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پیشگفتار

بزرگ را که به ما توفیق داد یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهاي تصادفی را با همکاري انجمن آمار ایران سپاس خداي 

المللی امام خمینی برگزار نمائیم و  گامی کوچک در راستاي خدمت به جامعه علمی و به میزبانی گروه آمار دانشگاه بین

  کشور و  اعتالي علمی این مرز و بوم برداریم.  

گرامی  ارسمین این در رابه احتمال و فرایندهاي تصادفی  مندانعالقه و پژوهشگران کایکی حضور ،سمینارگان زارکنندبرگ

 ایترض بتواند ،ه برگزارکنندگان سمینار استسال کی از بیش تالش حاصل که سمینار هايبرنامه است امیددارند. می

  آورد. فراهم را شما خاطر

هاي مختلف احتمال و فرایندهاي تصادفی، به عنوان یکی فرصتی فراهم آورد تا پژوهشگران حوزهکوشد این سمینار می

هاي خود و بحث و تبادل نظر پیرامون آنها بپردازند. هاي مهم دانش بشري در عصر حاضر،  به ارائه آخرین یافتهاز شاخه

ورت صداوري مقاالت به در این راستا بکار بسته وکمیته علمی سمینار  تمام تالش خود را براي ارتقاي کیفی سمینار 

با نظارت سرداوران مورد نظر کمیته علمی سمینار  و داوران پیشنهادي ایشان صورت پذیرفته است. از مجموع  دقیق و 

 پوستر صورتبه مقاله 63 تعداد و ايدقیقه 30سخنرانی  صورتمقاله به  56مقاله دریافتی دبیرخانه سمینار،  تعداد   168

هاي تخصصی به سخنرانی نیز تحت عنوان سخنرانی 8سخنرانی عمومی یک ساعته و   3همچنین   .است شده پذیرفته

  شود. اي ارائه میدقیقه 45صورت 

ن هاي مسئولیروزي همکاران گروه، دانشجویان، کارکنان و  حمایتهاي شبانهبدون شک برگزاري این سمینار بدون تالش

پذیر نبود. کمیته برگزاري یازدهمین ها و دستگاههاي مختلف امکانالمللی امام خمینی و سازمانبین محترم دانشگاه

  گزاري نماید. داند از همه این بزرگواران سپاسسمینار احتمال و فرایندهاي تصادفی برخود الزم می

سمینار، اعضاي هیئت مدیره انجمن آمار ایران، سرداوران و داوران محترم،  بخاطر زحمات  علمی کمیته اعضاي از پایان در

   کنیم.  کنندگان در شهر قزوین آرزو میدریغشان تشکر و اوقات خوشی را براي شرکتبی

 تصادفی فرایندهاي و احتمال سمینار دهمینیاز اجرایی کمیته

المللی امام خمینی دانشگاه بین  

 1396شهریور  



 

 
  

  

  (به ترتیب حروف الفبا) علمی کمیته اعضاي

  (ره)دانشگاه بین المللی امام خمینی       دکتر اسماعیل امیري

    انشگاه اصفهاند      افشین پروردهدکتر 

      دانشگاه یزد        دکتر علی دولتی

  دانشگاه شیراز      دکتر احمدرضا سلطانی

  (ره)دانشگاه بین المللی امام خمینی         دکتر افشین فالح

    (ره)دانشگاه بین المللی امام خمینی   دکتر رامین کاظمی (دبیر کمیته علمی)

  شیراز دانشگاه      دکتر علیرضا نعمت اللهی

  دانشگاه شهید بهشتی    دکتر محمدقاسم وحیدي اصل

   

  

  

  

  

  

  

  

  



   اجرایی کمیته اعضاي

(ره)رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی     دکتر سید ابوالحسن نائینی

(ره)معاون پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی     دکتر منصور خانکی

  (ره)مدیر پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی     هادکتر عباس آسیابان

(ره)معاون دانشجویی دانشگاه بین المللی امام خمینی     دکتر حمید طاهري

(ره)رئیس دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی     دکتر مجید سلیمانی

 (ره)بین المللی امام خمینی  معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه، دانشگاه    دکتر میرمحمد علوي نیکجه

دبیر علمی سمینار    دکتر رامین کاظمی

  سمینار دبیر اجرایی    دکتر اسماعیل امیري 

  دبیر سمینار      دکتر افشین فالح

    مسئول کمیته حمل و نقل و اسکان    دکتر حسن حاجی

  غیره) ها، میزگردها وها، کارگاهریزي (سخنرانیمسئول کمیته برنامه    سالدکتر اکرم کهن

  کمیته روابط عمومی و تبلیغاتوبسایت سمینار و  مسئول    دکتر آرزو حاج رجبی

عضو هیات علمی دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا   پور                 دکتر نوشین حکمی



 )حروف الفبابه ترتیب ( کشور آمار دانشجویی مسابقه شانزدهمین اجرایی و علمی کمیته اعضاي

  اسکندري فرزاد دکتر

  دکتر اکبر اصغرزاده

 )کمیته علمی دبیر( دکتر محمد امینی دهک

 دکتر احسان جمالی

  دکتر محمد خراشادیزاده

   فریدروحانی محمدرضا دکتر 

 زاده (دبیر اجرایی کمیته)دکتر سیما نقی



 سمینار کنندگان حمایت 

 ایران آمار انجمن   

 بین المللی امام خمینی (ره) دانشگاه

 ایران آمار مرکز

 آمار پژوهشکده 

 قزوین شهرداري 

 خانه ریاضیات قزوین 





 اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین

  سازمان میراث فرهنگی و گردشگري

استان قزوین 

  اداره کل تربیت بدنی استان قزوین

 استان  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 قزوین



 تخصصی سمینار محورهاي

نظریه احتمال

فرایندهاي تصادفی

قضایاي حدي

آنالیز تصادفی 

استنباط آماري در فرایندهاي تصادفی

سایر موضوعات مرتبط



 

 

 ّب عخٌزاًی فْزعت

 
ای ثب اعتفبدُ اس  ای ثِ الگَی ًمطِ ارسیبثی ًیىَیی ثزاسػ هذل فزایٌذ ًمطِ

 1........................................................................................................................ّبی پیىغلی هبًذُ

پَرطاّریحویدُ ارشًگ دهیرچی، رضا   

 

 ّبی رگزعیًَی در التصبدعٌجی  ّبی ثزآٍرد ثزای هذل ی رٍػ همبیغِ

 13.............................................................................................................................................فضبیی

 علیوحودیفاطوِ حسیٌی، فراًه هْدیِ اوبری،

 

 ای ثب فزض یىغبى ثَدى  ّبی الیِ ًبهِ ثذتزیي تخصیص در لزارداد ثیوِ

 24...............................................................................................................................پذیزّب وغزی

 ذالدیالدیي ایسدی، بْاءالدیي  هسعَد اهیری، هحی

 

 تحلیل ارسػ در هعزض خطز ؽبخص گزٍُ ثبًه در ثَرط اٍراق ثْبدار تْزاى 

 34.....................................................................ّبی آرچ تَاًی ًبهتمبرى ثب اعتفبدُ اس هذل

 اسواعیل اهیری، هحود حسي دٍرٍدی

 

ّبی دٍم در هذل رگزعیًَی  تَاىتزیي  ثزآٍردگزّبی ونعبسگبری وبهل 

 44............................................تَصیفی آلَدُ ثِ خطب ثب خطبی ٍاثغتِ سثزجوعی هٌفی

 سواًِ حبیبی ووٌی، ًگار البال، حسیي باغیشٌی

 

 



 
 

 56.................اعتفبدُ اس تَسیع چَلِ ًزهبل در ثزرعی وبرایی فزایٌذّبی التصبدی

 ، احد جوالی زادُذَاجِ حسٌی، رضا پَرهَسیهرین 

 

 67....................................گیزی ثب احتوبل ًبثزاثز ّبی ًوًَِ اعتزح در طزح رٍػ ثَت

  پٌاُ، زیٌب هشرلی  اهیي عابد، ًصرالِ ایراى

 

 78.............................ثمبّبی  تحلیل تملت در تغْیالت ثبًىی ثب اعتفبدُ اس هذل

 هْر، ًگار البال، حسیي باغیشٌی هًَا عابدی

 

 87...........................................................ای دٍجولِ ّبی ثتب گَیی فضبیی در فزایٌذ یؼپ

 پَر لیارجدهِ، حسیي باغیشٌی، ًگار البال لیال عابدیي

 

 98....................................................................................فضبییّبی تٌُُه  تحلیل ثیشی هذل
 هحودی، فاطوِ حسیٌی، اهید وریوی فراًه علی

 

 109................................................................................تحلیل هجوَعِ همبدیز تىیي اعتَار
 والًتری، هسعَد یارهحودی، حسیي حسٌیهْدی 

 

121یبفتِ ثتب فضبیی............... پیؾگَیی فضبیی ثیشی ثب هذل آهیختِ خطی تعوین  

 هحسي هحودزادُلیدا ولْری، 

 

طزفِ ثزای ؽٌبعبیی هٌبطك اصالح ؽذُ  رٍؽی هجتٌی ثز الگَی هبروف پٌْبى دٍ

130ّیغتًَی............................................................................................................  

 حوید پسشههیٌا هحودی ًَری، 

 



 
 

 141.........................ّبی َّاؽٌبعی فؾزدُ عبسی فزایٌذّبی گبٍعی:وبرثزد در دادُ

 صابریعلی هحودیاى هصون، هحود 

 

 148........................ثزآٍرد ثیشی ًَاحی وَچه تحت تَسیع گبهبی ؽوبرؽی فضبیی

   فر، حسیي باغیشٌی، افشیي فالح هْسا ًادی
 

 159................پذیز وبرثزد الگَریتن هًَت وبرلَی سًجیز هبروَفی ثب جْؼ ثزگؾت

 سجاد ًَریاى

 

 170...................................................رتجِ سهبًی دٍى-فضبییثٌذی تَأم فزایٌذّبی  هذل

 اسواعیل یارعلی، فیرٍزُ ریَاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

پَسترّا فْزعت  
 

 181.....ّب چبرنگؾتبٍرّب ٍّبی  ثزآٍرد تَسیع هبوشیون آًتزٍپی تحت هحذٍدیت

 زّرا ابراّیوی، زّرُ ًیىَرٍش، جَاد طیبی

 

 192.............................ّبی وبهل تَسیع وَهبراعَهی ٍایجل در تحلیل دادُوبرثزد 

 هْدی اسواعیلیاى، زّرا هحرهی

 

 197.....................ای ّبی اتَرگزعیَ آعتبًِ  در هذل  ّبی تعییي تعذاد رصین رٍػ  

 اسواعیل اهیری، عارفِ جبلی

 

 208............................ای هتحزن آعتبًِّبی اتَرگزعیَ هیبًگیي  ثیٌی هذل پیؼ

  اسواعیل اهیری، فاطوِ شریفی

 

 217...ثیشیای در رٍػ  اًتخبة هتغیز تٌه در هذل رگزعیَى پزٍثیت چٌذجولِ

  سَسي اهیٌی، تاباى باغفلىی، هحسي هحودزادُ

 

رفتبر هجبًجی ثزآٍردگزّبی درعتٌوبیی هبوغیون هذل رگزعیَى خطی ثب جولِ 

 228...................................................................................................خطبی دٍهذی

  جویل اًٍك، احود ًساوتی، حسیي باغیشٌی
 

گیزی  ثزآٍرد پبراهتزّبی هذل رگزعیَى خطی عبدُ در دٍ گًَِ اس طزح ًوًَِ

 240................................................................................................دار هجوَعِ رتجِ

  زادُ بتَل تمَایی تبار، هْدی هْدی

 



 
 

 251...........................................................ّبی رگزعیَى ثزاعبط تبثع هفصل هذل

  جاٍید ًظام دٍستّادی جباری ًَلابی، عاطفِ 

 

 260ي....عٌگی ّبی دُم ثب اثزات آهیختِ غیزخطی در دادُّبی آهبری  ثزرعی هذل

 هحسي رضاپَر فارسی، رضا پَرهَسی، لیال جعفری دُ

 

 269.........................................................................تحلیل پبراهتزّبی هغئلِ رًِی

 ًغوِ ذسارُهْری جَاًیاى، 

   

 279.............................ٍاتغُي-گبلتُيّبی  حوبیتِ در درخت – Lّبی  تحلیل گزُ

  هْری جَاًیاى، رًٍان فتحی

 

 287..................................ّبی هغطح ثیزًٍی دٍّوجٌذ ثشرگتزیي درجِ در گزاف

  هْری جَاًیاى، سَدابِ ورهی 

 

هبوغیون درعتٌوبیی تمزیجی پبراهتزّبی هذل آهیختِ خطی ثزآٍرد ثیشی ٍ 

 297................................................ؽزطی فضبیی ثب هذل اتَ رگزعیَ یبفتِ تعوین

 احترام چگیٌی، اهید وریوی، فاطوِ حسیٌی

  

 308...............................................................ّبی افشایؾی ّب در درخت فبصلِ گزُ

  فر، راهیي واظوی   رفیعی، زّرا ّدایت هْدیِ حاجی

 

عبسی  ٍ وبرثزد آى در هذل INLA  گبٍعی ثِ رٍػ ثزاسػ هذل وبوظ لگ

 318.....................................................................................گًَِ درختی هىبى چٌذ

  یسرا رحیوی، هیترا جلیلیاى ٍ عبدالِ جلیلیاى 

 



 
 

 326..........................................ّبی ادغبم ؽذُ عبسی آًتزٍپی رٍی ًوًَِ هؾخص

  فاطوِ رزالی، عباض رسَلی

 

 337.................................فبسی ّبی ثز ثزآٍرد ثیش فبسی ثب دادُ تأثیز تبثع عضَیت

   هحودرضا زادورهی، غالهعلی پرّام، شادی سعیدی جیبری

 

 ّبی ٌّذعی یه هیذاى تصبدفی فضبیی ًبهبًبی ثزرعی ٍیضگی

  348.........................................................................................................پیچؾی....

  سعید شید داراًی، هجید جعفری ذالدی

 

یبفتِ ثزاعبط طزح  همبٍهت در تَسیع ًوبیی تعوین-ای پبراهتز تٌؼ ثزآٍرد ًمطِ

 359................................................................دار روَردی ی رتجِ ی هجوَعِ ًوًَِ

  پَر، احود ًساوتی، سید هْدی صالحی اهیٌِ صادق

 

 369......................................................ّبیی ثب عبختبر تبثعی ثٌذی ثیشی ثزای دادُ خَؽِ
  ذالدی زادُ، هجید جعفری صحبترضا 

 

حبلتی هزتجِ  ویفیت الالم ٍصفی ثب اعتفبدُ اس سًجیزّبی هبروف عِ وٌتزل   

 381.....................................................................................................................اٍل

  ذسرٍی  ًصاد، هحسي سحر طالبی

 

ّبی دهبی َّا ثزاعبط  ثزرعی هبًبیی در عبختبر ّوجغتگی فضبیی دادُ

 392......................................................................رّیبفت تجذیالت فَریِ گغغتِ

  الِ عبدالْی آرپٌاّی، هجید جعفری ذالدی حفیظ

 

 



 
 

 402..............................یبفتِ ؽفبتَسیع لیٌذلی تَاًی پَاعي ثزای هذل طَل عوز 

  ابتسام فالحی راد، هحودرضا آذًَد، هحودرضا زادورهی

 

اطویٌبى  دٍ فزایٌذ ثب اعتفبدُ اس فبصلِ        همبیغِ ؽبخص وبرایی 

 410.........................................................................................................یبفتِ تعوین

  زّرُ پرٍاًِ، هْدی جباری ًَلابیهحیا لاسوی، 

 

 416....................................................................ّبی التصبدی وٌىبؽی ثز ؽبخص

 بتَل عباسیاى حصارسرخ، هْدی جباری ًَلابیهحیا لاسوی، 

 

ّبی ًیىَیی ثزاسػ ثزای تَسیع خطب دررگزعیَى  هعزفی آسهَى 

 427..........................................................................................................ًبپبراهتزی

 جَاد لاسویاى، حسیي ذلجی

 

 439....................یبفتِ هعزفی ثزآٍرد ٍ وبرثزدی اس یه تبثع تَسیع ٍایجل تَععِ  

 جَاد لاسویاى، زّرا عبداللْی

 

 450..................................تَسیع وبهبراعَاهی ٍ رفتبر تَاثع لبثلیت اعتوبد در آى

 هحودرضا واظوی، زّرا ًیىٌام 

 

 462........................................................ای تحلیل خَؽِهعیبر تغییزات اطالع در 

  هارال گَجیٌی، هٌْاز ذلفی، هجید عظین هحسٌی

 

 471................................................تأثیز فیلتز وبلوي ثز ثزآٍرد تبثع چگبلی طیفی

  هحسٌی، هسعَد گلعلی پَر، هٌْاز ذلفی  ساًاز هاهی، هجید عظین

 



 
 

 482.......................................................لَیظ..... تزی ٍ پالوت هعزفی هذل ثزدلی

  ًسترى هیرزایی، اهید ًمشیٌِ ارجوٌد

 

 492..................................طیفی.اعتزح در ثزآٍرد تبثع چگبلی   وبرایی رٍػ ثَت

  ًصاد، هٌْاز ذلفی  هحسٌی، واهل عبداللِّ هلیحِ ًجفی، هجید عظین 

 

 ّبی ثبسار عْبم ثب اعتفبدُ اس هبتزیظ ّوجغتگی ٍ تئَری تحلیل دادُ

   503ّبی تصبدفی......................................................................................... هبتزیظ

  اهلل بیات، همداد سعیدیاى ،رٍح بابه هحودحسیٌی ، اًدیشِ ًَرٍزی
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با نقطه�ای وی ال به نقطه�ای فرایند برازشمدل وی نی ارزیاب
سل پی مانده�های از استفاده

پورطاهری رضا ، دمیرچ ارژن حمیده

ایران تهران، ، طباطبای عالمه اه دانش آمار، گروه

و شده هموار مانده�ی میدان نمودار مانده�ها، مجموع مانند مانده�ها بر مبتن تشخیص ابزارهای یده: چ

این در است. نقطه�ای فرایند مدل�های ارزیاب برای مناسب ابزارهای از ی مانده�ها �Qی − Q نمودار

معرف را سل پی مانده�ی �شویم. م آشنا آن از حاصل نقطه�ای وی ال و فضای نقطه�ای فرایند با مقاله

�پردازیم. م نقطه�ای وی ال به مدل برازش وی نی ارزیاب به سل پی مانده�ها�ی از استفاده با �کنیم. م

. سل پی مانده�ی مانده، نوآوری، ، فضای نقطه�ای فرایند ، فضای نقطه�ای وی ال کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

نال سی فرایند مباحث در و ١٩٧٠ سال از زمان نقطه�ای فرایندهای برای تشخیص مباحث و مانده�ها

طبیع تعمیم باید معمول طور به فضای نقطه�ای فرایند مانده�های تعریف آمد. وجود به بقا تحلیل و

به فضای نقطه�ای فرایند برای تعمیم چنین �آمد م نظر به اما . باشد زمان نقطه�ای فرایندهای مانده�های

فضای نقطه�ای وهای ال تحلیل نتیجه در و ندارد ان ام بعدی دو فضاهای در طبیع ترتیب فقدان دلیل

شد. ان�پذیر ام تعمیم این پیچیده رش ن تغییر ی از بعد وجود این با است. متفاوت دیدگاه مستلزم

فضای فرایندهای در پاپانجلو شرط شدت با فرایند معمول شرط شدت زین جای رش، ن تغییر این

فرایندهای برای پاپانجلو شرط شدت از استفاده با را مانده�ها انواع (٢٠٠۵) اران هم و بدل �باشد. م

شده برازش نقطه�ای فرایند مدل�های ارزیاب برای مانده�ها از و کرده معرف R٢ در متناه فضای نقطه�ای

حاصل نقطه�ای وهای ال و فضای نقطه�ای فرایند ٢ بخش در کردند. استفاده فضای نقطه�ای وهای ال به

سل پی مانده�ی همچنین آن�ها، از حاصل مانده�های و نوآوری�ها انواع ٣ بخش در �کنیم. م معرف را آن از

۱



مناسب مدل ی سپس مشخصکرده را شده مشاهده نقطه�ای وی ال نوع ۴ بخش در . �کنیم م مطرح را

وی ال به شده برازش مدل ارزیاب به سل پی مانده�های از استفاده با ۵ بخش در �دهیم. م برازش آن به

�پردازیم. م شده مشاهده نقطه�ای

آن از نقطه�ایحاصل وی ال و فضای نقطه�ای فرایند ٢

�کنیم. م معرف را آن از حاصل نقطه�ای وی ال و فضای نقطه�ای فرایند بخش این در

،� d (ξ, η) = ∥ξ − η∥ (ξ, η ∈ S) اقلیدس متر با �پذیر ی تف متری فضای ی S کنیم فرض

بورل مجموعه�های گردایه�ی B٠ ،S روی بورل σ-میدان ی B کراندار، مشاهده�ی پنجره�ی W ⊆ S

وی ال از شده مشاهده نقاط تعداد n (x ∩B) و کراندار بورل مجموعه�ی ی B ،B در واق کراندار

و R٢ اقلیدس فضای در شده تعریف X نقطه�ای فرایند دهنده�ی نشان ١ ل ش باشد. B در x نقطه�ای

پررن سیاه خطوط ل ش این در �باشد. Wم ⊆ R٢ مشاهده�ی پنجره�ی در فرایند از شده مشاهده نقاط

هستند. نشده مشاهده نقاط تو�خال نقاط و شده مشاهده نقاط تو�پر نقاط ،W مرزی خطوط دهنده�ی نشان

مشاهده پنچره�ی در آن از شده مشاهده نقطه�ای وی ال و نقطه�ای فرایند :١ ل ش

مجموعه�های زیر کلیه�ی مجموعه�ی N کنید فرض ((٢٠٠۴) �ترسن پ واگه و مولر ) .١.٢ تعریف

یعن باشد، S متناه موضعاً

N = {x ⊆ S : n (x ∩B) <∞,∀B ∈ B٠} (١)

نامیده رخ�داد ی نقطه�ای وی ال در نقطه هر و نقطه�ای وی ال یا نقطه�ای ربندی پی ی x ∈ N هر

۲



�شود. م

�کنیم م تعریف زیر صورت به N روی را N σ-میدان

N = σ ({{x ∈ N : n (x ∩B) = m} : m ∈ I,B ∈ B٠}) (٢)

هر برای fB : x → x (B) اشت ن هر که است σ-میدان ،N است. نامنف صحی اعداد مجموعه I

.fB−١ (M) ∈ N Mداریم ⊆ I هر برای زیرا است، اندازه�پذیر آن به نسبت B ∈ B٠

باشد. �پذیر ی تف متری فضای ی S کنیم فرض ((٢٠٠۴) �ترسن پ واگه و مولر ) تعریف٢.٢.

احتمال فضای از اندازه�پذیر تاب ی X اگر باشند. شده تعریف (٢) و (١) صورت به N و N

�شود. م نامیده S روی نقطه�ای فرایند ی X اه آن باشد، (N,N ) اندازه�پذیر فضای به (Ω,F , P )

نقطه�ای فرایند کل به W پنجره�ی در شده مشاهده نقطه�ای وی ال از آمده بدست نتیجه�ی تعمیم جهت

است. رد همسان و مانا نقطه�ای فرایند �شود م فرض

) �شوند م تقسیم زیر رده�ی سه به فضای نقطه�ای فرایندهای از حاصل فضای نقطه�ای وی�های ال

: ((٢٠٠٣) ل دی

�گویند) م CSR اختصار (برای فضای کامل تصادف وهای ال الف

(خوشه�ای) انبوهش وهای ال ب

منظم وهای ال ج

تصادف نقطه�ای وی ال (الف) ل ش این در است. شده رسم فضای نقطه�ای وی�های ال انواع ٢ ل ش در

�باشد. م منظم نقطه�ای وی ال (ج) و خوشه�ای نقطه�ای وی ال (ب) ، فضای کامل

۳



(ج) (ب) (الف)

فضای نقطه�ای وهای ال انواع :٢ ل ش

آن از مانده�هایحاصل و نوآوری�ها ٣

نوآوری�ها از حاصل مانده�های و آن وسیله�ی به تعریفشده نوآوری�های پاپانجلو، بخششدتشرط این در

از را بخش این در شده مطرح تعاریف �شویم. م آشنا سل پی مانده�ی با سپس �کنیم. م تعریف را

کرده�ایم. بیان (٢٠٠۵) اران هم و بدل

شرط شدت u ∈ W نقطه�ی� و W مشاهده پنجره�ی در واق x نقطه�ای وی ال برای .١.٣ تعریف

به�صورت ،u /∈ x وقت پاپانجلو

λ (u,x) =


f(x∪{u})
f(x) if f (x) > ٠

٠ o.w

(٣)

به�صورت u ∈ x وقت و

λ (u,x) = λ (u,x\ {u}) =


f(x∪{u})
f(x\{u}) if f (x) > ٠

٠ o.w

(۴)

است. پواسون فرایند به نسبت فرایند ال چ تاب f که �شود م تعریف

ال چ با X فضای نقطه�ای فرایند برای B ⊆ W کراندار بورل مجموعه�ی ی در .٢.٣ تعریف

۴



�شود. م تعریف زیر به�صورت به�ترتیب �یرسون پ و وس λ-مع ، خام نوآوری�های f موروث

I (B,١, θ) = n (X ∩B)−
∫
B

λθ (u,X)du (۵)

I

(
B,

١
λ
, θ

)
=

∑
u∈X∩B

١
λθ (u,X\ {u})

−
∫
B

I{λθ (u,X) > ٠}du (۶)

I

(
B,

١√
λ
, θ

)
=

∑
u∈X∩B

١√
λθ (u,X\ {u})

−
∫
B

√
λθ (u,X)du (٧)

وس λ-مع خام، مانده�های به�ترتیب فوق، نوآوری��های در موجود پارامترهای برآورد از بعد تعریف٣.٣.

آوردند. به�دست زیر به�صورت را �یرسون پ و

R
(
B,١, θ̂

)
= n (x ∩B)−

∫
B

λ̂ (u,x) du (٨)

R

(
B,

١
λ̂
, θ̂

)
=

∑
u∈x∩B

١
λ̂ (u,x\ {u})

−
∫
B

I{λ̂ (u,x) > ٠}du (٩)

R

(
B,

١√
λ̂
, θ̂

)
=

∑
u∈x∩B

١√
λ̂ (u,x\ {u})

−
∫
B

√
λ̂ (u,x\ {u})du (١٠)

مجموعه�ی در شده مشاهده نقطه�ای وی ال به برازششده مدل ارزیاب برای (٢٠٠۵) اران هم و بدل

کردند تقسیم سان ی کوچ مستطیل�های به سل پی افراز از ستفاده با را B ،B ⊆ W کراندار بورل

به�دست مانده�های از نمودند. محاسبه را مانده مستطیل�ها از ی هر در .(٣ ل ش مانند B =
∑
i

Bi)

مانده�ی میدان نمودار ،١ نهان متغیر نمودار مانده�ها، مجموع مانند آن�ها بر مبتن تشخیص ابزارهای و آمده

کردند. استفاده نقطه�ای وی ال به شده برازش مدل ارزیاب برای مانده�ها �Q−Qی نمودار و شده٢ هموار

مانده�ی سل، پی در شده محاسبه مانده�ی به و سل پی ،٣ ل ش در مستطیل�ها از هری به تعریف٣.۴.

�گویند. م سل پی

١lurking variable

٢smoothed residual field

۵



W مشاهده�ی پنجره�ی در شده مشاهده نقطه�ای وی ال سل پی افراز :٣ ل ش

خام، سل پی مانده�های به�ترتیب (١٠) و (٩)،(٨) روابط در B = Bi دادن قرار با تعریف٣.۵.

�آید م به�دست زیر به�صورت iام سل پی در �یرسون پ و وس λ-مع

R
(
Bi,١, θ̂

)
= n (x ∩Bi)−

∫
Bi

λ̂ (u,x) du (١١)

R

(
Bi,

١
λ̂
, θ̂

)
=

∑
xi∈x∩Bi

١
λ̂ (xi,x\ {xi})

−
∫
Bi

I
{
λ̂ (u,x) > ٠

}
du (١٢)

R

(
Bi,

١√
λ̂
, θ̂

)
=

∑
xi∈x∩Bi

١√
λ̂ (xi,x\ {xi})

−
∫
Bi

√
λ̂ (u,x)du (١٣)

�شود م تعریف زیر به�صورت uنقطه�ی در شده هموار مانده�ی نقطه�ایXمیدان فرایند برای تعریف٣.۶.

s (u) = e (u)

∫
W

k (u− v) dR
(
v, ĥ, θ̂

)
= e (u)

[∑
xi∈X

k (u− xi) ĥ (xi,X\ {xi})−
∫
W

k (u− v) ĥ (v,X) λ̂ (v,X) dv

]

(١۴)

۶



Wاست. مشاهده�ی پنجره�ی در لبه اثرات برای تصحی ،e (u) و کننده هموار کرنل ،k(.) رابطه این در

e (u) =
١∫

W
k (u− v) dv

(١۵)

برازش مدل اگر s (u) ≈ ٠ همچنین و ĥ = ١, ١λ , ١√
λ
برای E

[
R
(
B, ĥ, θ̂

)]
≈ ٠ �رود م انتظار

. ((٢٠٠۵) اران هم و بدل ) باشد. مناسب شده

نقطه�ای فرایند ی شده�ی مشاهده نقطه�ای وی ال نوع تعیین ۴

آن به مدل پیشنهاد و فضای

�شود، م استفاده شده مشاهده نقطه�ای وی ال تشخیصنوع برای که را آماره�ها خالصه�ی ابتدا بخش این در

نقطه�ای وی ال نوع R در spatstat نرم�افزاری بسته�ی در آماره�ها خالصه�ی از استفاده با �کنیم. م معرف

این به مناسب مدل ی سپس �کنیم م مشخص را گرگان ل جن درختان از قسمت رویش ان م به مربوط

�دهیم. م برازش نقطه�ای وی ال

آماره�ها خالصه�ی ١.۴

آماره�ها خالصه�ی این از برخ �شود. م استفاده نقطه�ای وهای ال تشخیصنوع برای آماره�ها٣ خالصه�ی از

این�که به توجه با . ته فضای تاب ، همسای �ترین نزدی توزی تاب ،L تاب ، ریپل Kی تاب از عبارتند

دو این معرف به تنها زیربخش این در کرد، خواهیم استفاده L و ریپل Kی تواب از تنها مقاله این در

�پردازیم. م تاب

تعداد ین میان عنوان به X مانای نقطه�ای فرایند ی برای را K تاب (١٩٧۶) ریپل تعریف۴.١.

