�ای توزیع برای تحمل فاصله شش مقایسه به مقاله، این در چکیده:

فواصل انتظار مورد طول و پوشش احتمال�های ارزیابی برای شبیه�سازی مقایسه یک است. دوجمله�ای نسبت برای اطمینان فاصله اساس بر

می�شود. انجام تحمل

تحمل. فاصله اطمینان، فاصله انتظار، مورد طول پوشش، احتمال کلیدی: واژه�های

.62F25 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

پارامترهای برآورد برای اطمینان فواصل می�دهند. ارائه تصادفی نمونه یک اساس بر را جامعه یک از متفاوتی ویژگی�های آماری، فواصل

می�روند. کار به جامعه از آینده مشاهده مقدار یک گویی پیش برای گویی پیش فواصل می�شوند. استفاده واریانس یا میانگین مانند جامعه

عبارت به می�روند. کار به (١ − α) اطمینان سطح یک با بررسی مورد جامعه از (p)مشخص نسبت یک کردن کیفی برای تحمل فواصل

پوشش یا می�گیرد بر در را بررسی مورد جامعه از معینی نسبت حداقل مشخص اطمینان یک با که است تصادفی فاصله یک تحمل فاصله دیگر

و هان به بیشتر مطالعات برای می�روند. کار به دارویی وصنعت مهندسی کیفیت، کنترل چون مختلفی زمینه�های در تحمل فواصل می�دهد.

کنید. مراجعه (٢٠٠٩) متیو و کریشنامورسی و (١٩٩١) میکر

پارامتری متغیره، چند یا یک داده�های پیوسته، یا گسسته توزیع�های برای می�توانند نیز تحمل فواصل گویی، پیش و اطمینان فواصل همانند

مراجعه (٢٠٠٩) متیو و کریشنامورسی به می�توانید بیشتر مطالعات برای گیرند، قرار استفاده مورد خطی مدلهای برای حتی و ناپارامتری یا

Fباشد. تجمعی توزیع تابع با گسسته تصادفی متغیر Xیک کنید فرض است. جمله�ای دو گسسته توزیع روی ما تمرکز مقاله، این در کنید.

تصادفی فاصله از است عبارت ((p,١ − α) تحمل فاصله پس این (از p پوشش میزان با (١ − α) اطمینان ضریب با تحمل فاصله یک

که طوری به [L(X), U(X)]

Pr(F (U(X)− F (L(X)− ١)) ≥ p) ≥ ١− α, (١)
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طوری به است U١(X) صحیح عدد کوچکترین ،(p,١−α) باالیی تحمل حد یک می�شوند. تعریف مشابه طور به نیز طرفه یک تحمل حدود

که

Pr(F (U١(X) ≥ p) ≥ ١− α, (٢)

که طوری به است L١(X) صحیح عدد بزرگترین ،(p,١− α) پائینی تحمل حد یک همچنین و

Pr(١− F (L١(X)− ١)) ≥ p) ≥ ١− α. (٣)

چندرا و هان است. گرفته قرار توجه مورد تحقیق ادبیات در کمتر پیوسته توزیع��های با مقایسه در گسسته توزیع�های برای تحمل فواصل محاسبه

کار به امروز به تا گسترده�ای طور به که کردند استفاده پواسون و دوجمله�ای توزیع برای تحمل فواصل ساختن برای روشی از (١٩٨١) سال در

پوشش احتمال میانگین و نیمم می از (٢٠٠٩) تسونگ و وانگ دادند. قرار بررسی مورد را دقیق و والد تحمل فاصله دو آنها است. رفته

تحمل فاصله سه (٢٠١١) همکاران و کریشنامورسی کردند. استفاده پواسون و دوجمله�ای توزیع در پوشش احتمال�های بخشیدن بهبود برای

توزیع برای را تحمل فواصل (٢٠١۴) یونگ دادند. قرار بررسی مورد را پواسون و دوجمله�ای �های توزیع در را تقریبی امتیاز و امتیاز دقیق،

آوردند. دست به لیندلی پواسن- برای تقریبی تحمل فاصله یک (٢٠١۵) همکاران و قمی نقی�زاده داد. قرار مقایسه مورد منفی دوجمله�ای

امتیاز والد، تحمل فاصله سه ،(٢٠١١) همکاران و کریشنامورسی توسط دوجمله�ای توزیع در شده ارائه تحمل فواصل بر عالوه مقاله این در

براساس تحمل فاصله این مقایسه و ارزیابی برای پرداخت. خواهیم آنها مقایسه به و گرفته نظر در را -کول اگر�ستی و پیوستگی تصحیح با

می�کنیم. استفاده سازی شبیه یک از آنها، انتظار مورد طول و پوشش احتمال�های

برابر دم�های با تحمل فواصل ٢

θ به نسبت صعودی تصادفی طور به و دارد بستگی θپارامتر به تنها که باشد F (x|θ) توزیع تابع با X گسسته تصادفی متغیر کنید فرض

باشیم داشته θ١ > θ٢ هر و t هر برای اینکه یعنی باشد،

P (X > t | θ١) ≥ P (X > t | θ٢).

است: زیر گام دو دارای برابر دم�های با تحمل فواصل ساختن برای (١٩٨١) چندرا و هان روش

بسازید. (θl, θu) صورت به θ برای طرفه دو ١)١٠٠− α)٪ اطمینان فاصله یک ،x شده مشاهده مقدار براساس (١

که بیابید طوری را L صحیح عدد بزرگترین و Uصحیح عدد کوچکترین ، m آینده نمونه حجم برای (٢

١− F (L(x;m)− ١ | θl) ≥
١+ p

٢ ,

F (U(x;m) | θu) ≥
١+ p

٢ .
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دوجمله�ای توزیع ام p مرتبه Kp(θ)چندک که طوری به U = K ١+p
٢
(θu) و L = K ١−p

٢
(θl) که کرد بیان خالصه طور به می�توان واقع در

شود: می تعریف صورت به θپارامتر با

Kp(θ) = inf{x ∈ N : p ≤ F (x | θ)},

پائینی و باالیی تحمل حدود برای است. طرفه دو تحمل فواصل روی ما تمرکز است. صفر) عدد (شامل طبیعی اعداد مجموعه N آن در که

تصادفی طور به خاصیت دارای دو�جمله�ای توزیع اینکه به توجه با شود. جایگزین p ، ١+p
٢ جای ٢به گام به مربوط عبارت�های در است کافی

نمونه براساس پارامتر برای اطمینان فاصله ، اول گام در کرد. استفاده تحمل فواصل تعیین برای ١و٢ های گام از می�توان لذا است، صعودی

یک کنید فرض مثال برای می�شود. استفاده m آینده نمونه اندازه از دوم گام در تحمل فاصله تعیین برای اما شود. می تعیین n اندازه به ای

های بسته در ها المپ کنید فرض است. معیوب ها آن تای x = ١٠ که شود انتخاب بازرسی برای المپ n = ١٠٠٠ از تصادفی نمونه

چنین از درصد ٩٠ حداقل اطمینان، درصد ٩۵ با که کند مشخص است عالقمند ها المپ کننده تولید کارخانه مهندس و باشند mتایی = ۵٠
هستند. U و L بین معیوب های المپ دارای بسته�هایی

دوجمله�ای نسبت برای اطمینان فواصل ٣

خوانندگان کنیم. می بیان آن�ها محاسبه جزئیات به شدن وارد بدون را دو�جمله�ای توزیع نسبت پارامتر برای اطمینان فواصل ، بخش این در

: از عبارتند مقاله این در شده بررسی اطمینان فواصل کنند. مراجعه (٢٠٠١) همکاران و برون به می�توانند عالقمند

است: زیر صورت به والد اطمینان فاصله (١[
max{p̂− z١−α

٢

√
(
p̂(١− p̂)

n
),٠},min{p̂+ z١−α

٢

√
(
p̂(١− p̂)

n
),١}

]
,

است. استاندارد نرمال توزیع ام q zqچندک و p درستنمایی ماکزیمم برآوردگر p̂ = x
n آن در که

است: زیر صورت به دقیق اطمینان فاصله (٢[
Bk,n−k+١;α٢ , Bk+١,n−k;١−α

٢

]
, k = ٠,١, . . . , n,

می�شود. داد قرار Ba,١;٠−α
٢
= و١ B٠,b;α٢ = ٠ آن در همچنین است. (a, b) پارامترهای با بتا توزیع ام q چندک Ba,b;q آن در که

است: زیر صورت به امتیاز اطمینان فاصله (٣

٢np̂+ z٢١−α
٢

٢n+ ٢z٢١−α
٢

−
nz١−α

٢

√
p̂(١− p̂) +

z٢١−α
٢

۴n

n٢ + nz١−α
٢

,
٢np̂+ z٢١−α

٢

٢n+ ٢z٢١−α
٢

+
nz١−α

٢

√
p̂(١− p̂) +

z٢١−α
٢

۴n

n٢ + nz١−α
٢

 .
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است: زیر صورت به که پیوستگی تصحیح با امتیاز اطمینان فاصله (۴max{٠,
٢np̂+ z٢١−α

٢
− [z١−α

٢

√
z٢١−α

٢
− ١

n + ۴np̂(١− p̂) + (۴p̂− ٢) + ١]

٢(n+ z٢١−α
٢
)

} ,

min{١,
٢np̂+ z٢١−α

٢
− [z١−α

٢

√
z٢١−α

٢
− ١

n + ۴np̂(١− p̂) + (۴p̂− ٢) + ١]

٢(n+ z٢١−α
٢
)

}

 .
است: زیر صورت به اگرستی-کول اطمینان فاصله (۵[

p̃− z١−α
٢

√
١
ñ
p̃(١− p̃), p̃+ z١−α

٢

√
١
ñ
p̃(١− p̃)

]
,

می�باشد. ñ = n+ z٢١−α
٢
و p̃ = (

X+ ١
٢ z

٢
١−α

٢
ñ ) آن در که

که کنید دقت آورد. دست به را تحمل فواصل (١٩٨١) چاندرا و هان روش دوم گام از استفاده با می�توان اطمینان فواصل محاسبه از بعد

: است عبارت تحمل فاصله ششمین عنوان به تقریبی امتیاز تحمل ]فاصله
[mθl − z ١+p

٢

√
mθl(١− θl)], [mθu + z ١+p

٢

√
mθu(١− θu)]

]
,

است. x صحیح جزء [x] و امتیاز اطمینان فاصله (θl, θu) آن در که

تحمل فواصل انتظار مورد طول و پوشش احتمال مطالعه ۴

فاصله یک پوشش احتمال می�پردازیم. دو�جمله�ای توزیع برای تحمل فواصل انتظار مورد طول و پوشش احتمال�های ارزیابی به بخش این در

[L(x), U(x)] کنید فرض دهد. پوشش یا گیرد بر در را بررسی مورد جامعه از p نسبت حداقل تحمل فاصله که است این احتمال تحمل،

فاصله یک (θl, θu) و آمده�اند دست ٢به بخش در شده بیان روش از استفاده با که باشد برابر دم�های با که (p,١ − α) تحمل فاصله یک

(p,١− α) تحمل فاصله یک پوشش احتمال باشد. ٣ بخش در شده بیان روش�های از استفاده با nو x١)١٠٠براساس− α)٪ اطمینان

می�آید: دست به زیر رابطه از استفاده با برابر دم�های با
n∑
k=٠

(
n

k

)
(θ)k(١− θ)n−kI{L(x) ≤ K ١−p

٢
(θ,m) , K ١+p

٢
(θ,m) ≤ U(x)},

در مساله، کلیت دادن دست از بدون است. نشانگر تابع I(.) و θ و m پارامترهای با دو�جمله�ای توزیع ام q چندک Kq(θ,m) آن در که

احتمال هستند. تقریبی صورت به دقیق تحمل فاصله جز به تحمل فواصل همه اینکه به توجه با باشد. m = n می�کنیم فرض ها سازی شبیه

سازی شبیه انجام برای می�کنیم. بررسی n ∈ {٢٠,۵٠,١٠٠} و (٠٫ ٩۵,٠٫ ٩۵) تحمل فواصل برای را انتظار مورد طول و پوشش های

(٠٫ ٩۵,٠٫ ٩۵) تحمل فواصل برای را پوشش احتمال�های نمودار ،١ شکل می�شود. تولید U(٠,١) توزیع از تصادفی طور به θ ١٠٠٠مقدار
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می�دهد. نشان n = ١٠٠ و n = ٢٠ ازای به و

می�شود: دریافت زیر نکات شکل ازاین

بزرگ nهای برای خصوصاٌ پوشش احتمال ،θ دیگر مقادیر برای ندارد. خوبی رفتار یک به نزدیک و صفر به نزدیک θ مقادیر برای والد روش

بسیار کوچک nهای برای و ٠٫است ٩۵ از بزرگتر پوشش احتمال کلی طور به دقیق روش در است. نزدیکتر ٠٫ ٩۵ اسمی اطمینان سطح به

مقایسه در و دارند مشابهی تقریبا رفتار کول اگرستی و تقریبی امتیاز پیوستگی، تصحیح با امتیاز امتیاز، روش�های می�کند. عمل کارانه محافظه

هستند. کار محافظه کمتر دقیق و والد روش�های با

مورد در شده مطرح توضیحات می�دهد. ٠٫)نشان ٩۵,٠٫ ٩۵) تحمل فواصل پوشش احتمال به مربوط خالصه آماره�های ، ١ جدول

سطح به و یابد. می افزایش nافزایش با والد روش با پوشش های احتمال� میانه و میانگین می�شود. مالحظه خوبی به ٢ درجدول نمودارها،

دارای روش�ها تمام بین در والد روش می�دهد. ارائه را تحمل فاصله بهترین nافزایش با والد روش همچنین می�شود. نزدیکتر اسمی اطمینان

احتمال ۵ام صدک و میانه میانگین، بیشترین دارای دقیق روش همچنین است. پوشش احتمال�های ۵ام صدک و میانه میانگین، کمترین

است. پوشش

افزایش با می�شود مالحظه که همانطور می�دهد. نشان مختلف روش�های برای (٠٫ ٩۵,٠٫ ٩۵) تحمل فواصل انتظار مورد طول ٢ جدول

دقیق روش همچنین هستند. انتظار مورد طول بیشترین دارای دقیق روش و کمترین دارای والد روش می�یابد. افزایش نیز انتظار مورد طول n

هستند. انتظار مورد طول بیشترین دارای بزرگ nهای ازای به پیوستگی تصحیح با امتیاز روش و کوچک nهای ازای به
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.(٠٫ ٩۵,٠٫ ٩۵) تحمل فواصل پوشش احتمال برای خالصه آماره�های :١ جدول

تقریبی امتیاز اگرستی-کول پیوستگی تصحیح با امتیاز امتیاز دقیق والد

n = m = ٢٠

٠/٩٨۴ ٠/٩٨٢ ٠/٩٧٧ ٠/٩٨٢ ٠/٩٩٢ ٠/٨۶۵ میانگین

٠/٩٨۴ ٠/٩٨٢ ٠/٩٧٧ ٠/٩٧٩ ٠/٩٩٢ ٠/٩٣٢ میانه

٠/٠١٣ ٠/٠١۵ ٠/٠١٩ ٠/٠١۵ ٠/٠٠٧ ٠/١٧۶ معیار انحراف

٠/٩۶۴ ٠/٩۵۴ ٠/٩٣٨ ٠/٩۶٢ ٠/٩٧٧ ٠/۴٣٨ ۵ام صدک

n = m = ۵٠

٠/٩۶٩ ٠/٩۶۶ ٠/٩۶١ ٠/٩۶٧ ٠/٩٧۴ ٠/٩٢٩ میانگین

٠/٩۶۵ ٠/٩۶۴ ٠/٩۵٩ ٠/٩۶۴ ٠/٩٧٣ ٠/٩۵١ میانه

٠/٠١٣ ٠/٠١٢ ٠/٠١٣ ٠/٠١٢ ٠/٠٠٩ ٠/١٠۶ معیار انحراف

٠/٩۵۴ ٠/٩۵٢ ٠/٩۴۴ ٠/٩۴٨ ٠/٩۶٣ ٠/٨٧٣ ۵ام صدک

n = m = ١٠٠

٠/٩٧۵ ٠/٩٧١ ٠/٩۶٩ ٠/٩٧٣ ٠/٩٨٠ ٠/٩٣٣ میانگین

٠/٩٧١ ٠/٩٧١ ٠/٩۶٧ ٠/٩٧٠ ٠/٩٨١ ٠/٩۵۶ میانه

٠/٠١٢ ٠/٠١۴ ٠/٠١۴ ٠/٠١٣ ٠/٠٠٩ ٠/١٠٣ معیار انحراف

٠/٩۵٨ ٠/٩۵١ ٠/٩۴٣ ٠/٩۵۶ ٠/٩۶٧ ٠/٨٢۴ ۵ام صدک

١٠٠١
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.(٠٫ ٩۵, ٠٫ ٩۵) تحمل فواصل برای پوشش احتمال�های :١ شکل

Naghizadeh Qomi, M., Kiapour, A. and Young, D. S. (2015). Approximate tolerance intervals for the discrete

Poisson-Lindley distribution, accepted to appear in Journal of Statistical Computation and Simulation .

Young, D. S. (2014). A procedure for approximate negative binomial tolerance intervals, Journal of Statistical

Computation and Simulation, 84(2),438-450.

Wang, H. and Tsung, F. (2009).Tolerance intervals with improved coverage probabilities for binomial and

Poisson variables, Technometrics, 51,25-33.
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(٠٫ ٩۵,٠٫ ٩۵). تحمل فواصل انتظار مورد طول :٢ جدول

n = m = ١٠٠ n = m = ۵٠ n = m = ٢٠ روش�ها

٢۵/۵٠ ٢٠/۴٩ ١٧/٢۴ والد

٢٧/٣۶ ٢١/٨٧ ١٨/۶٣ دقیق

٢۶/٩٣ ٢١/٢۵ ١٧/٩٣ امتیاز

٢٧/۶٩ ٢١/۴۶ ١٨/٠۵ پیوستگی تصحیح با امتیاز

٢۶/٧٧ ٢١/٠۴ ١٧/٢۵ اگرستی-کول

٢٧/١۶ ٢١/۴٠ ١٨/٠۴ تقریبی امتیاز

١٠٠٣



دوسطحی زوایای احتماالتی مدل�بندی و دومتغیره فون�میزس توزیع

٢ گل�علی�زاده موسی جویباری١، نوری سیما

ریاضی علوم دانشکده مدرس، تربیت ١دانشگاه

ریاضی علوم دانشکده مدرس، تربیت ٢دانشگاه

از استفاده امروزه، هستند. مفيدي بسيار ابزارهاي دایره�ای توزيع�هاي مي�شوند شناسايي زاويه با که پدیده�هایی مدل�بندی به�منظور چکیده:

علوم تحقيقات در بويژه می�خورند. به�چشم بسیار بيوانفورماتيك و مولکولی علوم هواشناسي، نجوم، زيست�شناسي، مثل علوم در توزيع�ها اين

بعدي سه فضاي يك در را پروتئين يك كامل فضايي و هندسي ساختار دقيقي حد تا كه دارند وجود زاويه زوج دو كه شد داده نشان زيستي

برروی زاویه یک که ایده این با دانشمندان اخیراً، کرد. نمایان را بیوانفورماتیک حوزه در تحقیقات از روشنی افق موضوع این مي�كنند. توصيف

پروتئين اتم�هاي موقعيت احتماالتي تشريح براي پرداختند. زوایا این مدل�بندی رویکرد به دارد، قرار چنبره روی بر زاویه دو توام توزیع و دایره

سینوسی كسينوسي، (مدل توزيع اين حالت سه بررسی با مقاله اين در شد. معرفی دومتغيره فون�ميزس نام به توزيعي زاويه دو اين توام مقادير

شبيه�سازي مطالعه یک سپس می�شود. تشریح شبه�درستنمایی و گشتاوری روش با توزیع پارامترهای برآورد نحوه ادامه در و پرداخته هیبرید)، و

می�گیرد. صورت شبه�درستنمایی روش به توزیع پارامترهای برآورد چگونگی از تصویری ارائه برای

شبه�درستنمایی. برآورد گشتاوری، دومتغیره،برآورد فون�میزس توزیع دایره�ای، توزیع�های کلیدی: واژه�های

.60Exx ،60Exx ،60Exx :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

جهت پرندگان، حركت زاويه تحلیل در داده نوع این گرفت. قرار بيشماري محققين توجه مورد آماري داده عنوان به زاويه اخير سال�هاي در

آمار كاربردهاي جديدترين از يكي .(٢٠٠٠) جاپ و می�شودماردیا ظاهر پروتئين يك اسيدهاي آمينه بين پيوندي زواياي جفت و باد وزش

مي�كند. بازي را نرمال دومتغيره توزيع مشابه نقشي كه است فون�ميزس نام به دومتغيره توزيعي آماري بررسي درباره زيستي علوم تحقيقات در

حاضر مقاله باشد. مربوطه آماري استنباط�هاي براي محكي سنگ تواند مي آن پارامترهای برآورد و توزیع این ویژگی شناسائی که است واضح

قرار مطالعه مورد را موضوع این شده مطرح دوزاویه برای دومتغيره فون�ميزس توزيع هیبرید و كسينوسي سینوسی، مدل�های گرفتن درنظر با

مدل�های معرفی به بعد بخش در و دوسطحی زوایای تعریف به اول دربخش است. شده تدوين زير به�صورت حاضر مقاله ساختار می�دهد.