رسم به�طور نمود. معرف λ شدت بر تقسیم ، دلخواه پیشامد ی از r فاصله�ی در اضاف پیشامدهای

�شود. م تعریف زیر به�صورت X مانای فرایند ی برای K تاب

K (r) = λ−١ {E [X (b (ζ, r)) |ζ ∈ X ]− ١} (١۶)

٣ Sumary Statistics

۷



از است عبارت K تاب R٢ در ن هم پواسون نقطه�ای فرایند ی برای

K (r) = πr٢ , r ≥ ٠ (١٧)

خواهد آن از بیش�تر خوشه�ای وهای ال برای و بود خواهد πr٢ از Kکم�تر (r) تاب منظم، وهای ال برای

.((١٩٩٣) کره�س ) بود

به�صورت R٢ در مانا نقطه�ای فرایند ی برای L تاب ((١٩٩۵) اران هم و اشتویان ) تعریف۴.٢.

�شود م تعریف زیر

L (r) =

(
K (r)

π

) ١
٢

(١٨)

r مقابل در L (r) نمودار حالت این در .L (r) = r ،R٢ در ن هم پواسون نقطه�ای فرایند ی برای

ی و بودن خوشه�ای بر داللت نمودار این از مقعر منحن ی است. ی شیب با مستقیم خط ی

دارد. مطالعه مورد نقطه�ای وی ال بودن منظم بر داللت آن از محدب منحن

نقطه�ای وی ال تشخیصنوع ٢.۴

از قسمت رویش ان م به مربوط نقطه�ای وی ال نوع L و ریپل Kی تواب از استفاده با زیربخش این در

تحقیقات موسسه از زیربخش این در شده استفاده داده�های �کنیم. م مشخص را گرگان در ل جن درختان

است. شده تهیه کشور مرات و ل�ها جن

میزان آن�ها، ان م موقعیت�های بین روابط کشف منظور به ل جن خاصدرختان پخشگونه�های نحوه�ی

مربوط نقطه�ای وی ال است. بوده ران پژوهش عالقه�ی مورد همواره ... و آن�ها رویش ان خاکم باروری

موقعیت نقطه�ای وی ال نقاط از هری است. شده رسم ۴ ل ش در گرگان ل جن از قسمت درختان به

�باشد. م ل جن در درختان ان م

۸



درختان� رویش ان م نقطه�ای وی ال :۴ ل ش

برای الزم محاسبات R در spatstat افزاری نرم بسته�ی در Lest و Kest تواب از استفاده با

این برای حاصل نتای دادیم. انجام را آماره�ها خالصه�ی �وسیله�ی به درختان نقطه�ای وی ال نوع تشخیص

است. شده رسم ۵ ل ش در آماره�ها خالصه�ی

(ب) (الف)

ل ش نقطه�ای وی ال L تاب براورد ب: ۴ ل ش نقطه�ای وی ال ریپل Kی تاب براورد الف: :۵ ل ش

۴

صورت به ۴ ل ش در شده رسم نقطه�ای وی ال �کنیم م مشاهده ۵ ل ش در حاصل نتای به توجه با

نرم�افزاری بسته�ی در ppm تاب از استفاده با الزم �های بررس انجام از بعد بنابراین است کامل تصادف

ی R در �دهد، م برازش نقطه�ای وی ال به کامل تصادف نقطه�ای فرایند مدل ی که R در spatstat

۹



دادیم. برازش درختان نقطه�ای وی ال به زیر شدت تاب با کامل تصادف مدل

λ (x, y) = exp (−٨٢٧٢٫٢۶٣− ٠٫٠٠٣٩۵۶٣۴٧x+ ٠٫٠٠٢٢٩٢۵۵٧y) (١٩)

وینقطه�ایدرختان ال به برازشمدلپیشنهادشده وی نی ارزیاب ۵

سل پی مانده�های از استفاده با

مانده�های از استفاده با درختان نقطه��ای وی ال برای شده پیشنهاد مدل برازش وی نی به بخش این در

�پردازیم. م سل پی

در diagnose.ppm(.) تاب از ، سل پی مانده�های از استفاده با شده پیشنهاد مدل ارزیاب برای

برای خام سل پس مانده�ها�ی از حاصل نتای �کنیم. م استفاده R در spatstat نرم�افزاری بسته�ی

است. شده رسم ۶ ل ش در درختان نقطه�ای وی ال به� شده پیشنهاد مدل ارزیاب

(ب) (الف)

مانده�ها از حاصل نتای :۶ ل ش

۱۰



است. شده برازش ال چ تاب و شده مشاهده نقاط نشان�دهنده�ی چپ سمت باال قاب (الف)، در

محور و y محور برای به�ترتیب نهان متغیر نمودارهای چپ سمت پایین و راست سمت باال قاب�های

تاب خروج در همچنین است. شده هموار مانده�ی میدان نمودار راست سمت پایین قاب هستند. x

است برابر به�ترتیب شده هموار مانده�ی میدان محدوده�ی و سل پی مانده�های مجموع diagnose.ppm(.)

محدوده�ی و مانده�ها مجموع به توجه با . [−٠٫٠٠۵۵٧٧,٠٫٠٠۵٠۴٧] و −٣٫۴٨۴e − ١٠ با

و نهان متغیر نمودارهای در انحراف عدم همچنین و هستند صفر تقریباً که شده هموار مانده�ی میدان

است. مناسب مدل ، نقطه�ای وی ال به شده برازش مدل �کنیم م مشاهده مانده�ها، Q−Qی نمودار

نتیجه�گیری و بحث

و نوآوری�ها انواع شدیم. آشنا آن از حاصل نقطه�ای وهای ال و فضای نقطه�ای فرایند با مقاله، این در

نقطه�ای وی ال نوع تعیین درباره�ی کردیم. معرف را سل پی مانده�ی هم�چنین و آن�ها از حاصل مانده�های

مشخص را گرگان ل جن از قسمت درختان ان م موقعیت به مربوط نقطه�ای وی ال نوع کردیم. بحث

نقطه�ای وی ال به شده پیشنهاد مدل برازش وی نی سپس دادیم برازش آن به نقطه�ای فرایند مدل ی کرده

کردیم. ارزیاب سل پی مانده�های از استفاده با را درختان
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——————————————————————————

در رگرسیون مدل�های برای برآورد روش�های مقایسه�ی
فضای اقتصادسنج

علیمحمدی فران ، حسین فاطمه اکبری، مهدیه

ایران سمنان، سمنان، اه دانش آمار، گروه

نیست برقرار آن�ها برای استقالل فرض که هستیم مواجه مشاهدات با عمل در اوقات گاه یده: چ

معتبر آن�ها تحلیل و تجزیه جهت به استقالل فرض با رگرسیون مثل آماری معمول روش�های بنابراین و

موقعیت حسب بر مطالعه مورد فضای در داده�ها یعن باشد، ان م مشاهدات بین وابست اگر �باشند. نم

در مقاله این در اصل هدف هستند. فضای داده�های نوع از داده�ها باشند وابسته ر دی ی به گرفتن قرار

اقتصاد جای به فضای اقتصادسنج از استفاده و اقتصادی مشاهدات بین فضای همبست گرفتن نظر

رهیافت با و �شود م گرفته نظر در فضای رگرسیون اصل مدل سه منظور این برای است. متعارف سنج

بررس مورد واقع داده مجموعه ی در آن�ها مقایسه روش�های و برآورد مدل سه این درستنمای ماکسیمم

�گیرد. م قرار

. درستنمای رهیافت ، فضای رگرسیون مدل ، فضای اقتصادسنج کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

اقتصادی مشاهدات که شرایط در متعارف اقتصادسنج ایرادات رف جهت در ١ فضای اقتصادسنج

اقتصادسنج معرف به (١٩٩٨) انسلین بار اولین است. شده ارائه �باشند، م ان م نوع از همبست دارای

دارای فضای اقتصادسنج از استفاده منطقه�ای و ان م مطالعات در که کرد ادعا و پرداخت فضای

١Spatial Econometric
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فضای همبست متعارف اقتصادسنج در است. متعارف اقتصادسنج به نسبت بهتری کاربرد و قابلیت

مثل آماری روش�های آن�ها استقالل عدم و مشاهدات بین وابست وجود دلیل به و �شود م گرفته نادیده

اقتصادسنج بیان به مفصل طور به (٢٠٠٩) پس و لس و (١٩٩٩) لس شد. خواهد نامعتبر رگرسیون

مدل�های بردن به�کار با و طوالن زمان طول در داده�ها برای (٢٠١٠) انسلین پرداخته�اند. فضای

به (٢٠٠۴) اران هم و بایوند پرداخت. فضای اقتصادسنج مطالعه و بررس به فضای رگرسیون

نرم�افزار با اقتصادسنج مطالعات در �ها نی ت این کاربرد و فضای داده�های تحلیل �های نی ت معرف

اقتصادی داده�های مدل�بندی برای رگرسیون مدل�های از معموال متعارف اقتصادسنج در پرداختند. R

داده�ها از نوع این مدل�بندی برای فضای رگرسیون مدل�های فضای اقتصادسنج در �شود. م استفاده

که �گیرد م قرار استفاده مورد فضای اقتصادسنج در فضای رگرسیون مدل سه است. شده پیشنهاد

مدل و (SDM)٣ فضای دوربین مدل ،(SLM)٢ فضای تاخیر مدل یا فضای اتورگرسیو مدل از عبارتند

در اما �شوند م منظور پاس متغیر در فقط فضای اثرات فضای تاخیر مدل در .(SEM)۴ فضای خطای

اثر فضای دوربین مدل در و خطاست جمله در فضای همبست که است این بر فرض فضای خطای مدل

برآورد مقاله این در �شود. م وارد مدل در کم متغیرهای طریق از هم و پاس متغیر طریق از هم فضای

روش�های و مدل�ها مقایسه برای روش چند و �گردد م بیان مختصر به�طور مدل سه درستنمای ماکسیمم

رگرسیون مدل سه دو، بخش در که است این�صورت به مقاله ساختار �شود. م ارایه برآوردها آوردن به�دست

واقع داده مجموعه ی تحلیل به سه بخش در و بیان مدل سه درستنمای تحلیل �شوند، م معرف فضای

�شود. م پرداخته

٢Auotoregrssive Spatial Model or Spatial lag Model

٣Spatial DurbinModel

۴Spatial Error Model
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فضای اقتصادسنج در رگرسیون مدل�های ٢

فضای تاخیر مدل ١.٢

با آن از فضای مطالعات و اقتصادسنج به مربوط مطالعات از بسیاری در که (SLM) فضای تاخیر مدل

صورت به �شود، م برده نام هم (SAR) فضای رگرسیو اتو مدل عنوان

y = ρWy +Xβ + ϵ ϵ ∼ N(٠, σ٢e I) (١)

Xn×kماتریس و (s١, s٢, .., sn) موقعیت n در فضای مشاهدات بردار Yn×١ آن در �گردد،که م بیان

تاخیر پارامتر ρ مستقل، خطاهای بردار ϵn×١ ، رگرسیون پارامترهای بردار βk×١ ، توضیح متغیرهای

(٢٠٠٩) پس و (لس �باشد، م فضای تاخیر بردار Wy و فضای وزن�های ماتریس Wn×n ، فضای

( ١
λmin

, ١
λmax

) بازه�ی در فضای تاخیر همان یا فضای همبست خود پارامتر .((١٩٩٨) انسلین و

ارتباط هستند. W ویژه�ی مقدار بزرگ�ترین و �ترین کوچ λmax و λmin آن در که �شود م محدود

نه و معموال که �گردد م مشخص W ماتریس توسط عددی فرم به و دو به دو به�صورت متغیرها فضای

متغیر به مربوط فضای ارتباط Wij عنصر آن در و �شود م گرفته نظر در متقارن ماتریس همیشه لزوما

به مربوط مطالعات برخ در مثال عنوان به است. jام موقعیت در پاس متغیر با موقعیتiام در پاس

به�دست ١
dij

رابطه از Wijرا و �دهند م نشان dij با را jام منطقه از iام منطقه مرکز فاصله ن مس قیمت

دادند نشان (٢٠٠٩) پس و لس �شود. م کم فضای اثر منطقه دو فاصله افزایش با که به�طوری �آورند م

Wy فضای تاخیر بردار که طوری به ساخت، تصادف سطری ماتریس ی به�صورت Wرا �توان �م که

ماتریس ، تصادف ماتریسسطری از منظور �باشد. م همسایه مشاهدات متوسط از شده ساخته مقادیر شامل

در و �باشد م ی سطر هر مجموع بنابراین و شده نرمال�سازی آن سطر هر روی عناصر که است نامنف

پارامترهای درستنمای ماکسیمم برآورد آوردن دست به برای است. ρ < ١ و λmax = ١ این�صورت

به�صورت �توان م را ١ مدل است معلوم ρ کنیم فرض اگر ١ مدل

y − ρWy = Xβ + ϵ, ϵ ∼ N(٠, σ٢In)

داریم و ϵ = (I − ρW )y −Xβ بنابراین نوشت.

L(σ٢, ϵ) = (
١

٢πσ٢ )
n
٢ exp{− ١

٢σ٢ ϵ
′ϵ}
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به�صورت مشاهدات درستنمای تاب پس

L(ρ, β, σ٢|y) = (
١

٢πσ٢ )
n
٢ |J | × exp{− ١

٢σ٢ [(I − ρW )y −Xβ]′[(I − ρW )y −Xβ]}

و β به نسبت درستنمای تاب اریتم ل از مشتق�گیری با �باشد. م |J | = | ∂ϵ∂y | = |In − ρW | آن در که

به�صورت آن�ها درستنمای ماکسیمم برآورد σ٢

β̂ = (X ′X)−١X ′(In − ρW )y (٢)

σ̂٢ =
١
n
[(In − ρW )y −Xβ]′[(In − ρW )y −Xβ]

=
١
n
(y −Xβ)′(In − ρW )′(In − ρW )(y −Xβ) (٣)

تعریف با و σ̂٢ در β̂ ذاری جای با �آیند. م دست به

A = [y −X(X ′X)−١X ′y − ρ(Wy − (X ′X)−١X ′Wy)]

y معمول رگرسیون �مانده باق یعن e٠ = y − X(X ′X)−١X ′y دادن قرار با σ̂٢ = ١
nA

′A داریم

داریم X Wyروی معمول رگرسیون �مانده باق e =Wy − (X ′X)−١X ′Wy و X روی

σ̂٢ =
١
n
(e٠ − ρe١)

′(e٠ − ρe١). (۴)

نامیده ۵ شده متمرکز درستنمای تاب اکنون که درستنمای تاب رابطه�ی در ۴ و ٢ روابط ذاری جای با

به�صورت �شود م

lc(ρ) = −n٢ ln٢π − n

٢ ln
١
n
(e٠ − ρe١)

′(e٠ − ρe١) +
∑
i

ln(١− ρωi) (۵)

پس �شود م
∂lc(ρ)

∂ρ
=

n(e′٠e١ − ρe′١e١)

e′٠e٠ − ٢ρe′٠e١ + ρ٢e′١e١
−
∑
i ωi

١− ρωi
= ٠

(λ−١
min, λ

−١
max)بازه�ی در که کنیم پیدا طوری باید �باشد م عبارت۵ کننده�ی ماکسیمم که ρبرای برآورد البته

بازه�ی در که مقادیری از q × ١ بردار ی که کردند پیشنهاد ۶(١٩٩٧) پس و باری یرد. ب قرار هم

۵function likelihood Consentrated

۶Barry and Pace
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آن�گاه و یریم ب نظر در ρ برای است [ρmin, ρmax]
l(ρ١)

...

l(ρq)

 ∝


∑
i ln(١− ρ١ωi)

...∑
i ln(١− ρqωi)

− n

٢


ln e′(ρ١)e(ρ١)

...

ln e′(ρq)e(ρq)


این حول بهینه�سازی که هستند مقادیری ρ١ . . . ρq کنیم م فرض و است e(ρ) = e٠ − ρe١ آن در که

ی نظر مورد دقت گرفتن نظر در با و شونده رار ت وریتم ال ی بردن به�کار .با �گردد م انجام مقادیر

گردد. م تعیین بهینه مقدار و مشخص l(ρ) آن�گاه ،ρ برای مقدار q از خوب کاف ی اندازه به ه شب

دست به ٣ و ٢ روابط از را σ̂٢ و β̂ �توان م آن�گاه ρ̂به�صورت ρ درستنمای ماکسیمم برآورد تعیین از پس

آورد.

فضای دوربین مدل ٢.٢

این بر عالوه فضای تأخیر مدل در که به�طوری �باشد، م فضای تأخیر مدل از تعمیم فضای دوربین مدل

مدل �شوند، م گرفته نظر در نیز توضیح متغیرهای در شود منظور پاس متغیر در فضای همبست که

به�صورت مدل این �شود. م نامیده فضای دوربین مدل حاصل

y = ρWy +WXγ +Xβ + ϵ ϵ ∼ N(٠, σ٢In) (۶)

به فضای دوربین مدل δ =

 B

γ

 و Z = [X WX] گرفتن نظر در با اوقات گاه �شود. م بیان

صورت

y = ρWy + Zδ + ϵ

ϵ = (I−ρW )y−Zδ, ϵ پس∽ است. آمده در فضای تأخیر مدل ی ل ش به که �شود م بازنویس

درستنمای تاب فضای تأخیر مدل مشابه است. N(٠, σ٢In)

L(ρ, δ, σ٢|y) = (
١

٢πσ٢ )
n
٢ |I−ρW | exp{− ١

٢σ٢ [(I−ρW )y−Zδ]′[(I−ρW )y−Zδ]}

داریم ρ بودن معلوم فرض با و σ٢ و δ به نسبت مشتق�گیری با اکنون

δ̂ = (Z ′Z)−١Z ′(In − ρW )y

σ̂٢ = n−١e(ρ)e′(ρ), e(ρ) = e٠ − ρe١
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بنابراین است، Z Wyروی رگرسیون �مانده�ی باق e١ و Z روی y رگرسیون �مانده�ی باق e٠ که

e٠ = y − Z(Z ′Z)−١Z ′y

e١ =Wy − Z(Z ′Z)−١Z ′Wy

e(ρ) = e٠ − ρe١ = y − ρWy − Zδ̂.

متمرکز درستنمای ، درستنمای رابطه�ی در σ̂٢ و δ̂ برای درستنمای ماکسیمم برآورد آوردن به�دست از پس

سپس و �آید م دست به فضای تأخیر رگرسیون مدل مشابه ρ̂ بهینه�سازی روش�های با و �شود م یل تش شده

�شوند. م محاسبه γ̂٢(ρ̂) و δ̂(ρ̂)

فضای مدلخطای ٣.٢

صورت به معموال (SEM) فضای خطای مدل

y = Xβ + u u ∼ N(٠,
Ω︷ ︸︸ ︷

σ٢(I − λW )−١(In − λW )′−١)

u = λWu+ ϵ ϵ ∼ N(٠, σ٢In)

y = Xβ + (In − λW )−١ϵ (٧)

تاب بنابراین و (In − λW )(y − Xβ) = ϵ ،λ داشتن ه ن ثابت با اکنون �شود. م گرفته نظر در

درستنمای

L(β, λ, σ٢|y) = (
١

٢Πσ٢ )
n
٢ |In−λW | exp{− ١

٢σ٢ [(y−Xβ)
′(In−λW )′(In−λW )(y−Xβ)]}

صورت به درستنمای تاب اریتم ل و

l(β, λ, σ٢|y) = −n٢ ln٢π − n

٢ lnσ٢ + ln |In − λW |

− ١
٢σ٢ [(y −Xβ)′(I − λW )′(I − λW )(y −Xβ)] (٨)

به�صورت ٨ رابطه�ی e = (In − λW )(y −Xβ) گرفتن نظر در با هستند.

l(β, λ, σ٢|y) = −n٢ ln٢π − n

٢ lnσ٢ + ln |In − λW | − ١
٢σ٢ e

′e (٩)
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واریانس و رگرسیون ضرایب برار برآورد λ بودن معلوم فرض با و �شود م

β̂ = [(X−λWX)′(X−λWX)]−١(X−λWX)′(y−λWy)[X ′(λ)X(λ)]−١X ′(λ)y(λ)

(١٠)

σ̂٢ = [y(λ)−X(λ)β(λ)]′[y(λ)−X(λ)β(λ)]n−١ = n−١e′(λ)e(λ) (١١)

برآورد مقدار بهینه�سازی روش ی به�کاربردن و ٩ در σ̂٢ و β̂ ذاری جای از پس �آیند. م دست به

محاسبه σ̂٢ و β̂ برآورد و ذاری جای ١١ و ١٠ روابط در سپس و �آید م دست به λ̂ درستنمای ماکسیمم

به�صورت نیز Ω برآورد �شود. م

Ω̂ = σ̂٢[(In − λW )′(In − λ̂W )]−١

�آید. م دست به

فضای تأخیر مدل ،(LR) خط رگرسیون مدل چهار مقایسه�ی برای و ان م همبست وجود بررس برای

شده معرف مختلف معیارهای (SEM) فضای خطای مدل و (SDM) فضای دوربین مدل ،(SLM)

آزمون و درستنمای نسبت آماره الگرانژ، ضرایب آزمون ،AIC مدل�گزین معیار به �توان م جمله از است.

�باشد م y = Xβ + e مدل �شود م گرفته نظر در صفر فرض در که مدل معموال نمود. اشاره موران I

مقابل فرض و ϵ ∼ N(٠, σ٢In) و است معمول خط رگرسیون مدل مشاهدات استقالل فرض با که

�گیرد. م قرار نظر مورد مدل

واقع داده مجموعه ی بررس ٣

شهر این منطقه�ی ۴٩ برای �باشد. م ایالت این شهر بزرگ�ترین و ا آمری اوهایو ایالت مرکز کلمبوس٧

در خودرو و خانه سرقت تعداد متوسط و منطقه در ن مس قیمت متوسط منطقه، خانوار درآمد متوسط

ابتدا است. شده ارائه ١ جدول در منطقه ۴٩ برای متغیر سه این آماره�های خالصه �باشد. م اختیار

برآورد OLS روش از و شد گرفته نظر در M١ : y = Xβ + ϵ صورت به معمول رگرسیون مدل

برای σ پارامتر درستنمای ماکسیمم برآورد است. شده ارائه ٢ جدول در نتای شد. محاسبه پارامترها

آماره مقدار و R٢
adj = ٠٫۵٣ ،R٢ = ٠٫۵۵ تعیین ضرایب مقدار و ١١٫۴٣ ، معمول رگرسیون

٧columbus
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مطالعه مورد متغیرهای آماره�های خالصه :١ جدول

سوم چارک میانه اول چارک ین میان متغیر

۴٣٫ ٣٠ ٣٣٫ ۵٠ ٢۵٫ ٧٠ ٣٨٫ ۴۴ (H)ن مس قیمت

١٨٫ ٣٣ ١٣٫ ٣٨ ٩٫ ٩۶ ١۴٫ ٣٨ (I)خانوار درآمد

۴٨٫ ۵٩ ٣۴ ٢٠٫ ٠۵ ٣۵٫ ١٣ (G)سرقت

معمول رگرسیون برای آماره�ها خالصه و پارامتر برآورد :٢ جدول

احتمال مقدار آزمون آماره معیار انحراف برآورد پارامتر

٠٫ ٠٠٠٠ ١۴٫ ۴٩٠ ۴٫ ٧٣۶ ۶٨٫ ۶١٩ β٠

٠٫ ٠١٠٩ −٢٫ ۶۵۴ ٠٫ ١٠٣ −٠٫ ٢٧۴ βH

٠٫ ٠٠٠٠ −۴٫ ٧٨٠ ٠٫ ٣٣۴ −١٫ ۵٩٧ βI

کم متغیرهای بین رگرسیون ارتباط پس آمدند. دست به F = ٢٨٫٣٩ رگرسیون �داری معن آزمون

وجود ان م نوع از همبست پاس متغیرهای بین �رسد م نظر به طرف از �شود. م پذیرفته پاس و

رگرسیون مدل سه باشند. ان م همبست دارای است ن مم نیز کم متغیرهای این بر عالوه و دارد

فضای وزن ماتریس منظور این برای گردید. اعمال داده روی بر نیز SEM و SDM ، SLM فضای

در nb2listw تاب از منظور این برای شد. گرفته نظر در تصادف سطری ماتریس ی صورت به W

١٧ منطقه ی برای شده گرفته نظر در همسایه�ی حداکثر گردید. استفاده R-spdep نرم�افزاری بسته

ی نهایتWکه در �باشد. م همسایه ٢ با منطقه هفت برای شده گرفته نظر در همسایه حداقل و همسایه

همسایه�ی تعداد متوسط گردید. یل تش غیرصفر عناصر درصد ده حدود با �باشد م ۴٩ × ماتریس۴٩

و مشاهدات ان م همبست وجود بررس برای Iموران آزمون نتای �باشد. م ۵ شده گرفته نظر در

٠٫٠٠٧٣ ترتیب به احتمال مقادیر و ٢٫۴٧٧ ، ٢٫۶٨٢ آماره مقدار ترتیب به که شد محاسبه خطاها

�شود نم رد خطاها و مشاهدات بین ان م همبست که آمد دست به ٠٫٠١٣ و

که شد گرفته کار به مشاهدات تحلیل برای SEM و SDM ، SLM فضای رگرسیون مدل روش سه .

و SDM ، SLM مدل سه برای σ برآورد همچنین شده�اند. درج ۵ و ۴ ،٣ جداول در ترتیب به نتای
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ترتیب به SDM و SLM مدل�های برای ρ برآورد ،٩٫٩٩٩ و ٩٫٧۴٩ ، ٩٫٩۵٨ ترتیب به SEM

شد. حاصل ٠٫۵٢١ ، SEM مدل برای λ برآورد آمد. دست به ٠٫٣٨۴ و ٠٫۴٠۴

ارائه ۶ جدول در و محاسبه مدل سه هر برای AIC معیار ، درستنمای نسبت آماره�ی والد، آماره مقادیر

SLM فضای رگرسیون مدل برازش نتای :٣ جدول

احتمال مقدار آماره معیار انحراف برآورد پارامتر

٠٫ ٠٠٠٠ ۶٫ ۴۵۵ ٧٫ ٣١۵ ۴۶٫ ٨۵١ β٠

٠٫ ٠٠٢٧ −٢٫ ٩٩۶ ٠٫ ٠٩٠ −٠٫ ٢۶٩ βH

٠٫ ٠٠٠۶ −٣٫ ۴۵٣ ٠٫ ٣١١ −١٫ ٠٧۴ βI

SDM فضای رگرسیون مدل برازش نتای :۴ جدول

احتمال مقدار آماره معیار انحراف برآورد پارامتر

٠٫ ٠٠٠۵ ٣٫ ۴٧٣ ١٣٫ ١٢٨ ۴۵٫ ۵٩٣ β٠

٠٫ ٠٠٠٩ −٣٫ ٢٩٨ ٠٫ ٠٩٠٨ −٠٫ ٢٩٩ βH

٠٫ ٠٠۵۵ −٢٫ ٧٧۶ ٠٫ ٣٣٨ −٠٫ ٩٣٩ βI

٠٫ ١۴٧٣ ١٫ ۴۴٩ ٠٫ ١٨۴ ٠٫ ٢۶۶ γH

٠٫ ٢٨٣٩ −١٫ ٠٧٢ ٠٫ ۵٧٧ −٠٫ ۶١٨ γI

مقادیر با مقایسه با و آمد دست به ٣٨٢٫٧۵ معمول رگرسیون مدل برای AIC معیار . است گردیده

�گردد. م معرف مناسب مدل عنوان به SLM مدل ،۶ جدول در مندرج فضای رگرسیون مدل سه AIC

مدل�های در خطاها در همبست وجود عدم فرض بررس برای (LM) الگرانژ ضریب آماره چنین هم

با ٠٫١٩٢ ترتیب به که شدند محاسبه SEM مدل با مدل دو این مقایسه عبارت به و SDM و SLM

وجود عدم فرض که شد آورده دست به ٠٫٧۵٠۶ احتمال مقدار با ٠٫١٠١ و ٠٫۶۶١ احتمال مقدار

با (SEM) فضای خطای مدل مقایسه برای هاسمن آزمون �شود. م پذیرفته خطاها در فضای همبست

صفر فرض که آمد دست به ٠٫٠٩١ احتمال مقدار با ۶٫۴٧٣ آن مقدار و شد انجام معمول رگرسیون

�شود. نم رد معمول رگرسیون مدل و SEM مدل بین �دار معن تفاوت وجود عدم یعن ٠٫٠۵ سط در
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SEM فضای رگرسیون مدل برازش نتای :۵ جدول

احتمال مقدار آماره معیار انحراف برآورد پارامتر

٠٫ ٠٠٠٠ ١١٫ ۴٨٧ ۴٫ ٣١۵ ۴٨٫ ٠۵۴ β٠

٠٫ ٠٠٠٨ −٣٫ ٣٢٧ ٠٫ ٠٩٢۶ −٠٫ ٣٠٨ βH

٠٫ ٠٠٣١ −٢٫ ٩۵۴ ٠٫ ٣٣٧ −٠٫ ٩٩۵ βI

رگرسیون با فضای رگرسیون مدل�های مقایسه برای احتمال مقادیر و آزمون آماره�های مقدار :۶ جدول

معمول

SEM SDM SLM آماره

١٣٫ ۵٠٫)٩ ٠٠٠٢) ۵٫ ۵۵(٠٫ ٠١٨) ١١٫ ٠٫)١٩ ٠٠٠٨) والد آماره

۶٫ ۴۴(٠٫ ٠١١١) ۴٫ ١۶(٠٫ ٠۴١) ٨٫ ۴٠٫)٢ ٠٠٣٧) درستنمای نسبت آماره

٣٧٨٫ ٣١ ٣٧٨٫ ٠٣ ٣٧۶٫ ٣۴ AIC معیار

�شود. م انتخاب داده�ها مناسب مدل عنوان به SLM مدل آزمون�ها نتای و AICها مقایسه با نهایت در

نتیجه�گیری و بحث

فضای اقتصادسنج از است بهتر و هستند ان م وابست دارای مشاهدات معموال اقتصادی مطالعات در

بیشترین که مدل سه بیان به ابتدا مقاله این در گردد. استفاده اقتصادی مشاهدات از نوع این تحلیل برای

مقایسه و مدل سه این بین مقایسه نحوه سپس و شد پرداخته دارند فضای اقتصادسنج در را کاربرد

سه برازش از حاصل نتای در که همان�طور شد. داده نشان مثال ی در معمول رگرسیون مدل با آن�ها

بین ان م همبست وجود دلیل به شد مشاهده مقاله این داده�های روی بر معمول رگرسیون مدل و مدل

برای و بود برخوردار کمتری AIC مقدار از معمول رگرسیون مدل به نسبت فضای تاخیر مدل مشاهدات

شد. شناخته مناسب�تر داده�ها برازش
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سان فرضی با الیه�ای بیمه�نامه�های قرارداد تخصیصدر بدترین
کسری�پذیرها بودن

خالدی بهاءالدین ایزدی، �الدین مح امیری، مسعود

ایران کرمانشاه، رازی، اه دانش آمار، گروه

الیه�ای بیمه�نامه�� قرارداد nبرای l حد مقدار ن تخصیصمم بدترین درباره�ی مطالعه�ای مقاله این یده: چ

کنید فرض باشد. سان ی قراردادها تمام برای کسری�پذیر مقدار که ام هن است بیمه شرکت منظر از

ترتیب به الیه�ای بیمه قرارداد پوشش تحت کدام هر که باشند تصادف ریس n ،X = (X١, . . . , Xn)∑n
i=١ li = l که گونه�ای به باشند، گرفته قرار d١, . . . , dn و l١, . . . , ln کسری�پذیری�های و حدها با

که ام هن باشد حدها ن مم تخصیص بدترین (l∗١, . . . , l∗n) اگر �دهیم م نشان .
∑n
i=١ di = d و

.١ ≤ i < j ≤ n برای l∗i ≤ l∗j آن�گاه باشد، صعودی-مرتب X توام ال چ تاب و ثابت�اند diها

برای و باشد -محدب ل مولد با ارشمیدس بقای مفصل تاب دارای X اگر �کنیم م ثابت همچنین

.l∗i ≥ l∗j اه آن ،Xi ≥hr Xj ،١ ≤ i, j ≤ n

حد. پذیر، کسری الیه�ای، بیمه�نامه صعودی-مرتب، ، ارشمیدس مفصل کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

بیمه قرارداد را �گیرد م قرار بیمه شرکت پوشش تحت ریس از بخش تنها آن در که بیمه�ای قرارداد ی

بازپرداخت از استفاده با الیه�ای بیمه قرارداد باشد، بیمه�گذار ی پیش�روی Xریس اگر گویند. الیه�ای

X(d, d+ l] =


٠, ٠ < X ≤ d,

X − d, d < X ≤ d+ l,

l, d+ l < X,

= (X − d)+ ∧ l
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x+ = و (١٩٩۶ ، (وان �شود م نامیده حد مقدار l و کسری�پذیر مقدار d آن در که �شود م تعریف

محدود بیمه�نامه به تبدیل الیه�ای بیمه�نامه ،d = ٠ که ام هن . x ∧ y = min{x, y} و max{x,٠}

بهینه تخصیص (٢٠٠٧) چان �شود. م کسری�پذیر بیمه�نامه به تبدیل الیه�ای بیمه�نامه ،l = ∞ اگر و

است. کرده بررس مستقل تصادف �های ریس برای را محدود و کسری�پذیر بیمه�نامه�های

به را d ≥ ٠ و l > ٠ مقادیر دارد حق بیمه�گذار آن در که یرید ب نظر در را بیمه� قرارداد ی

d = و l = (l١, . . . , ln) کنید فرض دهد. تخصیص X١, . . . , Xn ریس n بین دلخواه صورت

و کسری�پذیرها و حدود تخصیص بردارهای ترتیب به (d١, . . . , dn)

sn(d, l) = {(d١, . . . , dn), (l١, . . . , ln) |
n∑
i=١

di = d,

n∑
i=١

li = l},

به بیمه شرکت زیان مقدار (d, l) ∈ sn(d, l) هر برای لذا باشند. مجاز تخصیص بردارهای مجموعه

صورت

n∑
i=١

[(Xi − di)+ ∧ li],

صورت به بیمه�گذار برای باقیمانده زیان و

n∑
i=١

[Xi − (Xi − di)+ ∧ li]

(d∗, l∗) بردارهای∋ کردن پیدا به عالقمند بیمه�گذار باشد. بیمه�گذار سرمایه w′ فرضکنید شد. خواهد

w′−
∑n
i=١[Xi− (Xi−di)+∧ li] یعن زیان پرداخت از بعد او ثروت که طوری به است، sn(d, l)

شود. حداکثر

که است تخصیص بیمه�گذار توسط شده انتخاب تخصیص بدترین باشد، بیمه شرکت سرمایه w اگر

شود. حداقل w −
∑n
i=١[(Xi − di)+ ∧ li] یعن زیان پرداخت از بعد بیمه شرکت ثروت آن ازای به

، چان و (هو �گیرد م قرار استفاده مورد بیمه حق تعیین در که است معیارهای از ی تخصیص بدترین

خواهیم بررس بیمه شرکت نظر از را حدود و کسری�پذیرها تخصیص بدترین ما مقاله این در .(٢٠٠٨

کرد.