با نهایت در می�شود. تشریح توزیع این از شبه�درستنمایی برآورد و گشتاوری برآورد نحوه سپس است. شده پرداخته دومتغيره فون�ميزس توزيع

s.nouri@modares.ac.ir : جویباری نوری ٢سیما



پروتئین زنجیره در ψ و ϕ چنبره روی بر سطحی دو زوایای چپ:نمایش دوسطحی زوایای راماچاندران نمودار نمایش راست: :١ شکل

شده معرفی برآورد روش کسینوسی و سینوسی مدل�های اساس بر شبیه�سازی مطالعه و دومتغيره فون�ميزس توزيع از تصادفی نمونه�های تولید

می�شود. ارزیابی

دوسطحی زوایای ٢

است. سه�بعدی شکل براساس دکارتی، مختصات تعیین اول روش دارد. وجود راه دو مولکول زیست هر هندسی ساختار تعیین برای کلی به�طور

مهم�ترین از یکی به�عنوان دوسطحی زوایای هستند. مهم این برای گزینه بهترین زوایا معموال که است درونی مختصات ثبت بر مبتنی دوم روش

داشت توجه باید می�شود. داده نمایش (ϕ, ψ) زوایای زوج بصورت که می�آیند، به�حساب پروتئین هندسی ساختار تعیین در درونی مختصات

اسید هر و می�آید بوجود (ϕ, ψ) زوایای دوران از پروتئین دوم ساختار زیستی، نظر نقطه از است. (−π, π) زوایا زوج تغییرات حوزه که

کربونیل کربن و آلفا کربن پیوند بین زاویه و ϕ زاویه آلفا کربن و نیتروژن بین زاویه دقیق�تر بطور دارد. زاویه هر برای مشخصی مقدار آمینه

.(٢٠٠٣) ویسیگ و برنی می�شود گرفته درنظر ψ زاویه

است این توجه جالب نکته اما ندارد. طوالنی سابقه پروتئین�ها ساختار پیش�بینی موضوع به مدل�بندی رویکرد با زوایا این آماری مطالعه

راماچاندران نمودار حاصل نمودار به که می�کردند رسم صفحه یک در را چنبره روی بر شده مشاهده نقاط پراکندگی زیستی علوم دانشمندان که

می�دهد. نشان پروتئین ساختارهای برای را زاویه هر مجاز وضعیت راماچاندران نمودار درواقع .(١٩۶۵) همکاران و راماچاندران می�شود گفته

زوایای احتماالتی مدل�بندی آماری، منابع به بنا می�دهد. نشان را بتا دوم ساختار با خاص پروتئینی راماچاندران نمودار ٢ شکل راست سمت

که ایده این از استفاده با (٢٠٠٧a) همکاران و ماردیا گرفت. انجام (٢٠٠٢) همکاران و سینک توسط بار اولین مولکول�ها در دوسطحی

چنبره روی بر زوایا این احتماالتی مدل�بندی به می�گیرد قرار چنبره روی بر (−π, π) بازه در زاویه دو توام توزیع و دایره روی بر زاویه یک توزیع

نمود. مشاهده چنبره روی بر را دوسطحی زوایای نمایش می�توان ٢ شکل چپ سمت پرداختند.

١٠٠۵



دومتغیره فون�میزس توزیع ٣

که دومتغیره فون�میزس چگالی�های کلی حالت بگیرید. درنظر زاویه�ای متغیر دو به�عنوان −π ≤ θ١, θ٢ ≤ π طویکه را θ٢ و θ١ زاویه دو

به�صورت شده معرفی (١٩٧۵) ماردیا توسط

f(θ١, θ٢) = (c(k١, k٢,A))−1 exp
{
κ1 cos(θ1 − µ1) + κ2 cos(θ2 − µ2)

+ [cos(θ١ − µ١), sin(θ١ − µ١)]A[cos(θ2 − µ2), sin(θ2 − µ2)]
T
}

(١)

در هستند. مربوطه متناظر متغیرهای برای زاویه�ای میانگین −π ≤ µ٢, µ١ ≤ π و تمرکز پارامترهای κ١, κ٢ > ٠ که به�قسمی است.

a١١ = α و a٢٢ = β و a١٢ = a٢١ = ٠ دهیم قرار Aماتریس در اگر است. ٢× ٢ بعد با ماتریسی A = [aij] ماتریس (١) معادله

می�آوریم: بدست آنگاه

f(θ١, θ٢) = (c(k١, k٢,A))−1 exp
{
κ1 cos(θ1 − µ1) + κ2 cos(θ2 − µ2)

+ α cos(θ١ − µ١) cos(θ٢ − µ٢)

+ β sin(θ١ − µ١) sin(θ٢ − µ٢)
}

بصورت دومتغیره فون�میزس توزیع چگالی تابع α = ٠ و β = λ گرفتن درنظر با حالت این در

fsin(θ١, θ٢) = (c١(k١, k٢, λ))
−١ exp

{
k١ cos(θ١ − µ١) + k٢ cos(θ٢ − µ٢)

+ λ sin(θ١ − µ١) sin(θ٢ − µ٢)
}

(٢)

آوردند: بدست زیر بصورت را نرمال�ساز ثابت و نامیدند سینوسی مدل آن�را (٢٠٠٢) همکاران و سینک که شد خواهد

C١ = c١(k١, k٢, λ) = ۴π٢
∞∑
m=٠

(
٢m
m

)
(
λ٢

۴k١k٢
)mIm(k١)Im(k٢) (٣)

بصورت θ٢ و θ١ زاویه�ای متغیرهای از هرکدام آن بر عالوه و می�شوند مستقل هم از θ٢ و θ١ آنگاه λ اگر (٢) به بنا که است واضح

بود. خواهند تک�متغیره فون�میزس توزیع دارای جداگانه�

شد: خواهد حاصل زیر بصورت دومتغیره فون�میزس توزیع کسینوسی مدل چگالی تابع آنگاه α = β = −κ٣ اگر

fcosin(θ١, θ٢) = (c(k١, k٢, k٣))
−١ exp

{
k١ cos(θ١ − µ١) + k٢ cos(θ٢ − µ٢)

− k٣ cos(θ١ − µ١ − θ٢ + µ٢)
}

(۴)

١٠٠۶



آن در که

C = c(k١, k٢, k٣)

= (٢π)٢
[
I٠(k١)I٠(k٢)I٠(k٣) + ٢

∞∑
p=١

Ip(k١)Ip(k٢)Ip(k٣)
]

(۵)

مستقل هم از θ٢ و θ١ آنگاه κ٣ = ٠ مدل این در اگر که است واضح است. همبستگی پارامتر κ٣ و k٢≥k٠≤٣ و k١≥k٠≤٣ که به�قسمی

می�شود. تبدیل دایره روی یکنواخت توزیع به زوایا از هرکدام توزیع آنگاه κ١ = κ٢ = κ٣ = ٠ اگر براین، عالوه بود. خواهند

ترکیبی که پرداخت هیبرید مدل معرفی به (٢٠٠٨) کنت دوسطحی زوایای احتماالتی مدل�بندی برای آماری و علمی فعالیت�های ادامه در

از دور به خطوط این حاالت برخی در دارد. وجود بیضی�وار خطوطی مد اطراف کانتور نودار در باشند تک�مدی کسینوسی و سینوسی دومدل از

تابع کرد. معرفی است کسینوسی و سینوسی مدل دو از ترکیبی که را هیبرید مدل (٢٠٠٨) کنت دلیل به�همین می�گیرد. قرار مد بیضوی حالت

بصورت مدل این احتمال چگالی

f(θ١, θ٢) ∝ exp
{
k١ cos θ١ + k٢ cos θ٢

+ ϵ[(cosh γ − ١) cos θ١ cos θ٢ + sinh γ sin θ١ sin θ٢]
}

مدل به مدل این آنگاه باشد آزاد پارامتر این اگر می�شود. گرفته درنظر ١ مقدار محاسبات سادگی برای که است تنظیم پارامتر ϵ آن در که است

می�شود. خواهد تبدیل پارامتری شش

سینوسی مدل از تقریبی مدل این γ ≈ ٠ به�ازای و k٣ ≈ −ϵ exp(γ)٢ پارامتر با کسینوسی مدل از تقریبی هیبرید مدل γ > ٠ به�ازای

هرچه و بود خواهد نزدیک سینوسی مدل به مدل این باشد پایین�تر همبستگی هیبرید مدل در هرچه دیگر به�عبارتی است. λ ≈ ϵγ پارامتر با

است. نزدیک�تر کسینوسی مدل به آن باشند تر) (بیضی�وار تر متمرکز مد به خطوط

توزیع پارامترهای گشتاوری برآورد ۴

دادند. پیشهاد MM برآوردگر هستند، کوچک نوسانات دارای که داده�هایی یعنی متمرکزتر داده�های برای پارامترها برآورد آوردن بدست برای ؟

مدل�های توزیع µ١ = µ٢ = فرض٠ با گرفت. پیش را می�آید زیر در که را ساده�تری فرآیند می�توان آن�ها پیشنهادی روش از درستی فهم برای

اما دارد فرق هم با مدل دو (جامعه) کوواریانس ساختار حالت این در اگرچه زد. تقریب نرمال توزیع با با می�توان را کسینوسی و سینوسی

است. مدل کدام به مربوط موضوع که نمی�کند فرقی نمونه گشتاورهای از استفاده هنگام و مدل پارامترهای برآورد محاسبه برای

S =

S̄١١ S̄١٢

S̄٢١ S̄٢٢
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که

S̄١١ =
١
n

n∑
i=١

sin٢ θ١i, S̄٢٢ =
١
n

n∑
i=١

sin٢ θ٢i, S̄١٢ =
١
n

n∑
i=١

sin θ١i sin θ٢i.

داریم: دومتغیره نرمال توزیع توسط دومتغیره فون�میزس توزیع تقریب در

Σ−١١ =

 k١ −λ

−λ k٢

 , Σ−١٢ =

k١ − k٣ k٣

k٣ k٢ − k٣


یا سینوسی مدل انتخاب به توجه با می�توان بناباین هستند. کسینوسی و سینوسی مدل کوواریانس ماتریس معکوس به�ترتیب Σ−١٢ و Σ−١١ که

سینوسی مدل در MMبه�روش پارامترها برآورد که داد نشان می�توان ساده، محاسباتی با کرد. برآورد را λ و k٣, k٢, k١ پارامترهای کسینوسی

به�صورت

k̂١ =
S̄٢٢

S̄١١S̄٢٢ − S̄٢
٢٢
, k̂٢ =

S̄١١

S̄١١S̄٢٢ − S̄٢
٢٢
, λ̂ =

S̄١٢

S̄١١S̄٢٢ − S̄٢
٢٢

شکل به کسینوسی مدل در و

k̂١ =
S̄٢٢ − S̄١٢

S̄١١S̄٢٢ − S̄٢
٢٢
, k̂٢ =

S̄١١ − S̄١٢
S̄١١S̄٢٢ − S̄٢

٢٢
, k̂٣ =

−S̄١٢
S̄١١S̄٢٢ − S̄٢

٢٢

بود. خواهند

نسبت کمتری دقت از کسینوسی و سینوسی مدل دو در MM برآورد استفاده با پارامترها برآورد محاسبات اگرچه (٢٠٠٨) بومسما به بنا

است. بیشتر دیگر روش�های از آن محاسباتی سرعت اما است برخوردار رقیب روش�های به

توزیع پارامترهای شبه�درستنمایی برآورد ۵

برآورد حال، این با شد. مطالعه (٢٠١٢) گنیبیر و (٢٠٠٧b) همکاران و ماردیا توسط درستنمایی حداکثر روش با پارامترها برآورد

مفهوم که پارامترهاست برآورد برای قوی بسیار روش�های از یکی شبه�درستنمایی برآورد روش نگرفت. قرار توجه مورد آن�ها شبه�درستنمایی

جایگزین می�تواند کمترش محاسبات به�دلیل که است برآوردی شبه�درستنمایی برآورد است. شده معرفی (١٩٧۵) بیساگ توسط بار اولین آن

شبه�درستنمایی تابع Θ = (θ١, θ٢, ..., θp)
T از n حجم به تصادفی نمونه براساس کلی بطور شود. گرفته درنظر درستنمایی ماکسیمم برآورد

از: عبارتست

PL =

p∏
j=١

n∏
i=١

fj(θji | (θ١i, θ٢i, ..., θpi); q)
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حاضر مقاله مطالعه آنجائیکه از است. r طول با مجهول پارامتر q و دارد بستگی j پارامتر به و و بوده شرطی توزیع fj(. | ...; q) که به�قسمی

بصورت i = ١, ..., n به�ازای (θ١i, θ٢i) مشاهدات بردار براساس مربوطه درستنمایی تابع است θ٢ و θ١ زاویه زوج به معطوف

PL =

n∏
i=١

f(θ١i | θ٢i, q)f(θ٢i | θ١i, q)

نمایی مدل�های جمله از دومتغیره، فون�میزس کسینوسی و سینوسی مدل ؟ بنابر است. شرطی چگالی تابع f(. | ., q) آن در که بود خواهد

اینکه فرض با ابتدا است. تک�متغیره دومتغیره فون�میزس توزیع نیز سینوسی مدل در شرطی توزیع شد، عنوان قبال که همانطور است. نابسته

بصورت سینوسی مدل برای شبه�درستنمایی تابع µ١ = µ٢ = ٠

PLsin =
n∏
i=١

f(θ١i | θ٢i, q)f(θ٢i | θ١i, q)

=
n∏
i=١

exp{κ١λ(θ٢i) cos(θ١i − γ(θ٢i))}
٢πI٠(κ١λ(θ٢i))

exp{κ٢λ(θ١i) cos(θ٢i − γ(θ١i))}
٢πI٠(κ٢λ(θ١i))

،i = ١, ..., n به�ازای آن در که می�شود نوشته

tan γ(θ٢i) =
λ sin θ٢i
k١

, κ١λ(θ٢i)
٢
= k١

٢ + λ٢ sin θ٢i (۶)

بصورت شبه�درستنمایی تابع ساده�تر فرم که کنید فتوجه

PLsin =
n∏
i=١

exp{k١ cos θ١i + λ sin θ١i sin θ٢i}
٢πI٠(κ١λ(θ٢i))

exp{k٢ cos θ٢i + λ sin θ١i sin θ٢i}
٢πI٠(κ٢λ(θ١i))

(٧)

شود. ماکسیمم مدل پارامترهای به نسبت درستنمایی تابع باید سینوسی مدل پارامترهای شبه�درستنمایی برآورد به دستیابی برای اکنون است.

این حل که کرد پیش�بینی می�توان که شد خواهد تساوی�هایی به منجر آن�ها دادن قرار صفر برابر و پارامترها به نسبت (٧) رابطه از مشتق اخذ با

اجتناب�نا�پذیر بهینه�سازی محاسباتی روش�های از استفاده لذا، نشود. اشاره مورد پارامترهای برای صریحی جواب�های به منجر معادالت دستگاه

گرفت. خواهد قرار مدنظر شبیه�سازی مطالعه در موضوع این است.

شبیه�سازی مطالعه ۶

این آماری شبیه�سازی برای متنوعی روش�های شد. خواهد انجام شبیه�سازی مطالعه یک شده معرفی مدل�های ارزیابی برای ابتدا بخش این در

پذیرش و رد روش به دوسطحی زوایای تصادفی نمونه تولید از پس بخش این در .(٢٠٠۴) کسال و رابرت و (٢٠٠۶) راس دارد وجود زوایا

می�شود. پرداخته شبه�درستنمایی و درستنمایی ماکسیمم گشتاوری، روش�های به پارامترها برآورد به
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این تولید برای تکرار فرآیند و شده تولید متفاوت پارامترهای با دومتغیره فون�میزس توزیع از نمونه ١٠٠٠ پذیرش و رد الگریتم کمک به

روش نهایت در است. گرفته قرار ١٠٠٠× ٢٠٠ ماتریسی در شده تولید داده�های شبیه�سازی مطالعه این در است. بوده بار ١٠٠ زاویه زوج

گشتاوری، برآورد محاسبه و ١ جدول به اجمالی نگاهی با است. شده ارائه زیر در متفاوت پارامترهای برای حاصل نتایج و اجرا پارامترها برآورد

فون�میزس توزیع از سینوسی مدل پارامترهای برآورد می�شود مالحظه کسینوسی و سینوسی مدل برای شبه�درستنمایی و درستنمایی ماکسیمم

اطمینان فواصل و برآورد خطای مقادیر است. شده برآورد و شبیه�سازی (µ١, µ٢, κ١, κ٢, λ) = (٠,٠,۴,٣,١) پارامترهای با دومتغیره
برآورد تکرار) (تعداد بار میانگین آماره آن در که آمده بدست T ± σt√

n
Z بصورت نظر مورد اطمینان فاصله است. شده گزارش نرمال تقریبی

نزدیک بسیار واقعی مقدار به زیادی حد تا (PLL) شبه�درستنمایی برآورد که کرد ادعا می�توان حاصل نتایج به بنا است. نظر مورد پارامتر

است.

از که همانگونه شد. گرفته درنظر ثابت ۴ در آن مقدار شبیه�سازی از قبل می�کنیم. (κ١) مدل پارامتر اولین به معطوف را توجه�مان ابتدا،

خطای (با به�ترتیب٠۵٧/۴ ML و PL برآورد براساسروش�های پارامتر این برآورد مقدار می�شود. مالحظه پارامتر این به مربوط ردیف ١ جدول

بدست (٣/٩۵١,۴/١۶٨) و (٣/١۶۶,٣/٩۴٩) تقریبی اطمینان فواصل با ( ٠/۵۵۴ برآورد خطای (با ۴/٠۵٩ و ( ٠/۵۵٢ برآورد

پارامتر این برای MM روش به برآورد درحالی�که است. نزدیک بسیار واقعی مقدار به برآورد روش دو این که کرد ادعا می�توان لذا، است. آمده

((٣/٨٣۵,٣/۶٢١) بازه (یعنی تقریبی اطمینان فاصله به بنا و روش دو برخالف که شد ٠/۵۴۵ برآورد خطای با ٣/٧٢٨ عدد به منجر

مقدار ML و PL برآورد روش�های در MSE مقدار می�شود مالحظه ١ جدول در شده گزارش MSE معیار به�کمک ندارد. دربر را واقعی مقدار

روش از بیشتر ML و PL روش�های برآورد دقت می�دهد نشان که آمد بدست ٠/۴٢٢ مقدار MM برآورد روش از استفاده با و ٠/٣٢٢
و PL روش�های از حاصل برآوردهای شد. گرفته درنظر ٣ ثابت عدد (κ٢) دوم تمرکز پارامتر مقدار بای شبیه�سازی، اجرای از قبل است. MM

(٢/٩٧٣,٣/٠٩۴) تقریبی اطمینان فواصل با (٠/٣٨۵ برآورد خطای (با ٣/٠۵٠ و (٠/٣۴٨ برآورد خطای (با ٣/٠۴٩ به�ترتیب ML

نزدیک بسیار واقعی مقدار به برآورد روش دو این که گرفت نتیجه می�توان حاصل، نتایج کمک با است. آمده بدست (٢/٩٧۴,٣/١٢۵) و
تقریبی اطمینان فاصله به بنا که است (٠/۴۶٨ برآورد خطای (با ٢/٨٠١ موردنظر پارامتر برای MM روش به آمده بدست برآورد هستند.