،(٢٠٠٨a, b) چان و هو ،(٢٠٠٧) چان بیشانیدن مفهوم و تصادف ترتیب�های از استفاده با
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های حالت برای را جالب نتای (٢٠١۶) اران هم و �منش فتح و (٢٠١۵) خالدی و �منش فتح

(i = ١, . . . , n ،li = ٠) کسری�پذیر بیمه�نامه و (i = ١, . . . , n ،di = ٠) محدود بیمه�نامه خاص،

کسری�پذیری�ها و حدها تخصیصبهینه مسئله�ی (٢٠١٧a, b) اران هم و امیری اخیراً، آورده�اند. بدست

داده�اند. قرار بررس مورد الیه�ای بیمه�نامه�های برای را

(d∗, l∗) ∈ sn(d, l) باشد، بیمه شرکت مطلوبیت تاب u اگر مطلوبیت، تاب نظریه از استفاده با

رابطه�ی در اگر است تخصیص بدترین

(d∗, l∗) = arg min
(d,l)∈sn(d,l)

E

[
u

(
w −

n∑
i=١

[(Xi − di)+ ∧ li]

)]
(١)

در شده تعریف تخصیص بدترین ، تصادف متغیرهای روی بر شرایط تعیین با مقاله این در کند. صدق

در استفاده مورد قضایای و مفاهیم تعاریف، ،٢ بخش در اساس براین �گیرد. م قرار بررس مورد باال،

�پردازیم. م اصل نتای بیان به ٣ بخش در �شود. م آورده مقاله این

تعاریف ٢

و x ↑ با را (x(١), . . . , x(n)) صعودی شت جای ،x = (x١, . . . , xn) ∈ Rn بردار هر برای

مجموعه از دلخواه شت جای τ اگر �دهیم. م نشان x ↓ با را (x[١], . . . , x[n]) نزول شت جای

�دهیم. م نشان xoτ با را (xτ(١), . . . , xτ(n)) اه آن باشد، {١,٢, . . . , n}

باشند، G و F �های توزی تاب با ترتیب به پیوسته تصادف متغیرهای Y و X کنید فرض تعریف١.٢.

اه آن

tها، همه�ی برای هرگاه ،(X ≤st Y ) است معمول تصادف ترتیب نظر از Y از تر کوچ X (i)

باشد، F̄ (t) ≤ Ḡ(t)

هر برای هرگاه ،(X ≤icx(icv) Y ) است (مقعر) محدب صعودی ترتیب نظر از Y از تر Xکوچ (ii)

باشند، متناه �ها ریاض امید که طوری باشد، E[ϕ(X)] ≤ E[ϕ(Y )] ،ϕ (مقعر) محدب صعودی تاب

صعودی Ḡ(x)/F̄ (x) هرگاه ،(X ≤hr Y ) است خطر نرخ ترتیب نظر از Y از تر کوچ X (iii)

باشد. x ∈ (∞,max(uX , uY )) برای

�کومار شانت و د شی و (٢٠٠٢) استویان و مولر به تصادف ترتیب�های درباره�ی بیشتر جزئیات برای
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کنید. مراجعه (٢٠٠٧)

،t ∈ (٠,+∞) برای هرگاه گوییم، نوا n-ی را (٠,+∞) روی بر شده تعریف φ تاب

t در شده محاسبه مشتق k-امین φ(k)(t) و φ(٠)(t) = φ(t) آن در که باشد، (−١)kφ(k)(t) ≥ ٠

باشد. k = ١, . . . , n برای

φ(٠) = ١ φبا : [٠,+∞) → (٠,١] نوا n-ی تاب برای (٢٠٠٩ نسهوا، و �نیل (م تعریف٢.٢.

مفصل تاب را C(u١, . . . , un) = φ(φ−١(u١) + . . . + φ−١(un)) تاب limt→∞ φ(t) = ٠ و

گوییم. φ مولد با ارشمیدس

هرگاه گوییم (x,λ) روی بر (AI) صعودی-مرتب g(x,λ) : Rn ×Rn → R تاب تعریف٣.٢.

و ،g(x,λ) = g(xoτ ,λoτ ) ،τ شت جای هر برای .١

باشد. g(x ↓,λ ↑) ≤ g(x ↓,λoτ ) ≤ g(x ↓,λ ↓) ،τ شت جای هر برای .٢

،١ ≤ i < j ≤ n برای کنید فرض

τij(x١, . . . , xi, . . . , xj , . . . , xn) = (x١, . . . , xj , . . . , xi, . . . , xn).

f(x) ال چ تاب ∞∫تعریف٢.۴.
t

[f(x) − f(τij(x))dxj ≥ ٠ اگر است، i < j با (i, j) به نسبت UTPD ویژگ دارای (i)

باشد. برقرار ثابت xi هر و xi ≤ t همه�ی ∫برای t
−∞[f(x)− f(τij(x))dxj ≥ ٠ اگر است، i < j با (i, j) به بنسبت LTPD ویژگ دارای (ii)

باشد. برقرار ثابت xi هر و xi ≤ t همه�ی برای

g(x,λ) مقدار حقیق تاب کنید فرض ((٣.١ نتیجه ،١٩٨٨) اران هم و (بولند .۵.٢ قضیه�ی

ال چ تاب دارای X = (X١, . . . , Xn) تصادف بردار و باشد (x,λ) روی بر صعودی-مرتب

که ام هن است برقرار g(X,λ) ≥st g(X, τij(λ)) رابطه اه آن باشد. f(x) صعودی-مرتب

�باشد. م λi ≤ λj ،١ ≤ i < j ≤ n برای

(AD)AI ،g(x,λ) : Rn×Rn → R فرضکنید ((٣.٢ قضیه ،٢٠١۵) یو و (ل قضیه�ی٢.۶.

دارای (i < j) i > j با (i, j) زوج هر برای X تصادف بردار ال چ تاب و باشد (x,λ) روی بر

g(x,λ)− g(x, τij(λ)) و g(x,λ) اگر ،(i, j) زوج برای باشد. (UTPI) UTPD خصوصیت
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رابطه اه آن است، λi ≥ (≤)λj که ام هن باشند xj ≤ xi در صعودی

g(X,λ) ≥icx (≤icx)g(X, τij(λ))

�باشد. م λi ≥ λj که ام هن است برقرار

ارشمیدس بقای مفصل تاب دارای X کنید فرض ((٣.٢ نتیجه ،٢٠١۵) یو و (ل .٧.٢ قضیه�ی

،١ ≤ i, j ≤ n برای اه آن کند. صدق ۶.٢ قضیه شرایط در g(x,λ) و باشد -محدب ل مولد با

λi ≥ λj که ام هن �دهد م نتیجه را g(X,λ) ≥icx (≤icx)g(X, τij(λ)) رابطه Xi ≥hr Xj

است.

اصل نتای ٣

�گیریم م نظر در را زیر مساله ما بخش این در

min
(d,l)∈sn(d,l)

E

[
u

(
w −

n∑
i=١

[(Xi − di)+ ∧ li]

)]
,

معادل باال مساله است. بیمه شرکت سرمایه w و بیمه شرکت صعودی و مقعر مطلوبیت تاب u آن در که

با است

max
(d,l)∈sn(d,l)

E

[
ũ

(
n∑
i=١

[(Xi − di)+ ∧ li]

)]
, (٢)

مساله جواب l∗ = (l∗١, . . . , l
∗
n) کنید فرض است. صعودی و محدب ũ(x) = −u(w−x) آن در که

هستند. d′ با برابر و ثابت ها di که ام هن باشد (٢)

اه آن ،g(x١, x٢, l١, l٢) = [(x١ − d′)+ ∧ l١] + [(x٢ − d′)+ ∧ l٢] کنید فرض .١.٣ لم

است. (x١, x٢, l١, l٢) روی بر AI تاب ی g(x١, x٢, l١, l٢) (i)

هستند، x١ ≤ x٢ در صعودی g(x١, x٢, l١, l٢) − g(x١, x٢, l٢, l١) و g(x١, x٢, l١, l٢) (ii)

باشد. l١ ≤ l٢ که ام هن
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است. AI تاب ی g(x١, x٢, l١, l٢) �دهیم م نشان ابتدا در (i) برهان.

g(x١, x٢, l١, l٢) = [(x١ − d′)+ ∧ l١] + [(x٢ − d′)+ ∧ l٢]

=



٠, x١ ≤ x٢ ≤ d′,

x٢ − d′, x١ ≤ d′ ≤ x٢ ≤ d′ + l١,

x٢ − d′, x١ ≤ d′ ≤ d′ + l١ ≤ x٢ ≤ d′ + l٢,

l٢, x١ ≤ d′ ≤ d′ + l١ ≤ d′ + l٢ ≤ x٢,

x١ − d′ + x٢ − d′, d′ ≤ x١ ≤ x٢ ≤ d′ + l١ ≤ d′ + l٢,

x١ − d′ + x٢ − d′, d′ ≤ x١ ≤ d′ + l١ ≤ x٢ ≤ d′ + l٢,

x١ − d′ + l٢, d′ ≤ x١ ≤ d′ + l١ ≤ d′ + l٢ ≤ x٢,

l١ + x٢ − d′, d′ ≤ d′ + l١ ≤ x١ ≤ x٢ ≤ d′ + l٢,

l١ + l٢, d′ ≤ d′ + l١ ≤ x١ ≤ d′ + l٢ ≤ x٢,

l١ + l٢, d′ ≤ d′ + l١ ≤ d′ + l٢ ≤ x١ ≤ x٢,

g(x١, x٢, l٢, l١) = [(x١ − d′)+ ∧ l٢] + [(x٢ − d′)+ ∧ l١]

=



٠, x١ ≤ x٢ ≤ d′,

x٢ − d′, x١ ≤ d′ ≤ x٢ ≤ d′ + l١,

l١, x١ ≤ d′ ≤ d′ + l١ ≤ x٢ ≤ d′ + l٢,

l١, x١ ≤ d′ ≤ d′ + l١ ≤ d′ + l٢ ≤ x٢,

x١ − d′ + x٢ − d′, d′ ≤ x١ ≤ x٢ ≤ d′ + l١ ≤ d′ + l٢,

x١ − d′ + l١, d′ ≤ x١ ≤ d′ + l١ ≤ x٢ ≤ d′ + l٢,

x١ − d′ + l١, d′ ≤ x١ ≤ d′ + l١ ≤ d′ + l٢ ≤ x٢,

x١ − d′ + l١, d′ ≤ d′ + l١ ≤ x١ ≤ x٢ ≤ d′ + l٢,

x١ − d′ + l١, d′ ≤ d′ + l١ ≤ x١ ≤ d′ + l٢ ≤ x٢,

l٢ + l١, d′ ≤ d′ + l١ ≤ d′ + l٢ ≤ x١ ≤ x٢,

است، g(x١, x٢, l١, l٢) ≥ g(x١, x٢, l٢, l١) ،l١ ≤ l٢ و x١ ≤ x٢ هر برای که �شود م مشاهده

�باشد. م (x١, x٢, l١, l٢) روی بر AI تاب ی g(x١, x٢, l١, l٢) بنابراین
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g(x١, x٢, l١, l٢)− و g(x١, x٢, l١, l٢)،x١ ≤ x٢ هر برای که نمود مالحظه �توان م سادگ به (ii)

□ باشد. l١ ≤ l٢ که ام هن است، x٢ در صعودی g(x١, x٢, l٢, l١)

صورت به شده تعریف k : Rn ×Rn → تاب .٢.٣ لم

k(x, l) =
n∑
i=١

[(xi − d′)+ ∧ li]

است. AI

که �گیریم م نتیجه ،(i) ١.٣ لم و (١٩٨٨) پروشان و بولند در (b)٢.۵ گزاره از استفاده با برهان.

n∑
i=١

g(xi, li) =

n∑
i=١

[(xi − d′)+ ∧ li]

□ است. (x, l) روی بر AI

تاب ũ که ام هن باشد. AI توام ال چ تاب دارای (X١, . . . , Xn) کنید فرض .٣.٣ قضیه�ی

صدق ١ ≤ i < j ≤ n برای l∗i ≤ l∗j در بایست ،(٢) مساله جواب l∗ اه آن باشد، صعودی مطلوییت

باشند. d′ با برابر و ثابت ها di که ام هن کند،

داریم ما ،٢.٣ لم استفاده با برهان.

n∑
i=١

g(xi, li) =

n∑
i=١

[(xi − d′)+ ∧ li]

،li ≤ lj و ١ ≤ i, j ≤ n برای ،۵.٢ قضیه از استفاده با است. (x, l) روی بر AI

n∑
i=١

[(Xi − d′)+ ∧ li] ≥st [(Xi − d′)+ ∧ lj ] + [(Xj − d′)+ ∧ li]

+
n∑

k/∈{i,j}

[(Xi − d′)+ ∧ li].

□ �آید. م بدست دلخواه نتیجه و است l∗i ≤ l∗j ،i < j برای که �گیریم م نتیجه باال رابطه از
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تاب ũ اگر باشد. -محدب ل مولد با ارشمیدس بقای مفصل تاب Xدارای کنید فرض قضیه�ی٣.۴.

�دهد م نتیجه ،Xi ≥hr Xj اه آن باشد، (٢) مساله جواب l∗ اگر باشد، صعودی و محدب مطلوییت

باشند. d′ با برابر و ثابت ها di که ام هن است، l∗i ≥ l∗j ،١ ≤ i, j ≤ n برای که

،٢.٣ لم از استفاده با است. xi در صعودی g(x, l) =
∑n
i=١[(xi − d′)+ ∧ li] برهان.

�باشد، م li ≤ lj که ام هن ١.٣ لم از استفاده با همچنین است. (x, l) روی بر AI تاب g(x, l)

بنابراین و است xi ≤ xj برای xj در صعودی g(xi, xj , li, lj)− g(xi, xj , lj , li)

g(x, l)− g(x, τij(l)) = [(xi − d′)+ ∧ li] + [(xj − d′)+ ∧ lj ]

−[(xi − d′)+ ∧ lj ]− [(xj − d′)+ ∧ li]

صدق li ≤ lj برای ۶.٢ قضیه شرایط در g(x, l) لذا است. li ≤ lj برای xi ≤ xj در صعودی

رابطه li ≥ lj و Xi ≥hr Xj ،١ ≤ i, j ≤ n برای ،٧.٢ قضیه از استفاده با بنابراین �کند. م
n∑
i=١

[(Xi − d′)+ ∧ li] ≥icx [(Xi − d′)+ ∧ lj ]

+[(Xj − d′)+ ∧ li] +
n∑

k/∈{i,j}

[(Xi − d′)+ ∧ li].

□ �آید. م بدست دلخواه نتیجه و است l∗i ≥ l∗j ،١ ≤ i, j ≤ n برای لذا �دهد. م نتیجه

نتیجه�گیری و بحث

بیمه شرکت منظر از را الیه�ای بیمه�نامه�� قرارداد n برای l حد مقدار ن مم تخصیص بدترین مقاله این در

n ،X١, . . . , Xn اگر باشد. سان ی قراردادها تمام برای کسری�پذیر مقدار که ام هن �کنیم م بررس

پوشش تحت الیه�ای بیمه قرارداد با کدام هر که باشند صعودی-مرتب ال چ تاب با نامنف تصادف متغیر

صدق ١ ≤ i < j ≤ n برای l∗i ≤ l∗j در بایست حدها ن تخصیصمم بدترین اه آن باشند، گرفته قرار

با ارشمیدس بقای مفصل تاب Xدارای اگر عالوه، به باشند. d′ با برابر و ثابت ها di که ام هن کند،

بایست ن مم تخصیص بدترین اه آن باشد، Xi ≥hr Xj ،١ ≤ i, j ≤ n برای و -محدب ل مولد

باشند. d′ با برابر و ثابت ها di که ام هن کند، صدق l∗i ≥ l∗j در ١ ≤ i, j ≤ n برای
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بورساوراق در بان شاخصگروه معرضخطر ارزشدر تحلیل
نامتقارن توان آرچ مدل�های از استفاده با تهران بهادار

دورودی٢ حسن محمد امیری١، اسماعیل

ایران قزوین، (ره)، خمین امام الملل بین اه دانش آمار، ١گروه

ایران قزوین، رجا، آموزشعال ٢موسسه

پهن دم�های دارای غالبا ، مال زمان سری�های بازده مخصوصا زمان سری�های از بسیاری توزی یده: چ

�کنند، م فرض نرمال را خطا توزی که مدل�های با زمان سری�های ونه این مدل�سازی بنابراین هستند.

سری�های مدل�سازی برای �رسد م بنظر نامتقارن توان آرچ مدل�های خانواده نباشند. مناسب است ن مم

شاخص بازده به مربوط داده�های از استفاده با تجرب مطالعه�ی ی در باشند. مناسب پهن دم�های با زمان

آرچ مدل�های خطر معرض در ارزش پیش�بین دقت تهران، بهادار اوراق بورس در بان گروه روزانه�ی

که گرفته�اند قرار مقایسه مورد -استیودنت ت و نرمال توزی دارای خطای از استفاده با نامتقارن توان

است. داده نشان را بیشتری دقت -استیودنت ت خطای توزی با نامتقارن توان آرچ مدل

روزانه شاخص -استیودنت، ت توزی نامتقارن، توان آرچ خطر، معرض در ارزش کلیدی: واژه�های

. بان گروه

مقدمه ١

دارد. مال زمان سری�های � توزی بررس به اختصاص مال ریاضیات حوزه در فراوان پژوهش�های

نسبت پهن�تری دم�های سهام بازده�های توزی که دهند م نشان (١٩۶۵) فاما و (١٩۶٣) مادلبورت

پیشنهاد سهام بازده�های برای غیر�نرمال پایدار توزی ی (١٩۶٣) مادلبورت دارند. نرمال توزی به

در (١٩٨٧) بولیرسلیو سپس و (١٩٧۴) گوندس و برگ بالت نیست. متناه آن واریانس که �کند، م
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کردند، معرف سهام بازده�های مدلسازی برای را -استیودنت ت توزی ،ARCH مدل�های مطاله�ی ی

است. پهن دم�های با معین واریانس ی دارای که

خالصه اطمینان از معین سط ی با را هدف افق ی در زیان بدترین ،(V aR) معرضخطر در ارزش

�کند. م بیان اختصار به �شود م مواجه آن با موسسه ی که را بازار کل ریس و �کند، م

تاثیر درک و بحران حرکت احتمال دقیق پیش�بین که نمود اشاره توان م ،V aR اهمیت مورد در

روش�های که کسان معموال که آنجا از دارد. ریس مدیران برای زیادی اهمیت بازار بحران رویدادهای

مال شاخص ی V aR خطر معرض در ارزش برآورد برای �کنند، م ارائه بحران ریس اندازه�گیری

را خاص روش ی بازار بحران رویدادهای بین پیش بنابراین است، پایدار بازار رفتار که نند می فرض

تمرکز که داد قرار استفاده مورد V aR برآورد برای �توان م را ردی روی �طلبد. م ریس مدیران سوی از

باشد. بازده زمان سری توزی دم مدل�سازی روی آن

- ت و نرمال خطای توزی با نامتقارن توان ARCH مدل�های که است آن پژوهش این هدف

مدل و داده برازش تهران بهادار اوراق بورس بازار در بان گروه شاخص روزانه بازده به را استیودنت

اساس بر خطر معرض در ارزش محاسبه�ی با را روزانه ضرر ماکزیمم سپس دهد. قرار بررس مورد را ها

مورد را مدل�ها از ی هر اعتبار متفاوت، رد عمل معیارهای از استفاده با سرانجام و نماید محاسبه مدلها

دهد. قرار سنجش

است: زیر شرح به پژوهش این در مطالب بیان ترتیب

به اختصاص سوم بخش شده، پرداخته نامتقارن توان APARCH مدل معرف به دوم بخش در

گردیده توصیف آنها آماری خصوصیات و داده�ها چهارم بخش در دارد، خطر معرض در ارزش معرف

بخش و پردازد م معرضخطر در ارزش محاسبه�ی و ها داده به مدل�ها برازش شرح به پنجم بخش است،

دارد. پیشنهادات و گیری نتیجه به اختصاص نیز آخر

نامتقارن ARCHتوان مدل ٢

که نمودند معرف را (PARCH) توان آرچ مدل از جدید دسته�ی ی (١٩٩٣) اران هم و دین

اران هم و دین که عام توان گارچ مدل در کرد. برآورد بهینه نحو به را مدل توان پارامتر توان م
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شود: � م تعریف زیر فرم به σt نمودند معرف (١٩٩٣)

σdt = α٠ +
p∑
i=١

αi
(
|εt−i|+ γ(i)εt−i

)d
+

q∑
i=١

βiσ
d
t−i (١)

توان پارامتر d و هستند اهرم پارامترهای ها γi هستند، GARCH استاندارد پارامترهای βi و αi که

شواهد زیرا نیست، متقارن بازار در ابداع عوامل به تالطم پاس که است براین فرض (١ ) مدل در است.

سان ی تالطم است ن مم دارند سان ی بزرگ که منف و مثبت های بازده که هستند این از حاک تجرب

وارد مدل در را بازار مثبت و منف های شوک γi پارامتر (١) مدل در .(١٩٩١) نلسون باشند، نداشته

معمول GARCH شرط واریانس مدل به تبدیل مدل شود، فرض γi = ٠ و d = ٢ اگر کنندو م

شد. خواهد

نوشت: توان م زیر صورت به را APARCH(١,١) سادۀ مدل (١) رابطه از استفاده با

rt = σtϵt

σdt = α٠ + α١(|ϵt−١|+ γ١ϵt−١)d + β١σdt−١

(٢)

شود م فرض معموال و است شرط واریانس معادله دوم معادله و مشاهده معادله اول معادله (٢) در

توزی ی از ها ϵt (٢) مدل در ها مانده توزی پهن دم گرفتن نظر در منظور به است. ϵt ∼ N(٠,١)

میشوند. انتخاب ν,١,٠ پارامترهای با -استیودنت ت

معرضخطر ارزشدر ٣

به دارد اشاره که است (V aR) خطر معرض در ارزش معیار ریس گیری اندازه معروف معیار ی

افق ی در �رود م انتطار که است برآمدی بدترین ر دی عبارت به شاخص، ی بازده برآورد بدترین

دهد. رخ معین اطمینان سط با زمان

پارامتر ی تالطم چون میدهد. ارائه را تجرب توزی ی دمهای از برآوردی V aR ، کل حالت در

وقت مال شاخص ی بازده تالطم پارامتر نمودن مشخص بنابراین است، V aR های مدل برای کلیدی

را تالطم بتواند که صحی مدل انتخاب است، اهمیت دارای شوند م اجرا یا آزمون V aR مدلهای که

است. اهمیت حائز نماید برآورد
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�کنیم: م تعریف (٣) رابطه صورت به V aRα,t+١|t نماد با را V aR

Pr(rt+١ ≤ V aRα,t+١|t) = α (٣)

�شود: م محاسبه (۴) رابطه از V aRα,t+١|t اینصورت در باشد، r ∼ N(µ, σ٢) اگر

V aRα,t+١|t = µt + Zασt+١|t (۴)

است. استاندارد نرمال توزی α٪ داری معن سط در چپ چندک Zα که

�شود: م محاسبه (۵) رابطه از V aR -استیودنت، ت خطای با APARCH مدل برای

V aRα,t+١|t = µt + stα,νσt+١|t (۵)

(برآوردشدۀ) تعداد با استانداردشده استیودنت t توزی α٪ داری معن سط در چپ چندک stα,ν که

است. تالطم جلو به گام ی بین پیش σt+١|t (۵) و (۴) روابط در است. ν آزادی درجه�

آنها آماری خصوصیات و داده�ها معرف ۴

است. تهران بهادار اوراق بورس در بان گروه روزانه شاخص پژوهش این در استفاده مورد های داده

مشاهده ٢٠١٠ با زمان سری که باشد م ٩۶/٠١/٢٣ تا ١٣٨٧/٠٩/١۶ زمان بازه به مربوط ها داده

برون بین پیش دقت سنجش برای آخر ی داده ١٠٠٠ از و مدل برازش برای اول ی داده ١٠١٠ از است.