MSE معیار براساس پارامترها برآورد روش سه مقایسه ندارد. دربر را پارامتر این واقعی مقدار ( (٢/٨٩٣,٢/٧٠٩) بازه یعنی ) حاصل
مقدار MM برآورد روش از استفاده با و ٠/١٢١ و ٠/١٢٢ به�ترتیب ML و PL برآورد روش�های در MSE مقدار است. امکان�پذیر نیز

است. MM روش از بیشتر ML و PL روش�های برآورد دقت می�دهد نشان که آمد بدست ٠/٣١۶
شبیه�سازی اجرای از قبل پارامتر این مقدار می�کند. ارائه را زاویه دو همبستگی میزان آن که دارد اهمیت جهت آن را λ پارامتر به توجه

خطاهای با ١/٠٣٣ و ١/٠۴٢ ، به�ترتیب١/٠٣٢ MM و ML ، PL روش�های از حاصل برآوردهای است. شده گرفته درنظر ١ ثابت مقدار

و (٠/٩۵٩,١/١٢۶) ،(٠/٩۴٨,١/١١۵) به�ترتیب درصدی ٩۵ تقریبی اطمینان فواصل با و ٠/۴٣۵ و ٠/۴٢۶ ،٠/۴٢۵ برآورد

معیار براساس هستند. نزدیک بسیار پارامتر واقعی مقدار به حاصل برآوردهای تمامی می�دهد نشان که است آمده بدست (٠/٩۴٨,١/١١٨)
مجدداً که آمد بدست ٠/٢۶٠ مقدار MM براورد روش از و ٠/٢٢٩ و ٠/٢١٩ به�ترتیب ML و PL برآورد روش�های در آن مقادیر ، MSE

است. MM روش� از بیشتر ML و PL روش�های برآورد دقت می�دهد نشان
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PL و ML، MM روش�های با سینوسی مدل پارامترهای برای MSE و % ٩۵ تقریبی اطمینان فواصل برآورد، خطای برآورد، :١ جدول

. µ١ = µ٢ = ٠ شد فرض و κ١ = ۴, κ۴ = ٣, λ = ١ از: بودند عبارت پارامترها واقعی .مقادیر

اطمینان فاصله

MSE باال حد پایین حد برآورد خطای برآورد پارامتر برآورد روش

٠/۴٢٢ ٣/٨٣۵ ٣/۶٢١ ٠/۵۴۵ ٣/٧٢٨ κ١

٠/٣١۶ ٢/٨٩٣ ٢/٧٠٩ ٠/۴۶٨ ٢/٨٠١ κ٢ MM

٠/٢۶٠ ١/١١٨ ٠/٩۴٨ ٠/۴٣۵ ١/٠٣٣ λ

٠/٣٢٢ ۴/١۶٨ ٣/٩۵١ ٠/۵۵۴ ۴/٠۵٩ κ١

٠/١٢١ ٣/١٢۵ ٢/٩٧۴ ٠/٣٨۵ ٣/٠۵٠ κ٢ ML

٠/٢١٩ ١/١٢۶ ٠/٩۵٩ ٠/۴٢۶ ١/٠۴٢ λ

٠/٣٢٢ ۴/١۶۶ ٣/٩۴٩ ٠/۵۵٢ ۴/٠۵٧ κ١

٠/١٢٢ ٣/٠٩۴ ٢/٩٧٣ ٠/٣۴٨ ٣/٠۴٩ κ٢ PL

٠/٢٢٩ ١/١١۵ ٠/٩۴٨ ٠/۴٢۵ ١/٠٣٢ λ
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نتیجه�گیری و بحث

�زیست�شناسی علوم در توزیع این احتماالتی مدل�بندی کاربرد به و گرفت قرار بررسی مورد دومتغیره فون�میزس توزیع مختلف مدل�های مقاله این در

قرار مطالعه مورد شبه�درستنمایی و درستنمایی ماکسیمم گشتاوری، به�روش توزیع این پارامترهای برآورد بعالوه شد. پرداخته بیوانفورماتیک و

شد. تشریح حاصل نتایج و انجام مناسبی شبیه�سازی مطالعه روش این کاربرد نمایش برای گرفت.
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تصویر پردازش در احتمال علم کاربرد بر مقدمه�ای

٢ برزادران محتشمی غالمرضا دکتر مقدم١، پور ولی حسین

مشهد فردوسی ١دانشگاه

مشهد فردوسی ٢دانشگاه

را احتمال مهم کاربردهای از یکی است. فراوان کاربرد دارای علوم از بسیاری در است ریاضیات علوم از شاخه�ای که احتمال علم چکیده:

می�کند. اشاره تصویر پردازش در احتمال علم کاربرد�های از تعدادی به مقاله این نمود. مشاهده تصویر پردازش علم در می�توان

مفصل. آنتروپی، تصویر، هیستوگرام تصویر، پردازش احتمال، کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

از گرفت، قرار استفاده مورد رایانه�ای تکنیک�های از استفاده با فضای کاوش یک تصویر بهبود برای ١٩۶۴ سال در نخستین�بار تصویر پردازش

برای تصویری اطالعات ارتقای جهت روش�هایی نیازمند تصویر پردازش علم گسترش است. داشته چشمگیری رشد علم این تاکنون زمان آن

نمود. جستجو احتمال علم حوزه�ی در می�توان را روش�ها این از برخی است. انسان تحلیل و تعبیر

گویند. تصویر پردازش علم است، انجام�شده مختلف زمینه�های در تصویر آنالیز راستای در که پردازش�هایی و عملیات مجموعه�ی به .١.١ تعریف

((١٣٨۶) فدایی و (سجادی

زیر شرح به مختلف زمینه�های در تصویر پردازش کاربردهای از نمونه�ای است. صنعت در مفید و پرکاربرد علوم از تصویر پردازش علم

است:

زمین. به هوا موشک�های توسط اهداف خودکار هدف�یابی و تشخیص مانند نظامی کاربردهای الف)

... و مغز از MRI تصاویر تولید ایکس، اشعه تصاویر ویژگی�های ارتقای مانند پزشکی کاربردهای ب)

... و چهره تشخیص اثرانگشت، تشخیص حرکت، تشخیص مانند امنیتی کاربردهای ج)

کارخانه. یک در دارو بسته�بندی کیفیت کنترل مانند صنعتی کاربردهای د)

شدت ،(x, y) زوج هر اندازه�یfدر نمود. توصیف هستند، مکانی مختصات y و x ,f(xکه y) دوبعدی تابع با می�توان را تصویر یک

y و x وقتی می�گیرد. قرار مورداستفاده تک�رنگ تصاویر شدت برای معموال خاکستری سطح اصطالح می�شود. خوانده نقطه آن در تصویر

valipour56@gmail.com : مقدم پور ولی ٢حسین



توسط که است انرژی�ای با متناسب f شدت مقادیر می�نامیم. دیجیتال تصویر را تصویر باشند، گسسته کمیت�های و متناهی f شدت مقادیر

((٢٠٠٩) همکاران و است.(گنزالس ساطع�شده فیزیکی منبع

که است M × N تصویر این اندازه�ی است. ستون N و سطر M با تصویر یک f(x, y) تصویر از نمونه�برداری نتیجه�ی کنید فرض

نمایش طرز بیانگر فوق، مطالب برد. کار به مختصات این برای را صحیح مقادیر می�توان هستند. گسسته کمیت�های (x, y) مختصات مقادیر

متداول�ترین پیکسل می�شود. نامیده پیکسل یا پل�ها تصویر، عناصر تصویر، ماتریس از درایه هر است. ماتریس یک به�صورت دیجیتالی تصویر

((٢٠٠٨) وودز و است.(گنزالس تصویر عناصر نام�گذاری برای واژه

و تحلیل برای توابعی وجود خاطر به تصویر پردازش در متلب توانایی دارد. بسیاری کاربرد تصویر پردازش در متلب نرم�افزار از استفاده

توانایی که است؛ توابعی مجموعه تصویر پردازش جعبه�ابزار است. آرایه�ها این از خاص مورد یک هم تصویر که است چندبعدی آرایه�های پردازش

تصویر پردازش نرم�افزارهای نخستین رده�ی در متلب تا شده باعث متلب زبان گویایی و توابع این می�دهد. افزایش را متلب عددی محاسبات

گیرد. قرار

پردازش در احتمال علم نقش و کاربرد تا می�شود سعی ادامه در دارد. تصویر پردازش الگوریتم�های ایجاد در مهمی نقش احتمالی، مفاهیم

و نمایش تصویر، بخش�بندی تصویر، فشرده�سازی تصویر، بازسازی نظیر تصویر پردازش از مختلفی حوزه�های در احتمال از شود. بررسی تصویر

می�شود. استفاده اشیاء شناسایی و تصویر توصیف

تصویر پردازش در احتمال کاربرد ٢

می�شود: بیان می�کنند، ایفا تصویر پردازش در مهمی نقش که احتمال کاربردهای از برخی ادامه در

تصویر هیستوگرام ١.٢

مقدار امین k با برابر rk که است. h(rk) = nk گسسته تابع یک [٠, L − ١] بازه�ی در شدت سطوح با دیجیتال تصویر یک هیستوگرام

کل تعداد به�وسیله�ی آن قطعات از هریک تقسیم با هیستوگرام معموال است. rk شدت با تصویری در پیکسل�ها تعداد با برابر nk و شدت

((٢٠٠٩) همکاران و می�گردد.(گنزالس نرمال�سازی می�شود داده MNنمایش با که تصویر در موجود پیکسل�های

سطح اینکه احتمال Mباشد. ×N دیجیتال تصویر در ممکن شدت�های تمام از مقادیری rk و k = ٠,١,٢, ..., L− ١ کنید فرض

می�شود: برآورد زیر به�صورت گیرد قرار موردنظر تصویر در rk شدت

P (rk) =
nk
MN

(١)

١٠١۵



داریم: که است بدیهی است. پیکسل�ها کل MNتعداد و می�دهد رخ تصویر در rk شدت که است دفعاتی تعداد nk که

L−١∑
k=٠

P (rk) = ١ (٢)

شدت واریانس شدت، میانگین می�توان به�عنوان�مثال کنیم، تعیین را تصویر مهم ویژگی�های از تعدادی می�توانیم داریم، را P (rk) وقتی

است: زیر صورت به میانگین حول تصادفی متغیر ام n گشتاور مثال برای نمود. محاسبه را میانگین حول تصادفی متغیر ام n گشتاور و

µn(r) =

L−١∑
k=٠

(rk −m)nP (rk) (٣)

بینایی خواص با روشنی بالفصل رابطه�ی که واریانس و میانگین برعکس است. µ٢(r) = σ٢, µ١(r) = ٠, µ٠(r) = ١ که می�بینیم

از باالتر مقادیر به شدت�ها که می�دهد نشان مثبت سوم گشتاور به�عنوان�مثال، هستند. ظریف�تر باالتر، مرتبه�ی گشتاورهای ، دارند تصویر

در مساوی به�طور شدت�ها که می�گوید ما به صفر سوم گشتاور و می�دهد نشان را متضادی شرایط منفی سوم گشتاور شده�اند، اریب میانگین

ارائه چیزی کلی، حالت در تصویر یک نمای مورد در اما مفیدند. محاسباتی اهداف برای ویژگی�ها این توزیع�شده�اند. میانگین طرف دو هر

((٢٠٠٨) وودز و نمی�کنند.(گنزالس

یزد شهر بادگیر تصویر هیستوگرام یزد، شهر بادگیر تصویر :١ شکل

می�آورد. فراهم تصویر ظاهر درباره کلی توصیف هیستوگرام ترسیم است. تصویر در خاکستری سطوح فراوانی نمودار هیستوگرام واقع در

نمود: تفسیر زیر صورت به می�توان را تصویر هیستوگرام

است. كم روشنایی سمت در میله�ها فراوانی تیره، تصویر هیستوگرام در

١٠١۶



است. بیشتر روشنایی سمت در میله�ها فراوانی روشن تصویر هیستوگرام در

است. پایین تصویر در تمایز باشد باریک هیستوگرام اگر

است. باال تصویر در تمایز باشد پهن هیستوگرام اگر

تصویر بخش�بندی ٢.٢

افزایش نیازمند قطعیت عدم کاهش می�کند. ایفا می�شود، مشاهده که آنچه و اطراف های پدیده از اطالع داشتن برای حیاتی نقش قطعیت عدم

به اشاره که را قطعیت، عدم احتمالی اندازه�ی و داد پیوند احتمال، مفهوم با را اطالع که است کسی اولین (١٩۴٨) شانون است. اطالع

می�دهد: نشان را X گسسته�ی متغیر برای شانون (آنتروپی) اطالع اندازه�ی زیر رابطه�ی نمود. تعریف دارد، آنتروپی

H = −
n∑
i=١

p(xi) ln p(xi) (۴)

تصویر یک آن طی که است فرآیندی تصویر بخش�بندی نمود. مشاهده می�توان تصویر بخش�بندی در را اطالعات نظریه کاربردهای از یکی

صفات استخراج دنبال به واقع در تصویر بخش�بندی می�شود. تقسیم است، همگن آن�ها داخل در ویژگی چند یا یک که ناحیه زیر چندین به

باید آستانه�گذاری برای می�آید. شمار به تصویر بخش�بندی برای عمومی ابزار یک آستانه�گذاری، روش ((٢٠٠٨) وودز و است.(گنزالس تصویر

همکاران و است.(کاپور مطرح�شده مختلفی روش�های آستانه�یابی این برای که شود تعیین پس�زمینه از شیء بخش�بندی برای مناسب آستانه�ی

((١٩٨۵)

سطوح بین آنتروپی سازی ماکسیمم جدید معیار ارائه�ی با او شد. عنوان (١٩٨٠) پان توسط بار اولین آنتروپی، بر مبتنی سازی آستانه

نمود. پیشنهاد تصویر بهینه آستانه�های یافتن جهت روشی تصویر، پس�زمینه�ی خاکستری سطوح و شیء خاکستری

n و تصویر پیکسل�های کل تعداد N نمایید فرض و باشد خاکستری سطوح فرکانس مشاهدات f١, f٢, ..., fn کنید فرض .١.٢ تعریف

باشد. خاکستری سطوح تعداد
n∑
i=١

fi = N, pi =
fi
N
, i = ١,٢, ..., n

شد: تعریف زیر به�صورت (١٩٨٠) پان توسط آستانه بر مبتنی آنتروپی

H
′

n = −Ps ln(Ps)− (١− Ps) ln(١− Ps) (۵)

Ps =
s∑
i=١

pi, ١− Ps =
n∑

i=s+١
pi (۶)

که: می�شود ماکسیمم H
′

n زمانی می�کند. تقسیم پس�زمینه�ی و شیء بخش دو به را تصویر s مقدار یا آستانه

Ps = ١− Ps =
١
٢ (٧)

١٠١٧



باشند. برابر پس�زمینه� و شیء پیکسل�های تعداد عبارتی به یا

اضافه با را (١٩٨٠) پان آستانه�سازی روش کاپور است. (١٩٨۵) همکاران و کاپور روش آنتروپی، بر مبتنی روش�های از دیگر یکی

قادر که نمود پیشنهاد را روشی و نمود اصالح شیء) محدوده�ی برای دیگری و زمینه پس محدوده�ی برای (یکی خاکستری سطح توزیع دو نمودن

بیابد. آنتروپی جدید تعریف اساس بر را بهینه آستانه�ی حدود است

است. شده ارائه (١٩۴٨) شانون آنتروپی مفهوم اساس بر ،(١٩٨۵) همکاران و کاپور توسط دیگر روشی

گسسته�ی مقدار برای یکی احتمالی توزیع دو توزیع، این از ما باشد. خاکستری سطوح احتمال توزیع p١, p٢, ..., pn کنید فرض .٢.٢ تعریف

می�شود: تعریف زیر به�صورت توزیع دو می�گیریم. نظر nدر تا s+ ١ مقدارهای برای دیگری و s تا ١

A :
p١
Ps
,
p٢
Ps
, ...,

ps
Ps

(٨)

B :
ps+١
١− Ps

,
ps+٢
١− Ps

, ...,
pn

١− Ps
(٩)

است: ذیل شرح به توزیع هر با مرتبط آنتروپی�های

H(A) = −
s∑
i=١

pi
Ps

ln
pi
Ps

(١٠)

= − ١
Ps

[
s∑
i=١

pi
ln
pi − Ps lnPs

]
(١١)

=
Hs

Ps
+ lnPs (١٢)

(Hs = −
∑s
i=١ pi ln(pi)) می�شود. محاسبه H(B)نیز مشابه به�طور و

می�شود: نتیجه فوق روابط به توجه با آن�گاه دهیم، نشان ψ(s) با را H(B) و H(A) مجموع کنید فرض

ψ(s) = lnPs(١− Ps) +
Hs

Ps
+
Hn −Hs

١− Ps
(١٣)

ψ(s) که s گسسته�ی مقدار شود. حاصل تصویر، در پس�زمینه و شیء توزیع میان اطالعات ماکسیمم تا نماییم ماکسیمم را ψ(s) می�خواهیم

دارد. نام آستانه مقدار می�کند، ماکسیمم را

دو مجموع که می�گیریم نظر در بهینه آستانه�ی عنوان به را آستانه�ای ،(١٩٨۵) همکاران و کاپور آنتروپی بر مبتنی آستانه�یابی در واقع در

شده�است. ماکسیمم زمینه پس و شیء اطالعاتی محتوای بهینه، آستانه�ی این در واقع در کند. ماکسیمم را پس�زمینه و شیء آنتروپی

١٠١٨



کاپور الگوریتم با یزد شهر بادگیر تصویر بازسازی :٢ شکل

رایانه�ای توموگرافی تصویر بازسازی ٣.٢

کاربرد بدن اندام�های از تصویربرداری در رایانه�ای توموگرافی است. رایانه�ای توموگرافی تصویر بازسازی در احتمال کاربردهای از دیگر یکی

بازسازی به رایانه با سپس می�شود، گرفته جسم از جهت چند در ظریف بسیار و نازک مقاطع ابتدا که است بدین�صورت کار روش دارد. بسیاری

می�شود. پرداخته آن

این او شد. ارائه موازی اشعه�های امتداد در دوبعدی شیء تصویربرداری برای (١٩١٧) رادون توسط رایانه�ای توموگرافی تئوری مبنای

می�شود. نامیده رادون تبدیل روش این نمود. پیشنهاد خطی انتگرال�های با کار هنگام را روش

می�شود: محاسبه زیر به�صورت رادون تبدیل از استفاده با پروجکشن .٣.٢ تعریف

p(r, θ) =

∫
L(r,θ)

f(x, y)dl (١۴)

=

∫ ∞
−∞

∫ ∞
−∞

f(x, y)δ(r − x cos θ − y sin θ)dxdy (١۵)

رادون: تبدیل معکوس

f(x, y) =
١
٢π٢

∫ π

٠

∫ ∞
٠

∂p(r, θ)

∂r
r − x cos θ − y sin θ

drdθ (١۶)

(١٩۵٩) اسکالر بار اولین برای بوده�اند. عالقه�مند پایین�تر بعد با توزیع توابع با چند�بعدی توأم توزیع توابع بین ارتباط به همواره آماردانان

نمود. استفاده آن�ها متغیره�ی چند توابع با بعدی تک توزیع توابع ارتباط بیان برای مفصل توابع از درقضیه�ای

١٠١٩



پروجکشن ایجاد و رادون تبدیل :٣ شکل

است: زیر ویژگی�های دارای که است [٠,١] به [٠,١]٢ از تابعی مفصل .۴.٢ تعریف

∀u, vϵ[٠,١], C(u,٠) = ٠ = C(٠, v) -١

∀u, vϵ[٠,١], C(u,١) = u , C(١, v) = v -٢

u١ ≤ u٢ , v١ ≤ v٢ طوری�که به ∀u١, u٢, v١, v٢ϵ[٠,١], -٣

VC([u١, u٢]× [v١, v٢]) = C(u٢, v٢)− C(u٢, v١)− C(u١, v٢) + C(u١, v١)

که: طوری به دارد وجود C مفصل آنگاه باشد، F٢ و F١ حاشیه�ای توزیع توابع با بعدی دو تجمعی توزیع تابع F کنید فرض .۵.٢ قضیه

F (x١, x٢) = C (F١(x١), F٢(x٢)) (١٧)

می�شود: تعریف زیر صورت به و یکتاست C مفصل آنگاه باشند، پیوسته حاشیه�ای توابع اگر این بر عالوه

C(u١, u٢) = F
(
F−١١ (u١), F

−١
٢ (u٢)

)
(١٨)

تابع هر برای بالعکس و می�شود. تعیین RanF١ ×RanF٢ در یکتا غیر طور به C آنگاه باشند ناپیوسته F٢ و F١ اگر صورت این غیر در

دارد. وجود F٢ و F١ حاشیه�های با بعدی دو توزیع تابع C مفصل هر و F٢ و F١ مانند متغیره یک توزیع

می�شود: زیرتعریف صورت به مفصل چگالی تابع .۶.٢ تعریف

١٠٢٠



c(u١, u٢) =
∂٢C

∂u١∂u٢
=

f [F−١١ (u١), F
−١
٢ (u٢)]

f١[F
−١
١ (u١)]f٢[F

−١
٢ (u٢)]

(١٩)

است: برقرار زیر رابطه�ی فوق، رابطه�ی به توجه با همچنین و

f(x١, x٢) = f١(x١)f٢(x٢)c(F١(x١), F٢(x٢)) (٢٠)

نمایید. مراجعه (٢٠٠۶) نلسن به توانید می بیشتر اطالعات کسب برای

رایانه�ای توموگرافی تصویر بازسازی :۴ شکل

می�شود، حاصل f٢(x٢) و f١(x١) یعنی عمودی و افقی پروجکشن دو
π

٢ و ٠ زاویه دو گرفتن نظر در با رایانه�ای توموگرافی در .٧.٢ نتیجه

f(x, y) برآورد هدف و است معلوم f٢(x٢) و f١(x١) حاشیه�ای چگالی تابع دو مفصل نظریه�ی در ولی است. f(x, y) یافتن هدف که

یعنی: است؛

f(x, y) = f١(x١).f٢(x٢).c(u١, u٢)

روش به نسبت مفصل تابع روش توسط شده بازسازی تصاویر که شود می بیان مطلب این (٢٠٠٩) همکاران و پوگازو پژوهش در

دارند. بهتری عملکرد پروجکشن

نتیجه�گیری و بحث

را روش�ها این از برخی است. انسان تحلیل و تعبیر برای تصویری اطالعات ارتقای جهت روش�هایی نیازمند تصویر پردازش علم گسترش

است. فراوان کاربرد دارای علوم از بسیاری در است ریاضیات علوم از شاخه�ای که احتمال علم نمود. جستجو احتمال علم حوزه�ی در می�توان

١٠٢١



است. شده اشاره تصویر پردازش در احتمال علم کاربرد�های از تعدادی به مقاله این در
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ترکیب از استفاده با هیدرولوژیکی فرآیندهای در موجود ناپایداری�های پیش�بینی روند بهبود
موجک تبدیل و GARCH مدل

٣ سالمی حمدی یوسف ،٢ شهابی علی هادی�زاده١، رضا

ایران آمار مرکز ١کارشناس

تهران-جنوب واحد اسالمي آزاد دانشگاه صنايع، دكتراي ٢دانشجوي

امیرکبیر دانشگاه آمار دکترای ٣دانشجوی

براي است. هيدرولوژيكي فرآيندهاي نوسانات پیش�بینی و مدلسازی جهت مطلوب الگوی یک معرفی جهت در تالشی پژوهش این چکیده:

و (GARCH) يافته تعميم اتورگرسيو شرطي واريانس ناهمگوني مدل تركيب از هيدرولوژيكي فرآيندهاي در موجود ناپايداري�هاي كردن مدل

مازندران استان در تاالر رودخانه بر واقع شيرگاه ابسنجي ايستگاه روزانه دبي هاي داده از مقاله اين در همچنين ايم. برده بهره موجك تبديل

DWT-) گسسته موجك يافته تعميم اتورگرسيو شرطي واريانس ناهمگوني مدل يك مطالعه، اين در است. شده استفاده موردي مطالعه بعنوان

توان مي روش اين در است. شده پيشنهاد يافته تعميم اتورگرسيو شرطي واريانس ناهمگوني مدل به نسبت بینی پیش بهبود براي (GARCH

GARCH خانواده مدلهاي از استفاده مزاياي حفظ و ندارد، را جزيي هاي ويژگي تشريح توانايي كه ،GARCH مدل خانواده نقص بر غلبه با