است. شده استفاده ای نمونه

است. شده داده نشان rt با آن بازده و st با بان گروه روزانه شاخص

صورت به بازده گرفت. خواهد قرار استفاده مورد بان شاخص روزانه بازده ها داده نمودن مانا برای

شود. م تعریف زیر

rt = ١٠٠ ln

(
st
st−١

)
(۶)

زمان بازه ط بان گروه شاخص بازده�های به مربوط توصیف آماره�های دهنده�ی نشان ١ جدول

غیر مقادیری میانه و ین میان میشود دیده ١ جدول در که همانطور است. ٩۶/٠١/٢٣ تا ١٣٨٧/٠٩/١۶

صفر از بزرگتر شده محاسبه چول است. بازده نامتقارن توزی دهنده��ی نشان که دارند متفاوت و صفر
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. بان گروه روزانه شاخص بازده زمان سری آماری خصوصیات :١ جدول

کشیدگ چول معیار انحراف میانه ین میان Min Max متغیر نام

١١٫ ٧۴٧٧۶ ٠٫ ٢١١١٨٠٣ ١٫ ٠۶١٠٩۵ −٠٫ ٠٢٨۵۴ ٠٫ ٠٨۴۵٧ −١٠٫ ١٩ ٩٫ ٠٧١ rt

. مانای برای واحد ریشه آزمون :٢ جدول

بحران مقدار ADF ERS

١٪ −٢٫ ۵٨ −٢٫ ٧۵

۵٪ −١٫ ٩۵ −١٫ ٩۴

١٠٪ −١٫ ۶٢ −١٫ ۶٢

آزمون آماره مقدار −٢٧٫ ۶٠ −١٢٫ ٠١

بیشتر کشیدگ مقدار است. نرمال توزی از تر کشیده ها بازده توزی که است آن دهنده�ی نشان و است

دنباله�ی از پهن�تر بازده توزی دنباله�ی نیز و باشد م باالتر نرمال قله از که دارد این از نشان که است ٣ از

دارد. مطابقت مال بازده�های های دنباله �های ویژگ با که است نرمال توزی

الیوت- یرانه�تر سخت آزمون و (ADF ) یافته تعمیم -فولر دی آزمون دو از مانای بررس منظور به

واحد ریشه آزمون نتیجه ٢ جدول است. شده استفاده مانای آزمون جهت (ERS) روتنبرگ-استوک

نشان را ERS آزمون و یافته تعمیم فولر دی آزمون از استفاده با بان شاخص بازده زمان سری برای

بنابر �شود، م رد واحد ریشه بودن دارا صفر فرض ١٪ سط در شود م مشاهد که طور همان دهد. م

�باشد. م مانا بان گروه شاخص بازده زمان سری که گرفت نتیجه �توان م این

ناهمسان وجود بررس به لذا است، ARCH اثر وجود بر دلیل واریانس ناهمسان وجود که آنجا از

ل ان توسط که (LM) الگرانژ ضریب آزمون از واریانس ناهمسان تشخیص برای پردازیم. م واریانس

مقدار چون است. ١−١٠∗٢٫٢۶ آزمون P − value مقدار کنیم. م استفاده شده، مطرح (١٩٨٢)

اثر بنابراین میشود. رد ARCH اثر وجود عدم یعن صفر فرض باشد ٠٫٠۵ از کمتر P − value

دارد. وجود ARCH
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مدل�ها پارامترهای برآورد :٣ جدول

پارامتر فرض با APARCH بافرض APARCH بافرض GARCH بافرض GARCH

نرمال توزی -استیودنت ت توزی نرمال توزی -استیودنت ت توزی

µ ٠٫ ٠٣۵۴٩ −٠٫ ٠٣٣٨٧٠ ٠٫ ٠٢١١٢ −٠٫ ٠٣۵۵۵

(٠٫ ٠١٩۴٧) (٠٫ ٠١٠١۴٣) (٠٫ ٠٢٠٠٣) (٠٫ ٠٠٩٠١٩)

α٠ ٠٫ ٠٨٠۶٨ ٠٫ ٠١۴١١٩ ٠٫ ١٢٠٣٢ ٠٫ ٠٠٢٢٢٩

(٫ ٠٢٠٣٩) (٠٫ ٠٠۶٨٩۵) (٠٫ ٠١٨٣۵) (٠٫ ٠٠١۴٠۴)

α١ ٠٫ ١٢۵٢١ ٠٫ ٢١٩٠٨٩ ٠٫ ٢٢٠٧٢ ٠٫ ٣۴٠٨٩٣

(٠٫ ٠٣٧١٧) (٠٫ ٠٣٣٢٣٩) (٠٫ ٠٣۵۵٠) (٠٫ ٠۶۴۴٧۶)

γ −٠٫ ٢٣٢١۴ −٠٫ ١۴٨٩٠٠ −−−− −−−−

(٠٫ ٠٧٩٠٨) (٠٫ ٠۶٠٠٨٣)

β١ ٠٫ ٧٨۴١۴ ٠٫ ٧٨۴١۴ ٠٫ ۶٧٧٣۴ ٠٫ ٧٩۵٩٧١

(٠٫ ٠۴٧٩) (٠٫ ٠۴٧٠٩) (٠٫ ٠۴٢٩٢) (٠٫ ٠٢٣۵۶٨)

d ٢٫ ٠٠٠٠٠ ٠٫ ٧٨٨٠١۴ −−−− −−−−

(٠٫ ١٨٣٣٣) (٠٫ ١۶۵۴۴٨)

AIC ٢٫ ۶۵۶٢۵٧ ٢٫ ٢٨۴٩٣٣ ٢٫ ۶۶١٨٩٩ ٢٫ ٣٠٠٧۵٨

BIC ٢٫ ۶٧٣٠٠۵ ٢٫ ٣٠۴۴٧٢ ٢٫ ۶٧٣٠۶۴ ٢٫ ٣١۴٧١۴

معرضخطر ارزشدر محاسبه و ها داده به ها برازشمدل ۵

روزانه بازده زمان سری در شرط واریانس ناهمسان ی پدیده یا ARCH اثر وجود از اطمینان بعداز

داده به -استیودنت ت و نرمال �های توزی فرض با GARCH(١,١) و APARCH(١,١) مدل�های

است. شده داده نشان ٣ جدول� در آنها معیار اشتباه همراه به ها مدل های پارامتر برآورد نتیجه که برازش ها

م قرار سنجش مورد را هرمدل برازش وی نی که BIC و AIC های معیار مقدار ٣ جدول پایین در

مقدار -استیودنت ت توزی با APARCH مدل میشود مشاهده که همانطور است. شده داده نشان دهند

است. بهتری برازش دارای مدل این میدهد نشان که دارد، ر دی مدلهای به نسبت کمتری BIC و AIC

بین پیش و محاسبه برای کرد. محاسبه V aR برآورد برای را ها تالطم شاخص �توان م بعد درمرحله
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تخمین برای شوند. محاسبه ها تالطم مدل چهار این با ابتدا داریم نیاز (V aR) خطر معرض در ارزش

شاخص بازده زمان سری های داده ،GARCH و APARCH مدلهای از استفاده با (σt) شاخص

١٠٠تای غلطان پنجره�ی ی از سپس �شود. م مدلسازی کل ی داده از٢٠١٠ اول ی داده ١٠١٠ برای

محاسبه اول داده�ی برای σt داده ١٠٠ این با که صورت این به نیم. می استفاده آخر داده�ی ١٠٠٠ برای

ی همه برای آخر تا کار واین کرده حرکت جلو به رو پنجره سپس �شود. م سنجیده واقعیت با و �شود م

�شود. م آزمون داده ١٠٠٠

توزیعهای روی APARCH و GARCH مدلهای کارای آزمون نتای ١.۵

V aR بین پیش -استیودنتدر ت و نرمال

از ،(V aR) ریس معرض در ارزش تخمین در شده استفاده های مدل سنج اعتبار برآورد منظور به

دارای (LR) کوپی احتمال نسبت است. شده استفاده کوپی احتمال های ست ش نسبت آزمون

است: زیر آماره دارای و بوده آزادی درجه ی با -مرب خ توزی

LR = ٢ ln

(
V f (١− V )T−f

αf (١− α)T−f

)
زیان از واقع زیان که دفعات تعداد ) ها ست ش تعداد f ، احتمال نسبت همان LR باال، معادله در

V و V aR مدل توسط شده انجام های بین پیش کل تعداد T است)، بزرگتر V aR توسط شده برآورد

شده محاسبه LR که زمان آزمون این در باشند. م V aR مدل نظر مورد خطای سط α و ست ش نسبت

صورت این در باشد، مرب - خ توزی از شده استخراج بحران مقدار از بیشتر مدل های داده براساس

مقدار که حالت (یعن مدل بین پیش خطای درصد که نمود ادعا توان م نظر مورد اطمینان سط در

خواهد (α) شده تعیین خطای سط میزان به حداکثر ( باشد واقع مقدار از بیشتر شده بین پیش زیان

.(١٩٩۵) کوپی بود، خواهد برخوردار V aR بین پیش در مناسب اعتبار از مدل و بود

توزیعهای روی هرکدام APARCH و GARCH یعن مدل چهار هر در نوسانات برآورد از بعد

،٩٩٪ اطمینان سط سه در خطر معرض در ارزش R افزار نرم ی وسیله به -استیودنت ت و نرمال

ستهای ش نسبت آزمون با سپس و شد بین پیش مدل چهار هر برای روزانه صورت به ٩۵٪ ،٩٧٫۵٪

است. شده داده نمایش ۴ جدول در نتای که شد بررس مدل هر کارای کوپی

ان ام این ند، می تعریف را آری/خیر مشاهدات از توال ی تجرب ست ش نرخ محاسبۀ که آنجا از
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. V aR برآورد در مدلها برای کوپی ست ش نسبت آزمون از حاصل نتای :۴ جدول

صفر فرض رد P − V alue دو کای توزی بحران مقدار LR آماره اطمینان سطوح

NO ٠٫ ۵٣٨ ۶٫ ۶٣۵ ٠٫ ٣٨ ٩٩٪

NO ٠٫ ۵٣۵ ۶٫ ۶٣۵ ٠٫ ٣٨۵ ٩٧٫ ۵٪

NO ٠٫ ٨٨۴ ۶٫ ۶٣۵ ٠٫ ٠٢١ ٩۵٪

NO ٠٫ ٠٧٩ ۶٫ ۶٣۵ ٣٫ ٠٩۴ ٩٩٪

NO ٠٫ ٠٨۶ ۶٫ ۶٣۵ ٢٫ ٩۵٣ ٩٧٫ ۵٪

NO ٠٫ ٧٧٣ ۶٫ ۶٣۵ ٠٫ ٠٨٣ ٩۵٪

NO ١ ۶٫ ۶٣۵ ٠٫ ٠٠٠ ٩٩٪

NO ٠٫ ۶٨٩ ۶٫ ۶٣۵ ٠٫ ١۶ ٩٧٫ ۵٪

NO ٠٫ ۶۶۶ ۶٫ ۶٣۵ ٠٫ ١٨۶ ٩۵٪

NO ٠٫ ٠٣ ۶٫ ۶٣۵ ۴٫ ٠٧٠۶ ٩٩٪

NO ٠٫ ٠۵١ ۶٫ ۶٣۵ ٣٫ ٨٠٢ ٩٧٫ ۵٪

NO ٠٫ ٨٨۴ ۶٫ ۶٣۵ ٠٫ ٠٢١ ٩۵٪

مدل

GARCH

باتوزی

normal

GARCH

باتوزی

t− student

APARCH

باتوزی

normal

APARCH

باتوزی

t− student

و است ست ش نرخ f آن در که کرد، آزمایش H١ : f ̸= α برابر در را H٠ : f = α که دارد وجود

روشهای با V aR تخمین میشود مشاهده ۴ جدول در که همانطور است. شده تعریف اطمینان سط α

٩٧٫۵٪ و ٩٩٪ اطمینان سط در مدلها همه�ی و شد بررس کوپی ست نسبتش آزمون توسط مختلف

�باشند. م ا ات قابل ٩۵٪ و

است کرده بین پیش بهتر مدل کدام اطمینان سط هر در که �پردازیم م موضوع این بررس به حال

بازه ی در خطر معرض در ارزش برآورد در مدل ی های موفقیت تعداد اگر دارد. بیشتری کارای و

جدول است. باالتری بین پیش سنجش قدرت دارای مدل آن باشد، بیشتر ر دی مدل به نسبت زمان

وضوح به است. تست بار ١٠٠٠ در اطمینان سط هر در مدل هر ست�های ش تعداد دهنده نشان ۵

مدل همچنین و دارند بقیه با داری معن اختالف -استیودنت ت توزی با مدل�های کارای که �بینیم م

که است الزم ته ن این به توجه است. کرده بین پیش بهتر و دقیقتر GARCH به نسبت APARCH

ندارند. ر دی ی با محسوس فرق مدلها پایین�تر اطمینان سطوح در
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. V aR ست�ها ش تعداد با مختلف سطوح در مدلها رد عمل مقایسه :۵ جدول

٩٩٪ ٩٧٫ ۵٪ ٩۵٪ مدل اطمینان/ سط

١٢ ٢٢ ۴٩ نرمال باتوزی GARCH

۵ ١٧ ۵٢ -استیودنت ت باتوزی GARCH

١٠ ٢٧ ۵٣ نرمال باتوزی APARCH

۴ ١۶ ۴٩ -استیودنت ت باتوزی APARCH

پیشنهادات و نتیجه�گیری

بین پیش برای -استیودنت ت و نرمال خطای �های توزی با ARCH خانواده�ی مدل�های بررس دراین

قرار استفاده مورد تهران بهادار اوراق بورس در بان گروه شاخص روزانه بازده خطر معرض در ارزش

دارای -استیودنت ت توزی با APARCH مدل که �دهد م نشان مدل برازش معیارهای است. گرفته

مقدار که �دهد م نشان مدل�ها با شده محاسبه معرضخطر در ارزش بین پیش مقایسه است. بهتری برازش

است. بیشتری دقت دارای -استیودنت ت توزی با APARCH مدل با بین پیش

یا آمیخته نرمال خطای توزی با GARCH های مدل از که میشود پیشنهاد آینده پژوهش�های برای

شود. استفاده آستانه�ای GARCH مدل�های و مارکف زین ره با GARCH مدل�های
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——————————————————————————

مدل در دوم توان�های کم�ترین برآوردگرهای کامل سازگاری
منف زبرجمع وابسته خطای با خطا به آلوده توصیف رگرسیون

باغیشن حسین اقبال، ار ن ، کمن حبیب سمانه

ایران شاهرود، شاهرود، صنعت اه دانش آمار، گروه

برخ با وابسته تصادف متغیرهای از رده�ای ، منف زبرجمع وابسته تصادف متغیرهای یده: چ

مقاله، این در هستند. روزنتال ماکسیمال و کولموگوروف نمای نابرابری�های مانند پایه�ای �های ویژگ

تصادف متغیرهای کنار در را مستقل تصادف متغیرهای کامل رای هم نابرابری، دو این از استفاده با

برآوردگرهای کامل سازگاری ، شرایط تحت کاربرد، ی به�عنوان �دهیم. م قرار بررس مورد وابسته

منف زبرجمع وابسته خطای مولفه�های با خطا به آلوده توصیف رگرسیون مدل در دوم توان�های کم�ترین

�کنیم. م ارزیاب را نظری نتای رد عمل شبیه�سازی مطالعه ی با و بازگو را

ماکسیمال نابرابری کامل، سازگاری ، منف زبرجمع وابسته تصادف متغیرهای کلیدی: واژه�های

خطا. به آلوده توصیف رگرسیون کولموگوروف، نمای نابرابری روزنتال،

اولیه مفاهیم تعاریفو ١

رای هم نرخ تعیین در به�ویژه و ریاض آمار حدی، قضایای احتمال، در مهم نقش کامل رای هم

زیر صورت به (١٩۴٧) روبین و سو توسط بار اولین کامل رای هم مفهوم �کند. م ایفا برآوردگرها

شد. تعریف

راست، هم کامل Xبه�طور تصادف متغیر به {Xn, n ≥ ١} تصادف متغیرهای از دنباله�ای تعریف١.١.

باشیم داشته ε > ٠ هر ازای به اگر
∞∑
n=١

P (|Xn −X| > ε) <∞

۴۴



�دهیم. م نشان Xn
c.−→ X نماد با را آن و

(NSD) ١ منف زبرجمع وابسته تصادف متغیرهای وابسته، تصادف متغیرهای از پرکاربردی رده

قبل �باشد. م زبرجمع تواب آن پایه در که شد بیان (٢٠٠٠) هو توسط ابتدا وابست از نوع این است.

�پردازیم. م شد، بیان (١٩٧٧) کمپرمن توسط که زبرجمع مفهوم به وابست نوع این بیان از

x,y ∈ Rn هر برای اگر گویند زبرجمع را ϕ : Rn −→ R تاب تعریف٢.١.

ϕ(x ∨ y) + ϕ(x ∧ y) ≥ ϕ(x) + ϕ(y)

است. مؤلفه�ای �نیمم م ∧ و مؤلفه�ای ماکسیمم ∨ آن در که

هر برای اگر است، منف زبرجمع وابسته X = (X١, X٢, . . . , Xn) تصادف بردار .٣.١ تعریف

ϕ زبرجمع تاب

Eϕ(X١, X٢, . . . , Xn) ≤ Eϕ(X∗
١ , X

∗
٢ , . . . , X

∗
n)

هستند. توزی هم X∗
i و Xi ،i هر برای همچنین مستقل�اند. تصادف متغیرهای X∗

١ , X
∗
٢ , . . . , X

∗
n که

هر برای اگر گویند، NSD تصادف متغیرهای از دنباله�ای را {Xn, n ≥ ١} دنباله .۴.١ تعریف

باشد. NSD ،(X١, . . . , Xn) تصادف بردار ،n ≥ ١

اگر گویند، سطری NSD تصادف متغیرهای از آرایه�ای را {Xni, i ≥ ١, n ≥ ١} آرایه تعریف١.۵.

باشد. NSD ،{Xni, i ≥ ١} ،n ≥ ١ هر برای

دو بین که روابط مجموعه توصیف به و �کند م ایفا را مهم نقش آمار در نیز تصادف غلبه مفهوم

وو از تعریف ابتدا در ، تصادف غلبه بهتر هرچه فهم دلیل به �پردازد. م دارند، وجود توزی دو یا متغیر

�کنیم. م بیان را (٢٠٠۶)

آن بر X تصادف متغير که است تصادف متغیرهای از دنباله�ای {Xn, n ≥ ١} دنباله� .۶.١ تعریف

،n ≥ ١ و x ≥ ٠ هر برای به�طوری�که باشد موجود C مثبت ثابت اگر دارد، تصادف غلبه

P (|Xn| > x) ≤ CP (|X| > x).

١Negatively Superadditive Dependent
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NSD برایمتغیرهایتصادف نمای نابرابری�هایماکسیمالو ٢

تصادف متغیرهای از دنباله�ای ماکسیمم دم احتمال برای باال کران ی ماکسیمال، نابرابری�های در

نابرابری این از استفاده ، تصادف متغیرهای از دنباله�ای رای هم بررس برای رو، این از �آید. م به�دست

روزنتال ماکسیمال نابرابری مهم، ماکسیمال نابرابری�های جمله از �شود. م محسوب عموم روش ی

روزنتال نابرابری به که کرد ارایه استقالل حالت در را نابرابری (١٩٧٠) روزنتال بار اولین برای است.

شد. معروف

ارایه را کران�های دارند، تعلق وابست از خاص دسته�ای به که متغیرهای برای متعددی محققان

بیان ρ-آمیخته دنباله جزی مجموع برای را ماکسیمال نابرابری (١٩٩۵) شائو نمونه برای کرده�اند.

�کنیم. م بیان NSD تصادف متغیرهای برای را روزنتال ماکسیمال نابرابری ادامه در کرد.

تصادف متغیرهای از دنباله�ای {Xn, n ≥ ١} کنید فرض .((٢٠١۴) اران هم و (ون .١.٢ لم

وجود (p به (وابسته Cp مثبت ثابت .E|Xn|p < ∞ ،p ≥ ٢ برای و EXn = ٠ که باشد NSD

n ≥ ١ هر برای به�طوری�که دارد

E

(
max
١≤k≤n

∣∣∣∣∣
k∑
i=١

Xi

∣∣∣∣∣
p)

≤ Cp


n∑
i=١

E|Xi|p +

(
n∑
i=١

EX٢
i

) p
٢
 .

نابرابری احتمال، نظریه در برد. نام را کلموگروف نمای نابرابری �توان م ر دی مهم نابرابری�های از

متغیرهای از متناه مجموعه ی جزی مجموع برای احتمال ماکسیمال نابرابری ی کلموگروف

NSD تصادف متغیرهای گشتاورهای مقایسه برای مقاله این در مذکور نابرابری �باشد. م مستقل تصادف

و مستقل تصادف متغیرهای برای (١٩۶٣) کلموگروف �رود. م به�کار مستقل، تصادف متغیرهای و

آورد. به�دست را ماکسیمال نابرابری ،٠ ≤ p ≤ ١ پارامتر با برنول توزی از {Xn;n ≥ ١} هم�توزی

تصادف متغیرهای برای کلموگروف نمای نابرابری آن در که کرد بیان را قضیه�ای (٢٠٠٢) ولودین

از دنباله�ای برای را کلموگروف نابرابری (٢٠١۴) اران هم و شن است. آمده به�دست منف پیوندی

برای کلموگروف نمای نابرابری زیر در حال کردند. اثبات EXn = ٠ با ρ-آمیخته تصادف متغیرهای

�کنیم. م بیان را NSD تصادف متغیرهای

با NSD تصادف متغیرهای از دنباله�ای {Xn, n ≥ ١} کنید فرض .((٢٠٠٠) (شائو .٢.٢ لم
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هر برای آن�گاه ،Bn =
n∑
i=١

EX٢
i ،n ≥ ١ هر برای اگر باشد. متناه دوم گشتاور و صفر ین میان

داریم ،n ≥ ١ و x > ٠, y > ٠,٠ < η < ١

P

(
max
١≤k≤n

∣∣∣∣∣
k∑
i=١

Xi

∣∣∣∣∣ ≥ x

)
≤ ٢P

(
max
١≤k≤n

|Xk| > y

)
+

٢
١− η

exp

{
− x٢η

٢(xy +Bn)

}
.

NSD تصادف متغیرهای موزون مجموع�های کامل رای هم ٣

این �کنیم. م بررس را NSD تصادف متغیرهای از موزون مجموع ی کامل رای هم بخش این در

کمترین رگرسیون مدل در خطا به آلوده توصیف برآوردگرهای کامل سازگاری در کلیدی نقش مفهوم

�پردازیم. م آن به کامل به�طور بعد بخش در که �کند م ایفا NSD خطای جمالت با دوم توان�های

تصادف متغیرهای دوم درجه ل�های ش برای ماکسیمال نابرابری�های (٢٠١٠) اران هم و اقبال

ضعیف شرایط تحت را رای هم رتبه و بزرگ اعداد قوی قانون سپس دادند. قرار مطالعه مورد را NSD

نابرابری�های برخ (٢٠١١) اران هم و اقبال همچنین آوردند. به�دست rام، گشتاور بودن فرضموجود با

را NSD کراندار نواخت ی به�طور تصادف متغیرهای از دوم درجه ل�های ش برای کلموگروف احتمال

تصادفیده کامل رای هم نسخه�های از برخ �توان م نابرابری�ها این از استفاده با دادند. قرار مطالعه مورد

کرد. ارزیاب مناسب شرایط تحت را دوم درجه ل�های ش

موزون مجموع�های کامل رای هم برای (٢٠١۵) اران هم و ون که را زیر اساس نتیجه ادامه در

اثبات کلموگروف نمای و روزنتال ماکسیمال نابرابری�های از استفاده با ،NSD تصادف متغیرهای از

�کنیم. م ارایه کردند،

X تصادف متغیر که باشد NSD تصادف متغیرهای از دنباله�ای {Xn, n ≥ ١} کنید فرض .١.٣ لم

،n ≥ ١ هر برای و E|X|٢p <∞ که است موجود p > ٠ ی به�طوری�که دارد تصادف غلبه آن�ها بر

آن برای که باشد ثابت اعداد از آرایه�ای {ani, i ≥ ١, n ≥ ١} کنید فرض همچنین، .E(Xn) = ٠

و max
١≤i≤n

|ani| = O(n− ١
p ) که به�طوری باشد داشته وجود δ > ٠

n∑
i=١

|ani|p = O(n−δ) ٠ ≤ p ≤ ١
n∑
i=١

a٢ni = O((logn)−١) p > ١
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ε > ٠ هر برای این�صورت در
∞∑
n=١

P

(
max
١≤j≤n

∣∣∣∣∣
j∑
i=١

aniXi

∣∣∣∣∣ > ε

)
<∞.

مدل در دوم توان�های کمترین برآوردگرهای کامل سازگاری ۴

خطا به آلوده رگرسیون

به آلوده ساده خط رگرسیون مدل در را (LS) دوم توان�های کم�ترین برآوردگرهای بخشسازگاری این در

،EV رگرسیون مدل �دهیم. م قرار مطالعه مورد NSD خطای با �نامیم، م EV را آن اختصار به که خطا،

زیادی بسیار تأثیر �تواند م نمونه�گیری خطای که داد نشان او شد. بیان (١٩٨۵) دیتون توسط ابتدا در

LS رگرسیون مدل از �تر عمل �تواند م EV رگرسیون مدل و باشد داشته رگرسیون در پیش�گوی نتای در

�کند. م ارایه را دقیق�تری نتای و �شود م لحاظ نمونه�گیری خطای مدل این در زیرا باشد؛

�شود: م تعریف زیر به�صورت β و θ پارامترهای با ساده EV رگرسیون مدل تعریف۴.١.

ηi = θ + βxi + εi

ξi = xi + δi ١ ≤ i ≤ n (١)

برای و تصادف بردارهای (ε١, δ١), . . . , (εn, δn) نامعلوم، پارامترهای θ, β, x١, . . . , xn آن در که

هستند. پاس و آلوده توصیف متغیرهای مشاهدات ترتیب به ηi و ξi ،i = ١,٢, . . . , n هر

از: عبارتند β و θ پارامترهای LS برآوردگرهای

β̂n =

n∑
i=١

(ξi − ξ̄n)(ηi − η̄n)

n∑
i=١

(ξi − ξ̄n)٢

θ̂n = η̄n − β̂nξ̄n

(١٩٨۵) دیتون �شوند. م تعریف x̄n و δ̄n مشابه به�طور و η̄n =
n∑
i=١

ηi ،ξ̄n =
n∑
i=١

ξi آن در که

در داد. قرار بررس مورد EV رگرسیون مدل در را β و θ پارامترهای LS برآوردگرهای حدی رفتار

(١٩٩٧) سوی به �توان م مثال، برای داده�اند. انجام متنوع مطالعات نیز ری دی محققان راستا همین
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چن و لیو داد. نشان EV رگرسیون مدل در را پارامترها M-برآوردگر بودن مجانب نرمال که کرد اشاره

کردند. گزارش خط EV رگرسیون مدل برای را LS برآوردگرهای ضعیف و قوی سازگاری نیز (٢٠٠۵)

شرط�های با (١) مدل تحت EV رگرسیون مدل در را مرکزی حد قضیه (٢٠٠٧) اران هم و میائو

پارامترهای برای εi
iid∼ δi و ،σ٢٢ < ∞ ،σ٢١ > ٠ ،Eε٢١ = σ٢٢ ،Eδ٢١ = σ٢١ ،Eδ١ = Eε١ = ٠

مدل برای را LS برآوردگرهای حدی رفتارهای برخ نیز (٢٠١١) اران هم و میائو کردند. اثبات β و θ

هستند. مستقل و هم�توزی متغیرهای خطاها آن در که دادند قرار مطالعه مورد ساده خط EV رگرسیون

مورد خطا جمله برای تصادف متغیرهای از دنباله�ای بودن مستقل فرض با مطالعات این�جا به تا

مطالعه مورد را هستند وابسته تصادف متغیرهای از دنباله�ای که خطاهای ادامه در گرفتند. قرار بررس

LS برآوردگرهای قوی سازگاری و بودن نرمال مجانب به�طور (٢٠١٣) اران هم و میائو �دهیم. م قرار

دادند. نشان منف پیوندی خطای با را EV رگرسیون مدل در

آلوده توصیف رگرسیون مدل در دوم توان�های کم�ترین برآوردگرهای کامل سازگاری بخش، این در

برای �کنیم. م مطرح را است، شده بیان (٢٠١٣) اران هم و میائو توسط که NSD خطاهای با خطا به

�کنیم: م بازنویس دقیق�تری صورت به را (١) در ارایه�شده مدل ابتدا منظور، این

ηi = θ + βxi + εi, ξi = xi + δi

Eεi = Eδi = ٠ ١ ≤ i ≤ n (٢)

نامعلوم پارامترهای θ و β و ،١ ≤ i ≤ n ،xi و مشاهداتهستند ١ ≤ i ≤ nبرای (ξi, ηi) مدل این در

هستند تصادف متغیرهای از دنباله�ای {δi; i ≥ ١} و {εi; i ≥ ١} �کنیم فرضم ادامه در �باشند. م مدل

هستند. مستقل خطاها ر دی از �که به�طوری دارند، تصادف NSDغلبه تصادف متغیرهای از دنباله�ای بر که

بررس مورد EV رگرسیون مدل در β نامعلوم پارامتر برای را LS برآوردگرهای کامل سازگاری ابتدا در

�دهیم. م قرار

،p > ١ هر ازای به کنید فرض ،(٢) مدل تحت ((٢٠١۵) اران هم و (ون .٢.۴ قضیه�ی

به�طوری�که باشد موجود τ > ٠ اگر .E|δ١|۴p <∞ و E|ε١|۴p <∞

max
١≤i≤n

|xi − x̄n|
√
Snn

τ−١
p

= O(١) و nτ√
Sn

= O(١)
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و

n١−τ√
Sn

a.s.−→ ٠

آن�گاه
√
Sn
nτ

(β̂n − β)
c−→ ٠

است. Sn =
n∑
i=١

(xi − x̄n)
٢ آن در که

اگر ،٢.۴ قضیه فرضیات تحت ((٢٠١۵) اران هم و (ون .٣.۴ قضیه�ی

آن�گاه ،n
τ+ν

√
Sn

|x̄n| = O(١) به�طوری�که باشد موجود ٠ < ν < min(١− ١
p ,

١
٢ )

nν
(
θ̂n − θ

)
c−→ ٠.

شبیه�سازی مطالعه ۵

در مثال این کردیم. استفاده شبیه�سازی مطالعه ی از �شده معرف برآوردگرهای سازگاری ارزیاب برای

در که زیر، صورت به خطا، به آلوده ساده خط مدل ی از را داده�ها است. شده اجرا R نرم�افزار محیط

کردیم: تولید است، کالسی نوع از اندازه�گیری خطای آن

ηi = −١+ ٢xi + εi, ξi = xi + δi, i = ١, . . . , n

نرمال توزی است، کرده گزارش (٢٠٠٠) هو آن�چه به توجه با .Eε = ٠ و Eδ = ٠ آن در که

باشند منف آن کوواریانس ماتریس اصل قطر از خارج عناصر که بود خواهد NSD صورت در چندمتغیره

چندمتغیره نرمال توزی از را δ و ε و کرده استفاده (٢٠٠٠) هو نتیجه از باشند، NSD باید δ و ε چون و

درایه�های با n×n ماتریس ،Σ = (σij) آن در که کردیم ماتریسکوواریانسΣتولید و صفر ین میان با

است: زیر

σii = ١, σij =
−١
n− ١ .

بر را مختلف مدل سه اندازه�گیری، خطای حضور در دوم توان�های کم�ترین برآوردگرهای ارزیاب برای

دادیم: برازش شبیه�سازی�شده داده�های روی
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.x توصیف متغیر روی η ساده خط معمول دوم توان�های کم�ترین رگرسیون :g١ مدل الف)

.ξ روی η معمول دوم توان�های کم�ترین رگرسیون :g٢ مدل ب)

.NSD خطای با خط خطای به آلوده رگرسیون :g٣ مدل ج)

در برآوردگرها، سازگاری بررس برای کردیم. تولید استاندارد نرمال توزی ی از نیز را x توصیف متغیر

معیارهای رد، عمل ارزیاب برای گرفتیم. نظر در را n = ١٠٠,٢٠٠,٣٠٠ نمونه حجم�های شبیه�سازی

شبیه�سازی�شده داده مجموعه ٢٠٠ اساس بر را برآوردگرها (MSE) خطای دوم توان�های ین میان و اریب

کردیم. محاسبه مدل سه هر در

g٣ و g٢ ،g١ مختلف مدل سه در پارامترها MSEبرآوردگرهای معیار :١ جدول

MSE

g٣ g٢ g١ پارامتر نمونه حجم

٠٫٠٢١١ ٠٫ ٠٢١١ ٠٫ ٠٠٠٩ θ ١٠٠

٠٫١٩٣٩ ١٫ ٠٣٧٨ ٠٫ ٠٠٩٩ β

٠٫٠١١١ ٠٫ ٠١١١ ٠٫ ٠٠٠٣ θ ٢٠٠

٠٫١١۵٨ ١٫ ٠١٢۴ ٠٫ ٠٠۵۵ β

٠٫٠٠۶٧ ٠٫ ٠٠۶٧ ٠٫ ٠٠٠١ θ ٣٠٠

٠٫٠۵١۵ ١٫ ٠٠٧۴ ٠٫ ٠٠٣۶ β

رگرسیون مدل در β و θ پارامتر دو برآورد دقت �کنید، م مالحظه ٢ و ١ جدول�های در که همان�طور

دوم توان�های کم�ترین رگرسیون مدل در برآورد دقت مشابه تقریبا NSD خطای با خطا به آلوده توصیف

باشد خطا به آلوده توصیف متغیر اگر طرف از باشد. خطا از عاری توصیف متغیر که است حالت در

به �توانند م LS برآوردهای ،(g٢ (مدل نشود لحاظ ساده خط رگرسیون مدل تحلیل در واقعیت این و

از استفاده نیست، ذهن از دور توصیف متغیر آلودگ که کاربردهای در رو این از باشند. ناکارا شدت

باشد. مهم بسیار �تواند م مقاله پیشنهادی رهیافت
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g٣ و g٢ ،g١ مختلف مدل سه در پارامترها برآوردگرهای اریب معیار :٢ جدول

اریب

g٣ g٢ g١ پارامتر نمونه حجم

٠٫٠٠۶٢ ٠٫ ٠٠۶٢ ٠٫ ٠٠٠۵ θ ١٠٠

٠٫٠٨١١ −١٫٠١١٢ −٠٫٠٠٠۶ β

−٠٫٠٠٨١ −٠٫٠٠٨١ ٠٫ ٠٠٠۶ θ ٢٠٠

٠٫٠۶۵٩ −١٫٠٠١٩ −٠٫٠٠١١ β

−٠٫٠٠٨٣ −٠٫٠٠٨٣ ٠٫ ٠٠٠۴ θ ٣٠٠

٠٫٠٢۴٣ −١٫٠٠١۵ −٠٫٠٠۴٧ β

( منف زبرجمع (وابست وابست نوع دارای خطاها اگر که هستند آن بیان�گر آمده به�دست نتای

دقت این کرد. برآورد مناسب دقت با را پارامترها �توان م خطا، به آلوده رگرسیون از استفاده با باشند،

�توان م بنابراین، ببینید. ٣٠٠ نمونه حجم برای به�ویژه ١ جدول g٣ و g١ ستون�های در �توانید م را مناسب

اریب میزان که ٢ جدول نتای �یابد. م افزایش نیز برآوردها دقت نمونه، حجم افزایش با که شد متذکر

است. بیان�شده مطالب بر ری دی تایید �کند، م گزارش را برآوردگرها

نتیجه�گیری و بحث

مستقل حالتخاصدنباله�های در استکه وابسته متغیرهای از گسترده بسیار رده� متغیرهایNSDی رده

متغیرهای برای اساس �های ویژگ برخ مقاله، این در �شود. م شامل را منف پیوندی دنباله�های همچنین و

NSD تصادف متغیرهای موزون مجموع کامل رای هم ساختن برای که کردیم ارایه را NSD تصادف

برآوردگرهای کامل سازگاری نظری، نتای مهم کاربردهای از ی به�عنوان گرفتند. قرار استفاده مورد

گرفتن نظر در اهمیت نیز شبیه�سازی مطالعه دادیم. نشان را NSD خطاهای با EV رگرسیون مدل در LS

داد. نشان پارامترها کارای برآورد در را رگرسیون توصیف متغیر آلودگ
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——————————————————————————

فرایندهای کارای بررس در نرمال چوله توزی از استفاده
اقتصادی

زاده جمال احد ، پورموس رضا ، حسن خواجه مریم

ایران کرمان، کرمان، باهنر شهید اه دانش کامپیوتر، و ریاض ده دانش آمار، گروه

و تجزیه روش از استفاده با اقتصادی فرایند ی کارای اندازهگیری و بررس به مقاله این در یده: چ

به نرمال چوله توزی راهیاب روند ادامه در پردازیم. م نرمال چوله توزی کم به تصادف مرزی تحلیل

همراه به را است اقتصادی برنامه�های کنندهی تعیین و اصل عامل و جام مفهوم که کارای مهم مباحث

ی ارائه با را روش این کاربرد نیز پایان در پرداخت. خواهیم توزی این های ویژگ و استفاده ون چ

کنیم. م بررس واقع مثال

. تصادف مرزی تحلیل و تجزیه ، کارای نیمنرمال، نرمال، چوله کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

در است. مختلف جوام در اقتصادی بخش�های در واحدها همهی دوام و حیات عامل مهمترین کارای

بهینه مصرف منظور به دارد. ضرورت تولیدی انات ام و نهادهها بهینه مصرف حاضر، رقابت شرایط

تنها نه کارآمد واحدهای است. برخوردار فراوان اهمیت از اقتصادی واحدهای سازی کارآمد نهادهها،

به اقتصاددانان دلیل همین به دهد. م انجام درست به نیز را مناب تخصیص ه بل دهند، نم هدر را مناب

مدلهای از آماری تحلیل علم که اقتصادسنج کم با کارای و بهرهوری اندازهگیری و تحلیل تجزیه،

پرداختهاند. است، اقتصادی

دارد: وجود اقتصادی کارای ارزیاب برای کل روش چهار اصوال
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مجذورات حداقل اقتصادسنج مدلهای - ١

عوامل کل بهرهوری - ٢

اطالعات پوشش تحلیل و تجزیه - ٣

تصادف مرزی تحلیل و تجزیه - ۴

(١٩۵١) دبرو از گرفتن الهام با که شد آغاز ١(١٩۵٧) فارل مطالعه از نوین شیوه به کارای اندازهگیری

جز دو به را کل اقتصادی کارای او کرد. ارائه شرکتها کارای از سادهای تعریف ٢(١٩۵١) کوپمنز

های ویژگ ارائه و مرزی تولید تواب مفاهیم تعریف با فارل کرد. ی تف تخصیص کارای و فن کارای

اههای بن بهترین رد عمل با اه بن ی رد عمل اقتصادی، فعالیت یا صنعت هر در که کرد پیشنهاد آن

بخش کارای ، خط ریزی برنامه روشهای از استفاده با و گیرد قرار مقایسه مورد مجموعه آن در موجود

کرد. محاسبه عمل صورت به را ا آمری کشاورزی

انجام آن اندازهگیری شیوه�های و کارای مفهوم خصوص در گذشته دهه چند در که تحوالت کل طور به

فارل پیشنهادی روش است. شده مطرح فارل توسط که بوده ایدههای و جنبهها بر مبتن عمدتاً شده،

کاربردی مطالعات در نتوانست عمال که بود محدودیتهای و نواقص دارای ، کارای اندازهگیری برای

و تعدیل دچار فارل رد روی بعدی مطالعات در دلیل همین به گیرد. قرار استفاده مورد بعدی تجرب و

با ۴ (١٩٧٧) اشمیت و نر،الول آی و ٣ (١٩٧٧) بروک دن وان و میوسن فارل، از پس شد. اصالح

ایجاد یزه ان کردند. پایهگذاری مرزی تواب تحلیل جهان، مختلف قاره دو در مقاله دو همزمان انتشار

کنترل تحت است ن مم مرزی تولید از انحرافات که گرفت نشأت ایده این از آنان سوی از مدل این

مقاالت در آنها واق در شود. برآورد نیز آنها اثرات باید و نباشند تولیدی) اه (بن ساز تصمیم واحدهای

جزء و کارای عدم ر بیان آن جزء ی که پارامتری مدلهای در شده ترکیب خطای جمله معرف با خود

خصوص در را گستردهای آماری استنتاجات ان ام هستند، مدل در تصادف اختاللهای شامل آن ر دی

اهمیت به توجه با آوردند فراهم را مرزی تواب از افانهتری موش تحلیل و تجزیه همچنین ، کارای برآورد

١Farrell

٢Debreu and Koopmans

٣Meeusen and Van den Broeck

۴Aigner,Lovell and Schmidt
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این از هدف اقتصادی، واحدهای بهینه رد عمل ارزیاب شاخصهای مهمترین از ی عنوان به کارای

مطالعه این دوم بخش راستا، این در است. کارای آوردن دست به در نرمال چوله توزی کاربرد مطالعه

و نرمال چوله توزی ارتباط سوم بخش در و آن با مرتبط مفاهیم و تصادف مرزی روش از تعاریف به

کاربرد ، واقع دادههای ارائه با چهارم بخش در است. شده پرداخته تصادف مرزی روش با آن های ویژگ

پردازیم. م نتیجهگیری و بحث به پنجم بخش در و نماییم م محاسبه را کارای و داده نشان را توزی این

تصادف روشمرزی ٢

در رود. م کار به مرزها به نسبت اهها بن کارای اندازهگیری و مرزی تواب تخمین برای روش این

تاب ل ش که وقت �گردد. م فرض محصول ی و نهاده بین رابطه برای مشخص تاب ل ش روش این

تصادف مرزی تحلیل�های و تجزیه شوند. برآورد تاب نامعلوم پارامترهای که است الزم اه آن مشخصشد،

روش تعاریف و مفاهیم به بخش این در ابتدا دلیل همین به پرداخت. خواهند ناکارای آثار پیشبین به

پردازیم. م تصادف مرزی

ترکیب با ن مم تولید (حداکثر است کارا آنها در تولید که است نقاط هندس ان م حقیقت در مرزی تاب

ن مم انات ام کمترین از استفاده با نظر مورد فعالیتهای انجام یعن فن کارای و موجود) تولید عوامل

شود: م داده نشان زیر صورت به که ، مناب مشخص حجم از استفاده با فعالیت بیشترین انجام یا

TE =
y

f(X)
(١)

مدل کردن زین جای با باشد. م نهادهها بردار X و تولید تاب f(X) و واقع تولید میزان y آن در که

تصادف مرزی محصول به شده مشاهده محصول نسبت از فن کارای ،(١) رابطهی در تصادف مرزی

آید: م دست به زیر صورت به آن به مربوط

TEi =
qi

exp(xiβ + νi)
=

exp(xiβ + νi − ui)

exp(xiβ + νi)
= exp(−ui) (٢)

بردار همان مصرف و کامل کارای با اه بن آن که محصول به نسبت را شرکت i-امین محصول معیار این

کند(٢). م اندازهگیری کند، تولید تواند م نهاده
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تصادف روشمرزی در نرمال چوله توزی کاربرد ٣

که است نیمنرمال و نرمال توزی خط ترکیب کاربرد دهندهی نشان تصادف مرزی تحلیل و تجزیه روش

باشد. م آن از خاص حالت نرمال چوله توزی

روش که است، ارزیاب قابل پارامتری غیر و پارامتری رد روی دو قالب در اقتصادی واحدهای کارای

مرزی تولید و واقع تولید بین تفاوت علت و است شده شناخته پارامتری روش عنوان به تصادف مرزی

از کمتر اه بن رد عمل اگر ر دی عبارت به کند. م بیان را تصادف عامل و فن ناکارای با همزمان

بود. خواهد تصادف عامل دلیل به ر دی بخش و فن ناکارای دلیل به آن از بخش باشد مرزی تولید

باشد: م زیر صورت به تصادف مرزی تولید تواب اساس ساختار

Yi = f(xi, β) + εi , i = ١, . . . , n (٣)

خطا جمله εi و پارامترها بردار β اه، بن این استفاده مورد عوامل بردار xi iام، اه بن تولید Yi اینجا در

مستقل جزء دو از εi خطا جمله شود) م نامیده نیز مرکب خطای (که تصادف مرزی وی ال در باشد. م

شود: م تعریف زیر صورت به مرزی تولید تواب در که است شده یل تش

εi = νi − ui (۴)

ui باشد، منف یا مثبت �تواند م و است آماری اختالل دهنده نشان که متقارن تصادف خطای νi اینجا در

شود؛ م نامیده تصادف مرزی تولید تاب مدل این باشد. م فن ناکارای از ناش منف غیر تصادف متغیر

خطای و اندازهگیری خطای مربوطه، متغیرهای سهوی حذف سنج اقتصاد برآورد در (νi) خطا مناب

متغیرهای کردن وارد با آماری اختالل عنوان تحت را خطاها انواع ترکیب آثار توانیم م و بوده برآورد

عبارتند شود م گرفته نظر در که خطاها مورد در مفروضات معمولترین کنیم. لحاظ مدلها در تصادف

از:

E(νi) = ٠ صفر ین میان - ١

E(ν٢i ) = σ٢ بودن توزی هم - ٢

E(νiνj) = ٠, i ̸= j بودن ناهمبسته - ٣
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ندارند. کامل خط هم و نبوده تصادف Xi متغیرهای و

گرفتند. نظر در زیر فرضهای با را فوق تصادف مرزی مدل اشمیت و الول نر، آی

ν ∼ N(٠, σ٢ν ) , U ∼ HN(٠, σ٢u) (۵)

بود: زیرخواهد صورت به آن ال چ تاب

f(ε) =
٢
σ
ϕ(
ε

σ
)Φ(−ελ

σ
) (۶)

که طوری به

σ٢ = σ٢ν + σ٢u , λ =
σu
σν

, ε = Yi − xi
′β (٧)

که باشد م λ ل ش پارامتر و σ مقیاس پارامتر با نرمال چوله توزی ال چ تاب همان (۶) رابطه که

است. شده معرف ۵(١٩٨۵) آزالین توسط

مجزای اندازهگیری داده، قرار بررس مورد را مسئله این اری ابت حل راه ارائه با (١٩٨٢) اشمیت و الول

به مرزی تواب تخمین و کارای محاسبه در تحول نظر این از کردند. عمل را ها اه بن از ی هر کارای

شرط به U جزء شرط ریاض امید برای صری فرمول ی ،(٣) مدل گرفتن نظر در با آنها آوردند. وجود

کردند. پیشنهاد کارای عدم جزء برای نمای توزی و نرمال نیمه توزی با را E(U |ε) ترکیب اخالل جزء

زیر صورت به بررس مورد واحدهای از ی هر فن کارای میزان نهایت در (٢) رابطه به توجه با یعن

آید: م دست به

TE = exp{−E(U |ε)} (٨)

باشد. م صفر از شده بریده نرمال توزی دارای U |ϵ شرط توزی .١.٣ قضیه�ی

U |ϵ ∼ TN(µ∗, σ٢∗ ; (٠,∞)) (٩)

است. σ٢∗ =
σ٢uσ

٢
ν

σ٢ و µ∗ = −σ٢uε
σ٢ آن در که

۵Azzalini
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□ شود. م اثبات سادگ به فوق قضیه fU |ϵ(u) =
fU,ϵ(u, ε)

fϵ(ε)
رابطه و (۶) از استفاده با برهان.

گرفت: نتیجه را زیر رابطهی توان م فوق قضیه از

E(U |ε) = µ∗ + σ∗
ϕ(−µ∗

σ∗
)

١− Φ(−µ∗

σ∗
)

(١٠)

(١٠) رابطهی و قضیه این از استفاده با باشد. م نرمال توزی تجمع توزی تاب Φ و ال چ تاب ϕ که

نمود. محاسبه را کارای (٨) رابطهی به توجه با راحت به توان م

کاربرد ۴

کننده تولید ۴٣ شامل دادهها پردازد. م ۶ فیلیپین در برن تولید فن کارای اندازهگیری به بخش این

شده برگرفته (٨) مقاله از مثال این (دادههای باشد م (١٩٩٠) سال در فیلیپین تارالک منطقه در برن

است).

تار، ه حسب بر شده کشت زمین مساحت و ستانده عنوان به تن برحسب برن تولید میزان مطالعه این در

در نهاده عنوان به استفاده مورد عوامل ر دی و کیلوگرم برحسب استفاده مورد کود میزان کارگران، تعداد

شود. م گرفته نظر

:٧ کنیم م استفاده کاب-داگالس ل ش به فیلیپین در برن تولید دادههای برای را مرزی تولید تاب لذا

Y = β٠ ×Xβ١
١ ×Xβ٢

٢ ×Xβ٣
٣ ×Xβ۴

۴ × exp(ui − vi)

( ناکارای جزء (شامل ترکیب اخالل جزء افزودن و کاب-داگالس تولید تاب از اریتمگیری ل با اکنون

داریم:

log Y = β٠ + β١ logX١ + β٢ logX٢ + β٣ logX٣

+β۴ logX۴ + ui − vi

R افزار frontierنرم ی پ ها: داده ۶منب

كاهش باعث ترانسلوگ تاب كه آنجاي از اما نمود. انتخاب نيز ترانسلوگ تاب نوع از را تولید تاب توان م است ذكر ٧قابل

كاب-داگالس نوع از تولید تاب لذا دهد م نشان را مناسبتري نتاي كاب-داگالس تاب ر دي طرف از و گردد م آزادي درجه

گرديد. انتخاب
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برن تولید Y=میزان

شده کشت زمین X١=مساحت

کارگران X٢=تعداد

شده استفاده کود X٣=میزان

استفاده مورد ر دی های X۴=نهاده

است. شده استفاده R افزار نرم Frontier ی پ از کارای آوردن دست به و جامعه پارامترهای برآورد برای

برآورد (ML) درستنمای ماکسیمم روش وسیله به توان م را تصادف مرزی تولید تاب پارامترهای که

نماییم. م محاسبه را کننده تولید ۴٣ از هری کارای (٢) رابطه از استفاده با سپس کرد.

است: زیر صورت به و ال برآورد نهای نتای

log Y = −١/٠٧+ ٠/٣٣ logX١ + ٠/٣٣ logX٢

+٠/٢۶ logX١ + ٠/٠۴ logX۴ + ui − vi

برن تولید میزان روی بر درصد ضریب٠/٣٣ با کشت زمین مساحت میزان که دهد م نشان نتای تفسیر

از ر دی ی یابد. م افزایش تولید میزان درصد ٠/٣٣ کارگران تعداد افزایش با و دارد مستقیم اثر

تأثیر استفاده مورد عوامل ر دی و کند م پیدا افزایش تولید میزان ٠/٢۶ کود میزان افزایش با ، نتای

داشت. خواهند تولید میزان روی درصدی ٠/٠۴

باشد: م زیر صورت به تصادف مرزی تولید تاب تخمین از کارای نتای
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برن کننده تولید کد کارای مقدار

٣۴ ٠/٣٢

۴٣ ٠/٣٣

١١ ٠/٣۶

٣۶ ٠/٣٨

٣٢ ٠/۴٢

١۶ ٠/۴٧

٣٩ ٠/۵٠

۴٠ ٠/۵٣

٢٣ ٠/۵٣

٢٧ ٠/۵٣

٢١ ٠/۵٩

٣٠ ٠/۶١

١۵ ٠/۶۴

۴۴ ٠/۶۶

١٧ ٠/۶۶

٢۶ ٠/٧

٢ ٠/٧

١٠ ٠/٧١

١۴ ٠/٧١

٢۵ ٠/٧١

٢٩ ٠/٧٢

٢۴ ٠/٧٣

١ ٠/٧۴

٣٣ ٠/٧۶

٣ ٠/٧٧
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٩ ٠/٧٧

۴١ ٠/٧٨

٢٠ ٠/٨٠

١٣ ٠/٨٠

۵ ٠/٨١

٨ ٠/٨٣

٧ ٠/٨۵

١٩ ٠/٨۵

٣۵ ٠/٨۶

٢٨ ٠/٨۶

۶ ٠/٨۶

۴ ٠/٨۶

٢٢ ٠/٨٧

١٨ ٠/٨٧

١٢ ٠/٨٧

٣٧ ٠/٨٩

٣٨ ٠/٩٠

۴٢ ٠/٩٣

٣١ ٠/٩۴

و برن تولیدکننده کاراترین عنوان به ٣٨ ،۴٢ ،٣١ کدهای با تولیدکنندگان که دهد م نشان نتای

تولیدکننده ۴٣ بین در برن تولیدکننده ناکاراترین عنوان به ٣۶ ،١١ ،۴٣ ،٣۴ کدهای با تولیدکنندگان

به نهاده حداقل با کارا صورت به مناب تخصیص با توانسته ٣٨ ،۴٢ ،٣١ تولیدکنندگان یعن باشد. م

کنند. پیدا دست خود اهداف
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نابرابر احتمال با نمونه�گیری طرح�های روشبوت�استرپدر
٢ زینبمشرق ایران�پناه١، نصراله عابد١، امین

ایران اصفهان، اصفهان، اه دانش آمار، ١گروه

کانادا ، وینیپ اه دانش آمار، گروه ٢

احتمال با نمونه�گیری روش�های در برآوردگرها واریانس برآورد برای �توان م بوت�استرپ روش از یده: چ

با نمونه�گیری روش�های ابتدا مقاله این در کرد. استفاده است، همراه پیچیده محاسبات با معموال که نابرابر

نمونه�گیری روش�های برای بوت�استرپ وریتم ال سپس �شوند. م ارائه بوت�استرپ روش و نابرابر احتمال

برآوردگر واریانس برآورد مقایسه برای شبیه�سازی مطالعه انتها در �شود. م ارائه اندازه با متناسب احتمال با

�شود. م ارائه واریانس برآورد ر دی روش چند با هارویتز-تامپسون

برآوردگر واریانس، برآورد نابرابر، احتمال با نمونه�گیری ، کم متغیر بوت�استرپ، کلیدی: واژه�های

هارویتز-تامپسون.

مقدمه ١

روش است. نمونه�گیری طرح�های پرکاربردترین از ی (PPS) اندازه با متناسب نمونه�گیری روش

متغیر آن به که ری دی متغیر با مطالعه مورد اصل متغیر که �گیرد م قرار استفاده مورد زمان PPS

کم متغیر با متناسب جامعه، واحد هر انتخاب احتمال PPS روش در باشد. همبسته گویند کم

که مواردی در بنابراین �باشند. م متفاوت جامعه واحدهای انتخاب احتمال پس است، واحد آن نظیر

�شود. م استفاده PPS روش معموال است دسترس در کم متغیر

برآوردگر این واریانس است. جامعه کل مقدار از نااریب برآوردگر ی (HT ) هارویتز-تامپسون برآوردگر

سن،یتس واریانستوسط این نااریب برآورد ١٩۶٠ سال در و ارائه (١٩۵٢) تامپسون و هارویتز توسط نیز

ازای به توام احتمال�های محاسبه به نیاز SY Gواریانس برآورد برای گردید. معرف (SY G) گراندی و
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این و بوده دشوار بسیار دو از بزرگتر نمونه حجم�های برای آن محاسبه که است نمونه واحدهای از زوج هر

محدود دارد که اهمیت و کاربرد وجود با نابرابر احتمال با نمونه�گیری روش از استفاده که شده باعث امر

شود.

و اریب مانند برآوردگرها دقت اندازه برآورد برای �توان م ناپارامتری بوت�استرپ روش� از ر دی طرف از

نمود. استفاده جامعه پارامترهای برای فرض آزمون و اطمینان بازه�های آوردن به�دست همچنین و واریانس

رابطه�های از استفاده جای به و ندارد نیاز جامعه توزی درباره فرض هی به ناپارامتری بوت�استرپ روش

به روش این همچنین �کند. م استفاده کامپیوتری محاسبات سری ی از آماری دشوار و سخت تحلیل

آماری استنباط�های هستند، دشوار و پیچیده نظر مورد� معادالت که مواردی در �دهد م اجازه ران تحلیل

�توان م بوت�استرپ روش از استفاده با بنابراین دهند. انجام را اطمینان بازه و واریانس ، اریب برآورد مانند

آن محاسبه که آورد به�دست را نابرابر احتمال با نمونه�گیری طرح�های در HT برآوردگر واریانس برآورد

دارد. نیاز کمتری محاسبات به و بوده راحت�تر SY Gواریانس برآورد به نسبت

پارتو نمونه�گیری طرح مانند PPS روش�های از برخ برای را بوت�استرپ وریتم ال (١٩٩٨) هولمبرگ

رائو- نمونه�گیری روش اساس بر واریانس تقریب برآوردگرهای (٢٠٠٨) ات م و هزیزا کرد. معرف

در واریانس برآورد برای بوت�استرپ وریتم ال (٢٠١٠) ات م و باربیرو کردند. معرف را سمپفورد

را بوت�استرپ روش (٢٠١١) اران هم و منزی همچنین کردند. ارائه را PPS نمونه�گیری روش�های

کردند. معرف رائو-سمپفورد PPS روش اساس بر

به�ویژه نابرابر، احتمال با نمونه�گیری طرح�های برای را یافته تعمیم بوت�استرپ (٢٠١٢) پت و بیمونت

طرح�های برای را بوت�استرپ روش (٢٠١۵) اران هم و باربیرو کردند. ارائه پواسن نمونه�گیری طرح

کردند. معرف اندازه با متناسب احتمال با گیری نمونه

سپس �شود. م پرداخته نابرابر احتمال با نمونه�گیری روش�های معرف به بخش٢ در ابتدا مقاله، این در

نمونه�گیری روش�های برای بوت�استرپ وریتم ال ادامه در �گردد. م معرف ٣ بخش در بوت�استرپ روش

انواع مقایسه برای شبیه�سازی مطالعه ی ۵ بخش در �شوند. م معرف ۴ بخش در نابرابر احتمال با

۶ بخش در نتیجه�گیری و بحث انتها در و �شود م ارائه HT برآوردگر برای واریانس برآورد روش�های

است. شده ارائه
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نابرابر احتمال با نمونه�گیری روش�های ٢

است. متفاوت ر دی واحد به واحد هر از انتخاب احتمال نابرابر، احتمال با نمونه�گیری روش�های در

با که است x کم متغیر ی با متناسب واحد، هر انتخاب احتمال معموال نمونه�گیری روش این در

بود. خواهد بیشتر PPS روش کارای باشد بیشتر همبست این چقدر هر و باشد همبسته y اصل متغیر

کاربرد در باشد. دسترس در کامل اطالع باید جامعه واحد هر برای x کم متغیر مقدار برای بنابراین

�شود. م تقسیم (PPSWOR) ذاری جای بدون و (PPSW ) ذاری باجای حالت دو به PPS روش

�گیرد. م قرار بررس روش(PPSWOR)مورد مقاله این در

PPSWORروشنمونه�گیری ١.٢

مطالعه مورد اصل متغیر y کنید فرض همچنین، باشد. واحد N شامل و نظر مورد جامعه U کنید فرض

متغیر مقدار با آن مقدار جامعه واحد هر ازای به و بوده معلوم و مثبت آن مقادیر که باشد کم متغیر x و

جامعه از PPSWORروش تحت که باشد n حجم به نمونه�ای s کنید فرض همچنین است. همبسته y

زیر به�صورت کم متغیر کل مقدار و جامعه واحد هر انتخاب احتمال ه به�طوری است، شده انتخاب U

است:

πi = n
xi
X

= npi , i = ١, . . . , N ; X =
∑
i∈U

xi (١)

πi حالت این در کند. اختیار را ی از بزرگتر مقداری πi جامعه، واحدهای از بعض برای است ن مم

�گردد. م محاسبه باقیمانده واحدهای به محدود πi مقدار سپس و گرفته نظر در ی واحد، آن برای را

نمونه ی انتخاب نحوه ادامه در گیرد. قرار (٠ , ١] بازه داخل πi هر که �شود م رار ت زمان تا فرایند

�گردد. م ارائه PPSWOR در رائو-سمپفورد نمونه�گیری روش تحت n حجم به

PPSWOR در روشرائو-سمپفورد ٢.٢

�شود�: م انتخاب زیر به�صورت رائو-سمپفورد روش تحت n حجم به نمونه ی

سپس �شود. م انتخاب pk = πk

n احتمال�های با جامعه واحد�های از ی انتخاب با اول واحد .١

�شوند. م انتخاب ذاری باجای و πk

(πk−١) با متناسب احتمال�های با مانده باق واحد n− ١
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صورت این غیر در �شود، م پذیرفته نمونه آن�گاه باشند متفاوت شده انتخاب واحدهای همه اگر .٢

واحد n همه تا �گردند م رار ت آنقدر مراحل و بازگشته اول مرحله به دوباره و �گردد م رد نتیجه

باشند. متفاوت نمونه در شده انتخاب

نابرابر احتمال با روشنمونه�گیری در جامعه کل مقدار برآورد ٣.٢

به�صورت Y =
∑
iϵU yi جامعه کل مقدار برای نااریب برآوردگر ی (١٩۵٢) تامپسون و هارویتر

ŶHT =
∑
iϵs

yi/πi (٢)

است. نمونه در جامعه iام واحد انتخاب احتمال πi آن در که نمودند، ارائه

به�صورت را نابرابر احتمال با نمونه�گیری روش در V (ŶHT ) آن�ها

V
(
ŶHT

)
=
∑
iϵU

∑
(j>i)ϵU

(πiπj − πij) (
yi
πi

− yj
πj

)
٢

(٣)

گراندی و سن،یتس است. جامعه jام و iام واحدهای توام انتخاب احتمال πij آن در که نمودند، ارائه

ثابت حجم با و نابرابر احتمال با نمونه�گیری روش در V (ŶHT ) برای نااریب برآورد ی (١٩۶٠)

است: زیر به�صورت که دادند پیشنهاد

vSY G = V̂SY G(ŶHT ) =
∑
iϵs

∑
(j>i)ϵs

(πiπj − πij)

πij
(
yi
πi

− yj
πj

)
٢

(۴)

روشبوت�استرپ ٣

اساس بر واریانس و اریب مانند برآوردگرها دقت اندازه برآورد برای را بوت�استرپ روش (١٩٧٩) افرون

برآوردگر ی θ̂ = t(y١, ..., yn) کنید فرض منظور این برای نمود. معرف داده�ها از بازنمونه�گیری

باشد. θ پارامتر

١ وریتم ال ١.٣

از (SRSW ) ذاری باجای ساده تصادف نمونه�گیری روش به y∗١, ..., y∗n بوت�استرپ نمونه .١

�آید. م به�دست y١, ..., yn شده� مشاهده نمونه
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�گردد. م محاسبه θ̂
∗
= t(y∗١, ..., y

∗
n) بوت�استرپ برآوردگر سپس .٢

�شود. م رار ت بار B ،٢ و ١ مراحل .٣

�شود: م محاسبه زیر به�صورت θ̂ برآوردگر واریانس بوت�استرپ برآورد .۴

V̂ ∗
(
θ̂∗
)
=

١
B − ١

B∑
i=١

(
θ̂∗i −

¯̂
θ∗
)٢

(۵)

PPSWOR در بوت�استرپ روش� ۴

جامعه است. U∗ بوت�استرپ جامعه تولید اساس بر �شود، م معرف ادامه در که بوت�استرپ روش

بار w∗
i تعداد به اصل نمونه واحد هر آن در که است نمونه واحدهای از مجموعه�ای U∗ بوت�استرپ

U∗ بوت�استرپ جامعه در iام واحد که است دفعات تعداد دهنده نشان w∗
i بنابراین است. شده رار ت

�گردد. م ارائه ها w∗
i محاسبه روش بوت�استرپ، وریتم ال معرف از پس است. شده رار ت

٢ وریتم ال ١.۴

�شود. م تولید U∗ بوت�استرپ جامعه بار، w∗
i تعداد به اصل نمونه واحد هر رار ت با .١

�شود. م تولید U∗ جامعه از PPSWOR روش به s∗ بوت�استرپ نمونه .٢

�شود. م محاسبه بوت�استرپ نمونه اساس بر θ̂∗ = t (s∗) بوت�استرپ برآوردگر .٣

�گردند. م محاسبه θ̂
∗
١, ..., θ̂

∗
B و رار ت مستقل طور به بار B را ٣ و ٢ مراحل .۴

اطمینان بازه همچنین و θ̂
∗
برآوردگر توزی و واریانس ، اریب دقت اندازه�های بوت�استرپ برآورد .۵

�گردد. م محاسبه ١ وریتم ال ۵ مرحله مانند θ پارامتر برای بوت�استرپ صدک

w∗
i شرایطمحاسبه ٢.۴

مقدار و U جامعه حجم با برابر U∗ بوت�استرپ جامعه حجم که شوند تعیین گونه�ای به باید ∗wها
i مقادیر

تعیین بنابراین باشد. U جامعه کم متغیر کل مقدار با برابر U∗بوت�استرپ جامعه کم متغیر کل
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کند: صدق زیر شرط دو در که باشد به�گونه�ای باید ∗wها
i مقدار

N∗ =
∑
iϵs

w∗
i = N (۶)