داد. کاهش را شرطی واریانس زیادی حد تا و بخشيد بهبود توجهی قابل طور به را بینی پیش نتایج ناپايداري�ها تشريح در

هيدرولوژي. فرآيند روزانه، دبي ميانگين ناپايداري، گسسته، موجك تبديل ،GARCH مدل کلیدی: واژه�های

.37M10 ،37M05 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

نظير داده�ها از بسياري در موجود ناپايداري�هاي و نوسانات تعميم�يافته) اتورگرسیو شرطي واريانس (ناهمگوني GARCH خانواده مدلهاي

صورت به تواند مي كه ناپايداري�ها و نوسانات اين كنند. مدل توانند مي را ... و ترافيكي هاي شبكه هيدرولوژيكي، فرآيندهاي مالي، داده�هاي

بولرسلف توسط و شد عرضه ARCH مدل معرفي با (١٩٨٢) انگل توسط ابتدا شود بيان ناپايداري�ها خوشه�بندي و واريانس ناهمگوني

داده بسط متقارن) GARCH) EGARCH مدل معرفي با (١٩٩١) نلسون و تعمیم�یافته) ARCH) GARCH مدل معرفي با (١٩٨۶)

(٢٠٠٢) کالسن و (١٩٩٢) برا و هیگنس توسط كه كرد اشاره آنها بودن خطي غير به توان مي ناپايداري خانواده مدل�هاي ديگر ويژگي از شد.

rezahadizadeh@yahoo.com : هادی�زاده ٣رضا



GARCH خانواده مدلهاي زماني، سري مدلسازي در پيشرفت به توجه با است. شده استفاده آنها از خطي غير فرآيندهاي كردن مدل براي

عمل بهتر غيرخطي فرآيندهاي كردن مدل در GARCH خانوده مدلهاي كه دريافت توان مي ادبيات، مرور با اند. شده داده بسط بسرعت نيز

مي�گيرند. ناديده را اطالعات از زیادی مقدار سازی مدل هنگام آنها بنابراین عاجزند. زماني سري يك جزيي ويژگي�هاي تشريح در اما كنند مي

استفاده (GARCH گسسته موجک (تبدیل DWT-GARCH يافته توسعه مدل از ،GARCH خانواده مدل ضعف این بر غلبه منظور به

مي�آيد. بدست مدل با گسسته موجک تبديل تركيب از كه مي�كنيم

مختلف علوم در نيز ناپايداري) خانواده (مدلهاي مدل اين كرد، طراحي مالي هاي داده براي را ARCH مدل (١٩٨٢) انگل اينكه از پس

فرآیندهاي از بسیاري مدلسازي نيست. مستثنا قائده اين از نيز هيدرولوژي كه شد گرفته بكار ناپايداري�ها و نوسانات كردن مدل منظور به

می�آورند، وجود به را اي پیچیده سیستم یکدیگر با اندرکنش در ثانیاً و زیاد آنها تعداد اوال که است عواملی متقابل تأثیرات نتیجه که هیدرولوژیکی

داده�هاي به توجه با است نیاز آب منابع سیستم�هاي از برداري بهره ویژه به و طراحی�ها جهت اینرو از است. اهمیت حائز ولی مشکل امري

منظور به زمانی سريهاي مدلسازي نمود. هیدرولوژیکی عوامل بینی پیش به اقدام مکانی، و زمانی سريهاي صورت به گذشته شده جمع�آوري

فرآيندهاي اينكه به توجه با می�باشد. آب منابع حساسیت تحلیل و طراحی در مهم گام یک هیدرولوژیکی، متغیرهاي بینی پیش و داده تولید

نيست. مناسب گذشته مدلهاي از استفاده هستند، غیرخطی و دینامیکی ذاتاً هيدرولوژيكي

بسياري نويسندگان و شد آغاز مدلها اين معرفي با همزمان هيدرولوژيكي فرآيندهاي بيني پيش براي زماني سري كالسيك مدلهاي از استفاده

در غيرخطي هاي پديده براي تحقيق خطي، غير مدلهاي پيدايش و زماني سري مدلسازي پيشرفت با اند. كرده استفاده آنها از خود مقاالت در

شد سبب شرطي واريانس ناهمگوني زماني سري مدلهاي معرفي است. مشهود هيدرولوژيستها از بسياري مقاالت در هيدرولوژيكي فرآيندهاي

مدلهاي و (ARCH نوع (مدلهاي مدلها اين از تركيبي و مدلها اينگونه از هيدرولوژيكي هاي پديده كردن مدل براي نويسندگان از بسياري تا

كنند. استفاده (ARMA نوع (مدلهاي كالسيك

مدلسازي در شد، گرفته بكار سنجي اقتصاد در عملكرد و مدل بهترين يافتن منظور به روشها انواع تركيب با پيش�بيني اينكه از پس

انواع توسط شده تولید ترکیبی های پیش�بینی با (١٩٨٧) همکاران و لئود مک پیشگام کار یک در رفت. بكار روش اين نيز هيدرولوژي

پیش�بینی زمینه در را ترکیب مختلف روش سه (١٩٩٧) همکاران و الدین شمس پرداختند. رودخانه جریان هفتگی پیش�بینی به مدلها، مختلف

مانند مدل سه ترکیب از (٢٠٠٠) شاو اپن و سی کردند. امتحان عصبی شبکه روش و موزون میانگین روش ساده، میانگین روش نظیر سیل،

بکار رودخانه سطح پیش�بینی برای ساده فازی پایه بر مبتنی مدل یک و اتورگرسیو متحرک میانگین مدل یک هیبریدی، عصبی شبکه یک

بردند.

بدنبال گسسته موجک تبدیل و شرطی بطور واریانس در ناهمگون زمانی های سری مدل ترکیب از استفاده با مقاله، این در بنابراین

است. برخوردار بسزایی اهمیت از که هستیم هیدرولوژیکی فرآیندهای در دقیق�تر و بهینه پیش�بینی
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DWT −GARCH مدل ٢

اختصار به (DWT) موجك گسسته تبديل و GARCH زماني سري مدل است بهتر بپردازيم DWT-GARCH مدل تشريح به اينكه از قبل

شود. تشريح

GARCH(p, q) مدل ١.٢

GARCH(p, q) مدل باشد. t زمان تا اطالعاتموجود همه ψtمجموعه�ی و حقیقی مقادیر با گسسته زمان تصادفی یکفرآیند {εt} فرضکنید

شود: می بیان زیر صورت به

εt|ψt ∼ N(٠, h١/٢t )

ht = var(εt|ψt) = κ+
∑p
i=١ αiε

٢
t−i +

∑q
j=١ βjht−j , κ > ٠, αi > ٠, βj > ٠

= κ+A(L)ε٢t +B(L)ht

(١)

خودهمبستگی تابع و خودهمبستگی تابع میانگین�های توسط q و p درحالیکه است، GARCH فرآیند درجه p و است ARCH درجه q که

بدلیل است. سفید نوفه همان فرآیند ،p = q = ٠ برای و می�یابد کاهش ARCH(q) مدل به فرآیند ،p = ٠ اگر می�شوند. شناسایی جزئی

α١ + β١ < ١ اگر واریانس�ها مانایی حالیکه در باشد κ > ٠, α١ > ٠, β١ > ٠ که داریم انتظار باشند، مثبت باید واریانس�ها اینکه

می�شود. ثابت

گسسته موجک تبدیل ٢.٢

گسسته�ی تبديل برای موجود مجموعه�ی معمولترين و است شده ارائه هلندی، رياضي�دان هار، آلفرد توسط موجک گسسته�ی تبديل نخستين

دادن عبور با x سيگنال موجک گسسته�ی تبديل است. گرديده فرمول�بندی ١٩٨٨ سال در دوبيچز اينگريد بلژيکی، رياضي�دان توسط موجک

داده عبور پايين�گذر فيلتر يک و باالگذر فيلتر يک از همزمان بطور سيگنال اول، سطح تجزيه�ی در مي�شود. حاصل فيلترها، از مجموعه�ای از آن

سيگنال آمده�اند. بدست مادر پايه�ی موجک به توجه با که مي�شوند خوانده يکديگر آينه�ای تربيع فيلتر و دارند رابطه هم با فيلتر دو اين مي�شود.

است: زير صورت به كه مي�شود خوانده ”تقريب” پايين�گذر فيلتر از کرده عبور سيگنال و جزئيات اصطالح، در باالگذر فيلتر از کرده عبور

xt = xAj ,t +
J∑
١
xDj ,t (٢)

است. تجزیه های الیه J و جزئیات قسمت xDj ,t ،xt تقریب قسمت xAj ,t که
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است: زیر شرح به (٢) رابطه از گسسته موجک بیان

xt =

k∑
١
aJ,kΦJ,k(t) +

k∑
١
dJ,kΨJ,k(t) +

k∑
١
dJ−١,kΨJ−١,k(t) + · · ·+

k∑
١
d١,kΨ١,k(t) (٣)

گرفتن برای مقیاس ضرایب a و موجک تابع Ψ(t) مقیاس، تابع Φ(t) ،xt از نمونه مشاهدات تعداد N ،k = N
٢j ،J ≤ ٢ logN که

آیند: می بدست زیر فرمول از که هستند xt زمانی سری روند

aj,k =

∫
Φj,k(t)xtdt (۴)

آيد: دست به زیر فرمول توسط می�تواند که نظر، مورد سري از جزيي ویژگی�های گرفتن براي شده گرفته بكار موجک ضرایب دهنده نشان d

dj,k =

∫
Ψj,k(t)xtdt (۵)

و xAj ,t =
∑k

١ aJ,kΦJ,k اینجا که کرد توجه باید و

است.
∑J

١ xDj =
∑k

١ dJ,kΨJ,k(t) +
∑k

١ dJ−١,kΨJ−١,k(t) + · · ·+
∑k

١ d١,kΨ١,k(t)

DWT −GARCH مدل ٣.٢

باشد: زير صورت به گسسته موجك تبديل با شده تبديل سري هر جزييات و تقريب قسمت كنيد فرض

xAj ,t = µAj ,t + εAj ,t , xDj ,t = µDj ,t + εDj ,t (۶)

و: هستند مستقل ،εDj ,t و εAj ,t باقیمانده کنید فرض همچنين و

εAj ,t = eAj ,t

√
hAj ,t , εDj ,t = eDj ,t

√
hDj ,t

هستند واریانس معادالت (٩) و (٨) رابطه�هاي متناظراً است. میانگین معادله یک که مي�شود حاصل (٧) رابطه (١) و (۶) رابطه به توجه با

است: شده داده نشان زير در كه

xAj ,t = µAj ,t +
J∑
١
µDj ,t + εAj ,t +

J∑
١
εDj ,t (٧)

hAj ,t = κAj +

p∑
١
αAj ,iε

٢
Aj ,t−i +

q∑
١
βAj ,lhAj ,t−l (٨)

hDj ,t = κDj +

p∑
١
αDj ,iε

٢
Dj ,t−i +

q∑
١
βDj ,lhDj ,t−l (٩)

را باال فرکانس با نویزهای موجک، تبدیل چون بود، خواهد کارآ و مؤثر بسیار موجک تبدیل دارند، پیچیده ساختار که سری�هایی پیش�بینی در

سبب ها، مدل برآورد در انحرافات مقادیر کاهش با طبیعتاً امر این و نماید می حفظ را نویزها این روند که حالی در نموده، حذف داده�ها از

شد. خواهد پیش�بینی�ها نتیجه در و سازی�ها مدل بهبود
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آمایی داده و موردی مطالعه ٣

سفال) قسمت (در متر ٢/۵ حدود آن عمق و کیلومتر ١۴٧ حدود آن طول است. مازندران استان در خزر آبریز حوضه در دایمی رودی تاالر،

ساالنه آبدهی میانگین و ٪١/٧ آن متوسط شیب دارد. جریان شمالی ـ جنوبی جهت با میانی البرز کوه رشته شمالی دامنه در رود این است.

١٣٩١ شهريور ٣١ تا ١٣۴١ مهر ١ تاريخ از روزانه دبي ميانگين استفاده مورد داده�هاي است. شیرگاه ایستگاه در مکعب متر میلیون ٢۶٠ آن

است. هيدرولوژيكي، پديده�هاي مهمترين از يكي جريان)، (خطوط رودخانه�اي جريان فرآيند روزانه جریان مدلسازی برای

اقداماتی باید و هستند نامانا سری�ها این متداول بطور زیرا گیرد صورت آمایی داده باید ابتدا هیدرولوژی، زمانی سری�های مدلسازی برای

نظر مورد سري اگر شود. پایدار سری واریانس باکس-کاکس تبدیل از استفاده با باید کاری هر از قبل شوند. مانا داده�ها این تا گیرد صورت

(١) شكل نمود. حذف را آن و نمود محاسبه را نظر مورد سری روند معادله رگرسیونی خط یک برازش با می�توان باشد، خطي روند يك داراي

مي�گذارد. نمايش به را شده زدايي روند و شده تبديل سري براي چندك-چندك نمودار و خام هاي داده زماني سري نمودار

Time(Day)

D
is

c
h

a
r
g

e
(
c
m

s
)

0 5000 10000 15000

0
2

0
0

6
0

0

−4 −2 0 2 4

−
5

−
3

−
1

1
Normal Q−Q Plot

Theoretical Quantiles

S
a

m
p

le
 Q

u
a

n
ti
le

s

شده. زدايي روند و شده تبديل سري چندك-چندك نمودار و جريان روزانه ميانگين زماني سري نمودار :١ شکل

مدلسازی ۴

و ACF نمودار ٢ شکل است. PACF و ACF نمودارهای رسم مدل شناسایی برای گام اولین نظر مورد سری�های آمایی داده از پس

مدل داراي روزانه جريان فرآيند هويداست، ٢ شكل از كه همانطور دهد. می نشان را روزانه جریان سری برای شده آماده سری�های PACF

شده انتخاب روزانه جريان فرآيند مدل بعنوان ARIMA(٢,١,٢) مدل BIC و AICشاخص از استفاده با كه است ARIMA(p, d, q)

و ACF و q-q نمودار منظور این برای شود. تایید مدل برازش نیکویی تا گیرند قرار بررسی مورد باقی�مانده باید مدل تعیین از پس است.
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می�بریم. کار به باقی�مانده�ها سری در را یانگ-باکس آزمون بیشتر بررسی برای سپس است. شده رسم ٣ شکل در مدل باقی�مانده�های PACF

سطح در مدل شایستگی یعنی صفر فرض پذیرش ٠/٠۵ از p−مقدارها تجاوز است. شده داده نشان ۴ شکل در یانگ-باکس آزمون نتایج

نتایج كنيم. استفاده انگل النگرانژ مضرب آزمون از می�توانیم باقی�مانده�ها، بودن ثابت فرض بررسی برای می�دهد. نشان را ٠/٠۵ معنی�داری

نشان ٠/٠۵ از کمتر را p−مقدارها ۴ شكل است. شده داده نشان ۴ شکل در نمودار بصورت النگرانژ) مضرب (آزمون انگل ARCH آزمون

توان می شکلها دوم سطر در باقی�مانده دوم توان ACF رسم با همچنین است. ،ARCH اثر نداشتن وجود صفر، فرض رد از حاکی که مي�دهد

اول قسمت كه شود مي تشكيل قسمت دو از ما فرآيند مدل بنابراين می�کنند. تایید را ARCH آزمون نتایج که برد پی ARCH اثر وجود به

مي�كند. مدل را فرآيند واريانس كه است GARCH مدل يك دوم قسمت و (ARIMA(٢,١,٢) (مدل كند مي مدل را فرآيند ميانگين
است: زير بصورت روزانه جريان فرآيند معادله بنابراين
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شده تبدیل داده�های PACF و ACF :٢ شکل

ϕ(١− ٠/٣١+ ٠/٢۵)(١−B)١xt = θ(١+ ٠/۴٨+ ٠/۴١)εt

σ٢t = var(εt|ψt−١) = κ+ αε٢t−١ + βσ٢t−١ (١٠)

براي بنابراين مي�كند. پيش�بيني را روزانه جريان فرآيند واريانس معادله دوم سطر و مي�كند پيش�بيني را فرآيند ميانگين معادله اول سطر كه

DWT- مدل پیش�بینی دقت مقایسه منظور به مي�گيرند. قرار استفاده مورد مدل باقي�مانده�هاي سري ،(١٠) معادله دوم قسمت آوردن بدست

سري در DWT-GARCH مدل ساختن براي می�شود. استفاده تجربی تحقیقات انجام برای مدل نوع ٢ این ،GARCH با GARCH

مي�كنيم. استفاده دابيچز موجك تبديل از مدل، باقي�مانده�هاي
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راست. به چپ از مدل باقي�مانده PACF و ACF چندك-چندك، نمودار :٣ شکل

جزئیات سری d١ و d٢ و است تقریبی سری a٢ تجزیه، توسط آمده دست به سری ٣ گيريم. مي نظر در ٢ را تجزیه الیه�های تعداد ما

جزئی همبستگی خود ویژگی مقياسي چند تحلیل و تجزیه مي�دهد. نشان را باقي�مانده سري و موجک تجزیه از حاصل نتایج ۵ شکل هستند.

برابر اصلي سري شد، گفته که همانطور كرد. مشاهده اصلی سری در مستقیم طور به نمی�توان را ویژگی این اما مي�كند، مشخص را سری�ها

GARCH مدل دو هر براي آمده بدست نتايج ندارد. وجود همبستگي هيچ سري سه ميان و موجكي تجزيه از آمده بدست سري سه با است

است: شده آورده خالصه بطور ١ جدول در DWT −GARCH و

مدل پارامترهاي برآورد و آمده بدست نتايج خالصه :١ جدول

زمانی سری ضرایب R٢ Adj −R٢ AIC S.E. SSR SC

κ α β

باقی�مانده سری ٠/٠٠٣۴ ٠/٠٩٧ ٠/٨۶ ٠/٠ ٠/٠٠ -٠/١۶۴ ٠/٢۵ ١١٧۴/٠٩ -٠/١۶٣

(a٢) تقریب سری ٠/٠٠٧ ٠/٢٩١ ٠/۶۴ ٠/٠ ٠/٠٠ -٠/١٨١ ٠/٢۵ ٢٩٩/٨ -٠/١٧

(d١) جزئیات سری ٠/٠٢٣ ٠/٨٨١ ٠/١۵١ ٠/٠ ٠/٠٠ -٠/١٨٩ ٠/٢۵ ۵٨٨/۵ -٠/١٨٧

(d٢) جزئیات سری ٠/٠٠٩ ٠/۴٠١ ٠/۵۴٧ ٠/٠ ٠/٠٠ -٠/٢١۴ ٠/٢۴ ٢٨۶/٢ -٠/٢١٠
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باقیمانده�ها. سری در ARCH آزمون نتایج و باقی�مانده�ها دوم توان برای ACF نمودار باقیمانده�ها، سری در یانگ-باکس آزمون برای p−مقدارها :۴ شکل

نتیجه�گیری و بحث

قدرت تقویت مقاله اين اصلی هدف است. بوده همراه موجك تجزيه و GARCH مدل كردن تركيب با زماني سري مدلسازي مطالعه، این در

مدل ويژگي جزء كه را سري در موجود نوسانات تواند می تنها نه DWT-GARCH مدل است. DWT-GARCH مدل توسط پیش�بینی

كه خطي غير مدل�هاي كردن مدل و كردن بندي خوشه در سري، تجزيه با بلكه نمايد توصيف را است شرطي بطور واريانس در ناهمگون هاي

كند. عمل موفق هستند GARCH مدل هاي ويژگي ديگر از

سري ،(١ جدول اول (سطر شد داده تشخيص باقي�مانده سري براي BIC و AIC مالك توسط GARCH مناسب مدل اينكه از پس

برازش مناسب GARCH مدل با (d٢ و d١ ،a٢) دابيچيز تابع توسط سطح دو در جزييات سري و تقريب سري به شده تجزيه باقي�مانده

شده، تجزيه و اصلي سري هردو براي آمده بدست مدل به توجه با است. آمده ١ جدول در خالصه بطور قسمت هر مدل ضرايب كه است شده

شكل از كه همانطور است. شده رسم ۶ شكل در و شده محاسبه جلوتر روز ٢٠ براي مدل دو هر براي شده پيش�بيني شرطي واريانس مقادير

هاي قسمت DWT-GARCH مدل زيرا است نزديكتر واقعيت به GARCH به نسبت DWT-GARCH مدل با پيش�بيني هويداست ۶

قسمت هر پيش�بيني و قسمت هر كردن مدل با و مي�كند جلوگيري سري از قسمتي گرفتن ناديده از و مي�كند حفظ را سري هر جزيي و تقريبي

دارد. بهتري عملكرد شده پيش�بيني سري يك بعنوان قسمتها آن تجميع نهايت در و

برازش را مدل بهترين و كند بررسي مقياس چند در را سري ويژگي�هاي مي�تواند گسسته موجك تبديل و GARCH خانواده تركيب بنابراين

است. برخوردار زيادي اهميت از هيدرولوژي مدلسازي در كه گردد پيش�بيني بهبود باعث نتيجه در و دهد
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٢ سطح در دابيچيز تابع توسط مدل باقي�مانده سري موجكي تجزيه :۵ شکل

مراجع

Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, J. of Econom., 31(3),

307–327.

Daubechies, I. (1992). Ten lectures on wavelets, SIAM, Philadelphia.

Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroskedasticity whith estimate the variance of U.K.inflation,

Econometrica., 50(4), 987-1008.

Haar, A. (1910) Zur theorie der orthogonalen funktionensysteme,Math. Ann., 69, 331-371.

Higgens, M. L. and A. K. Bera, (1992). A class of nonlinear ARCH models, Int. Econ. Rev., 33, 137-158.

Klaassen, F., (2002). Improving GARCH volatility forecasts with regime-switching GARCH, Empir. Econ.,

27, 363-394.