X∗ =
∑
iϵs

w∗
i xi =

∑
iϵU

xi = X (٧)

N =
∑
iϵU ١ اصل جامعه حجم از نااریب برآوردگرهای X∗ =

∑
iϵs w

∗
i xi و N∗ =

∑
iϵs w

∗
i

که �شود م نتیجه (٧) و (۶) شروط از هستند. X =
∑
iϵU xi اصل جامعه کم متغیر کل مقدار و

اصل جامعه عضو هر انتخاب احتمال با باید π∗
i ∝ x∗

i

X∗ بوت�استرپ جامعه عضو هر انتخاب احتمال

باشد. برابر πi ∝ xi

X

w∗
i روشمحاسبه ٣.۴

تولید برای Y اصل متغیر تجرب توزی تاب از استفاده ایده بار اولین برای (٢٠٠٩) ات م و منزی

رابطه از w∗
i مقادیر روش این در کردند. پیشنهاد را U∗ استرپ بوت جامعه تولید منظور به w∗

i مقادیر

w∗
i = N

[
F̂s
(
y(i)
)
− F̂s

(
y(i−١)

)]
(٨)

برآوردگر عنوان به تجرب توزی تاب ، F̂s(t) و نمونه شده مرتب آماره امین i ، y(i)آن در که �شود، م تعیین

به�صورت که است y متغیر برای متناه جامعه توزی تاب نااریب

FU (t) =
١
N

∑
iϵU

I (yi ≤ t) , tϵR (٩)

دارد: وجود FU (t) متناه جامعه توزی تاب برای برآوردگر دو PPSWORروش در �گردد. م تعریف

از: است عبارت HT)که ) هارویتز-تامپسون نااریب برآوردگر .١

F̂s(HT ) (t) =
١
N

∑
iϵs

I (yi ≤ t)π−١
i (١٠)

از است عبارت (H)که هایِ نااریب برآوردگر .٢

F̂s(H) (t) =

∑
iϵs I (yi ≤ t)π−١

i∑
iϵs π

−١
i

(١١)
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است ن مم اما است غیرنزول نوای ی و نااریب برآوردگر ی F̂s(HT ) برآوردگر که است ذکر قابل

خود مقادیر و است غیرنزول نوای ی F̂s(H) نااریب برآوردگر کند. اختیار را ی از بزرگتر مقادیر گاه

همچنین �کند. م اختیار [٠,١] بازه در همواره را

F̂s(H) (t) =

 ١ t ≥ y(n) = max{yi, iϵs}

٠ t < y(١) = min{yi, iϵs}
(١٢)

به�صورت H نااریب برآوردگر اساس بر ∗wها
i بنابراین

w∗
i(H) =

N∑
iϵs π

−١
i

∑
jϵs

I(yj = y(i))π
−١
i (١٣)

�شوند: م تعیین زیر به�صورت HT نااریب برآوردگر اساس بر و

w∗
i(HT ) =

∑
jϵs

I(yj = y(i))π
−١
i (١۴)

است: زیر صورت به که داد پیشنهاد ∗wها
i محاسبه برای روش ی نیز (١٩٩٨) هولمبرگ

�گیریم: م نظر در زیر به�صورت را ها πi ابتدا

π−١
i = ci + ri , ci =

[
π−١
i

]
, ٠ ≤ ri < ١ (١۵)

�شود: م تولید زیر به�صورت هولمبرگ روش اساس بر ∗wها
i بنابراین

w∗
i(HL) = ci + εi , εi ∼ ber (ri) , i ∈ s (١۶)

�تواند م ل مش این حل برای ساده روش ی نباشد. صحی عدد ∗wها
i از بعض است ن مم عمل در

پذیرد. انجام خود صحی عدد ترین نزدی به w∗
i هر متقارن کردن گرد به�صورت

شبیه�سازی مطالعه ۵

روش �گردد. م استفاده شبیه�سازی مطالعه ی از شده معرف بوت�استرپ روش رد عمل بررس منظور به

با را آن و �بریم م به�کار (٣) رابطه در V (ŶHT ) برآورد برای را مقاله این در شده معرف بوت�استرپ

�کنیم: م مقایسه هستند زیر به�صورت که V (ŶHT ) ر دی برآوردگرهای
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(۴) رابطه از استفاده با گراندی و سن،یتس روش به نظری و نااریب برآوردگر : vSY G

(۵) رابطه و ١ وریتم ال از استفاده با افرون روش به بوت�استرپ برآورد :vB

(١۶) رابطه در هولمبرگ روش از استفاده با ∗wها
i محاسبه و ٢ وریتم ال در بوت�استرپ برآورد : vHL

در هارویتر-تامپسون روش از استفاده با ∗wها
i محاسبه و ٢ وریتم ال در بوت�استرپ برآورد : vFPDHT

(١۴) رابطه

(١٣) رابطه در های روش از استفاده با ∗wها
i محاسبه و ٢ وریتم ال در بوت�استرپ برآورد : vFPDH

حجم به exp(٠٫٠٨٣) و N(١٢,٢) توزی از را y اصل متغیر جامعه شبیه�سازی مطالعه این در

استفاده ٢.٢ بخش در رائو-سمپفورد روش از نمونه�ها استخراج برای �گردد. م تولید N = ٢٠٠

نیز x کم متغیر همچنین �شود. م گرفته نظر در ١٠ و ٢٠ مقدار دو نیز نمونه حجم برای و �گردد م

همبست ضریب صورت این در �شود. م تولید yi = xi + εi , εi ∼ N (٠,١) خط مدل توسط

رارهای ت تعداد شبیه�سازی این در بود. خواهد ρxy = ٠٫٩ برابر x کم و y اصل متغیر بین

عبارت به است. شده گرفته نظر در بار ١٠٠٠ برابر بوت�استرپ رارهای ت تعداد و ١٠٠ برابر مونت�کارلو

١٠٠٠ نمونه، هر از سپس و شده استخراج y متغیر جامعه از رائو-سمپفورد روش به نمونه ١٠٠ ر، دی

�شود. م استخراج بوت�استرپ نمونه

�گیرد: م صورت زیر مونت�کارلوی مالک چهار اساس بر روش�ها بین مقایسه

: نسب اریب درصد .١

RBMC (v) =
EMC (γ̂)− γ

γ
× ١٠٠ (١٧)

برآوردهای ین میان EMC (γ̂) و است شده آورده (٣) رابطه در γ = V (ŶHT ) آن در که

است. آمده دست به مونت�کارلو رار ت از مرحله هر طریق از که است V (ŶHT )

: نسب کارای درصد .٢

REMC (v) =

√√√√EMC(vSY G − γ)
٢

EMC(γ̂ − γ)
٢ × ١٠٠ (١٨)
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اندازه�گیری SY G نظری و نااریب برآورد به نسبت را بوت�استرپ برآورد روش کارای مالک، این

برآورد روش کارای که �دهد م نشان هستند، ١ از بزرگتر که REMC (v) از مقادیری �کند. م

است. زیادتر SY G نظری و نااریب برآورد به نسبت V (ŶHT ) بوت�استرپ

اطمینان: بازه پوشش نرخ .٣

CRMC = EMC

(
I
{
Ŷ ∗
α/٢ ≤ Y ≤ Ŷ ∗

١−α/٢

})
(١٩)

است. بوت�استرپ آماره صدکαام Ŷ ∗
(α) آن در که

اطمینان: بازه طول متوسط .۴

ALMC = EMC

(
Ŷ ∗
١−α/٢ − Ŷ ∗

α/٢

)
(٢٠)

نتیجه�گیری و بحث ۶

کمترین و اریب بیشترین است، شده پیشنهاد هم�توزی و مستقل نمونه�های برای که B بوت�استرپ روش

را رد عمل ضعیف�ترین بنابراین است. داشته جامعه دو هر و نمونه�گیری کسر دو هر ازای به را کارای

�توان نم نیستند، هم�توزی و مستقل داده�ها وقت که �دهد م نشان نتیجه این است. داده نشان خود از

بوت�استرپ روش که �دهد م نشان ١ جدول برد. کار به نمونه�ها این برای را افرون بوت�استرپ روش

برخوردار روش�ها بقیه به نسبت کم اریب از نمونه�گیری، کسر دو هر و نرمال متقارن توزی ازای به H

به نرمال متقارن جامعه تغییر با اما �باشد. م بهتر روش�ها بقیه به نسبت روش این کارای عالوه به است.

روش که �دهد م نشان نتیجه این �یابد. م افزایش روش این کارای و اریب میزان ، نمای نامتقارن جامعه

روش�های برای ١ جدول همچنین داشت. خواهد متفاوت رد عمل جامعه توزی تغییر با H بوت�استرپ

میزان جامعه، دو هر و نمونه�گیری کسر دو هر برای روش�ها این که دهد م HLنشان HTو استرپ بوت

نشان شبیه�سازی نتای همچنین است. برابر SY Gروش با تقریبا روش�ها این کارای و دارند کم اریب

�شود م پیش�بین که است درصد ٩۵ از کمتر روش�ها تمام ازای به اطمینان بازه پوشش نرخ که �دهد م

شود. �تر نزدی موردنظر مقدار به مالک این مونت�کارلو، و بوت�استرپ رارهای ت تعداد افزایش با
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شبیه�سازی نتای :١ جدول

f = ۵٪

vSY G vB vHL vFPDHT vFPDH

y ∼ N(١٢,٢)

RB ١/۶٧ ٨/۴٠ ٢/٣٣ ٢/١٢ ١/٩٨

RE ١٠٠ ٧٩/۵٢ ٩۶/٢٣ ٩٨/٨٩ ١٠۵/٠٣

AL ١۵٠/۶۵ ١۴١/٢۵ ١۴٩/۵٧ ١۴۶/۶۵ ١۴۵/۶۵

CR ٩۵/٨ ٩٢/٨١ ٩٢/١۴ ٩١/١٧ ٧۵/۴۶

y ∼ exp(٠٫ ٠٨٣)

RB ١/٨٩ ١٠/٢۵ ٢/۵٣ ٢/٨٧ ١۶/٣۶

RE ١٠٠ ٨١/٠٩ ٩۴/٨٣ ٩۵/٢۵ ١١٩/٣٢

AL ١٠٩/٣۶ ١٠۵/۶٩ ١٠۴/٩٧ ١٠٨/٣٨ ١٠٨/٠٧

CR ٩٠/٢٢ ٨٩/٣۶ ٨٧/٨٠ ٩١/۵۶ ٧٧/٠٩

f = ١٠٪

y ∼ N(١٢,٢)

RB ١/٩٨ ١٢/٩۵ ٢/٧٨ ٢/۴۵ ١/۶۴

RE ١٠٠ ٨۵/١٢ ٩٧/٢٧ ٩٧/۴۵ ١٠٠/١٣

AL ١٣٣/٠۵ ١٣١/٧۴ ١٣٠/٩٧ ١٣۶/٢٣ ١٣٠/٧٧

CR ٩٣/٩٠ ٩۴/٨۴ ٩١/٧۴ ٩٠/٨٨ ٧١/٧۵

y ∼ exp(٠٫ ٠٨٣)

RB ٢/٢۵ ١۵/٠٩ ٣/٨٣ ٣/٠٣ ١٩/٣۶

RE ١٠٠ ٨٣/٧٨ ٩۵/١۶ ٩۵/٠٣ ١۴۵/٠٩

AL ١١٠/٧٩ ١٠۴/٢٣ ١٠٣/٩٧ ١٠٣/٢٣ ١٠٢/۴٨

CR ٩١/١٧ ٩٠/٧٨ ٩٠/٨٧ ٩١/٣١ ٧١/١٢
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——————————————————————————

بقا مدل های از استفاده با بانک تسهیالت در تقلب تحلیل
باغیشن حسین اقبال، نگار عابدی مهر، مونا

ایران شاهرود، شاهرود، صنعت اه دانش آمار، گروه

متقلب خوش حساب، مشتریان دسته سه به که بانک وام های داده های تحلیل برای مقاله، این در یده: چ

نرخ مدل نام به را بقا رگرسیون مدل ی م شوند، اعطا قصورکننده برچسب با تقلب به وک مش و

خط مدل چارچوب ی از م کنیم. بیان را آن ویژگ های و م کنیم معرف صفر در آماسیده شفایافتگ

م کنیم. استفاده قصور و تقلب نرخ های بر تبیین متغیرهای اثر کردن وارد برای نیز تعمیم یافته

. بانک تسهیالت صفر، در آماسیده بقا، تحلیل ، شفایافتگ نرخ کلیدی: واژه های

مقدمه ١

اساس بر م کنند. اعطاء را وام هایی خود مشتریان به ، شرایط تحت همواره، مال موسسات و بانک ها

هستند مشتریان اول دسته کرد: تقسیم دسته سه به را آن ها م توان وام ها، دادن بازپس در مشتریان رد عمل

وام پرداخت بقای زمان و م گوییم متقلب افراد این به م شود؛ قط بانک با ارتباطشان کامل به طور که

برخالف اما نم دهند اهمیت خود وام بازپرداخت به که هستند مشتریان دوم دسته است. صفر برابر آن ها

بقای زمان مشتریان از دسته این م گردد. قط سپس و م کند پیدا ادامه مدت تا بازپرداخت این متقلبین،

قصورکننده مشتریان، نوع این به م شوند. تبدیل متقلب به نهایت در ول دارند مثبت وام بازپرداخت

م  نمایند. پرداخت موق به را اقساطشان تمام که هستند مشتریان نیز سوم دسته م  گوییم.

برسد مقدار کمترین به آن قصورکنندگان و متقلبین نرخ های باید بانک، ی سود بیشینه سازی برای

بانک هر در وام ها بازپرداخت بقای زمان طول تحلیل بنابراین شوند. حداکثر خوش حساب مشتریان و

نظر مورد پدیده این جا در (که پدیده ی رخداد تا زمان طول داده های تحلیل باشد. حیات م تواند
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ی یافتن اصل مسأله بقا، داده های تحلیل در م گیرد. قرار بقا تحلیل حیطه در است)، وام بازپرداخت

است. بقا زمان طول بر مختلف عوامل تاثیر سنجش برای مناسب مدل

و متقلب مشتریان وام بازپرداخت عدم بقای بانک  ها، مشتریان از حاصل داده  های ماهیت به توجه با

هستند. شفایافتگ نرخ مدل  های بقا، داده  های نوع این برای مناسب رده نم  کند. میل صفر به قصورکننده

استفاده راه سر بر که ل مش شده  اند. معرف غیرآمیخته و آمیخته مد ل های کل زیررده دو مدل  ها این برای

متقلبین یعن اول دسته وجود دارد، وجود وام  گیرندگان رفتار تحلیل برای شفایافتگ نرخ مدل  های از

شفایافتگ نرخ مدل نامطلوب برازش باعث مساله این دارند. ی برابر بازپرداخت عدم بقای که است

مدل ی مقاله این در م  شود. توصیه صفر در آماسیده مدل  های به کارگیری مواردی چنین در م  شود.

م  کنیم. معرف بانک وام سرمایه  های در تقلب نرخ برآورد برای را صفر در آماسیده شفایافتگ نرخ ترکیبی

ی اران(١٩٩٩) هم و چن کردند. معرف را شفایافتگ نرخ مدل گیج(١٩۵٢) و برکسون بار اولین

اخیر سال های طول در زیادی پژوهش های مدل ها این روی بر دادند. ارایه مدل این برای بیزی نسخه

نرخ مدل برده اند. بهره بانک تحقیقات برای مدل ها این اران(٢٠١۵)از هم و ا باری شده  است. انجام

توسط نیز آن آمیخته نسخه و اران(٢٠١۵) هم و لوزادا توسط صفر در آماسیده غیرآمیخته شفایافتگ

شده اند. گرفته به کار بانک وام تقلب نرخ برآورد برای و معرف اران(٢٠١۶) هم و لوزادا

شفایافتگ نرخ مدل ٢

این در کرد. رده بندی غیرآمیخته و آمیخته مدل های خانواده دو به م توان را شفایافتگ نرخ مدل های

م کنیم. فرمول بندی بانک وام داده های برای را خانواده دو هر خالصه، به طور بخش،

آمیخته نرخ شفایافتگ مدل ٢ . ١

تعریف زیر صورت به گیج(١٩۵٢) و برکسون توسط افراد همه ال چ تابع و بقا تابع آمیخته، مدل های در

شده اند:

S(t) = p+ (١ − p)S∗(t)

f(t) = (١ − p)f∗(t) t ≥ ٠ (١)
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تابع ترتیب به f∗(t) و S∗(t) م شود، تعریف وام نکردن بازپرداخت زمان t آن که به توجه با آن، در که

به طوری است، (قصورکننده) شفایافته افراد نسبت p و خوش حساب مشتریان احتمال ال چ تابع و بقا

که

lim
t→+∞

S(t) = p > ٠. (٢)

نیست. سازگار متقلب) (مشتریان صفرها حضور با که است آن دارد، شفایافتگ نرخ مدل این که ل مش

در آماسیده شفایافتگ نرخ مدل اران(٢٠١۵) هم و لوزادا ارانش هم و لوزادا ل، مش این رف برای

تعریف زیر صورت به آن بقای تابع و است شفایافتگ نرخ مدل بهبودیافته که دادند پیشنهاد را صفر

م گردد:

S(t) = γ١ + (١ − γ٠ − γ١)S
∗(t) t ≥ ٠.

مدل این در

lim
t→∞

S(t) = γ١ > ٠

S(٠) = ١ − γ٠ < ١.

γ٠ = ٠ اگر باشید داشته توجه هستند. متقلبین نسبت γ٠ و قصورکننده مشتریان نسبت γ١ بنابراین

سادگ به مدل این روی از اکنون م شود. تبدیل معمول شفایافتگ نرخ مدل همان به مذکور مدل باشد،

چون شفایافتگ نرخ معمول مدل در باشیم، داشته متقلب مشتریان، بین در اگر که دریافت م توان

مثال باشند؛ گمراه کننده م توانند و نبوده متعبر استنباط نتایج نم شود، گرفته نظر در صفرها فراوان

م شود. بیش برآورد برآوردگرها استاندارد خطای

غیرآمیخته نرخ شفایافتگ مدل ٢ . ٢

سرطان سلول های اساس بر و اران(١٩٩٩) هم و چن توسط شفایافتگ نرخ مدل غیرآمیخته نسخه

شفایافتگ از فهم تری قابل و ساده تعبیر هست، معروف نیز پیشرفت زمان مدل به که مدل این شد. معرف

م کنیم. استفاده زنده بافت ی سرطان سلول های مثال از مدل تفهیم برای م کند. ارایه

توزیع از که باشد درمان از پس فرد ی بافت در فعال سرطان سلول  های تعداد N کنید فرض

،Zi با را iام سرطان سلول فعالیت به شروع تصادف زمان های م کند. پیروی θ میانگین با پواسن

۸۰



F (t) = ١ − S(t) توزیع تابع با هم توزیع و مستقل م کنیم فرض و م دهیم نشان ،i = ٠,١, . . . , N

است. صفر برابر آن ها به سرطان بازگشت احتمال باشد، صفر N که صورت در هستند. N از مستقل و

تعریف سرطان بازگشت زمان T = minZi,٠ ≤ i ≤ N تصادف متغیر و P (Z٠ = ∞) = ١ اگر

م آید: دست به زیر صورت به بیماری مجدد بازگشت زمان برای T متغیر بقای تابع شود،

S(t) = P (T > t,N ≥ ٠)

= P (N = ٠) + P (Z١ > t, . . . , ZN > t,N ≥ ١)

= exp(−θ) +
∞∑
k=١

S(t)k
θk

k!
exp(−θ)

= exp(−θ + θS(t)) = exp(−θF (t)). (٣)

م شود: نتیجه زیر صورت به ال چ تابع (٣) از استفاده با

f(t) = θf(t) exp(−θF (t)).

با است برابر شفایافتگ نسبت مدل این در بنابراین

lim
t→∞

S(t) ≡ S(∞) ≡ P (N = ٠) = exp(−θ) > ٠

که زمان شده اند. درمان واق در و نیستند سرطان به مجدد ابتالی مستعد که است افرادی نسبت که

م کند. میل ی به شفایافتگ نسبت θ → ٠ که زمان و صفر سمت به شفایافتگ نسبت θ → ∞

هستند صفر از بیش تر اولیه سرطان سلول های دارای (شفانیافته) سرطان به مبتال افراد مدل، این در

است: زیر ل ش به افراد این بقای تابع بنابراین دارند). سرطان سلول ی حداقل (یعن

S∗(t) = P (T > t,N ≥ ١) = exp(−θF (t))− exp(−θ)
١ − exp(−θ)

. (۴)

که معن این به است، سره بقای تابع ی (۴) بقای تابع

S∗(٠) = ١, S∗(∞) = ٠.

ل ش به نیز (۴) بقای تابع با متناظر احتمال ال چ تابع

f∗(t) = − d

dt
S∗(t) =

(
exp(−θF (t))
١ − exp(−θ)

)
θf(t) (۵)
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م شود. نوشته

است. مشتری توسط پرداخت شده اقساط تعداد N معن برگردیم، بانک وام های مساله به اگر اکنون

متقلب مشتری ی وجود آن نتیجه که است اقساط از هیچ کدام پرداخت عدم معن به N = ٠ بنابراین

بود. خواهد

پیشنهادی رگرسیون مدل ٣

ارایه شده ،(٣) مدل و ، گیج(١٩۵٢) و برکسون توسط ارایه شده ،(١) شفایافتگ نرخ مدل به توجه با

آمیخته مدل ی صورت به را غیرآمیخته مدل م توان اران(١٩٩٩)، هم و چن ارانش هم و چن توسط

کرد: بازنویس

S(t) = exp(−θ) + (١ − exp(−θ))S∗(t) t ≥ ٠ (۶)

نسبت مطالعه هدف چون م کنیم. تمرکز (۶) مدل روی بر اکنون است. (۴) بقای تابع S∗(t) آن در که

مشتریان نسبت که به طوری دهیم تعمیم را (۶) مدل باید است، قصورکننده کنار در متقلب مشتریان

مدل منظور، این برای شوند. لحاظ مدل در دو هر قصورکننده و متقلب

S(t) = γ١ + (١ − γ٠ − γ١)S
∗(t) t ≥ ٠ (٧)

.γ١ = exp(−θ) و γ٠ = exp(−κ) آن در که م گیریم نظر در را

برای است. مناسب بانک تسهیالت داده های برای (٧) صفر در آماسیده شفایافتگ نرخ مدل اکنون

را وام) نوع و اقساط، تعداد قسط، هر میزان مشتری، سن (مانند تبیین متغیرهای از برداری تاثیر آن که

کنیم. استفاده رگرسیون مدل های چارچوب از باید کنیم، بررس مشتری بودن قصورکننده یا متقلب بر

تعمیم یافته خط مدل های چارچوب از باید است، (٠,١) بازه γ١ و γ٠ تغییرات دامنه آن که به توجه با

معموال م گیرند، قرار (٠,١) در که پارامترهایی برای مدل ها این در کنیم. استفاده آن ها مدل بندی برای

م شود. استفاده لجیت پیوند تابع از

زیربردار دو به که باشد p = q١ + q٢ بعد با تبیین متغیرهای بردار X = (X
′

١, X
′

٢)
′ کنید فرض

(١−γ٠−γ١) همچنین و γ١ ،γ٠ آن که از اطمینان برای است. تجزیه قابل q٢ بعد X٢با و q١ بعد X١با
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م کنیم تعریف لجیت، پیوند تابع از استفاده با و i = ١, . . . , n مشاهده هر برای م گیرند، قرار (٠,١) در
κi = − log( eX

′
١iβκ

١+eX
′
١iβκ+e

X
′
٢iβθ

)

θi = − log( eX
′
٢iβθ

١+eX
′
١iβκ+e

X
′
٢iβθ

)

(٨)

نرخ بر تبیین متغیرهای تاثیر که است رگرسیون ضرایب از بعدی q١ بردار ی ،βκ ∈ ℜq١ آن در که

است رگرسیون ضرایب از بعدی q٢ بردار ی βθ ∈ ℜq٢ مشابه به طور م دهد. نشان را متقلب مشتریان

م کند. بیان قصورکننده مشتریان نسبت بر را تبیین متغیرهای اثر که

خوش حساب مشتریان بقای تابع برای پارامتری مدل ٣ . ١

این برای کنیم. مشخص را ،S∗(t) یعن خوش حساب، مشتریان بقای تابع (٧)باید مدل تکمیل برای

ال چ تابع ترتیب به F (t) و f(t) م کنیم فرض م کنیم. استفاده وایبل پارامتری مدل ی از منظور

مقیاس و α > ٠ ل ش پارامتر دو با وایبل توزیع ویژگ های باشند. وایبل تجمع توریع تابع و احتمال

کرده اند. تبدیل اطمینان قابلیت و بقا تحلیل  برای مناسب پارامتری مدل های از ی به را آن ،λ > ٠

است. وایبل توزیع بقای تابع S∗(t) م کنیم فرض بنابراین

م شود: ارایه زیر صورت به صفر در آماسیده شفایافتگ نرخ مدل جزییات، تجمیع با نهایت، در

S(t) = exp(−θ) + (١ − exp(−κ)− exp(−θ))S∗(t)

آن در که

S∗(t) =
exp(−θF (t))− exp(−θ)

١ − exp(−θ)

f∗(t) = (
exp(−θF (t))
١ − exp(−θ)

)θf(t)

F (t) = ١ − e−( t
λ )α

f(t) =
α

λ
(
t

λ
)
α−١

e−( t
λ )α

نمایش ϑ = (α, λ, βκ, βθ) با را پارامترها بردار مدل این در شده اند. (٨)معرف در θ و κ که به طوری

م دهیم.
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آماری استنباط و مدل برازش ۴

مطالعه، تحت بازه به توجه با م کنیم. استفاده درستنمایی بر مبتن دیدگاه از مدل پارامترهای برآورد برای

مشخص ti با را مشتریiام بقای زمان اگر باشند. راست) (از سانسورشده مشاهدات از برخ است ن مم

م شود: تقسیم بخش سه به درستنمایی تابع در مشاهده هر سهم آن گاه کنیم،

.γ٠i با است برابر درستنمایی تابع در i مشاهده سهم آن گاه ti = ٠ اگر •

(١ − γ٠i − با است برابر درستنمایی تابع در آن سهم آن گاه نباشد، سانسورشده ti مشاهده اگر •

.γ١i)f∗(ti)

γ١i+(١− با است برابر درستنمایی تابع در آن سهم باشد، سانسورشده راست از ti مشاهده اگر و •

.γ٠i − γ١i)S∗(ti)

است، سانسور وضعیت متغیر δ آن در که باشد داده ها مجموعه D = {ti, δi, x١i, x٢i}ni=١ کنید فرض

باشد. سانسورشده راست از ti اگر δi = ٠ و باشد مشاهده  قابل زمان ti اگر δi = ١ که به طوری

ti > ٠ برای که معن این به م کنیم تعریف نشانگر تابع را I(ti > ٠) درستنمایی، تابع نوشتن برای

صورت به مشاهدات همه برای درستنمایی تابع بنابراین است. صفر جاها سایر در و ی برابر

L(ϑ|D) ∝
n∏
i=١

{(١−I(ti > ٠))γi٠+I(ti > ٠)[(١−γi٠−γi١)f∗(ti)]δi [γi١+(١−γi٠−γi١)S∗(ti)]
١−δi}

درستنمایی تابع کردن ماکسیمم با م دهیم، نمایش ϑ̂ با که ،ϑ درستنمایی ماکسیمم برآوردهای است.

ϑ̂ برای مذکور، درستنمایی تابع بودن پیچیده به توجه با م آیند. دست به پارامتر فضای در L(ϑ|D)

نلدر‐مید یا شبه نیوتون مثل عددی وریتم های ال با و تقریبی صورت به را آن باید و ندارد وجود بسته ل ش

کرد. محاسبه

ماتریس و ϑ میانگین با نرمال ، شرایط تحت ،ϑ̂ درستنمایی ماکسیمم برآوردگرهای مجانبی توزیع

اران(٢٠١۴)). هم و ن (می م باشد مدل فیشر اطالع ماتریس I(ϑ) آن در که است، I−١(ϑ̂)واریانس

شده مقدارده ϑ = ϑ̂ در که I(ϑ) = {−∂٢ℓ(ϑ)
∂ϑ∂ϑ′ }−١ هسیان ماتریس معکوس با م توان را I ماتریس

است. مدل درستنمایی اریتم ل تابع ℓ(ϑ) آن در که کرد، برآورد است
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تقریبی، آماری استنباط م توان ماکسیمم، درستنمایی برآوردگرهای نرمال مجانبی توزیع از استفاده با

مهم تر داد. انجام برازش شده مدل برای را مدل، انتخاب و فرضیه ها، آزمون اطمینان، فواصل محاسبه شامل

متغیرهای اطالعات از سط هر ازای به متقلب و قصورکننده خوش حساب، مشتریان نسبت های این، از

این بر افزون شود. محسوب ارزشمندی اطالعات بانک ی برای م تواند که هستند برآورد قابل تبیین

و برآورد قابل ، بانک تسهیالت داده های تحلیل کلیدی بخش عنوان به خوش حساب مشتریان بقای تابع

است. استفاده

نتیجه گیری و بحث

شناخت ، مال بحران های از گرفتن فاصله و بانک ها مانند اقتصادی بنگاه های مال امور اهمیت به توجه با

شناخت چنین است. برخوردار باالیی اهمیت از بنگاه ها این برای وام ها بازپرداخت بقای و تقلب نرخ های

دارد. مهم نقش ، سودده افزایش منظور به ، مال سیاست های انتخاب برای مدیران تصمیم سازی های در

تسهیالت که بنگاه هایی مال داده های تحلیل برای آن از استفاده و مقاله این در معرف شده مدل بنابراین

باشد. ضروری و توجه مورد م تواند م کنند، اعطا افراد به را
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——————————————————————————

بتا‐دوجمله ای فرایند های در فضایی پیش گویی
اقبال نگار ، باغیشن حسین لیارجدمه، پور عابدین لیال

ایران شاهرود، شاهرود، صنعت اه دانش آمار، گروه

دوجمله ای توزیع بر مبتن ، متناه جوام در فضایی شمارش پاس های برازش برای معمول مدل یده: چ

به م تواند و نیست مناسب چندان توزیع پذیره این از استفاده کاربردی موقعیت های اکثر در است.

فرایند مدل، این برای بهتر جانشین شود. منته فضایی پیش گویی و پارامترها برآورد در ناکارا استنباط

برای منتخب گزینه به را آن م تواند بتا‐دوجمله ای توزیع انعطاف پذیری است. بتا‐دوجمله ای فضایی

است. شده تشریح شبیه سازی با مقاله این در که کند تبدیل جوام این در بیش پراکنده پاس های برازش

فضایی. پیش گویی بیش پراکنش، بتا‐دوجمله ای،  فرایند کلیدی: واژه های

مقدمه ١

، پزش مانند زمینه هایی در کاربردی تحقیقات از بسیاری در متناه جوام در فضایی شمارش پاس های

هستند مشاهدات فضایی داده های دارند. قرار محققان توجه مورد اجتماع علوم و زیست شناس اقتصاد،

، پاس ماهیت موارد از بسیاری در است. مطالعه مورد فضای در موقعیتشان از ناش آن ها وابستگ که

سرطان به مبتال افراد نسبت است ن مم نمونه، به عنوان است. خاص ویژگ ی با جامعه افراد از تعدادی

م شود. تعریف دوجمله ای توزیع بر مبتن متداول مدل موارد این در باشد. مطالعه مورد پدیده معده،

پذیره این متعددی، موقعیت های در اما است. میانگین از واریانس بودن کوچ تر توزیع، این مهم ویژگ

نم تواند دوجمله ای توزیع شرایط چنین در بنابراین، م شویم. مواجه بیش پراکنش مساله با و نیست برقرار

آماری استنباط های به منجر داده ها مدل بندی برای آن از استفاده و دهد برازش خوبی به را داده ها ماهیت

مقدمه، این با م شود. داده ها فضایی پیش گویی و وابستگ ساختار برآورد پارامترها، برآورد در ناکارا

مدل برای منعطف تر و بهتر جانشین بتا، توزیع در ل ش پارامتر دو وجود دلیل به بتا‐دوجمله ای، مدل
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را متعادل پراکنش و کم پراکنش بیش پراکنش، حالت های تمام است قادر توزیع این است. دوجمله ای

یرد. ب نظر در داده ها برای

ایده این مبان اما شد. ارایه (١٩۴٨) الم اس توسط رسم صورت به بار اولین بتا‐دوجمله ای مدل

معرف غیرنرمال فضایی داده های تحلیل برای گوناگون مدل های شد. مطرح (١٩٢۵) پیرسن توسط ابتدا

فضایی نرخ پیش گویی برای (١٩٩١) الجون توسط دوجمله ای، ینگ کوکری مدل نخستین شده اند.

مدل این از (١٩٩٨) اران هم و الیور شد. پیشنهاد نادر، بیماری ی از مشاهده شده نمونه ای نسبت 

ینگ کری مدل (٢٠٠۶) اران هم و مونستیز کردند. استفاده کودک دوران سرطان نرخ تحلیل برای

شمارش داده های با موارد از بسیاری در بردند. به کار فضایی همبسته شمارش داده های برای را پواسون

به توجه با م شود. بیش پراکندگ موجب آن ها در موجود ن ناهم ساختار که م شویم مواجه فضایی

مبتن آن جانشین رهیافت از مساله این کردن مرتف برای دوجمله ای، توزیع انعطاف عدم و محدودیت

این که است شده باعث بتا‐دوجمله ای توزیع انعطاف پذیری م کنیم. استفاده بتا‐دوجمله ای توزیع بر

کند. ایفا را به سزایی سهم بیش پراکنده داده های مجموعه برازش در توزیع

ینگ کری معادالت و تغییرنگار برآورد سپس م شود. معرف بتا‐دوجمله ای فرآیند دوم بخش در

مورد شبیه سازی مطالعه ی در پیشنهادی مدل کارایی سوم بخش در م شوند. مطرح فرآیند این برای

م شود. ارایه نتیجه گیری و بحث نیز پایان در و گرفت خواهد قرار ارزیابی

فضایی بتا‐دوجمله ای فرآیند ٢

،i = ١,٢, · · ·m ،si ان م m در که {Z = Z (s) ; s ∈ D ⊂ ℜ٢} تصادف میدان کنید فرض

موفقیت احتمال که به طوری باشد، Zi|Yi ∼ bin (ni, Yi) شرط توزیع دارای است، شده مشاهده

میدان حالت این در واق در است. ΣY وابستگ ساختار و β و α پارامترهای با بتا توزیع دارای Yi

وابستگ ر دی عبارت به م شود. محسوب دوجمله ای فرآیند زیربنایی مدل و فضایی همبسته Yi تصادف

دوم مرتبه مانای Yi تصادف میدان کنید فرض این، بر عالوه دارد. وجود Yi سط در فقط فضایی

به صورت مشاهدات فاصله از تابع فقط کوواریانس تابع و π ثابت مقدار بتا توزیع میانگین یعن  باشد.

م دهیم. نشان γY (||si − sj ||) با را مدل فضایی تغییرپذیر تابع این بر افزون است. CY (||si − sj ||)
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نوشت م توان بنابراین

E (Yi) =
α

α+ β
= π V ar (Yi) =

αβ

(α+ β)
٢
(α+ β + ١)

= σ٢
Y .

احتمال تابع با بتا‐دوجمله ای کناری توزیع دارای Zi تصادف متغیر ویژگ ها این با

P (Zi = zi) =
Beta(α+ zi, β + ni − zi)

Beta(α, β)

(
ni
zi

)
zi = ٠, · · · ,m

بتا‐دوجمله ای توزیع واریانس و امید ، شرط واریانس و ریاض امید رر م قاعده از استفاده با م باشد.

م شوند: نتیجه زیر به صورت

E (Zi) = E [E (Zi|Yi)] = niE (Yi) = niπ

V ar (Zi) = V ar [E (Zi|Yi)] + E [V ar (Zi|Yi)] = niσ
٢
Y (ni − ١) + niπ (١ − π) .

واریانس و میانگین در β α و ل ش پارامترهای کردن وارد با را بتا پنهان تصادف میدان تاثیر روابط این

به ترتیب دوجمله ای توزیع واریانس و میانگین م دهند. نشان دوجمله ای به نسبت بتا‐دوجمله ای مدل

به عنوان بتا‐دوجمله ای توزیع واریانس در niσ٢
Y (ni − عبارت(١ بنابراین است. niπ (١ − π) و niπ

م کند. لحاظ را داده ها بیش برازش مساله و کرده عمل دوجمله ای توزیع واریانس افزاینده عامل

بتا‐دوجمله ای فرآیند تغییرنگار ٢ . ١

تغییرنگار و ،γZ یعن بتا‐دوجمله ای، نمونه ای نسبت های تجربی تغییرنگار داد نشان م توان راحت به

م کنند: پیروی زیر رابطه از ،γY یعن پنهان، بتای احتمال فرآیند

γY (si − sj) = γZ (si − sj)−
١
٢

(
ni + nj
ninj

)(
πY (١ − πY )− σ٢

Y

)
. (١)

نظر در را si ان م در ni نمونه اندازه با دوجمله ای توزیع از ،i = ١, · · · ,m ،Zi مشاهده m اکنون

م آید: به دست زیر به صورت (١) رابطه از استفاده با تغییرنگار برای تعدیل یافته برآورد ی یرید. ب

γY (h) =
١

N(h)

m∑
i=١

m∑
j=١

ninj
ni + nj

[
١
٢

(
Zi
ni

− Zj
nj

)٢
−

١
٢

(
ni + nj
ninj

)
(π̂(١ − π̂)− σ̂٢

Y )

]
Id(i, j) ∼ h (٢)
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دارند. قرار هم از h فاصله در که است ای j و i نقاط برای نشانگر تابع Id(i, j) ∼ h از منظور آن در که

کردن ن هم برای ninj

ni+nj
وزن های حسب بر که است h فاصله در همسایه نقاط تعداد نیز N(h) عدد

م شود: تعریف زیر به صورت فضایی ان های م تمام

N(h) =
∑
i,j

ninj
ni + nj

Id(i, j) ∼ h.

ان های م همه اگر م دهد. نشان را فضایی ان م هر در مشاهدات تعداد تغییر وزن این ر دی به عبارت

ان م نقاط تمام به آن گاه ،ni = nj i ̸= j برای یعن باشند، داشته را سان ی نمونه اندازه فضایی

از مستقیم به طور ،
(
ni+nj

ninj

)
(π̂(١− π̂)−σ٢

Y ) یعن اریبی، تصحیح مولفه م شود. داده n ثابت وزن

بتای توزیع واریانس و میانگین برآوردهای به ترتیب σ̂٢
Y و π̂ همچنین م آید. به دست تغییرنگار (١) رابطه

به صورت پنهان بتای توزیع ل ش پارامترهای از استفاده با تغییرنگار برآوردگر م دهند. نمایش را پنهان

م شود: تبدیل زیر

γY (h) =
١

٢N(h)

m∑
i=١

m∑
j=١

[
ninj
ni + nj

(
Zi
ni

− Zj
nj

)٢
−

 α̂β̂(
α̂+ β̂

)(
α̂+ β̂ + ١

)
 Id(i, j) ∼ h (٣)

همسای نقاط تعداد تعیین برای معمول استراتژی سه تغییرنگار برآورد برای فضایی، آمار متون در

شده اند: پیشنهاد زیر به صورت زیان تابع و

.١

N(h) =
∑
i,j

Id(i, j) ∼ h L١(θ) =
∑
k

N(h) [γY (k)− γθ(k)]

.٢

N∗(h) =
∑
i,j

ninj
ni + nj

Id (i, j) ∼ h L٢(θ) =
∑
k

N∗(h) [γY (k)− γθ(k)]

.٣

N(h) =
∑
i,j

Id(i, j) ∼ h L٣(θ) =
∑
k

[
γ∗(k)− γθ(k)

γθ(k)

]٢

است. شده توصیه (١٩٩٣) کرس توسط سوم استراتژی از استفاده
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ینگ کری معادالت بتا‐دوجمله ای: فرآیند فضایی ویی پیش ٢ . ٢

حسب بر م تواند ،Y٠ = Y (s٠) پنهان، بتای فرآیند ویی پیش مقدار s٠ جدید فضایی ان م هر برای

وزن های با شده اند مشاهده si ان های م در Ziکه

ni
دوجمله ای نمونه ای نسبت های از خط ترکیب ی

یعن شود. پیش گویی ،i = ١, . . . ,m ،λi

Y٠ =
m∑
i=١

Zi
ni
.

واریانس١ کمترین با نااریب وی پیش ی Y٠ پیش گوی که شوند انتخاب به گونه ای باید λi وزن های

کنیم. اعمال ضرایب روی را
∑m
i=١ λi = ١ قید باید و پیش نارایبی از اطمینان برای باشد. (BLUP)

م شوند: نتیجه زیر به صورت بتا‐دوجمله ای ینگ کری معادالت دستگاه قید، این گرفتن نظر در با

λi
ni

[
π (١ − π)− σ٢

Y

]
+

m∑
j=١

λjCij + µ = C٠i i ∈ {١,٢, · · · , n}

s٠ ان م با si ان های م بین کوواریانس C٠i ،sj و si فضایی ان های م بین کوواریانس Cij آن در که

ینگ کری ضرایب کوواریانس، تابع بودن معلوم تحت معادالت، این حل با است. الگرانژ ضریب µ و

آورد. به دست را s٠ نقطه در ویی پیش مقدار م توان آن حسب بر و م شوند برآورد λi

شبیه سازی مطالعه مدل: ارزیابی ٣

ی از فضایی، ویی پیش و پارامترها برآورد در پیشنهادی بتا‐دوجمله ای مدل رد عمل ارزیابی برای

و متقارن توزیع های شامل که بتا توزیع های انعطاف نمایش منظور به کردیم. استفاده شبیه سازی مطالعه

توزیع های احتمال ال چ توابع کردیم. انتخاب را مختلف بتای توزیع شش مطالعه این در م باشد، چوله

تعریف را داده تولید مختلف سناریوی ۵۴ شبیه سازی برای شده اند. داده نشان ١ ل ش در انتخاب شده

، کوچ نمونه اندازه برای ٢:۵ بین محدوده گرفتیم: نظر در نمونه اندازه سه بتا توزیع هر برای کردیم؛

پارامتر بزرگ. نمونه اندازه برای ۵٠:١٠٠ بین محدوده و متوسط نمونه اندازه برای ١٠:٢٠ بین محدوده

گرفتیم. نظر در ١۵ و ١٠ ،۵ مقدار سه نیز را فضایی دامنه

١Best Linear Unbiased Predictor
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بتا ال چ توابع :١ ل ش

مراحل کردیم. تولید معکوس تبدیل روش از استفاده با را فضایی همبسته بتای فرآیند و پاس ها

از: عبارتند فضایی همبسته بتا‐دوجمله ای داده های تولید برای معکوس تبدیل روش اجرای

فضایی کوواریانس تابع و ΣX فضایی کوواریانس ماتریس با X(s) نرمال تصادف میدان ابتدا .١

فضایی ه مشب ی گره های ، ان م نقاط شبیه سازی مطالعه این در م کنیم. شبیه سازی را γX

پارامترهای با کروی مدل ی نیز فضایی کوواریانس تابع برای شدند. گرفته نظر در ٢٠ × ٢٠

نظر در σ٢
X = ١ فضایی ازاره و ϕX = ۵,١٠,١۵ فضایی دامنه ،τ٢

X = ٠ قطعه ای اثر واقع

بنابراین شد. گرفته

X(s) ∼ Nm(µX = ٠,ΣX)

γX(h) =

 τ٢
X + σ٢

X

(
٣h

٢ϕX
− h٣

٢ϕ٣
x

)
٠ < h < ϕX

τ٢
X + σ٢

X h ≥ ϕX

،ΦX (Xi) یعن استاندارد، نرمال توزیع تجمع توزیع تابع فضایی، ه مشب در ان م نقطه هر برای .٢

(معکوس چندک تابع اگر م کنیم. محاسبه بتا تصادف میدان به نرمال تصادف میدان تبدیل برای را
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آن گاه دهیم، نشان Ξ−١
Y (·) با را Yi ∼ Beta(α, β) بتا توزیع ( تجمع توزیع تابع

Ξ−١
Y (Φ(Xi)) = Yi.

ساختار دارای بتا توزیع بود. خواهد ی به ی انجام شده تبدیل هستند، پیوسته توزیع دو هر چون

م کند. پیروی τ٢
Y = ٠ قطعه ای اثر با کروی مدل ی از هم ساختار این که است، ΣY وابستگ

میدان برای فضایی ازاره پارامتر فقط است. نرمال تصادف میدان مدل مشابه نیز دامنه پارامتر

یعن بتا توزیع واریانس با برابر بتا تصادف

σ٢
Y =

αβ

(α+ β)
٢
(α+ β + ١)

بود. خواهد

تصادف به صورت را ni تصادف نمونه اندازه با فضایی ان های م از تایی m زیرمجموعه ی .٣

Zi|Yi ∼ bin (ni, Yi)دوجمله ای تصادف نمونه نمونه گیری، ان م هر در سپس م کنیم. انتخاب

ل ش است. فضایی همبسته بتا‐دوجمله ای توزیع دارای Zi تصادف متغیر بنابراین م شود. تولید

م دهد. نمایش را فضایی همبسته بتا‐دوجمله ای داده های تولید فرآیند ٢

فضایی وابستگ ساختار پارامترهای برآورد ٣ . ١

به توجه با کردیم. شبیه سازی داده مجموعه ١٠٠ سناریو هر برای پارامترها، برآورد رد عمل ارزیابی برای

N∗(h) همسایه نقاط تعداد تعریف و L٢ زیان تابع از پارامترها برآورد برای شبیه سازی، از حاصل نتایج

که نبودند دوم استراتژی به خوبی شبیه سازی نتایج ر دی استراتژی دو (با کردیم استفاده دوم استراتژی در

کردن م نیمم از تغییرنگار پارامترهای کردیم). خودداری آن ها گزارش از مقاله حجم محدودیت دلیل به

آمده اند. به دست است، شده مقدارده (کروی) واقع تغییرنگار و تجربی تغییرنگار در که ،L٢ زیان تابع

این در است. شده داده نشان ٣ ل ش در دامنه و ازاره قطعه ای، اثر پارامترهای برآورد جعبه ای نمودار

و متوسط نمونه اندازه به مربوط دوم سناریوی ١٨ ، کوچ نمونه اندازه به مربوط اول سناریوی ١٨ ل ش

ترتیب به فضایی دامنه واقع پارامترهای همچنین هستند. بزرگ نمونه اندازه به مربوط سوم سناریوی ١٨

به  شبیه سازی تمام در تقریبا که است صفر واقع قطعه ای اثر م باشند. ١۵ و ،١٠ ،۵ سناریوها این برای
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معکوس تبدیل روش با شبیه سازی شده میدان های :٢ ل ش

گفت م توان پارامتر، این برآورد به مربوط جعبه ای نمودار به توجه با همچنین است. شده برآورد درست

که نیست معلوم ل ش در تشخیص قابل وی ال واق در ندارد. تاثیری قطعه ای اثر برآورد در نمونه اندازه

بخشیده بهبود را پنهان بتای فرآیند پارامترهای برآورد بتا‐دوجمله ای، تغییرنگار اصالح م دهد نشان این

است.

قطعه ای اثر به نسبت کمتری پرت نقاط و است راست به چوله ازاره، پارامتر برآورد جعبه ای نمودار

از بزرگتر ازاره برآوردهای ، طرف از م شوند. بیشتر پرت نقاط فضایی دامنه افزایش با همچنین دارد.

نشان و نیست طبیع ی و صفر فاصله در بتا توزیع بودن کراندار به توجه با که دارند وجود نیز ی

سه هر برای نیز فضایی دامنه شود. ل ساز مش است ن مم توزیع ها از بعض برای رایی هم که م دهد

است. شده بازیابی خوبی به گرفته شده، نظر در مقدار
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فضایی دامنه (ج)

تغییرنگار پارامترهای برآورد :٣ ل ش

فضایی پیش گویی ٣ . ٢

در تشریح شده بتا‐دوجمله ای تصادف میدان از ویی، پیش در بتا‐دوجمله ای مدل رد عمل بررس برای

ینگ کری معادالت با سپس و کردیم تولید مقدار هزار ده ،١٠٠×١٠٠ ه مشب ی روی بر قبل، بخش

نشان را دوجمله ای نسبت پیش گویی نتیجه ۴ ل ش کردیم. پیش گویی بتا‐دوجمله ای مدل روی از را آن ها

است، معلوم ل ش از که همان طور است. واقع مقادیر مقابل در پیش گویی مقادیر پراکنش که م دهد

توان میانگین مقدار است. کرده عمل خوب خیل دوجمله ای نسبت های واقع مقادیر بازیابی در مدل

پیش گویی توان بر تاییدی که است ٠٫٠٠٢٣ برابر مثال این برای نیز (MSPE) پیش گویی٢ خطای دوم

است. مدل باالی
٢Mean squared prediction error
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بتا‐دوجمله ای فرآیند اساس بر واقع مقابل در پیش گویی شده دوجمله ای نسبت مقادیر :۴ ل ش

نتیجه گیری و بحث

جوام در بیش پراکنش مساله با شمارش داده های برای دوجمله ای مدل برازش که الت مش به توجه با

نسبت های مدل سازی برای بتا‐دوجمله ای توزیع بر مبتن زین جای مدل ی مقاله این در دارد، متناه

ساختار پارامترهای برآورد در روش این دقت شبیه سازی، از استفاده با همچنین شد. مطرح فضایی همبسته

بهتری برآورد پیشنهادی مدل گفت م توان این، بر عالوه شد. داده نشان فضایی پیش گویی و وابستگ

م دهد. ارایه کوچ نمونه اندازه های برای را وابستگ ساختار پارامترهای از
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فضای تُنُ مدل�های بیزی تحلیل
کریم امید ، حسین فاطمه �محمدی، عل فران

ایران سمنان، سمنان، اه دانش آمار، گروه

استفاده فضای گسسته �های پاس مدل�بندی برای فضای تعمیم�یافته خط آمیخته مدل�های یده: چ

اثرات صورت به مدل در موجود پنهان متغیر ، فضای وابست نظر�گرفتن در برای به�طوری�که �شوند م

ضرایب برآورد در واریانس تورم باعث مدل به فضای تصادف اثرات افزودن �گردند. م فرض فضای

مقایسه و بررس مورد مدل دو فضای اختالط این کاهش راستای در مقاله این در �شود. م مدل رگرسیون

�گیرند. م قرار

بیزی. رهیافت ، فضای اختالط ، فضای تعمیم�یافته خط آمیخته مدل کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

�باشد. م گسسته نوع از و نیست کم پاس متغیرهای که هستیم مواجه فضای مطالعات با گاه عمل در

از فضای داده�های از نوع این تحلیل برای �باشد. م رای تحقیقات از بسیاری در فضای داده�های نوع این

به (١٩٩١) اران هم و بس �گردد. م استفاده (SGLMM) ١ فضای تعمیم�یافته خط آمیخته مدل�های

شمارش نوع از پاس متغیرهای برای و فضای مراتب سلسله مدل�های تحلیل برای SGLM مدل� از نوع

مدل�بندی پنهان٢ گاوس مارکوف تصادف میدان ی صورت به را فضای اثرات آن�ها کردند. استفاده

کردند استفاده گسسته فضای داده�های تحلیل برای SGLM مدل از (١٩٩٣) کلیتون و برسیلو نمودند.

تحلیل و بیان مفصل طور به را SGLM مدل بار اولین برای (١٩٩٨) اران هم و ل دی ایشان از پس و

١Spatial Generalized linear mixed Models

٢Latent Gaussian Markov random field
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اختالط هستیم. مواجه فضای اختالط با مدل�ها این در فضای پنهان متغیرهای وجود دلیل به کردند.

تصحی (٢٠٠۶) اران هم و ری توسط و شد بیان (١٩٩٣) اران هم و توسطکلیتون بار اولین فضای

هاگدون به توان م جمله از که است، رسیده چاپ به زیادی مقاالت تاکنون بعد کاهش راستای در شد.

و (٢٠٠۶) اران هم و فور ،(٢٠٠٨) اران هم و بانرج ،(٢٠٠٨) جوهانسون و کرس ،(٢٠٠٢)

کاهش راستای در مدل دو مقاله این در نمود. اشاره (٢٠١٣) هاران و هاگز و (٢٠٠٢) تجلمند و رو

مدل مقایسه به شبیه�سازی مثال ی در انتها در و �گیرند م قرار بررس مورد SGLM مدل� فضای اختالط

�شود. م پرداخته مدل دو این و SGLM کالسی

کالسی فضای تعمیم�یافته خط آمیخته مدل ٢

قرار بررس مورد را SGLM مدل گاوس مارکوف تصادف میدان بردن کار به با (١٩٩١) اران هم و بس

V = {١,٢, · · · , n} آن در که باشد، نشان�دار غیرهمسو گراف ی G = (V,E) کنید فرض دادند.

�دهد. م نشان را j و i نواح مجاورت که است لبه E و نظر مورد منطقه نشان�دهنده و هستند رئوس

که �شود م یل تش طوری ماتریس این و �کنند. م بیان A مثل مجاورت ماتریس ی با را G معموال

ماتریس در ��گردد. م استفاده همسای و مجاورت روش از آن تعیین برای و باشد کامل رتبه و متقارن

�گردد فرضم ی عناصر سایر و صفر ناهمسای دلیل به عناصر برخ و اصل قطر روی عناصر مجاورت

است. نشان�گر تاب ١{·} آن در Aijکه = ١{(i, j) ∈ E, i ̸= j} ، diag(A) = ٠ ر دی عبارت به

�شود، م مشاهده فضای موقعیت n در که باشد بررس مورد گسسته فضای پاس متغیر Z کنید فرض

به وابسته متغیر Zi آن در که �گردد م فرض تصادف میدان ی صورت به Z = (z١, · · · , zn)′ پس

باشند، موقعیت هر در مشاهده قابل کم متغیر p ، X١, · · · , Xp کنید فرض همچنین است. i رأس

صورت به خط پیش�گوی یا مدل آن�گاه

ηi = g{E(Zi|β,Wi)} = Xiβ +Wi (١)

β′ = (β١, · · · , βp) طرح، ماتریس سطر امین i ، Xi و است پیوند تاب g آن در که �شود، م بیان

�باشند. م ام i رأس به مربوط شده گرفته نظر در فضای تصادف اثر Wi و رگرسیون ضرایب بردار

فضای اثرات است. شده گرفته نظر در Wi فضای اثر کردن اضافه با فضای وابست (١) مدل در
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نیز ٣ ذات شرط اتورگرسیون که گاوس مارکوف تصادف میدان ی با معموال W = (w١ · · ·wn)′

صورت به فضای اثرات پیشین توزی بنابراین �شود. م مدل�بندی �شود، م نامیده

π(W |τ) ∝ τ
r(Q)
٢ exp

(
− τ

٢W
′QW

)
(٢)

برداری ١ دقت، ماتریس ی Q = diag(A١) − A ، Q رتبه بیان�گر r(Q) آن در که �شود، م فرض

هستند. هموارسازی پارامتر τ و ١ عناصر با

عبارت به . (i, j) /∈ E اگر است صفر برابر و (i, j) ∈ E اگر است صفر مخالف Q ماتریس عناصر

سطر Ai آن در که Qii = Ai١ Wiو ⊥Wj |W−ij , i ̸= j اگر تنها و اگر Qij = Qji = ٠ ر دی

است. صفر غیر آن درایه�های از کم تعداد و است ۴ تن ماتریس ی Q است. Aماتریس ام i

RHZمدل ٣

اختالط این که شد، مطرح (٢٠٠۶) اران هم و ری توسط بار اولین برای SGLM مدل در اختالط

رف است، مشهور شده۶ محدود فضای رگرسیون همچنین و (RHZ)۵ به امروزه که روش از استفاده با

زنجیر بازده همچنین و �دهد م کاهش را فضای اختالط روش این .((٢٠١٠) ری و هاگز ) �شود م

فضای تصادف اثرات بعد آن دلیل که �ماند م باق باال محاسبات بار اما �کند، م �تر سری را مارکوف

�کند. م پیدا کاهش کالسی مدل به نسبت کم که است،

فضای تصادف اثرات افزودن که دادند نشان بازپارامتریدن٧ رهیافت ی با (٢٠٠۶) اران هم و ری

شامل مدل این چون �گردد، م β پسین توزی واریانس تورم باعث مدل به همبست مدل�بندی برای

فرض �شود. م واریانس تورم باعث هم�خط این و است مرتبط X با خط طور به که است �ها پیش�گوی

پس باشد R(X) یعن X گستره فضای متعامدروی تصویر P کنید

P = X(X ′X)−١X ′

٣Intrinsic conditionally auto-regressive

۴Sparse matrix

۵Reich- Hodges- Zadnik

۶restricted spatial regression

٧reparameterization
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. P⊥ = I − P باشد، R⊥(X) یعن R(X) متعامد مل م روی تصویر P⊥ و

R(X) برای ترتیب به Ln×(n−p) و Kn×p متعامد پایه�های P⊥ ، P تجزیه�طیف از استفاده با اکنون

صورت به (١) رابطه پایه�ها این بردن کار به با نهایت در و �آیند م دست به R⊥(X) و

ηi = g{E(Zi|β,Wi)} = Xβ +Wi = Xiβ +Kiγ +Liδ (٣)

ترتیب به P⊥ و P متعامد تصویر ماتریس�های �باشند. م تصادف ضرایب δ و γ آن در که �شود، م نوشته

متناظر P ماتریس ویژه بردار p آن ستون�های که است n× pماتریسK هستند. n− p و p رتبه دارای

با متناظر ویژه، بردار n− p آن ستون�های که است n× (n− p)ماتریس L و آن صفر غیر ویژه مقادیر با

مشخص فضای اختالط منب (٣) در شده بازنویس مدل در �باشد. م P⊥ ماتریس صفر غیر ویژه مقادیر

اران هم و ری دارند. سان ی ستون Xفضای Kو که �دهد م نشان تجزیه این که طوری به است، شده

بنابراین و گردد حذف مدل از kiγ ، γ = ٠ دادن قرار با که کردند پیشنهاد (٢٠٠۶)

ηi = g{E(Zi|β,Wi)} = Xiβ +Liδ

صورت به δ تصادف اثرات برای پیشین توزی صورت این در و

π(δ|τ) ∝ τ
(n−p)

٢ exp (− τ

٢δ
′QRδ)

تورم حذف رهیافت بردن کار به با (٢٠٠۶) اران هم و ری هدف .QR = L′QL آن در که �باشد، م

هموارسازی عنوان با موضوع این به و �باشد م فضای اختالط وجود دلیل به رگرسیون ضرایب واریانس

کاهش باعث (٢٠٠۶) اران هم و ری رهیافت این بر عالوه نمودند. اشاره ثابت اثرات برای متعامد

�گردد. م n+ ١ به n+ p+ ١ از مدل پارامترهای تعداد

صورت به θ بردار برای پیشین توزی و داده قرار θ′ = (γ, δ) بردار ابتدا (٣) مدل بیزی تحلیل برای

θ|τ ∼ N(٠, τ Q̃)

و X گستره چون است. θ دقت ماتریس τQ̃ و Q̃ = (KL)′Q(KL) آن در که �شود م گرفته نظر در

توزی چون طرف از �باشند. م هم به وابسته پیشین �های توزی در γ و β پارامتر دو لذا است، سان ی K

کند منظور �تواند م را K یا X گستره در y تغییرات تمام لذا �شود، م گرفته نظر در مبهم β برای پیشین

صورت به را γ مسئله در موجود هم�خط بردن بین از برای (٢٠٠۶) اران هم و ری ر دی عبارت به و

اگر که گردد یل تش کامل شرط �های توزی باید گیبز وریتم ال گرفتن کار به برای گرفتند. نظر در ثابت

برای نرمال �های توزی گرفتن نظر در با صورت این در گردد فرض نرمال صورت به y پاس متغیر بردار
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است. انجام�پذیر راحت به نمونه�گیری و دارند بسته ل ش کامل شرط �های توزی برخ θ و β پارامتر

صورت این در که �گیرند م نظر در نمای خانواده به متعلق را y توزی باشد، غیرگاوس y بردار اگر اما

و ری �شود. م استفاده س هستین متروپلیس وریتم ال از و ندارند بسته�ای ل ش کامل شرط �های توزی

صورت به را θ′ = (γ, δ) کامل شرط توزی ابتدا (٢٠٠۶) اران هم

p(γ, δ|τ,y) ∝ τ
n−G

٢ exp{− τ

٢

(
γ

δ

)′
 Q̃١١ Q̃١٢

Q̃٢١ Q̃٢٢

(γ
δ

)
}.f(y|β, δ) (۴)

برای سپس هستند. Q̃٢٢ = L′QL و Q̃١٢ = K ′QL و Q̃١١ = K ′QK آن در که گرفتند، نظر در

کردند. فرض γ = ٠ و Q̃١٢ = ٠ هم�خط کردن کم

صورت به δ برای پیشین توزی

p(δ|τ) ∼ N(٠, τ Q̃٢٢)

پیشنهاد گاما پیشین توزی τ پارامتر برای و مبهم نرمال پیشین توزی β برای و �شود م گرفته نظر در

دست به پارامتر�ها بیزی برآورد س هستین متروپلیس و گیبز وریتم ال بردن کار به با سپس و �گردد م

عنوان با مقاالت برخ در و است شده معروف RHZ مدل به (٢٠٠۶) اران هم و ری مدل �آید. م

�شود. م شناخته نیز شده محدود فضای رگرسیون

تُنُ مدل ۴

مدل در فضای اختالط رف و SGLM مدل ابعاد کاهش راستای در ر دی رهیافت ی قسمت این در

�گردد. م ارائه RHZ

خط پیش�گوی مدل این در که طوری به �باشند م اتومدل�ها همان نوع به RHZ و SGLM مدل�های

مدل در �گردد. م یل تش ساخت خط پیش�گوی صورت به مدل به تصادف اثرات کردن اضافه با

L و K شده ساخته خط پیش�گوی ساختار در مدل به فضای تصادف اثر ی کردن اضافه با SGLM

غیرمرکزی اتومدل مشابه SGLM مدل �شود. م گرفته کار به L تنها RHZ مدل در و �شود م گرفته نظر در

درست تفسیر مدل�ها این در β نتیجه در و است فضای اختالط شامل مدل دو هر که طوری به است،

فضای اختالط بدون خط پیش�گوی مدل دو هر در که است مرکزی اتومدل مشابه RHZ مدل �شود. نم

راحت RHZ مدل ساخت پیش�گوی مزیت �گردد. م برازش داده�ها در �مانده باق ساختار تنها و است
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از شده ایجاد خوشه�بندی �مانده باق رفتن ن نظر در مدل این اساس ایراد اما است، آن تحلیل و تفسیر

گرفته نادیده P⊥ عامل RHZ در شد مشاهده که همان�طور ر دی عبارت به و �باشد م فضای همبست

�شود. م

شامل تنها و است n از کمتر بعد دارای اثراتتصادف که نمودند معرف تُنُ مدل (٢٠١٣) هاران و هاگز

�شود م گرفته نظر در جاذب فضای همبست فقط ر دی عبارت به و �باشند م مثبت فضای همبست

متغیرهای بیش�تر نمودن واض راستای در (٢٠٠٣) گریفس �گردد. م حذف داف فضای همبست و

وزن ماتریس از شده انتخاب ویژه بردارهای با تعمیم�یافته خط مدل ی رفته دست از فضای کم

شده تبدیل فضای

(I − ١١′/n)A(I − ١١′/n) (۵)

وزن�های ماتریس A و است ١ها از تای n بردار ١ و n × n همان ماتریس I آن در که نمودند، ارائه

�شود م مشاهده موران I آماره کسر صورت در (۵) عبارت �باشد. م مجاورت ماتریس همان یا فضای

صورت به آماره این که

I(A) =
n

١′A١ .
Z ′(I − ١١′/n)A(I − ١١′/n)Z

Z ′(I − ١١′/n)Z
(۶)

بررس برای اغلب موران I آماره است. تصویر ماتریس ی (I − ١١′/n) آن در که �باشد، م

رهیافت �دهد. م نشان را موران جاذب ویژه بردارهای ١ ل ش �شود. م برده کار به فضای همبست

استفاده ویژه بردارهای تجزیه �های نی ت از است شده معروف ٨ESF رهیافت به که (٢٠٠٣) گریفس

که همان�طور �کشد. م بیرون (I−١١′/n)A(I−١١′/n) از را متعامد و ناهمبسته مؤلفه�های و �کند م

چون �باشد. م e = Z − Z١ صورت به ٢ درجه فرم�های نسبت I(A) �گردد م مالحظه (۶) رابطه در

رهیافت در ، X برای متعامد هموارسازی البته و است فضای کم متغیر هی ندادن دست از هدف

نتیجه در و �شود م تبدیل P⊥AP⊥ به (۵) بنابراین �شود. م استفاده P⊥ از I−١١′/n جای به ESF

صورت به موران آماره تعمیم�یافته فرم

IX(A) =
n

١′A١
Z ′P⊥AP⊥Z

Z ′P⊥Z

Mدر Lبا کردن زین جای با گرافGنامیدند. به Xنسبت برای موران ر عمل را آن که �آید م دست به

٨Eigenvector Spatial Filtering
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موران جاذب ویژه بردارهای :١ ل ش

.