Mcleod, A. I., Noakes, D. J., Hipel, K. W., Thompstone R. m. (1987). Combining hydrological forecasts, J.

Water Res. Plan. Manage., 113(1), 29-41.

١٠٣١



Lag

C
on

di
tio

na
l V

ar
ia

nc
e

5 10 15 20

−
0.

5
0.

0
0.

5
1.

0
1.

5
2.

0
2.

5

Original Conditional Variance
Pred. Con. Var. with DWT−GARCH
Pred. Con. Var. with GARCH

روزانه جريان براي شده پيش�بيني شرطي واريانس :۶ شکل

Nelson, D. B., (1991). Conditional heteroscedasticity in asset returns: A new approach, Econometrica, 59(2),

349-370.

See, L., Openshaw, S. (2000), A hybrid multi-model approach to river level forecasting, Hydrol. Sci. J., 45(4),

523–536.

Shamseldin, A. Y., O’Connor, K. M., and Liang, G. C. (1997). Methods for combining the output of different

rainfall-runoff models, J. Hydrol., 197, 203–229.

١٠٣٢



SPDE رهیافت با گاوسی مارکوفی تصادفی میدان تولید

حسینی فاطمه ،١ همایون�فال الهام

سمنان دانشگاه آمار گروه

میدان این می�شوند. استفاده فضایی داده�های مدل�بندی برای که هستند توزیع�ها از خانواده�ای گاوسی مارکوفی تصادفی میدان�های چکیده:

میدان یک تبدیل نحوه مقاله این در می�گردد. محاسبات تسهیل موجب و می�شود تعریف دارد پراکنده ساختار که دقت ماتریس یک به�وسیله

این می�شود. ارائه تصادفی جزیی دیفرانسیل معادالت رهیافت از استفاده با گاوسی مارکوفی تصادفی میدان یک به ماترن گاوسی تصادفی

نشان�دهنده وجه بهترین به که می�کند پیدا را پراکنده دقت ماتریس و مکانی همسایگی با گاوسی مارکوفی تصادفی میدان به�طوری رهیافت

گرفتن درنظر با زمانی فضایی- داده�های تحلیل در گاوسی مارکوفی تصادفی میدان از کاربردی نهایت در باشد. ماترن گاوسی تصادفی میدان

و مدل با استان این هواشناسی ایستگاه�های در شده مشاهده ،١٣٩١ سال در سمنان استان بارندگی میزان به مربوط واقعی داده مجموعه یک

می�گیرد. قرار مطالعه مورد شده ارائه روش�های

تصادفی. جزیی دیفرانسیل معادالت گاوسی، مارکوفی تصادفی میدان زمانی، فضایی- داده�های کلیدی: واژه�های

.60H15 ،60G60 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

به�طور میدان�ها این هستند. فضایی داده�های مدل�بندی برای توزیع�ها از مهمی خانواده�های (GMRF)گاوسی مارکوفی تصادفی میدان�های

مطالعات جمله از است. شده انجام میدان�ها این متفاوت کاربردهای پیرامون زیادی مطالعات می�شوند. برده به�کار فضایی آمار زمینۀ در گسترده

رو مطالعات از بعد کرد. اشاره (١٩٩٣) جین و چالپا و (١٩٩١) همکاران و بیساگ ،(١٩٨٩) چان و کرسی به می�توان شده انجام

مدل�بندی در میدان این از استفاده گاوسی مارکوفی تصادفی میدان از شبیه�سازی پیرامون (٢٠٠۵) وهلد رو و (٢٠٠٢) فولستد و رو ،(٢٠٠١)

داده�های تحلیل به میدان این بردن کار به با (٢٠١٣) همکاران و کاملتی است. گرفته قرار توجه مورد بسیار بزرگ مقیاس فضایی پدیده�های

پرداختند. زمانی فضایی-

و اول گشتاور روش از بخواهیم اگر مسائل از بعضی در می�شود. گرفته به�کار گاوسی تصادفی میدان یک فضایی داده�های تحلیل برای معموال

فضایی- بزرگ داده�های سری یک مطالعه وقتی یعنی باشد، بزرگ n نمونه تعداد که وقتی بپردازیم، گاوسی تصادفی میدان این تعیین به دوم

هزینه�های شامل و سخت σ٢C(·, ·) متراکم کوواریانس تابع آوردن به�دست می�شود متراکم بسیار مدل کوواریانس ماتریس باشد، مدنظر زمانی

elhamhomayoon@yahoo.com همایون�فال ١الهام
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است، غیرممکن گاهی و زمان�بر بسیار مونت�کارلویی روش�های از استفاده که به�طوری است، نیاز مورد جبرخطی عملیات برای زیادی محاسباتی

محاسبات، زمان کاهش و مشکل این حل برای مقاله این در آوریم. به�دست تکرار هر برای را متراکم کوواریانس تابع باید روش�ها این در

به محاسبات در تبدیل، این با و می�شود تبدیل گاوسی٢ مارکوفی تصادفی میدان یک به ماترن کوواریانس تابع با گاوسی پنهان تصادفی میدان

را موثر محاسباتی عددی روش�های از استفاده دلیل همین به و می�شود استفاده پراکنده ماتریس یک از متراکم ماتریس یک از استفاده جای

توضیح (SPDE) تصادفی٣ جزیی دیفرانسیل معادالت رهیافت گاوسی، مارکوفی تصادفی میدان این مناسب تولید برای می�سازد. امکان�پذیر

پیاده�سازی ١٣٩١ سال طی سمنان استان بارندگی میزان به مربوط واقعی داده مجموعه یک روی بر بررسی مورد روش نهایت در می�شود. داده

می�گردد.

پرداخته GMRF معرفی به سوم بخش در می�شود. ارائه آن خصوصیات و تصادفی میدان دوم بخش در که است صورت این به مقاله ساختار

میدان این سازی پیاده و کاربست نحوه چهارم بخش در می�گردد. بیان رهیافت، این با GMRFیک ایجاد نحوه و SPDE رهیافت و می�شود

آورده پنجم بخش در گیری نتیجه نهایت در می�گردد. اعمال ١٣٩١ سال در سمنان استان بارندگی میزان داده�های روی بر شده ارائه روش و

می�شود.

تصادفی میدان ٢

مانند تصادفی متغیرهای از مجموعه�ای تصادفی میدان می�شود. استفاده تصادفی میدان یک از فضایی داده�های مدل�بندی برای معموال

میانگین است. Rd از ،d > ١ بعدی، d اقلیدسی فضای از مجموعه زیر یک D اندیس�گذار مجموعۀ آن در که است، {Y (s); s ∈ D}

و µ(s) = E[Y (s)], s ∈ D به�صورت به�ترتیب Y (·) تصادفی میدان برای s٢ و s١ موقعیت�های در کوواریانس و s موقعیت در

ازای به و می�شوند تعریف C(s١, s٢) = Cov[Y (s١), Y (s٢)] = E[(Y (s١) − µ(s١))(Y (s٢) − µ(s٢))], s١, s٢ ∈ D

می�شود. حاصل V ar[Y (s)] = E[Y (s)− µ(s)]٢ = C(s, s) به�صورت s مکان در Y (·) تصادفی میدان واریانس ،s = s١ = s٢

٢Gaussian Markov Random Field

٣Stochastic Partial Differential Equations
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تصادفی میدان خصوصیات ١.٢

مانند مانایی انواع جمله از تصادفی میدان ویژگی�های برخی اما است، دشوار نمونه مشاهدات اساس بر فضایی داده�های تحلیل معمول به�طور

می�شود، نامیده ذاتی مانای Y (·) تصادفی میدان شد. خواهند مسأله ساده�سازی همسان�گردی٨موجب و گاوسی٧ و قوی۶ دوم۵، مرتبه ذاتی۴،

از تابعی فقط ،(Y (s١) − Y (s٢)) عبارت واریانس و E(Y (s)) = µ یعنی باشد، s از مستقل یا ثابت تصادفی میدان میانگین هرگاه

میدان میانگین هرگاه می�شود، نامیده ضعیف مانای یا دوم مرتبه مانای Y (·) تصادفی میدان همچنین باشد. s٢ و s١ موقعیت�های فاصله�ی

یعنی باشد، s٢ و s١ موقعیت�های فاصله�ی از تابعی فقط ،Y (s٢) و Y (s١) کوواریانس و باشد ثابت و s از مستقل Y (·) تصادفی

V ar(Y (s)) = Cov(Y (s), Y (s)) = C(٠) = ضعیف مانایی تحت که است واضح .Cov(Y (s١), Y (s٢)) = C(s١ − s٢)

Y (·) تصادفی میدان است. یکسان همه�جا در میدان تغییرپذیری و ندارد بستگی فضایی موقعیت به تصادفی میدان واریانس یعنی σ٢

توأم توزیع همانند Y (sn), · · · , Y (s١) توأم توزیع ، h تأخیر و s١, · · · , sn موقعیت�های همه�ی برای هرگاه می�شود، نامیده قوی مانای

انتقال صورت در به�عبارتی (Y (s١), · · · , Y (sn)) = (Y (s١ + h), · · · , Y (sn + h)) یعنی باشد. Y (sn+h), · · · , Y (s١+h)

می�شود، نامیده گاوسی ،Y (·) تصادفی میدان نکند. تغییر Y (sn), · · · , Y (s١) توأم توزیع ،h ∈ Rd راستای در s١, ..., sn موقعیت�های

هرگاه می�شود نامیده همسان�گرد ،Y (·) تصادفی میدان باشد. متغیره چند نرمال (Y (s١), · · · , Y (sm)) توأم mتوزیع > ١ هر برای هرگاه

باشد. نداشته بستگی h جهت به و باشد Rd اقلیدسی فضای در ،h نرم یعنی ،∥ h ∥ از تابعی آن کوواریانس تابع

گاوسی مارکوفی تصادفی میدان ٣

مثبت معین کواریانس ماتریس و µ میانگین با متغیره چند نرمال توزیع دارای x = (x١, · · · , xk)′ تصادفی بردار کنید فرض .١.٣ تعریف

که باشد، گراف یک ℑ = (υ, ε) کنید فرض همچنین .π(x) = (٢π)−n
٢ |Q| ١٢ exp−١

٢ (x− µ)
′Q(x− µ) بنابراین باشد، Q−١

υ و xi⊥xj |x−ij اگر تنها و اگر باشند، نداشته مشترکی یال هیچ j و i راس�های که طوری به است {i, j} زوج�های همه شامل ϵ آن در

یک x اینصورت در .υ = {١, · · · , n} یعنی است نشان�دار گراف یک ℑ می�شود فرض که است، رئوس از تهی غیر و متناهی ای مجموعه

می�شود. نامیده ℑ گراف به نسبت گاوسی مارکوفی تصادفی میدان

مارکوفی تصادفی میدان یک صورت به متقارن و مثبت معین کوواریانس ماتریس با نرمال توزیع هر که است آن نشان�دهندۀ تعریف این

۴Intrinsic Stationary

۵Second Order Stationary

۶Strong Stationary

٧Gaussian

٨Isotropic

١٠٣۵



اگر تنها و اگر است صفر Q مثبت٩ معین دقت ماتریس ijام درایه که دادند نشان (٢٠٠۵) هلد و رو برعکس. و است بیان قابل گاوسی

کرد. بررسی را xj و xi شرطی استقالل می�توان آن�ها براساس و مشخصمی�کند ماتریسQگرافℑرا صفر غیر درایه�های لذا و xi⊥xj |x−ij
به مربوط مارکوفی ویژگی عالوه به شود. مشخص می�تواند دیگر، شده�ی داده مولفۀ هر برای شرطی توزیع طریق از x از GMRF یک بنابراین

این دارد. بستگی x مولفه�های از کمی تعداد به تنها (i = ١, · · · , n) xi کامل شرطی توزیع آن در که است همسایگی ساختار یک از تعریفی

x−i ،π(xi|x−i) = π(xi|xδi) و است iام مولفۀ همسایه�های از مجموعه�ای تشکیل�دهنده که می�شود مشخص δi با مولفه�ها از مجموعه

به�صورت می�تواند شرطی استقالل رابطۀ این هستند، مستقل x−{i,δi} و xi بخش�های است. xi مولفۀ به�جز x مولفه�های تمام نشان�دهندۀ

ماتریس به شدت به که است این شرطی استقالل ویژگی این در مهم نکته�ی شود. نوشته i = ١,٢, · · · , k هر برای xi ⊥ x−{i,δi}|xδi
مزیت .j ∈ {i, δi} اگر Qij ̸= ٠ بنابراین می�آید به�دست فرآیند از همسایگی ساختار وسیلۀ به Q غیرصفر الگوی و است مربوط Q دقت

از استفاده با می�توان را جبرخطی عملیات حقیقت در Qاست. دقت ماتریس پراکندگی دلیل به GMRF یک با استنتاج ساخت محاسباتی

داد. انجام پراکنده ماتریس برای عددی روش�های

GMRFیک کردن پیدا برای SPDE رهیافت ١.٣

توضیح گاوسی مارکوفی تصادفی میدان یک تولید نحوه (SPDE) تصادفی جزیی دیفرانسیل معادالت رهیافت از استفاده با زیربخش این در

کردن کوتاه و راحتی راستای در میدان این خوب خصوصیات از می�توان گاوسی مارکوفی تصادفی میدان یک ایجاد از پس می�شود. داده

است این کلیدی نکته می�باشد. مفید بسیار میدان این بردن کار به بزرگ نمونه� حجم با کاربردی مسائل در به�خصوص کرد، استفاده محاسبات

یک و همسایه ساختار یک توسط به�ترتیب گاوسی، تصادفی میدان به مربوط متراکم کوواریانس ماتریس و زمانی فضایی- کوواریانس تابع که

تصادفی میدان واقع در می�شوند. تعریف گاوسی مارکوفی تصادفی میدان یک در هم با دو این که می�شوند، جایگزین پراکنده دقت ماتریس

امکان�پذیر را موثر محاسباتی عددی روش�های از استفاده و می�شود تعریف دارد، پراکنده ساختار که دقت ماتریس یک به�وسیلۀ گاوسی مارکوفی

می�سازد.

با ماترن کوواریانس تابع با همسان�گرد و دوم مرتبه مانای گاوسی تصادفی میدان یک X(s) = {x(s), s ∈ D ⊆ R٢} کنید فرض

موقعیت d در x = (x١, · · · , xd)′ صورت به x(si) فرایند از تحققی کنید فرض همچنین باشد. κ مقیاس پارامتر و ν پارامترهمواری

پیدا Q پراکندۀ دقت ماتریس و مکانی همسایگی با گاوسی مارکوفی تصادفی میدان یک SPDE روش است. شده مشاهده s١, · · · , sd
تکه�ای توابع از خطی ترکیب یک به�صورت را ماترن میدان روش این باشد. ماترن تصادفی میدان نشان�دهنده وجه بهترین به که به�طوری می�کند

می�شود تقسیم�بندی مثلث�ها از مجموعه�ای به D دامنه دیگر عبارت به می�کند، بیان است، شده تعریف D دامنۀ از مثلث�بندی یک بر که خطی

رئوس سپس و می�گیرد قرار s١, · · · , sd موقعیت�های در اولیه مثلث رئوس نیستند. متقاطع مشترک زاویه یا مشترک یال یک از بیشتر در که

Positive Definite Precision Matrix ٩
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صورت به X(s) تصادفی میدان شده انجام مثلث�بندی به توجه با می�شوند. اضافه مناسب مثلث�بندی یک به رسیدن منظور به دیگر

X(s) =
n∑
l=١

ψl(s)ωl (١)

روی خطی تکه�ای توابع ψl(s) و هستند گاوسی توزیع دارای که هستند وزن�هایی ωl است، رئوس کل تعداد n آن در که است، بیان قابل

گاوسی وزن�های دادند نشان (٢٠١١) همکاران و لیندگرن است. صفر رئوس سایر در و یک برابر l راس در ψl که طوری به است، مثلث هر

میدان یک به را گاوسی تصادفی میدان یک که به�طوری دارند SPDE رهیافت در را اصلی نقش وزن�ها این و دارند مارکوفی ساختار یک ωt
X(s) بین ارتباط که است (؟؟) رابطه در شده معرفی متناهی عامل SPDE روش در کلیدی نکته می�کنند. تبدیل گاوسی مارکوفی تصادفی

ویژه به می�کند. ایجاد است، شده تعریف ωt گاوسی وزن�های به�وسیلۀ که را گاوسی مارکوفی تصادفی میدان و گاوسی تصادفی میدان در

و α = ١,٢, · · · برای κ٢ از تابعی می�شود، تعریف (۵.٢) رابطۀ در که ω = (ω١, · · · , ωn)′ مارکوفی تصادفی میدان Q دقت ماتریس

تصادفی میدان کوواریانس تابع پارامترهای از روشن و صریح نگاشت یک تعریف این می�باشد. α = ν + ١ و است ν = ٠,١,٢, · · ·
را مثلث هر برای O(n) مرتبه از محاسباتی هزینه یک با ω گاوسی مارکوفی تصادفی میدان Q دقت ماتریس مولفه�های به (κ, ν) گاوسی

می�کند. ایجاد

زمانی فضایی- داده مجموعه یک بررسی ۴

کنید فرض می�شود. ارائه زمانی فضایی- داده�های تحلیل در گاوسی مارکوفی تصادفی میدان از کاربردی بخش این در

Y (s, t) = {y(s, t), s ∈ D ⊆ R٢, t ∈ R}

t = زمان T و {s١, · · · , sk} موقعیت k در میدان این مشاهدات ,y(siها t) و باشد گاوسی فضایی-زمانی تصادفی میدان یک

به�صورت میدان این باشند. ١,٢, · · · , T
y(si, t) = z(si, t)β + ξ(si, t) + ε(si, t) (٢)

است t زمان و si موقعیت در کمکی متغیرهای از p بعد با برداری z(si, t) = (z١(si, t), · · · , zp(si, t)) که آن در که می�شود تجزیه

ناشی است ممکن و است روند یا مقیاس بزرگ تغییرات z(si, t)β قسمت می�باشد، رگرسیونی ضرایب بردار β = (β١, · · · , βp)′ و

سفید نوفه�ی میدان یک صورت به و است اندازه�گیری خطای ε(si, t) ∼ N(٠, σ٢ε) باشد. شده مشاهده موقعیت�های بین تغییرپذیری از

از تحققی ξ(si, t) است. قطعه�ای اثر یا تصادفی واریانس σ٢ε هستند. ناهمبسته دوبه�دو خطا زوج هر که به�طوری می�شود مدل�بندی گاوسی

(AR) رگرسیو١٠ اتو مدل یک و می�کند تغییر زمان با که است حالت میدان یک یا صفر میانگین با گاوسی فضایی-زمانی تصادفی میدان یک

به�صورت t = ١,٢, · · · , T برای فضایی-زمانی همبستگی و a ضرایب با اول مرتبه

ξ(si, t) = aξ(si, t− ١) + ω(si, t), (٣)

AutoRegressive١٠
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و زمان از مستقل ω(si, t) می�شود فرض همچنین است. N(٠, σ٢
ω

(١−a٢) ) مانای توزیع دارای ξ(si,١) و | a |< ١ آن در که می�باشد،

به�صورت فضایی-زمانی دوم مرتبه مانای و همسان�گرد کواریانس تابع و صفر میانگین با گاوسی توزیع دارای

Cov(ω(si, t), w(sj , t
′)) =

 ٠ t = t′

σ٢wc(h) t ̸= t′
(۴)

موقعیت�های به c(h) فضایی کامال همبستگی تابع i ̸= j برای و است V ar(ω(si, t)) = σ٢ω ،t و si هر برای که طوری به باشد،

ماترن، تابع یک به�صورت فضایی همبستگی تابع می�باشد. وابسته h = ||si − sj || ∈ R اقلیدسی فاصله طریق از تنها sj و si
می�کند اندازه�گیری را فرایند همواری درجه که است هموارسازی پارامتر ν آن در که می�شود، گرفته درنظر c(h) = ١

Γ(ν)٢ν−١ (κh)
νKν(κh)

نگه�داشته ثابت ν پارامتر معموال است. ν > ٠ مرتبه و دو نوع تصحیح�شده بسل تابع یک Kv می�شود. نامیده مقیاس پارامتر κ > ٠ و

رابطه آن برای و می�شود کوچک فضایی همبستگی آن از بعد که است فاصله�ای دامنه است. ارتباط در ρ دامنه با مقیاس پارامتر و می�شود

است. ν هر ٠/١برای به نزدیک همبستگی آن در که است فاصله�ای ρ آن در که می�شود، گرفته درنظر ρ =
√
٨v
k

(٢) روابط از که می�آید. دست به yt = (y(s١, t), · · · , y(sd, t)) صورت به مشاهدات بردار ،t زمان هر در مشاهدات جمع�آوری از پس

(٣) و

yt = ztβ + ξt + εt, εt ∼ N(٠, σ٢εId) (۵)

ξt = aξt−١ + wt, wt ∼ N(٠,Σ = σ٢wΣ̃) (۶)

توزیع دارای ξ١ که ξt = (ξ(s١, t), · · · , ξ(sd, t))′ و zt = (z(s١, t)
′, · · · , z(sd, t)′)′ و است d مرتبه از واحد ماتریس یک Id که

c(|| si − sj ||) عناصر و d بعد با همبستگی ماتریس Σ̃ است. به�دست�آمده AR(١) فرایند از و است N(٠,Σ/(١ − a٢)) مانای
تصادفی میدان یک به�صورت ξ = (ξ′١, · · · , ξ′T )′ پنهان متغیرهای بردار است. κ و ν پارامترهای با ماترن تابع c(·) آن در که می�باشد،

می�شود. گرفته درنظر گاوسی مارکوفی

به و تبدیل GMRF یک به SPDE رهیافت طریق از شده معرفی (۶) رابطه در که ωt ماترن میدان t = ١,٢, · · · , T زمان هر در اکنون

تغییر زمان به نسبت (۴) رابطه�ی در استقالل فرض به توجه با Qs دقت ماتریس درآن که می�شود، داده نشان ω̃t ∼ N(٠, Q−١s ) صورت

به�صورت t = ١,٢, · · · , T برای (۶) رابطه�ی بنابراین می�باشد. SPDEروش از مثلث�بندی رئوس تعداد یعتی n برابر آن بعد و نمی�کند

ξt = aξt−١ + ω̃ ω̃ ∼ N(٠, Q−١s ) (٧)

شکل به متغیره Tn توأم توزیع دارای ξ = (ξ′١, · · · , ξ′T )′ گاوسی مارکوفی تصادفی میدان و ξ١ ∼ N(٠, Q−١
s

(١−a٢) ) آن در که شد، خواهد

شکل به ٧ ی رابطه� T بعد از اول مرتبه اتورگرسیو فرایند دقت ماتریس QT و Q = QT ⊗Qs آن در که است ξ ∼ N(٠, Q−١)

QT =


σ٢
w −a/σ٢

w

−a/σ٢
w (١ + a٢)/σ٢

w

· · ·

(١ + a٢)/σ٢
w −a/σ٢

w

−a/σ٢
w σ٢

w
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صورت به (۵) معادله اکنون شده، تعریف گاوسی مارکوفی تصادفی میدان به توجه با می�باشد.

yt = ztβ +Bξt + εt εt ∼ N(٠, σ٢εId) (٨)

یک عنصر یک فقط سطر هر در و است صفر آن عناصر اکثر که می�باشد (d × n) بعد با پراکنده ماتریسی B آن در که می�شود بازنویسی

هر برای (٧) رابطه می�شود. انتخاب yt بردار مشاهده�ی هر برای ξt گاوسی مارکوفی تصادفی میدان از مقادیری ماتریس این توسط و است

باشد داشته قرار si موقعیت در jام مثلث رأس اگر که می�باشد y(si, t) = z(si, t)β +
∑n
j=١Bijξt + ε(si, t) به�صورت yt عضو

است. صفر برابر این�صورت غیر در و Bij = ١

سمنان استان داده�های روی بر SPDE روش سازی پیاده ١.۴

شده معرفی مدل پارامترهای برآورد و سمنان منطقه مثلث�بندی تعیین منظور به R نرم�افزار در INLA بسته از استفاده چگونگی بخش این در

ايستگاه ١۴ در شده ثبت ١٣٩١ سال ماه دوازده طی بارندگی ميزان بررسی مورد داده�های هدف این برای می�دهیم. شرح را قبل بخش در

و می�شود دنبال ایستگاه�ها موقعیت d = ١۴ در اولیه رئوس اساس بر ناحیه این مثلث�بندی بنابراین است. سمنان استان در هواشناسی

استان یعنی بررسی، مورد فضایی ناحیه مثلث�بندی و ١ شکل رسم برای می�شود. اضافه دیگر رئوس مناسب مثلث�بندی آوردن به�دست برای

تابع این می�شود. استفاده inla.mesh.create.helper تابع از و می�گردد نصب INLA بسته ابتدا می�شود. گرفته به�کار R افزار نرم سمنان،

مثلث�بندی يك كيلومتری ١٠ فاصله در ضلع ٧ با محدب مجموعه يك از استفاده با مرزهايش، با شده مشخص دامنه روی بر را مثلث�بندی

٨ با گسترش يك مرزی اثرات كاهش منظور به می�دهند. پوشش سمنان استان فضايی پيشگويی برای را دامنه تمام مثلث�ها و می�كند ايجاد

حداكثر است. شده ارائه كيلومتری ١١٠ در منطقه، كل گسترش لذا گرديد، اضافه مثلث�ها منطقه، مرز از كيلومتری ١٠٠ فاصله يك در ضلع

تعداد كه آن�جايی از می�رسد، كيلومتر ١٠٠٠ به خارجي گسترش�های در و می�شود گرفته درنظر كيلومتر ۵٠ منطقه داخل در مثلث�ها ضلع طول

تا می�شود گرفته درنظر بزرگ مثلث�ها ضلع طول بررسی، مورد منطقه خارج در پس می�شود، محاسبات زمان افزايش باعث زياد، مثلث�های

به مرزی اثرات گرفتن درنظر برای ندارد، عملی بهره منطقه از خارج گسترش�های كه آنجايی از همچنين شود. جلوگيری بيهوده زمان صرف از

تعيين با تنها مرزی، اثرات واقع در كرد. استفاده مثلث�ها برای مجاز داخلی زاويه�ی حداقل تعيين از می�توان منطقه�ای از خارج گسترش جای

زاويه�ی كمترين عنوان به درجه ٢۶ زاويه�ی منظور اين برای می�گيرد. قرار عمل مورد خوبی طرز به مثلث�ها برای مجاز داخلی زاويه�ی حداقل

مقدار تغيير با می�شود. گرفته درنظر سمنان منطقه�ی از خارج گسترش برای درجه ٢١ زاويه�ی و سمنان منطقه�ی داخل مثلث�های براي مجاز

منطقه برای درجه ٢۶ مقدار از ، ١ شكل رسم برای كرد. ايجاد می�توان كمتر يا بيشتر رئوس با متفاوت مثلث�بندی�های مذكور، تابع در زاويه

با نتايج در عملی تفاوت هيچ واقع در می�آيد. به�دست ٢٢٣ رئوس كل تعداد كه است، شده استفاده خارجي گسترش برای درجه ٢١ و داخلي

می�رود. باالتر محاسبات زمان و هزينه تنها نمی�شود پيدا ريزتر مثلث�بندی از استفاده

پارامترها برای معلوم پیشین�های گرفتن درنظر و گاوسی مارکوفی تصادفی میدان یک با پنهان متغیرهای مدل�بندی و مثلث�بندی از پس

است. شده آورده ١ جدول در آن نتایج که است شده آورده به�دست پارامترها براورد INLA رهیافت بردن به�کار و

آمده به�دست پیشگویی نقشه که به�طوری است، شده رسم ٢ شکل در اردیبهشت ماه برای سمنان استان در بارندگی میزان پیشگویی نقشه

١٠٣٩



SPDE رهیافت با سمنان استان مثلث�بندی (راست) سمنان، استان نقشه (چپ) :١ شکل

.

چندک�ها) و معیار انحراف پسین، (میانگین پارامترها، تقریبی بیز برآورد :١ جدول
چندک�ها معیار انحراف میانگین پارامتر

٠/٩٧۵ ٠/۵ ٠/٠٢۵

٢٣/٣٧۴ ١٧/١۶٣ ١١/٠۵٧ ٣/١١٧ ١٧/١٧٨ β٠

٢/۶٧۴ −۶/٨۵٢ −١۶/٣١٣ ۴/٨١۴ −۶/٨۴١ β١
٢٢/٣٢٨ ١۴/١۴٣ ۵/٨۵٢ ۴/١٧٧ ١۴/١٣٠ β٢

۵/٧ × ١٠−۴ ٨/٣ × ١٠−۵ ١/۵ × ١٠−۵ ۴/۴ × ٨−١٠ ١/۴ × ١٠−۴ σ٢
ε

٣١٩/٠٨۵ ٣٠٢/٣٢٣ ٢٨۵/٩۵٣ ٨/۴٣۴ ٣٠٢/٣٩۵ σ٢
ω

٠/۴٣٨ ٠/٣٩٩ ٠/٣۶٨ ٠/٠١٨ ٠/۴٠٠ a

−٠/٧٣٩ −٠/٨٨٨ −١/٠۶۶ ٠/٠٧٢ −٠/٨٨٩ log(τ)

−٣/٠٧٩ −٣/٢۴۶ −٣/۴٣۶ ٠/٠٧٨ −٣/٢٣٩ log(κ)
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،SPDE رهیافت با شده ایجاد مثلث�بندی ناحیه (b) و سمنان نقشه (a) روی بر اردیبهشت ماه در بارندگی میزان پیش�گویی نقشه :٢ شکل

سمنان استان بندی مثلث ناحیه (d) و استان نقشه (c) روی بر پیش�گویی دقت نقشه

.
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خطای نقشه به�ترتیب (d) و (c) نمودارهای است شده ارائه ٢ شکل (b) و (a) نمودارهای در ترتیب به سمنان نقشه و SPDE ناحیه روی بر

می�باشد. شده، تشکیل SPDE و بررسی مورد ناحیه روی بر پیش�گویی

نتیجه�گیری و بحث ۵

و راحتی باعث ماترن گاوسی تصادفی میدان برای جایگزینی عنوان به پراکنده دقت ماتریس با گاوسی مارکوفی تصادفی میدان از استفاده

تصادفی جزیی دیفرانسیل معادالت رهیافت با گاوسی مارکوفی تصادفی میدان تولید نحوه مقاله این در می�گردد. محاسبات سرعت افزایش

می�توان گاوسی مارکوفی تصادفی میدان�های خوب بسیار خواص از می�رسد نظر به شد. پیاده�سازی واقعی داده مجموعه یک برروی و شد ارائه

شده�اند، پراکنده سلول�هایی داخل در و منظم شبکه�ای در آزمایش واحدهای وقتی آزمایشات طرح مثل دیگر کاربردی مطالعات از بسیاری در

داده�ها مجموعه با مسائل از بسیاری در که است ذکر به الزم همچنین جست. بهره . . . و شرطی اتورگرسیو مدل�های مشبکه�ای، فضایی داده�های

مارکوفی تصادفی میدان از استفاده و است زمان�بر و پیچیده بسیار بیزی و کالسیک معمول استنباط�های از استفاده که داریم سروکار باال حجم با

می�رسد. به�نظر مفید بسیار خوب خواص بودن دارا دلیل به گاوسی
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شرطی امتیاز روش از استفاده با شکل داده�های در اندازه�گیری خطای اریبی تصحیح

گل�علی�زاده موسی ،١ همتی نقی

مدرس تربیت دانشگاه آمار گروه

داده�های است. آمارشکل در عالقه مورد تحقیقات از اشکال پروکراستس انطباق در بویژه شکل تحلیل در اندازه�گیری خطای مسئله�ی چکیده:

گرفتن نادیده که نمی�شود گرفته نظر در اندازه�گیری خطای شکل، تحلیل در عالوه به دارند. قرار اندازه�گیری خطای به ابتال معرض در اغلب شکل

(که ناپخته برآوردگر شکل، داده�های پروکراستس انطباق در که است شده� ثابت می�شود. زیادی مشکالت بروز باعث وجود، صورت در خطا

برای شرطی امتیاز روش از اندازه�گیری خطای مدل در است. اریب دوران و مقیاس پارامترهای برای می�گیرد) نادیده را اندازه�گیری خطای

و دوران پارامترهای برای دیدگاه این با که برآوردگرهایی است. شده استفاده مختلط خطی مدل�های از استفاده با بعدی دو� شکل داده�های

جمجمه�های به مربوط واقعی داد�ه�های و شبیه�سازی مثال از استفاده با هستند. سازگار می�آیند، بدست شکل دو پروکراستس انطباق در مقیاس

گرفته�اند. قرار مقایسه مورد شرطی امتیاز و ناپخته برآوردگرهای صحرایی، موش�های

صحرایی. موش شرطی،داده�های امتیاز روش مختلط، نرمال توزیع اندازه�گیری، خطای پروکراستس، تحلیل کلیدی: واژه�های

۶٢H٩٩ :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

با امروزه است. توجه مورد ... و ژئوفیزیک زمین�شناسی، اخترشناسی، پزشکی، زیست�شناسی، مانند کاربردی علوم از بسیاری در شکل تحلیل

”شکل“ لغت ،(١٩٨۴) کندال به بنا است. شده مهم بسیار آن�ها شکل تحلیل و اشیاء هندسی اطالعات به دسترسی تکنولوژی سریع توسعه�ی

در می�شود. تعریف می�ماند، باقی شیء یک از دوران و مقیاس مکان، حذف از بعد که هندسی�ای اطالعات تمام عنوان به شکل ادبیات در

در هندسی پیکربندی مثال عنوان به می�شوند. ارائه ماتریس با و خالصه شاخص٢ نقاط در هندسی١) (پیکربندی�های اشکال مطالعات اینجا

می�شود. داده نمایش [X]L×m ماتریس با شاخص نقطه�ی L با Rm

روش است. زیادی اهمیت دارای شکل تغیرات بررسی و میانگین محاسبه�ی برای شکل چند یا دو بین مناسب فاصله�ی یک تعریف

روش�های از استفاده با اقلیدسی فاصله�ی براساس پیکربندی دو انطباق که است شاخص نقاط تحلیل برای ابزارها مفیدترین از یکی پروکراستس

naghi.hemmati@modares.ac.ir : همتی ١نقی

Geometrical configurations١

Landmark٢



می�گیرد. قرار استفاده مورد پیکربندی دو انطباق برای (OPA)٣ عادی پروکراستس تحلیل می�شود. شامل را مربعات حداقل

مثال عنوان به گیرد. قرار اندازه�گیری خطای به ابتال معرض در راحتی به می�تواند خطا منابع تعدد به توجه با شکل اطالعات که داشت توجه باید

اپراتورها بین تنوع و اسکن دستگاه از ناشی خطاهای شامل ذاتی، تصادفی خطای جز به ممکن خطای منابع پزشکی، برداری�های عکس در

رابطه یک عادی، پروکراستس انطباق تعریف براساس نمی�شود. گرفته نظر در شکل تحلیل و تجزیه در اندازه�گیری خطای حال این با است.

از استفاده با Y و X شکل دو بین اقلیدسی غیر فاصله� یک محاسبه�ی دارد. وجود ساده خطی رگرسیونی مدل و پروکراستس روش�های بین

شود. فرمول�بندی مختلط نمادگذاری با خطی مدل توسط می�تواند پروکراستس تحلیل

در کند. خدشه�دار را مربوطه آماری استنباط می�تواند اندازه�گیری خطای گرفتن نادیده که است داده نشان عادی رگرسیون در گذشته مطالعات

در بود. خواهد اریب معموال که است معروف ناپخته۴ برآوردگر به می�آید بدست اندازه�گیری خطای گرفتن نادیده از که برآوردگری حالت، این
برون�یابی۶ شبیه�سازی ،(١٩٨٢) گالو و کارول رگرسیون۵ کالیبریدن نظیر روش چندین اریبی کاهش یا تصحیح برای امر، این اتفاق صورت

خطای مدل�های در شرطی امتیاز روش بین، آن از دارد. وجود (١٩٨٧) کارول و استفانسکی شرطی امتیاز� و (١٩٩۴) استفانسکی و کوک

استفانسکی به می�کند.بنا تضمین مدل ضعیف فرض�های تحت را سازگاری استنباط�های که چرا است، شده واقع �قبول مورد بسیار اندازه�گیری

می�شود. ناشی هستند، M-برآوردگرهای اصل در آن�ها که حقیقت این از روش این با برآوردگرها نتایج سازگاری (٢٠٠٢) بوس و

ناپخته برآوردگر اریبی و معرفی شکل داده�های برای اندازه�گیری خطای مدل ٢ بخش در است. شده تدوین زیر صورت به حاضر مقاله ادامه

ارائه اندازه�گیری خطای حضور در مختلط رگرسیونی مدل پارامترهای برآورد برای شرطی امتیاز کارای بسیار روش ٣ بخش در می�شود. بررسی

می�دهند. تشکیل را مقاله ۵ و ۴ بخش�های ترتیب به واقعی داده مجموعه تحلیل و سازی شبیه مطالعه می�گردد.

اندازه�گیری خطای مدل ٢

دو�بعدی شکل و اندازه داده�های مدل�بندی ١.٢

پیکربندی دو Y Xو کنید فرض داد. نشان مختلط عدد یک با ریاضی صورت به را شاخص نقاط مکان می�توان دو�بعدی، پیکربندی یک برای

درفضای بعدی L عناصری Y و X مختلط، عدد نمایش با که است واضح باشد. شاخص نقطه�ی L (≥ ٣) شامل هرکدام عالقه، مورد

خطی مدل ،OPA طریق از Y روی بر X انطباق برای هستند. CL مختلط

Y = β٠١L + β١X + ϵ (١)

Ordinary Procrustes Analysis٣

Naive۴

Regression calibration۵

Simulation extrapolation۶
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L× ١ برداری ١L ،X دوران و مقیاس اثر X در β١ ضرب و دوران و مقیاس پارامتر β١ انتقال، پارامتر β٠ آن در که می�گیرد قرار نظر مد

Y روی بر X انطباق ،(١) در شده ارائه مدل اساس بر و (١٩٩٨) ماردیا و درایدن به بنا است. صفر میانگین با تصادفی خطای ϵ و یک از

شود. فرمول�بندی مربعات حداقل مسئله�ی یک عنوان به می�تواند

دو�بعدی شکل و اندازه انطباق در ناپخته برآوردگر اریبی تحلیل و تجزیه ٢.٢

می�آید: بدست زیر صورت به β برآوردگر ،OPA با Y روی X انطباق از

β̂ = (β̂٠, β̂١)
t
= (X∗DXD)

−١
X∗DY

مشاهده واقعی X موارد اکثر در است. XD مختلط مزدوج ترانهاده�ی X∗D و L× ٢ مختلط طرح ماتریس XD =
[
١L X

]
آن در که

نوشت: می�توان دقیق�تر زبانی به می�شود. Wمشاهده آن جای به و نمی�شود

W = X + U (٢)

اندازه�گیری خطای مدل ازای به هم با (٢) و (١) روابط است. ϵ و X از مستقل و صفر میانگین با اندازه�گیری خطای U آن در که Yl = β٠ + β١Xl + ϵl

Wl = Xl + Ul
, l = ١, · · · , L (٣)

صورت به �شده مشاهده پیکربندی برای β ناپخته�ی برآوردگر لذا می�کنند. Y,W)معرفی ) شده مشاهده پیکربندی�های برای را

β̂W = (β̂٠,W , β̂١,W )
t
= (W ∗DWD)

−١
W ∗DY

ازای به ϵ و U ،X برای مختلط نرمال توزیع از شاخصی نقاط ،OPA روی اندازه�گیری خطای اثرات مطالعه�ی برای است.

صورت به l = ١, · · · , L
Xl ∼ CN(µx,٢σ٢x), ϵl ∼ CN(٠,٢σ٢ϵ ), Ul ∼ CN(٠,٢σ٢u)

می�دهد. نشان را ناپخته برآوردگر اریبی ١.٢ لم هستند. مسقل یکدیگر از که می�شود فرض

اگر l = ١, · · · , L ازای به ϵ و U ،X برای مختلط نرمال فرض تحت .١.٢ لم

آنگاه µX = (µ١, · · · , µL) = µ١L

E(β̂٠,W ) = β٠ + (١− σ٢x
σ٢x + σ٢u

)µβ١,

E(β̂١,W ) =
σ٢x

σ٢x + σ٢u
β١.

اندازه�گیری خطای باشد یک) (نزدیک بزرگ اعتماد قابلیت نرخ اگر می�دهند. نشان λ با و اعتماد٧می�گویند قابلیت نرخ σ٢
x

σ٢
x+σ

٢
u
کمیت به

Reliability rate٧
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نااریبی دهنده�ی نشان که E
(
β̂٠,naive

)
= β٠ آنگاه µx = ٠ اگر همچنین است. کوچک مطلق قدر در ناپخته برآوردگر اریبی و کوچک

را اندازه�گیری خطای از کاهشی اثر یک (١.٢) لم در دوم تساوی ،λ ∈ [٠,١] چون است. X میانگین بودن صفر فرض تحت β̂٠,naive
است. مقیاس پارامتر کردن برآورد کم معنی به کاهشی اثر این پیکربندی، دو انطباق در می�دهد. نشان β١ برآوردگر روی

بعدی دو شکل داده�های برای شرطی امتیاز ٣

امتیاز و برون�یابی شبیه�سازی رگرسیون، کالیبریدن نظیر روش چندین است اندازه�گیری خطای از ناشی که اریبی کاهش یا تصحیح برای

هستند سازگار تقریبی بطور برون�یابی شبیه�سازی و رگرسیون کالیبریدن روش�های (٢٠٠۶) همکاران و کارول به بنا دارد. وجود شرطی

بگیرید درنظر را (٣) مدل شرطی، امتیاز روش عملکرد نحوه�ی تشریح برای است. نیرومند و ساده�تر سازگار، کامال شرطی امتیاز روش ولی

�شده، مشاهده پاسخ متغیر Y = (Y١, · · · , YL)t ∈ CL �نشده، مشاهده پیشگوی X = (X١, · · · , XL)
t ∈ CL آن در که

برای تصادفی خطای عبارت ϵ = (ϵ١, · · · , ϵL)t ∈ CL اندازه�گیری، خطای به آلوده پیشگوی Wمتغیر = (W١, · · · ,WL)
t ∈ CL

به همچنین است. مستقل U از ϵ و مستقل ϵ و U از X می�شود فرض است. اندازه�گیری خطای U = (U١, · · · , UL)t ∈ CL و Y

Θ = (β٠, β١, σ
٢
ϵ )
t بردار عالوه، به است. معلوم σ٢u آن در که Ul

iid∼ CN
(
٠,٢σ٢u

)
و ϵl

iid∼ CN
(
٠,٢σ٢ε

)
،l = ١, · · · , L ازای

است. مدل پارامترهای مجموعه

چشم به Xl به و معلوم ثابت چشم به σ٢ϵ و β١ ،β٠ پارامترهای به نمی�گیرد. صورت X توزیع درباره�ی فرضی شرطی، امتیاز روش در

مزدوج β١ آن در که است Xl برای کافی آماره یک ∆l =Wl +
β١Ylσ

٢
u

σ٢
ϵ

،l = ١, · · · , L ازای به صورت این در که می�شود نگاه پارامتر

صورت به ∆l شرط به Yl اول گشتاور دو ،Ul و ϵl برای مختلط نرمال فرض تحت حال است. β١ مختلط

E(Yl|∆l,Θ) =
β٠ + β١∆l

١+
∥β٢∥١σ٢

u

σ٢
ϵ

,

V ar(Yl|∆l,Θ) =
٢σ٢ϵ

١+
∥β٢∥١σ٢

u

σ٢
ϵ

,

،(١٩٨٢) هانسن گشتاورهای یافته تعمیم روش ایده از استفاده با است. اندازه�گیری خطای مدل پارامترهای تمام شامل Θ آن در که است

صورت به مختلط امتیاز تابع

ψcond(Yl,∆l,Θ) =



Yl − E(Yl|∆l,Θ)

{Yl − E(Yl|∆l,Θ)}∆l(
L−p
L

)
σ٢u −

Yl−E(Yl|∆l,Θ)٢

V ar(Yl|∆l,Θ)

σ٢
u



١٠۴٧



نااریب مختلط امتیاز بردار ψ(Yl,∆l,Θ) و σ٢ϵ جز به Θ پارامترهای تعداد p اینجا، در است. معروف شرطی امتیاز به که می�شود تعریف

دارد. نام شرطی امتیاز برآوردگر که می�آید بدست M-برآوردگر قضیه از استفاده با
∑L
l=١ ψ(Yl,∆l,Θ) = ٠ حل از Θ برآوردگر است.

می�آید. بدست M-برآوردگرهای برای ساندویچ واریانس ساختار به توجه با برآوردگر این واریانس که کنید توجه

سازی شبیه مطالعه ۴

ایجاد برای منظور بدین است. (٣) مدل پارمترهای برآورد برای ناپخته OPAی و شرطی امتیاز روش دو مقایسه�ی شبیه�سازی این از هدف

U (−۵,۵) از را Im (µl) و Re (µl) کمیت�های ،l = ١, · · · ,١٠ ازای به ابتدا اندازه�گیری)، خطای (فاقد درست پیکربندی�های

با Y = β٠ + β١X + ϵ مدل براساس Y پیکربندی می�کنیم. تولید Xl
iid∼ CN (µl,٢) شاخص نقاط با را X پیکربندی سپس و

پیکربندی خطای به آلوده نسخه�ی نهایت در است. آمده ϵ iid∼ CN (٠,٢) از ϵ آن در که می�شود ساخته β١ = ٢ + i و β٠ = ١ + ٢i
مقادیر به توجه با σ٢u آن در که می�شود تولید U iid∼ CN

(
٠,٢σ٢u

)
که W = X + U رابطه براساس می�شود داده نشان W با که X

ناپخته برآوردگر آن در که است شده داده ١ جدول در برآوردها کارلوی مونت تکرار ١٠٠٠ از حاصل نتایج می�گردد. تعیین λ = ٠٫ ۵,٠٫ ٨,١
در داری معنی اریبی ١ جدول در نتایج است، ٠٫ ۵ کوچکی به λ که وقتی است. داده�شده نمایش CSE با شرطی امتیاز برآوردگر و Naive با

می�گردد. کمتر اریبی و کاهش اندازه�گیری خطای λافزایش با می�کند. پیشنهاد پارامترها ناپخته برآورد

مونت استاندارد خطای میانگین پرانتز داخل (اعداد کارلو مونت تکرار ١٠٠٠ از حاصل شرطی امتیاز و ناپخته برآوردهای میانگین :١ جدول

هستند). کارلو

λ = ٠٫ ۵

Re(β٠) Im(β٠) Re(β١) Im(β١) σ٢
ε

Naive ١.٠١٣ ( ٠.٧٧۴) ٢.٠٣٨ ( ٠.٧۵٠) ١.٨١٣ ( ٠.١٧٠) ٠.٩٠۴ ( ٠.١٧٩) ٩.٢٩۶ (٣.٣۴٧)

CSE ١.٠٣٢ ( ٠.٨٨٢٠٢٣٩) ٢.٠۵۵ ( ٠.٨٢٢) ١.٩۵١ ( ٠.١٩۶) ٠.٩۶٩ ( ٠.١٨۶) ۵.٣٢٧ (۴.٨۴٣)

λ = ٠٫ ٨

Naive ٠.٩٩۶ (٠.۵٠۶) ٢.٠٠٨ (٠.۴٢٠) ١.٩۴٨ (٠.١٠٧) ٠.٩٧۵ (٠.١٠۵) ٣.٣٣۶ (١.٢١٩)

CSE ٠.٩٩٧ (٠.۴٩٠) ١.٩٧٧ ( ٠.۴٢٧) ١.٩٨۵ ( ٠.١١٠) ٠.٩٩۶ ( ٠.١١٠) ٢.۴٩۶ (١.٧۴٧)

λ = ١

Naive ٠.٩٩٣ (٠.٣٣۴) ١.٩٩ (٠.١٧٨) ٢.٠٠٠ (٠.٠۶٢) ١.٠٠٠ (٠.٠۶۵) ١.١٢٨ (٠.۴۴۵)

CSE ١.٠٠١ (٠.٣٢۶) ١.٩٩٨ (٠.١٨٧) ١.٩٩٨ (٠.٠۶٣) ٠.٩٩٩ (٠.٠۶٣) ١.۶۶۴ (٠.۶۶٧)

١٠۴٨



واقعی داده مجموعه تحلیل ۵

جمجمه�های به مربوط که (١٩٩١) بوکشتین از برگرفته دو�بعدی داده�ی� سری یک تحلیل برای ناپخته OPAی و شرطی امتیاز روش بخش این در

نقطه�ی هشت با موش�ها از کدام هر جمجمه پیکربندی�های می�شود فرض منظور این برای می�گیرد. قرار استفاده مورد است، صحرایی موش

ایکس اشعه�ی با آنها جمجمه�های که صحرایی موش ١٨ به مربوط اطالعات شامل اولیه داده�های هستند. اندازه�گیری خطای به آلوده شاخص،

در جمجمه (پیکربندی اول مشاهده�ی موش، هر برای هستند. �بود، شده عکسبرداری روز ١۵٠ و ،٩٠ ،۶٠ ،۴٠ ،٣٠ ،٢١ ،١۴ ،٧ سنین در

روی Wبر انطباق است، شده ثبت زمان از نقطه آن در Y عنوان به بعدی جمجمه�ی پیکربندی هفت از یک هر Wو عنوان به روز) ٧ سن

هر جمجمه�ی که آنجا از شد. انجام شرطی امتیاز روش از استفاده با سپس و ناپخته OPAی اجرای با بار یک بعد زمان هفت از یک هر در Y

واریانس برآورد اینکه به توجه با است. ناپذیر٨ شناسایی اندازه�گیری خطای واریانس است، شده اندازه�گیری ایکس اشعه�ی با بار یک تنها موش

بکارگیری با مقیاس پارامتر برآورد ١ شکل شد. انجام مختلف مقادیر در σ٢u تنطیم با حساسیت آنالیز نبود، پذیر امکان اندازه�گیری خطای

نمایش است، شده انتخاب تصادفی صورت به که موش یک برای λ سطح دو در زمان هفت در را شرطی امتیاز و ناپخته OPAی روش�های

حالیکه در دارد. مقیاس پارامتر کردن برآورد کم به تمایل ناپخته OPAی که می�دهد نشان ∥β̂١,w∥ و ∥β̂١∥ بین چشمی مقایسه�ی می�دهد.

می�کند. ارائه یکسانی تقریباً نتایج λ = ٠٫ ٩ و λ = ٠٫ ۵ سطح دو در و است نیرومند اندازه�گیری خطای به نسبت شرطی امتیاز برآوردگر

Unidentifiable٨

١٠۴٩



هستند). λ = ٠٫ ٩ و λ = ٠٫ ۵ ازای به شرطی امتیاز برآوردهای ترتیب به cse .9 و cse .5 ) مقیاس پارامتر شرطی امتیاز و ناپخته برآوردهای :١ شکل

نتیجه�گیری و بحث

برآورد آن در که شود نگاه مختلط خطی رگرسیون مدل یک چشم به می�تواند بعدی دو شکل داده�های برای پیکربندی دو پروکراستس انطباق

انطباق برای دیدگاه همین براساس اندازه�گیری خطای است. معادل رگرسیونی مدل ضرایب برآورد با انتقال و دوران مقیاس، پارامترهای

است. اریب انتقال و دروان مقیاس، پارامترهای برای ناپخته برآوردگر اندازه�گیری، خطای وجود صورت در است. شده مدل�بندی پروکراستس

دارد. همراه به نیز را سازگار استنباط�های می�دهد، کاهش را اریبی که این بر عالوه شرطی امتیاز روش

١٠۵٠
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اول مرتبه مارکوف مدل براساس امن حسابی کدگذاری

عباسی١ شکیبا یاری، غالمحسین

ریاضی دانشکده ایران، صنعت و علم آمار،دانشگاه گروه

تواند می ای، رسانه چند استاندارد کدگذاری در که است، استاندارد حسابی کدگذاری از اصالح یک تشریح مقاله این نگارش از هدف چکیده:

امنیت و باال سازی فشرده کارایی با که است، اول مرتبه مارکوف مدل اساس بر شده تصادفی کدگذاری روش یک اصالح این شود. استفاده

است. ایمن حسابی کدگذاری روی موجود حمالت مقابل در الگوریتم که کند می مشخص امنیت آنالیز و آزمایشات نتایج شود. می اجرا خوب

داده. امنیت سازی، فشرده مارکوف، مدل حسابی، کدگذاری کدینگ، انتروپی کلیدی: واژه�های

.68P30 ،62M05 ،54c70 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

مقدمه ١

ارائه [(٢٠١١) همکاران و [دوان در ٣ شیانگ تائو و ٢ لیائو خیاوفنگ ، ١ دوان لی لی که را حسابی کدگذاری از اصالح یک مقاله این در

است. گرفته قرار بررسی مورد اند، کرده

این در رو این از دارند. خوبی عملکرد امنیت نظر از سازی، فشرده کارایی گرفتن نظر در بدون حسابی کدگذاری بر منطبق های روش بیشتر

افزایش برای ١ مرتبه مارکوف مدل دارد. خوبی عملکرد نیز سازی فشرده کارایی نظر از که شود می تشریح امن حسابی کدگذاری روش یک مقاله

بهبود متوسط طور به درصد ١٢.۵ حدود تا را سازی فشرده نرخ تواند می الگوریتم این نتیجه در شود، می گرفته کار به سازی فشرده کارایی

کند. می فراهم را خوبی امنیت که حالی در بخشد می

abbasi.shakiba@gmail.com : عباسی ١شکیبا

١Lili Duan

٢Xiaofeng Liao

٣Tao Xiang



مارکوف منبع معرفی ٢

شده تولید پیام یک در متوالی های سمبل حافظه بی اطالعاتی منابع در شوند. می تقسیم حافظه بی و باحافظه ی دسته دو به اطالعاتی منابع

متناهی به بستگی پیام یک در سمبل یک وقوع احتمال و نیست چنین این عملی های کاربرد از بسیاری در مستقلند. آماری طور به منبع توسط

است. حافظه با منابع مهمترین از یکی مارکوف منبع برد. نام حافظه با اطالع منبع از توان می حالت این در داشت. خواهد قبلی های پیام از

اطالع منبع که این از قبل [(١٣٨٣) [اسماعیلی گرفت. نظر در مارکوف زنجیر یک عنوان به توان می را منبعی چنین توسط شده تولید دنباله

کنیم. می بیان را مارکوف های زنجیر های ویژگی از برخی کنیم، بررسی را حافظه با

که است S متناهی الفبای از X١, X٢, ... گسسته تصادفی های متغیر از دنباله یک ایستا وضعیت با مارکوف زنجیر یک .١.٢ تعریف

p(Xi|Xi−١, ..., X١) = p(Xi|Xi−١) (١)

i ≥ ١. و

است. اول مرتبه مارکوف زنجیر کند می عمل ١.٢ طبق که تصادفی زنجیر

دنباله بر تواند می شد اشاره جا این در که وابستگی دارد. وجود متوالی های سمبل بین وابستگی معینی مقدار حافظه با گسسته منابع حالت در

گسترش ها سمبل از محدودی تعداد بر وابستگی این که کرد فرض توان می اغلب این، وجود با یابد. گسترش ها سمبل از دلخواهی طویل های

تجربی طور به را مارکوف زنجیر مرتبه سازد. ممکن حافظه با اطالع منبع برای الگویی عنوان به را مارکوف زنجیر کاربرد که این برای یابد، می

کرد. تعیین توان می

شود. می نتیجه آن از که تصادفی ی دنباله هر برای طور همین و کند می عمل ها نوشته برای الگویی عنوان به حافظه با گسسته اطالع منبع

اول مرتبه مارکوف زنجیر برای اطالع مقدار ١.٢

که u٢j با را t٢ ی لحظه در سمبل و u١i با را t١ لحظه در سمبل اگر سمبل، i = ١,٢, ...,m با اول مرتبه مارکوف زنجیر یک برای

اطالع مقدار اکنون داد. نشان p(u٢j |u١i) با توان می را ،u٢j به u١i از انتقال احتمال شرطی، احتمال دهیم. نمایش j = ١,٢, ...,m
شود. می داده زیر صورت به دلخواه انتقال یک به متعلّق

H(U٢|U١) = −
m∑
i=١

m∑
j=١

p(u١i, u٢j) log(p(u٢j |u١i)). (٢)

داریم سمبل دو توام اطالع مقدار برای

H(U١, U٢) = −
m∑
i=١

m∑
j=١

p(u١i, u٢j) log(p(u١j , u٢i)). (٣)

و

H(U١, U٢) = H(U١) +H(U٢|U١). (۴)

١٠۵٣



برابر اول سمبل شرط ب دوم سمبل شرطی اطالع مقدار و اول سمبل اطالع مقدار مجموع با ٢ طول با پیام یک در اطالع مقدار بنابراین

داریم است.

H(U٢|U١) ≤ H(U٢), (۵)

که شود می نتیجه (۴.٢) معادله از بنابراین

H(U١, U٢) ≤ H(U١) ≤ +H(U٢).

باشد، ارگودیک و مانا منبع اگر است. برقرار برابری باشد حافظه بی منبع اگر که معنی بدین باشند، مستقل آماری طور به متوالی سمبلهای اگر

نوشت توان می بنابراین ، H(U١) = H(U٢) = H(U)

H(U١, U٢) ≤ ٢H(U)

[(١٣٨٣) [اسماعیلی است. حافظه بی منبع یک از کوچکتر حافظه با منبع یک برای سمبل دو شامل پیام یک در اطالع مقدار پس

آماری مدل ٣

ایستا مدل دو شامل حسابی کدگذاری مدل کند. می فراهم شده فرستاده که منبع های سمبل کل برای را احتمال توزیع حسابی کدگذاری مدل

توزیع معموال اما داریم. را سازی فشرده کارایی بهترین باشد، یکسان مدل در احتمال با پیام در ها سمبل احتمال توزیع اگر است. انطباقی و

صورت به و گیرند می نظر در را اند شده کدگذاری قبال که هایی سمبل احتماالت انطباقی مدل در دانیم. نمی پیش از را منبع های سمبل پیشین

آن فراوانی کاراکتر هر کدگذاری در اند. یکسان احتماالت تمام ابتدایی مدل در کنند. می روز به را احتماالت بیشتر های سمبل کدگذاری با پویا

سازی گام هم باعث که باشد یکسان باید کدگشا و کدگذار توسط شده استفاده رسانی روز به روشهای و مدل اولیه مقدار یابد. می افزایش سمبل

مدل از کدگشا مقابل در کند. می روز به را مدل سپس کرده کدگذاری را سمبل ابتدا سمبل، هر دریافت از بعد کدگذار شود. می کدگشا و کدگذار

شود. می روز به مدل شده، رمزگشایی سمبل دیدن از بعد کند، می استفاده کدگشایی برای فعلی

١ مرتبه آماری مدل ١.٣

سازد. می را مارکوف مدل که است، قبلی سمبل چند به آن کردن مشروط مدل بهبود برای روش یک

دهد. می نشان را ”٠١٠١١٠٠” رشته برای اول مرتبه مدل ١ شکل گیریم. می کار به کدگذاری برای را دودویی اول مرتبه مدل بخش این در

مدل است. p(١|١) (١|٠)pو ، p(٠|١) ، p(٠|٠) های فرم به شرطی احتمال از مقدار ۴ دارای دودویی های سمبل برای ١ مرتبه مدل

است. زیر صورت به کدگذاری فرآیند است، شده داده نشان ١ شکل در اولیه مدل یابد. می توسعه شود می کدگذاری که سمبل هر توسط ابتدایی

وجود اولیه غیر حالت با اول مرتبه شرطی احتمال که است مدلی دنبال به کدگذار باشد، (٠) صفر دارد کدگذاری به نیاز که فعلی سمبل اگر

برای p(١|٠) مقدار از کدگذار گاه آن باشد، ١ کنید فرض است. کدام قبلی کاراکتر که کند می بررسی بود، حالتی چنین اگر باشد. داشته

١٠۵۴



”٠١٠١١٠٠” رشته برای ١ مرتبه مدل :١ شکل

شود. می استفاده کدگذاری برای p(٠|٠) مقدار باشد، ٠ قبلی کاراکتر اگر حال کند. می استفاده ٠ فعلی سمبل کدگذاری

اول مرتبه مارکوف مدل با امن حسابی کدگذاری ۴

است. شده داده نشان ٢ شکل در داخلی های گره انتقال فرآیند مثال عنوان به بگیرید، نظر در را ١ شکل در ١٠١٠١١٠٠ رشته

است. شده داده نشان ۴ شکل در آن فلوچارت که دارد، وجود رمزگذاری برای مرحله دو

است. ١ یا ٠ ri مقدار و ١ ≤ i ≤ N − ١ که آورید، بدست تصادفی کننده تولید از استفاده با را ri تصادفی عدد (١)

بخش در کنید. کدگذاری ١ مرتبه مارکوف مدل با را سمبل ri = ٠ اگر است. ٠ کاراکتر این کنید فرض کنید. کدگذاری را سمبل امین i (٢)

ki = ٠ اگر ، ki = ri⊕ ri+١ کنید تعریف و کنید. کدگذاری یافته تغییر ١ مرتبه مدل با را سمبل ، ri = ١ اگر است. شده داده نشان قبل

تغییریافته مدل اول مرحله در یعنی مربوط کاراکتر احتمال از استفاده با را سمبل و دهید تغییر درختی مدل در را p(١) و p(٠) موقعیت

kN−١ = rN−١ ⊕ r٠ ، i+ ١ = N اگر کنید.). استفاده p(٠) مقدار از جا این (در کنید. کدگذاری شده، داده نشان ۴ شکل در درختی

با را ٠ سمبل و کنید جا به جا را مدل در مربوط شرطی احتمال و است بوده چه قبلی سمبل کنید بررسی ki = ١ اگر صورت این غیر در .

است. شده داده نشان ۴ شکل در کنید. کدگذاری یافته، تغییر مدل در p(٠|١) و p(٠|٠) به مربوط احتماالت از استفاده

کنید. روز به شده کدگذاری های سمبل طبق بر را مدل (٣)

باشد. ”٠١٠١١٠٠” تصادفی رشته کنید فرض شود. می استفاده مدل ایجاد فرآیند و رمزگذاری دادن نشان برای ١ شکل مثال از چنان هم

است. شده داده نشان ۴ شکل در مدل توسعه و رمزگذرای فرآیند

١٠۵۵



جایگشتی مدل فرآیند :٢ شکل

تغییر فقط کدگذاری ساختار در که این به توجه با کند. می پیدا بهبود کدگذاری در مارکوف مدل کارگیری به با زیادی حد تا سازی فشرده کارایی

رمزگشایی فرآیند دارد. کنترلی کلید به نیاز اما است، استاندارد حسابی کد در کدگشایی فرآیند مشابه کدگشایی فرآیند است، شده ایجاد کوچکی

است. پذیر برگشت فرآیند کل که است، زیر صورت به

است. رمزگشایی برای کلید این کنید. استفاده کرد، تولید را تصادفی دنباله کدگذار که روشی همان از (١)

در کنید. استفاده استاندارد حسابی رمزگشایی روش با رمزگشایی برای فعلی مدل از بود ٠ عدد آن اگر است. عددی چه ri کنید بررسی (٢)

استفاده کدگشایی برای کرده تغییر احتماالت از و داده تغییر را ٠ مرتبه های احتمال ki = ٠ و ki = ri ⊕ ri+١ بود، ١ اگر صورت این غیر

سپس کنید. استفاده کدگشایی برای آن از و کنید تعویض را مربوطه ١ مرتبه های احتمال بوده، چه قبلی کاراکتر کنید بررسی ki = ١ اگر کنید

کنید. روز به را مدل شده کدگشایی های سمبل با

بخوانید. را ( ri+١) بعدی تصادفی عدد (٣)

١٠۵۶



رمزگذاری فرآیند فلوچارت :٣ شکل

سازی فشرده عملکرد تحلیل و تجزیه ۵

RAC الگوریتم با پیشنهادی الگوریتم و شد تولید ثابت دانه روش از استفاده با تصادفی عدد بیت ٢۵۶ سازی پیاده این در

تصویر پردازش های الگوریتم بیشتر توسط جهانی صورت به که ؟؟) (شکل مختلف عکس ٣ کدگذاری در [(٢٠٠۶) همکاران و [گرانگتو

RAC به نسبت بیشتری کارایی پیشنهادی الگوریتم که شود می استنتاج گونه این ١ جدول نتایج طبق است. شده مقایسه شود، می استفاده

است. نزدیکتر واقعی توزیع احتمال به مارکوف مدل در احتماالت که است علت این به و دارد

١٠۵٧



مدل ی توسعه فرآیند و رمزگذاری :۴ شکل

پیشنهادی الگوریتم و RAC سازی فشرده کارایی :١ جدول

پیشنهادی الگوریتم سازی) RAC(فشرده بیت اسم فایل

(١٢.۵٠)۵٢۴،٣٣۶ (١٨.٧۵)٧٨۶،۴٣٢ ۴،١٩۴،٣٠۴ Lenna.jpg ١

(١٢.۵٠)١٣١،١٣۶ (١٨.۶٩)١٩۵،٩٨۴ ١،٠۴٨،۵٧۶ Rice.png ٢

(١٢.۵٢)٣٢،٨٢۴ (١٩.١۴)۵٠،١٨۴ ٢۶٢،١۴۴ Cameraman.tif ٣
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متفاوت کلیدهای با عکس کدگشایی PSNR مقدار :۵ شکل

آماری آنالیز ١.۵

درستی روی نویز اغتشاش ایجاد توان و سیگنال یک ممکن توان ماکزیمم بین نسبت ۴ PSNR اختصار به نویز به سیگنال نسبت ی قلّه

سازی فشرده در مثال عنوان (به شده سازی فشرده کدهای بازسازی کیفیت گیری اندازه برای اغلب PSNR کند. می محاسبه را سیگنال

طریق از PSNR است. سازی فشرده با آمده وجود به خطای نویز، و اصلی داده حالت این در سیگنال گیرد. می قرار استفاده مورد تصویر)

بگیرید. نظر در را K آن نویزی تقریب و I نویز بدون رنگ تک عکس شود. می تعریف راحتی به (MSE) خطا میانگین مربع

MSE =
١
mn

m−١∑
i=٠

n−١∑
j=٠

[I(i, j)− k(i, j)]٢,

PSNR = ١٠. log١٠(
MAX٢

I

MSE
),

= ٢٠. log١٠(
MAXI√
MSE

).

در است. ٢۵۵ مقدار این کند، می استفاده نمونه هر در بیت ٨ از عکس وقتی است. عکس های پیکسل مقدار MAXIماکزیمم جا این در

نمونه هر در بیت B MAXIبا عکس کلی حالت

MAXI = ٢B − ١

۴ Peak signal-to-noise ratio

١٠۵٩



تقسیم های تقاضل همه روی MSEجمع فقط است قبل مانند PSNR محاسبه پیکسل، هر در RBG مقدار ٣ با رنگی عکسهای برای

است. ٣ در ضرب عکس، سایز بر شده

مقدار داده بیت ١۶ عمق با عکس برای است. دسیبل ۵٠ تا ٣٠ بین بیت ٨ عمق با تصویر سازی فشرده در PSNR برای معمول مقدار

این MSEدر = ٠ بنابراین و بوده یکسان K و I های عکس نویز، وجود عدم صورت در است. دسیبل ٨٠ تا ۶٠ بین PSNR معمول

شود. نمی تعریف PSNR حالت

همان دهد، می نشان را است متفاوت کرده، استفاده کدگذار که کلیدی با که غلط کلید توسط شده کدگشایی عکس PSNR مقدار ١.۵ شکل

مهمل شده کدگشایی عکس شود، کدگشایی غلط کلیدهای با و مجاز غیر های کاربر توسط شده کدگذاری عکس اگر شود می مشاهده که طور

است.

نتیجه�گیری و بحث

عملکرد و شد بررسی سازی فشرده و رمزگذاری ترکیب برای ابزاری عنوان به اول مرتبه مارکوف مدل اساس بر حسابی کدگذاری فصل این در

ای رسانه چند رمزگذاری در دارد. موجود های مدل به نسبت زیادی مزایای پیشنهادی روش گرفت. قرار مطالعه مورد تصویر رمزگذاری در آن

کلید کردن پیدا هدف با حمله در پیشنهادی روش ۵ نیرومندی ارزیابی برای بزرگی های آزمون رود. می کار به باال انعطاف و کم پیچیدگی با

باالی درجه با ای رسانه چند ارتباطی های سیستم برای روش و است قوی کلید دهد می نشان که شد، انجام غلط کلید با رمزگشایی یا درست

است. مؤثر امنیت

استفاده است، حمله از جلوگیری برای مهمی خیلی فاکتور که کلید اندازه کاهش برای بیت ٢۵۶ طول به تصادفی دنباله از روش این همچنین

کند. می
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ترکیبیات و اعداد احتمالی نظریه آمار، در مرکزی حد قضیه و مجانبی استقالل استقالل،

١ رجالی علی

اصفهان ریاضیات خانه و اصفهان صنعتی دانشگاه

سجادی السادات فرخنده

اصفهان دانشگاه

مهم قضایای پایه¬گذاری در مفهوم این می¬کند. مطرح اندازه نظریه از جدا را آن که است، احتمال نظریه خواص از یکی استقالل مفهوم چکیده:

نمونه¬گیری در مجانبی استقالل و جایگذاری با نمونه¬گیری در استقالل می¬کند. بازی اساسی نقش آمار در مرکزی حد قضیه همچون کاربردی

نظریه مباحث در مجانبی استقالل اما است. مطرح آمار علم تاریخچه در مرکزی حد قضیه حالت دو هر برای و می¬رود کار به جایگذاری بدون

نرمال با رابطه در اول، نویسنده از حدسیه�ای واثبات شوند می تشریح مفهوم دو این مقاله این در می¬کند. خودنمایی وفور به ترکیبیات و اعداد

شود. می بیان مارتینگل، قضایای از استفاده با تصادفی گراف رنگی عدد بودن

گراف. رنگی عدد مارتینگل، اعداد، احتمالی نظریه مجانبی، استقالل استقالل، کلیدی: واژه�های

.60H99 ،60G99 :(٢٠١٠) ریاضی موضوع�بندی كد

رجالی ١علی
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  مقدمه – 1

يكي از شاخه هاي مهم و كاربردي آن، . شاخه هاي مختلف علوم رياضي هر يك به گونه اي با يكديگر ارتباط دارند

با استفاده از يكي از مفاهيم اساسي آن كه استقالل نام  بر اين است كهدر اين مقاله سعي . علم نظريه احتمال است

در بخش اول، مروري بر تاريخچه . شوددارد، ارتباط اين شاخه با برخي از شاخه هاي ديگر از علم رياضي بررسي 

. شودبيان مي مركزي و كاربرد آن در قضيه حد  تشريح سپس مفهوم استقالل آماري . مي شودپيدايش احتمال 

ودن عدد بستقالل مجانبي در نظريه اعداد بخش بعدي را شامل مي شود و در انتها حدسي در رابطه با نرمال كاربرد ا

  .تفاده از قضاياي مارتينگل به اختصار نمايش داده مي شودبا اسمطرح و اثبات آن رنگي گراف تصادفي

  سير تحول نظريه احتمال -2

بازي هاي . ي براي محاسبه شانس در بازي هاي قمار بوده استپيدايش رسمي احتمال در قرن هفدهم به عنوان روش

قمار به عنوان بازي هاي معمول و مدروز در جامعه فرانسه در قرن هفدهم بدون هيچ محدوديت قانوني مورد استفاده 

نياز به استفاده از روشهاي رياضي براي ،با پيچيده تر و بزرگتر شدن مخاطرات اينگونه بازي ها . قرار مي گرفتند

راي پاسخ به ب 2و پيردو فرما 1مكاتبات ميان بلز پاسكال .  محاسبه شانس در بازي هاي قمار مورد توجه قرار گرفت

آنها در . ]3و1[شد، قمارباز مشهور فرانسوي، منشا مطالعه رياضي احتمال 3سوالهاي مطرح شده از سوي شواليه دومره

با استفاده از روشهاي رياضي، سعي در حل و بدست آوردن احتمال دقيق در برخي بازي هاي قمار را  مكاتبات خود

روشي كه آنها در حل اينگونه مسايل به كار بردند، امروزه به عنوان روش كالسيك براي محاسبه احتمال نام . داشتند

. كه همگي امكان تحقق برابري دارند،است  برآمد �در اين روش فرض مي شود كه يك بازي داراي .  برده مي شود
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طبق روش كالسيك، احتمال پيروزي برابر . برآمد مربوط به نتيجه كسب پيروزي در بازي است �برآمد �از اين 

با
�
در اين روش . روش محاسبه احتمال پيشامدها به طريق كالسيك در عين سادگي، اشكاالتي نيز دارد. مي شود�

  . كه اين عمل هميشه امكان پذير نيست تواضح اس. داراي هم ترازي باشندختلف يك بازي مج الزم است تا نتاي

روش ديگري كه به عنوان يك روش رياضي براي محاسبه شانس نتايج يك بازي براي مدتي مورد استفاده قرار 

احتمال . بوداين روش شامل تكرار يك بازي به تعداد دفعات زياد، تحت شرايط يكسان . گرفت، روش فراواني بود

هاي مشاهده شده در تكرارهاي يكسان بازي پيروزي در يك بازي، بر اساس اين روش تقريبا برابر با نسبت پيروزي 

با . اين روش توسط پاسكال و فرما براي اثبات نتايج بدست آمده توسط روش كالسيك مورد استفاده قرار گرفت. است

مرگ پاسكال اوج پيشرفت علم احتمال به اتمام رسيد و علي رغم برخي تالشهاي فردي، به طور كلي احتمال 

در كتاب خود تحت  4ياكوب برنولي 1713در سال . ا مسايل تجربي و علمي از دست دادكالسيك ارتباط خود را ب

پنج سال بعد يعني در . ]3[ نشان داد كه روش فراواني وكالسيك با يكديگر سازگار هستند "5فن حدس زدن"عنوان 

ه قانون ضرب را براي ابزارهاي زيادي از جمل "7دكترين شانس"در كتاب خود با عنوان 6آبراهام دموار  1718سال 

كتاب هاي او از كتاب هاي مشهور در اين زمينه است . كاربردي و مفيدتر بودن روشهاي احتمال كالسيك ارائه داد

  . ]3[استهم رسيده چاپ سوم به كه 

مسايلي مانند نظريه رياضي . در قرن هجدهم موضوع علم احتمال از بازي هاي شانس به مسايل علمي معطوف گرديد

، 1812در سال . گيرددر اين زمان موضوع احتمال كاربردي مورد توجه قرار  باعث سدند تاعمر و جداول عمر بيمه

نظريه "نظريه رياضي احتمال با تاكيد بر كاربردهاي علمي آن را در كتاب خود تحت عنوان  ،8الپالسپير سيمون 
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كالسيك را در نظر گرفت و هيچ اشاره اي به نحوه متاسفانه الپالس فقط روش . ]1[كردارائه   "9تحليلي احتمال

بعد از انتشار كتاب الپالس، پيشرفت رياضي گونه احتمال . استفاده از اين روش براي مسايل عمومي و كلي تر نكرد

بسياري از رياضي دان ها پي بردند كه روش كالسيك احتمال  1850در سال . براي سال ها در حالت ركود به سر برد

. ربرد كلي غير واقعي است و بنابراين تالش نمودند تا احتمال را به طريق روش فراواني دوباره تعريف نمايندبراي كا

تا اينكه . ميز نبودند و باعث گرديدند تا ركود همچنان ادامه داشته باشدآگاه به طور كامل موفقيت چاين تالش ها هي

ان اصول احتمال، پايه اين علم و ارتباط دقيق آن با مباحث با بي 1933در مونوگراف خود در سال  10كلموگروفآندره 

در اين زمان احتمال به . ]1[نمودسبه احتمال پيشامدها را ارائه حاو اولين روش دقيق براي م كردرياضي را مستحكم 

ابزارهاي رياضي را جهت پيشرفت خود به كار گرفت، بلكه توانست  تمامعنوان يكي از شاخه هاي رياضي نه تنها 

و  تركيبياتاز جمله نظريه احتمالي اعداد، نظريه احتمالي . كاربردهايي را در حل برخي مسايل رياضي داشته باشد

  . كاربردهاي شاخص در برخي مسايل آناليز رياضي

در نظريه احتمال . ضي به نام نظريه اندازه نزديك استتحقيقات جديد درنظريه احتمال به يكي از شاخه هاي ريا

است كه اين عدد احتمال  	به هر پيشامدي مانند P(A)كنوني، هدف احتمال، در واقع تخصيص دادن عددي مانند 

براي اين  اصول احتمال. را بدست مي دهد	ناميده مي شود و يك شانس دقيق براي رخ دادن پيشامد  	پيشامد

 :عبارتند از ،كه كلموگروف آنها را معرفي نمود ،تابع احتمال


،  	براي هر پيشامد ) الف(	) ≥ 0  .  


) ب() =   . فضاي نمونه است وقتي كه  1

                                                           
٩
TheorieAnalytique des probabilities 
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,�	اگر ) ج 	�, 
آنگاه،  ،دنباله اي از پيشامدهاي دو به دو ناسازگار باشند…(	� ∪ 	� ∪ … ) = 
(	�) +

(	�) + ⋯.  

. است "استقالل"كي از مفاهيم اساسي در نظريه احتمال كه آن را از نظريه اندازه متمايز مي سازد، مفهوم ي اما

دو پيشامد از لحاظ  در اين صورت اينهنگامي كه احتمال رخداد يك پيشامد از رخداد پيشامد ديگر مستقل باشد، 


اگر هستندمستقل  Bو  Aبه عبارتي ديگر دو پيشامد . آماري از يكديگر مستقل هستند(	|�) =


مشروط به آنكه ،(	)(�) ≠   طور ساده تر ه يا ب.  0

يك مهره به تصادف از ظرف . را مي توان در نظر گرفتمهره زرد  8كيسه اي محتوي دو مهره قرمز و  به طور مثال

مي توان ،مهره انتخابي قرمز باشد اين  كه رنگ را پيشامد اين 	پيشامد . ثبت مي شودو رنگ آن  مي شودخارج 

اگر انتخاب مهره ها از كيسه به اين صورت باشد كه بعد از خارج نمودن مهره از كيسه و مشاهده رنگ . تعريف كرد

،پيشامد قرمز بودن برآيند آزمايش دوم  Bوبا تكرار آزمايش قبل ، اگر پيشامد شودآن، مهره دوباره به آن بازگردانده 

 , Aد كرد و نتغييري نخواه ،در هر بار تكرار انتخاب مهره از كيسه (�)
و  (	)
در اينصورت احتمال هاي  شد، با

B  برگرداندن مهره انتخابي به كيسه بدان معناست كه  بدون توجه به اين كه كدام رنگ در  .مستقل خواهند بود

حال اگر بعد از مشاهده رنگ، . تخاب ديگر تعيير نخواهند كردآخرين انتخاب مشاهده شده، احتمال ها از انتخابي به ان

از يكديگر مستقل  Bو  Aپيشامدهاي  و  مهره انتخابي به كيسه بازنگردد، در اين صورت شرايط تغيير خواهد كرد

  . شدنخواهند 

  كاربرد مفهوم استقالل در آمار- 3
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يكي از مفاهيمي كه . استقالل و استقالل مجانبي نه تنها در زمينه احتمال، بلكه در آمار نيز كاربردهاي فراواني دارند

طبق قضيه . در پايه گذاري قضاياي مهم كاربردي مانند قضيه حدمركزي، نقش اساسي دارد، مفهوم استقالل است

 nك جامعه با توزيع دلخواه و واريانس متناهي، هنگامي كه از ي nحد مركزي، در انتخاب نمونه اي تصادفي به حجم 
  .وسيله توزيع نرمال مي تواند تقريب زده شوده بزرگ مي شود، توزيع نمونه اي ميانگين نمونه، ب

بنابراين به نظر مي رسد كه اين  ،در قضيه حد مركزي، شرطي اساسي است "استقالل نمونه ها"از آنجايي كه شرط 

اما . نمونه هاي انتخاب شده از روش نمونه گيري تصادفي ساده با جايگذاري، قابل استفاده است قضيه تنها براي

مواردي وجود دارد كه در آن، نمونه گيري بدون جايگذاري هنوز هم بتواند منجر به توليد نمونه هاي . اينچنين نيست

ونه ها از آن انتخاب مي شوند، بسيار مستقل از هم شود و اين در صورتي رخ مي دهد كه جامعه اي كه نمتقريبا

بنابراين هر گاه حجم نمونه نسبت به حجم جامعه اي كه از آن نمونه . بسيار بزرگ و يا به عبارتي ديگر نامتناهي باشد

انتخاب شده است، كوچك باشد از تقريب توزيع دوجمله اي براي توزيع فوق هندسي كه مربوط به نمونه گيري 

و سپس طبق قضيه الپالس،  نرمال ) حالت استقالل مجانبي(مي شودايگذاري است، استفاده تصادفي ساده بدون ج

  . بودن توزيع حدي توزيع دوجمله اي نتيجه گرفته مي شود

براي استفاده از قضيه حد مركزي در حالتي كه نمونه گيري تصادفي ساده بدون جايگذاري از يك جامعه متناهي 

  .كندمالحظه  را] 6[و فسدريف نوتنرسمي تواند مقاله  ، خوانندهوجود دارد

  در نظريه اعدادمجانبي كاربرد مفهوم استقالل -4

ريه ظاعداداست كه در آن با استفاده از احتمال به سوال هاي ناحتمالي يكي از زيررشته هاي نظريه اعداد، نظريه 

مستقل تقريبا اين است كه اعداد اول متمايز، همانند متغيرهاي تصادفي ،ايده اساسي آن . داده مي شوداعداد پاسخ 

  . عمل مي كنند
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اين  ،يكي از سوال هاي مطرح شده در نظريه اعداد شود،انتخاب  Nتا  1عددي را به تصادف از مجموعه اعداد  اگر

  قسوم عليه اول خواهد داشت؟كه عدد انتخاب شده چند م ن آو يا  است كه چقدر احتمال دارد كه اين عدد اول باشد

هاردي و . اگر توزيع آماري تعداد مقسوم عليه هاي اول مشخص گردد، مطالعه آن ساده تر خواهد شد،ماري از لحاظ آ

مقسوم عليه اول n	log	logداراي  nنشان دادند كه بيشتر اعداد نزديك يك عدد ثابت و طبيعي ] 4[رامانوجان 

اين نكات به همراه مفهوم استقالل . مقداري كوچك استاز طرفي تعداد مقسوم عليه هاي اول اكثر اعداد، . هستند

  . ]5[ احتمال استهد كه مشابه قضيه حد مركزي در نظريه اعداد را نتيجه مي د در11ارديش و ككمجانبي، قضيه  

Sفضاي نمونه  اگر . ي شرح داده مي شودهوم استقالل مجانبقبل از بيان اين قضيه، مف = {1,2, . . . , N} باشد و 

تعريف به صورت زير نشان داده مي شود، (	)'و (	)&
، احتمال و چگالي آن كه به ترتيب با  Aبراي هر پيشامد 

 :گردد


&(	) = ()
&      ,   '(	) = lim&→- 
&(	)  

/	پيشامد  ،.براي عدد اول و = {� ≤ 1: وجود 3	و  /	مستقل مجانبي دو پيشامد آن گاه. تعريف شود {�|.

 ، چونرند دا

4يعني  ل اعداد اوهاي شمارنده مقسوم عليه  تابعحال اگر  ∶ 	ℕ → ℕتعريف شده به صورت زير  

                                                           
١١
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(�)/7كهدر نظر گرفته شود وقتي  = 81 �|.اگر

0 9. :.

گاه قضيه زير براي نرمال بودن توزيع حدي تابع شمارنده آن، ;

  :قابل اثبات استمقسوم عليه هاي اول اعداد  

  ):قضيهارديش و كك(  4-1قضيه

  

در ذهن حدسي را در مورد نرمال بودن عدد رنگي گراف تصادفي ،ωروش فوق در اثبات نرمال بودن توزيع حدي 

عدد رنگي گراف، كوچكترين تعداد رنگ مختلف مورد نياز براي رنگ كردن  :وجود آورده ح زير برمولف اول به ش

گراف تصادفي نيز از حذف يالهاي گراف كامل . رئوس يك گراف است به طوري كه راس هاي مجاور هم رنگ نباشند

  هر يك با احتمال ، �>

1 − . = 1 − و با قراردادن دادن  pنشان داد كه براي مقدار ثابت احتمال ] 2[12اشبوالب.  به دست مي آيد�1.

' =
�

�?/
 هر گراف تصادفي، برابر با ي برايعدد رنگي تقريب  
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,�)Bعدد رنگي گراف تصادفي  A@اگر . است �Cو  (. = �
�DEFG�  مي توان نشان داد كه  شودتعريف ،

H(@�)~C� .نشان دادند كه ،با استفاده از خواص مارتينگل ها   ]7[ رجالي و سجادي در مقاله اي@A  داراي توزيع

 .  حدي نرمال است

,�)Bاگر:   4-2قضيه 0راس باشد كه هر يال آن با احتمال  nگراف تصادفي روي  (. < . < مستقل از يال 	1

هر گاه ، pآنگاه براي مقدار ثابت احتمال . عدد رنگي اين گراف باشد A@و اگردر گراف حضور دارد هاي ديگر

� → ∞  

و در غيراينصورت مقدار صفر را اختيار مي  N.را با احتمال  1كه مقدار  LMبراي اثبات اين قضيه متغيرهاي تصادفي 

  ها برقرار خواهد بود  �رابطه زير براي همه ن صورت در اي . گرفتدر نظر  ،مي تواندنكن

A@مي توان نوشت  همچنين = ∑ YMAMQ�  .با تعريفRA رل توليدشده توسط متغيرهاي وبه عنوان ميدان سيگما ب

بنابراين بر اساس تجزيه دوب،  آن . خواهد بود RAيك زير مارتينگل نسبت به k=1,2,…,n ،@Aبراي  ها LNتصادفي 

  به صورت زير  SMبا تعريف . صورت مجموع يك مارتينگل و يك دنباله صعودي قابل پيش بيني نوشته را مي توان ب

∑نشان داده شد كه  SN داراي توزيع حدي نرمال است و از آنجا كه  
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  . گرديدهمگرا است، قضيه اثبات  0در احتمال به  �Tو جمله 
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