�شود. م مشخص موران براساس (SSGLMM)٩ فضای تعمیم�یافته خط آمیخته تُنُ مدل ، RHZ مدل

g{E(Zi|β, δs)} = Xiβ + Miδs

است موران ر عمل ویژه بردار q ≤ n ، q شامل که است Mماتریس و تصادف ضرایب δs آن در که

صورت به حالت این در تصادف اثرات پیشین و �شوند م منظور مثبت ویژه مقادیر برای تنها که

π(δs|τ) ∝ τ
q
٢ exp (− τ

٢δ
′
sQsδs)

بود. خواهد p + q + ١ حالت این در مدل پارامترهای تعداد و ، Qs = M ′QM آن در که است،

داده�های مجموعه تحلیل برای و �شود م محاسبات سرعت افزایش باعث تُنُ مدل این در بعد کاهش

�رسد. م نظر به مفید بزرگ فضای

شبیه�سازی ۵

مطالعه ی در تُنُ مدل و RHZ ، کالسی تعمیم�یافته خط آمیخته مدل سه رد عمل بخش این در

ماتریس �گیرد. م قرار مقایسه مورد ٣٠×٣٠ منظم ه�ای مشب در شده تولید داده�های براساس شبیه�سازی

٩Sparse Spatial Generalized linear mixed Models
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x = آن در که �شود م گرفته نظر در (n = ٩٠٠, p = ٢) طرح ماتریس عنوان به X = [x y]

(٠,١) بازه در شده تولید جغرافیای عرض و طول y = (y١, · · · , y٩٠٠)′ و (x١, · · · , x٩٠٠)′

بنابراین شد، فرض β = (١,١)′, صورت به β بردار برای اولیه است.مقادیر

Xβ = (x١ + y١, · · · , x٩٠٠ + y٩٠٠)
′.

در شد. فرض β ∼ N(٠,١٠٠I) نرمال صورت به β بردار برای پیشین توزی مدل بیزی تحلیل برای

پارامتر و ٠٫۵ ل ش پارامتر با گاما پیشین توزی و شد فرض ١ برابر τ برای اولیه مقدار شبیه�سازی این

نظر در δs ∼ N(٠, Qs−١) صورت به تصادف اثرات پیشین توزی شد، گرفته نظر در ٢٠٠٠ مقیاس

شدند، تولید برنول توزی از تصادف اثرات روی کردن شرط با پاس متغیرهای است. شده گرفته

Z = (Z١, . . . , Zn), Zi ∈ {٠,١}, i = ١, . . . , n

که طوری به

Z|δs ∼ ber(p), p =
exp(x+ y +Mδ)

{١+ exp(x+ y +Mδ)}

�گیرند. م قرار بررس مورد مدل سه با داده�ها اکنون

کالسی فضای تعمیم�یافته خط آمیخته مدل اول، مدل -

p =
exp(x+ y +W )

{١+ exp(x+ y +W )}
, g(p) = ln

p

١− p
= x+ y +W .

RHZ مدل دوم مدل -

p =
exp(x+ y + Lδ)

{١+ exp(x+ y + Lδ)}
, g(p) = ln

p

١− p
= x+ y + Lδ,

از بیش�تر چون �شود. م گرفته نظر در متفاوت ویژه بردارهای تعداد ازای به : تُنُ مدل سوم، -مدل

یعن است، شده گرفته کار به ویژه بردار ۴٠٠ تُنُ مدل برای ابتدا هستند مثبت ویژه مقادیر نصف

است. ٩٠٠× ماتریس۴٠٠ Mی و dim(δs) = ۴٠٠

پارامترها، بیزی برآورد بعد، نظر از مختلف روش�های مقایسه و شده تولید داده مجموعه بیزی تحلیل نتای

است. شده ارائه ١ جدول در محاسبات زمان و پارامترها اطمینان فاصله

�کند م ارائه β برای ضعیف نقطه�ای برآورد ، کالسی SGLM مدل که �بینیم م جدول نتای به توجه با

است. باال بسیار مدل�ها سایر به نسبت نیز روش این محاسبات زمان و
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برنول مرحله هر با تُنُ پ های SGLMM از شده شبیه�سازی داده�های مجموعه آنالیز نتای :١ جدول

مدل بعد β̂١ CI(β١) β̂٢ CI(β٢) τ̂ CI(τ) ∥p − p̂∥ زمان(دقیقه)

کالسی ٩٠٠ ٢٫ ١۴٩ (٠٫ ٢۵۴, ۴٫ ١٠٧) ٢٫ ٢١٨ (٠٫ ٣٩١, ۴٫ ١٣٢) ٢٫ ٨٠٣ (٠٫ ٢٨٧, ۶٫ ٧٢٩) ٣٫ ٢۵۵ ٢۴۵۵

RHZ ٨٩٨ ١٫ ٠٧٩ (٠٫ ۶٢۶, ١٫ ۵٣٨) ٠٫ ٩۶٩ (٠٫ ۵٣۶, ١٫ ۴١٠) ٠٫ ٩۴٩ (٠٫ ۴٨١, ١٫ ۴٨٢) ٣٫ ٢۶٣ ١۶۴٠

تُنُ ۴٠٠ ١٫ ٠١٣ (٠٫ ۵۶٩, ١٫ ۴۶۵) ٠٫ ٩۴۶ (٠٫ ۵٢٠, ١٫ ٣٨٢) ١٫ ۴٢۵ (٠٫ ٣۵۵, ٢٫ ۴٧٧) ٣٫ ١٧۴ ٢٨۵

تُنُ ٢٠٠ ١٫ ٠١۴ (٠٫ ۵٨٢, ١٫ ۴۵٢) ٠٫ ٩٣٧ (٠٫ ۵١٩, ١٫ ٣۵٩) ١٫ ٠۵٢ (٠٫ ٣۶۵, ١٫ ٨٧٢) ٣٫ ١٧۵ ١۶٧

تُنُ ١٠٠ ٠٫ ٩٩٧ (٠٫ ۵۶۶, ١٫ ۴٢۶) ٠٫ ٩٢٣ (٠٫ ۵١٠, ١٫ ٣۴٢) ٠٫ ٩٣۵ (٠٫ ٣٣٩, ١٫ ٧٢۴) ٣٫ ٢٠١ ٨٠

تُنُ ۵٠ ٠٫ ٩٨٢ (٠٫ ۵۶٢, ١٫ ۴٠٣) ٠٫ ٩٠٠ (٠٫ ۴٩۵, ١٫ ٣٠۴) ٠٫ ٩۴۵ (٠٫ ٣١٧, ١٫ ٧۵١) ٣٫ ٢٩۵ ۴٩

تُنُ ٢۵ ٠٫ ٩۶۴ (٠٫ ۵۵٢, ١٫ ٣٧٧) ٠٫ ٨٩٧ (٠٫ ۵٠١, ١٫ ٣٠١) ٠٫ ٨۶٧ (٠٫ ٢٢۵, ١٫ ۶٩٩) ٣٫ ۵۴٣ ٣٧

نتیجه�گیری و بحث

این در که طوری به �باشند، م اتومدل�ها همان نوع به تُنُ و RHZ ، کالسی SGLM مدل�های

یل تش ساخت خط پیش�گوی صورت به مدل به تصادف اثرات کردن اضافه با خط پیش�گوی مدل�ها

گرفته نظر در L و K شده ساخته خط پیش�گوی ساختار در SGLM کالسی مدل برای �شوند. م

�شود م گرفته نظر Mدر ماتریس تُنُ مدل در و �شود م گرفته کار به L تنها RHZ مدل در و �شود م

این در β نتیجه در و است فضای اختالط شامل SGLM مدل �گردد. م بعد کاهش باعث دیدیم که

است فضای اختالط بدون خط پیش�گوی تُنُ مدل و RHZ مدل در �شود، نم تفسیر درست به مدل�ها

تفسیر راحت RHZ مدل ساخت پیش�گوی مزیت �گردد. م برازش داده�ها در �مانده باق ساختار تنها و

وابست از شده ایجاد خوشه�بندی �مانده باق رفتن ن نظر در مدل این اساس ایراد اما است، آن تحلیل و

دارای تصادف اثرات تُنُ مدل در �شود. م گرفته نادیده P⊥ عامل ر دی عبارت به و �باشد م فضای

حذف مدل از داف فضای وابست و �باشد م مثبت فضای وابست شامل تنها و است n از کمتر بعد
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——————————————————————————

استوار تکین مقادیر مجموعه تحلیل
حسن حسین یارمحمدی، مسعود کالنتری، مهدی

ایران تهران، نور، پیام اه دانش آمار، گروه

سری های تحلیل حوزه ی در جدید نسبتاً و ناپارامتری روش تکین مقادیر مجموعه ی تحلیل یده: چ

نیست. استوار افتاده دور داده های به نسبت روش این متعدد، کاربردهای و مزیت ها علیرغم است. زمان

م شود. ارائه است، استوار دورافتاده داده های به نسبت که روش این از جدیدی نسخه ی مقاله، این در

نسخه ی به نسبت را جدید روش برتری ، واقع زمان سری های برای آن کارگیری به و شبیه سازی نتایج

م دهد. نشان افتاده، دور داده های با همراه زمان سری های پیش بین و بازسازی در ، قبل

استوار. افتاده، دور داده های تکین، مقادیر مجموعه ی تحلیل ، زمان سری کلیدی: واژه های

مقدمه ١

سری های تحلیل حوزه ی در قدرتمند و جدید نسبتاً روش ،(SSA) تکین١ مقادیر مجموعه ی تحلیل روش

کم و نیست مانده ها بودن نرمال و زمان سری مانایی فرض برقراری به نیازی روش، این در است. زمان

این ویژگ هایی، چنین بودن دارا دلیل به نم کند. ایجاد آن کاربرد در محدودیت نیز مشاهدات تعداد بودن

، هواشناس نظیر علوم سایر و زمان سری های تحلیل حوزه ی در ران پژوهش از بسیاری توجه مورد روش

و سنج اقتصاد نال، سی پردازش تصویر، پردازش ، مهندس بیمه، ، پزش دریایی، علوم ، ژئوفیزی

روند، نظیر آن دهنده ی یل تش اجزای به زمان سری ،SSA روش در است. گرفته قرار مال ریاضیات

و زمان سری تجزیه ی از پس م شود. تجزیه نوفه و مختلف) تناوب های دوره (با فصل مولفه های

در که پیش بین روش های از استفاده با نهایت، در و شده بازسازی آن مولفه های آن، از نوفه ساختن خارج
١Singular Spectrum Analysis
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به ٢ بخش در م شود. انجام زمان سری آینده ی مورد در پیش بین هایی یافته اند، توسعه SSA چارچوب

روش این مورد در بیشتر اطالعات کسب برای شد. خواهد معرف SSA روش چهارگانه ی مراحل اختصار

حسن و صانع و (٢٠١٠) توماکوس و حسن ،(٢٠٠١) اران هم و گولیاندینا به آن کاربردهای و

کنید. مراجعه (٢٠١۶)

دور داده های م شود. استفاده است، L٢ نرم معادل که فروبنیوس ماتریس نرم از SSA روش در

م سازند. مختل را زمان سری تحلیل و تجزیه گونه هر نتیجه در و داشته مخرب اثر نرم این بر افتاده

بخش در نیست. استوار افتاده دور نقاط به نسبت روش این که داده اند نشان (٢٠١۴) اران هم و حسن

این در م کنیم. معرف است، استوار افتاده دور داده های به نسبت که SSA روش از جدیدی نسخه  ،٣

ارائه استوار SSA چهارگانه ی مراحل و هنکل سازی جدید روش نال، سی ماتریس محاسبه ی روش بخش،

که زمان سری های پیش بین و بازسازی در جدید و قبل روش های رد عمل نیز ۴ بخش در شد. خواهد

م شوند. مقایسه هستند، افتاده دور نقاط دارای

تکین مقادیر مجموعه ی تحلیل ٢

گام دو شامل نیز مراحل این از کدام هر بازسازی. و تجزیه است: شده یل تش مرحله دو از SSA روش

نیز بازسازی مرحله است. (SVD) تکین٢ مقدار تجزیه ی و نشانیدن گام دو شامل تجزیه مرحله ی هستند.

کنید فرض است. شده یل تش قطری میانگین گیری و گروه بندی گام دو از

صحیح عددی نیز L و بوده N طول به شده مشاهده زمان سری YNی = {y١, y٢, . . . , yN}

از: عبارتند SSA گام های .١ < L < N که طوری به باشد م شود، نامیده پنجره طول که

نشانیدن اول: گام

زیر .K = N − L + ١ که وقت م کنیم، تبدیل سری زیر K به را YN زمان سری ابتدا گام این در

سپس م شود. تعریف Xi = (yi, . . . , yi+L−١)
T صورت به ،i = ١,٢, . . . ,K ازای به iام سری

این دهند. L × K ماتریس ی یل تش تا م نشانیم هم کنار در ستون صورت به را سری ها زیر این

٢Singular Value Decomposition
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داریم: م نامیم. مسیر ماتریس م شود، داده نشان X با که ماتریس

X = [X١| · · · |XK ] = (xij)
L,K
i,j=١ =



y١ y٢ y٣ . . . yK

y٢ y٣ y۴ . . . yK+١
...

...
...

. . .
...

yL yL+١ yL+٢ . . . yN


.

هنکل ماتریس را ماتریس چنین برابرند. هم با X ماتریس فرع قطرهای روی عناصر که کنید دقت

دست به را YN زمان سری م توان ،X ماتریس داشتن اختیار در با که است واض طرف از م نامند.

سری ،X ماتریس آخر) ستون و اول سطر (یا آخر سطر و اول ستون دادن قرار هم کنار با واق در آورد.

و م باشد) نیز هنکل (که مسیر ماتریس بین ی به ی تناظر ی بنابراین م شود. حاصل YN زمان

هنکل ماتریس ی م توان زمان سری ی داشتن اختیار در با که معن بدین دارد؛ وجود زمان سری

دست به را آن با متناظر زمان سری م توان هنکل ماتریس ی داشتن اختیار در با عکس، بر و ساخت

کرد. خواهیم استفاده بازسازی مرحله ی در ی به ی تناظر این از آورد.

(SVD) تکین مقدار تجزیه ی دوم: گام

مقادیر λ١, . . . , λL کنید فرض م آوریم. دست به را مسیر ماتریس تکین مقدار تجزیه ی گام، این در

U١, . . . , UL و (λ١ ≥ · · · ≥ λL) شده اند مرتب نزول صورت به که بوده XXT ماتریس ویژه ی

d = max{i, λi > ٠} تعریف کنیم اگر باشند. λ١, . . . , λL با متناظر ویژه ی امتعامد ی بردارهای

X = X١ + · · · +Xd =
∑d
i=١

√
λiUiV

T
i صورت به مسیر ماتریس تکین مقدار تجزیه ی آنگاه

است. مسیر ماتریس رتبه ی برابر d و Vi = XTUi/
√
λi ،Xi =

√
λiUiVi

T که وقت بود، خواهد

م نامند. ویژه سه تایی را (
√
λi, Ui, Vi) سه تایی

گروه بندی سوم: گام

روند، نظیر زمان سری اجزای از ی هر به مربوط ویژه ی سه تایی های یافتن مرحله، این اجرای از هدف

به مسیر ماتریس تکین مقدار تجزیه ی اینکه از پس گام، این در است. غیره و نوفه ، فصل مولفه های

در م کنیم. افراز I١, . . . , Im مجموعه ی زیر m به را {١, . . . , d} اندیس های مجموعه ی آمد، دست
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تشخیص ویژه سه تایی های کم به را زمان سری اجزای که است این با معادل کردن افراز این واق

با متناظر XI ماتریس صورت این در .I = {i١, . . . , ip} کنید فرض کنیم. تفکی هم از و داده

آنگاه I = {١,۴,۵} اگر مثال م کنیم. تعریف XI = Xi١ + · · · + Xip صورت به را I گروه

در آورد. دست به I = I١, . . . , Im ازای به را XIها م توان ترتیب بدین .XI = X١ +X۴ +X۵

بازنویس X = XI١ + · · ·+XIm صورت به م توان را مسیر ماتریس تکین مقدار تجزیه ی صورت این

م شود. نامیده ویژه سه تایی گروه بندی ،I١, . . . , Im مجموعه های انتخاب شیوه ی کرد.

قطری میانگین گیری چهارم: گام

سری ی به گروه بندی گام از ،j = ١, . . . ,m ،XIj ماتریس هر تبدیل گام، این در اصل هدف

ماتریس ی ماتریس ها این از کدام هر که داد انجام را کار این م توان وقت است. N طول به زمان

هنکل ماتریس ی داشتن اختیار در با شد، اشاره نشانیدن گام در که طور همان زیرا باشد؛ هنکل

در که XIj ماتریس های که داشت توجه باید ول آورد. دست به را آن با متناظر زمان سری م توان

وسیله ی به XIj ماتریس هنکل سازی نیستند. هنکل خاصیت دارای آمده اند، دست به گروه بندی گام

ی روی درایه های همه ی که معن بدین م شود. انجام آن فرع قطرهای درایه های روی میانگین گیری

شده ی هنکل سازی ترتیب بدین م کنیم. زین جای ، فرع قطر همان روی درایه های میانگین با را فرع قطر

شده ی بازسازی زمان سری م توان آن کم به و آمده دست به م دهیم، نشان X̃Ij با که XIj ماتریس

X̃ = X̃I١ + · · ·+ X̃Im رابطه ی هنکل سازی، این از پس کرد. تولید را Ỹ (j)
N = {ỹ(j)١ , . . . , ỹ

(j)
N }

صورت به شده، بازسازی سری زیر m حسب بر اصل زمان سری بنابراین م آید. دست به

م شود. بازسازی yt =
∑m
j=١ ỹ

(j)
t , t = ١, . . . , N

L١ نرم پایه ی بر تکین مقادیر مجموعه ی تحلیل ٣

L١ نرم پایه ی بر SSA روش از جدیدی نسخه  ،L٢ نرم جای به L١ نرم کارگیری به با بخش، این در

ماتریس محاسبه ی روش م کنیم. معرف م دهیم، نشان L١‐SSA با را آن اختصار به پس این از که

مراحل و شده بیان قضیه دو قالب در نرم این از استفاده با هنکل سازی روش و L١ نرم پایه ی بر نال سی

شد. خواهد ارائه L١‐SSA روش چهارگانه ی
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بنابراین است. نوفه به YNآلوده = {y١, y٢, . . . , yN} زمان سری ، عمل کاربردهای در که م دانیم

دهنده ی نشان st که وقت گرفت، نظر در م توان را yt = st + nt , t = ١, . . . , N جمع مدل

مدل این است. t زمان در نوفه بیانگر نیز nt و شده نامیده نال سی و بوده t زمان در نوفه بدون زمان سری

ماتریس های ترتیب به N و S که وقت داد نمایش نیز X = S+N ماتریس صورت به م توان را جمع

م شوند: تعریف زیر صورت به و بوده نوفه و نال سی زمان سری به مربوط مسیر

S =



s١ s٢ . . . sK

s٢ s٣ . . . sK+١
...

...
. . .

...

sL sL+١ . . . sN


, N =



n١ n٢ . . . nK

n٢ n٣ . . . nK+١
...

...
. . .

...

nL nL+١ . . . nN


.

کمترین N نوفه ی ماتریس فروبنیوس نرم که م شود تعیین طوری S نال سی ماتریس اصل SSA در

دهنده ی نشان ∥N∥F که است ذکر به الزم شود. کمینه ∥N∥F ر دی عبارت به باشد، داشته را مقدار

م گردد: تعریف زیر صورت به و بوده N ماتریس فروبنیوس نرم

∥N∥F =

√√√√ L∑
i=١

K∑
j=١

n٢
ij .

است. ماتریس ی برای بردار ی اقلیدس نرم تعمیم فروبنیوس نرم گفت، م توان تعریف این به توجه با

L١ نرم که م شود تعیین طوری S ماتریس ،L١ نرم پایه ی بر نال سی ماتریس محاسبه ی برای

م کنیم آوری یاد شود. کمینه ∥N∥L١
ر دی عبارت به باشد، داشته را مقدار کمترین N نوفه ی ماتریس

م گردد: تعریف زیر صورت به و بوده N ماتریس L١ نرم دهنده ی نشان ∥N∥L١
که

∥N∥L١
=

L∑
i=١

K∑
j=١

|nij |

است. شده ارائه L١ نرم پایه ی بر نال سی ماتریس محاسبه ی روش ٣ . ١ قضیه ی در

طوری wi وزن های اگر .r < d و بوده X مسیر ماتریس رتبه ی با برابر d کنید فرض .٣ . ١ قضیه ی

صورت به L١ نرم پایه ی بر نال سی ماتریس آنگاه باشد داشته را مقدار کمترین ∥N∥L١
که شوند تعیین

بود. خواهد S =
∑r
i=١

√
λiwiUiV

T
i
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□ .(٢٠١۶) اران هم و کالنتری به کنید رجوع برهان.

L١‐SSA روش مراحل ٣ . ١

شامل نیز مرحله هر و بوده بازسازی و تجزیه مرحله ی دو دارای اصل SSA روش همانند L١‐SSA روش

SSA روش در گام ها این با تفاوت ،L١‐SSA روش در گروه بندی و نشانیدن گام های است. گام دو

این با اساس تفاوت L١‐SSA روش در هنکل سازی و تکین مقدار تجزیه ی گام های ول ندارند؛ اصل

پرداخت. خواهیم آنها شرح به که دارند اصل SSA روش در گام ها

تکین مقدار تجزیه ی گام

X = X١+· · ·+Xd =
∑d
i=١

√
λiwiUiV

T
i صورت به مسیر ماتریس تکین مقدار تجزیه  ی گام، این در

است. مسیر ماتریس رتبه ی با برابر d و Xi =
√
λiwiUiVi

T که وقت م  آید، دست به

قطری میانه گیری گام

در م شود. انجام L١ نرم پایه ی بر هنکل سازی فروبنیوس، نرم پایه ی بر هنکل سازی جای به گام، این در

است. شده ارائه L١ نرم پایه ی بر هنکل سازی روش ،٣ . ٢ قضیه ی

اگر .٢ ≤ s ≤ L +K و s = i + j و بوده L ×K ماتریس ی A کنید فرض .٣ . ٢ قضیه ی

∥A − HA∥L١ آنگاه باشند ãij = median(l,k)∈As
alk صورت به HA ماتریس ãij درایه های

.As = {(l, k) : l + k = s,١ ≤ l ≤ L,١ ≤ k ≤ K} که وقت دارد؛ را مقدار کمترین

□ .(٢٠١۶) اران هم و کالنتری به کنید رجوع برهان.

همه ی است کاف ،L١ نرم پایه ی بر A ماتریس هنکل سازی برای که است معن بدین ٣ . ٢ قضیه ی

کنیم. زین جای ، فرع قطر همان درایه های میانه ی با را آن فرع قطر ی روی درایه های
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L١‐SSA و اصل SSA روش های مقایسه ی ۴

که زمان سری های پیش بین و بازسازی در L١‐SSA و اصل SSA روش های رد عمل بخش، این در

سری شبیه سازی از نیز مقایسه ای چنین انجام برای م شوند. مقایسه هم با هستند، افتاده دور نقاط دارای

از عبارتند رفته اند کار به مقایسه برای که معیارهایی است. شده استفاده واقع داده های از سپس و سینوس

سهولت برای .(MAD) انحرافات۴ مطلق قدر میانگین و (RMSE) خطاها٣ دوم توان میانگین ریشه ی

است: شده استفاده م شوند، تعریف زیر صورت به که نیز مذکور معیارهای نسبت از مقایسه ها، انجام در

RRMSE(i) =
L١‐SSA از استفاده با RMSE(i)

اصل SSAاز استفاده با RMSE(i)
,

RMAD(i) =
L١‐SSA از استفاده با MAD(i)

اصل SSAاز استفاده با MAD(i)

مشاهده تعویضiامین از پس MAD و RMSE مقادیر دهنده ی نشان ترتیب MAD(i)به RMSE(i)و

گفت م توان آنگاه (RMAD(i) < ١ (یا RRMSE(i) < ١ اگر است. افتاده دور داده ی ی با

دارد. اصل SSA روش به نسبت بهتری رد عمل L١‐SSA روش iام ان م در که

همه ی که طوری به بوده N طول به زمان سری ی Y (i)
N = {y١, . . . , δyi, . . . , yN} کنید فرض

δ که آن iام مقدار جز به باشد ی YN = {y١, . . . , yi, . . . , yN} اصل زمان سری با مقادیرش

است. افتاده دور داده ی ان م دهنده ی نشان i که است واض است. YN سری در متناظرش مقدار برابر

ترتیب به چین نقطه و پر تو خطوط ،MAD و RMSE به مربوط ل های ش تمام در که است ذکر به الزم

به y = ١ چین نقطه خط نیز، بهتر مقایسه ی برای هستند. L١‐SSA و اصل SSA روش های به مربوط

است. شده افزوده RMAD و RRMSE ل های ش

سینوس سری ١ . ۴

مشاهده ی ٢٠٠ از یرید. ب نظر در را yt = sin(πt/۶), t = ١,٢, . . . ,٣٠٠ ساده ی سینوس سری

اینکه دلیل به شد. خواهد استفاده پیش بین برای بعدی مشاهده ی ١٠٠ از و سری بازسازی برای اول

سه تایی ٢ از ،(٢٠٠١ ، اران هم و (گولیاندینا است ٢ با برابر زمان سری این مسیر ماتریس رتبه ی

٣Root Mean Square Errors
۴Mean Absolute Deviations
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٩۶ با برابر نیز پنجره طول کرد. خواهیم استفاده زمان سری این پیش بین و بازسازی برای اول ویژه ی

.(L = ٩۶) است شده انتخاب

δ = ١٫٢ ازای به ،MAD و RMSE کل ساختار م شود، دیده ۴ تا ١ ل های ش در که طور همان

و δ = ١٫٢ ازای به که ل ش نوع دو هر در هستند. هم مشابه پیش بین و بازسازی برای δ = ٢٫۴ و

م شود. دیده متفاوت مقادیر با خیزهایی و افت شده اند، رسم δ = ٢٫۴
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RMSE and RRMSE for Reconstruction

( سینوس (سری بازسازی برای RRMSE و RMSE نمودارهای :١ ل ش

نمودارهای در که طور همان شده اند. رسم بازسازی RRMSEبرای نمودارهایRMSEو ،١ ل ش در

دارد. وجود سینوس سری ل ش موج ساختار م شود، مالحظه δ = ٢٫۴ و δ = ١٫٢ ازای به RMSE

و است اصل SSA روش از بهتر L١‐SSA روش اوقات گاه که م دهد نشان RRMSE نمودار

.(RRMSE(i) < ١ داریم i مقادیر برخ ازای به که کنید (توجه برعکس

نشان RRMSE نمودار شده اند. رسم پیش بین برای RRMSE و RMSE نمودارهای ،٢ ل ش در

L١‐SSA روش باشد، نگرفته قرا ٩۵ تا ۵٣ ان های م در افتاده دور داده ی اگر که است این دهنده ی

م دهد. نشان بازسازی برای را RMAD و MAD نمودارهای ،٣ ل ش است. اصل SSA روش از بهتر

SSA روش به نسبت بهتری رد عمل L١‐SSA روش همواره که هستند این بیانگر RMAD نمودارهای

مشابه ل ش این م دهد. نشان پیش بین برای را RMAD و MAD نمودارهای نیز ۴ ل ش دارد. اصل

گرفت. م توان مشابه نتیجه ی و بوده ٢ ل ش
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( سینوس (سری پیش بین برای RRMSE و RMSE نمودارهای :٢ ل ش
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( سینوس (سری بازسازی برای RMAD و MAD نمودارهای :٣ ل ش

ویتنام جنگ داده های ٢ . ۴

سال های بین ویتنام جنگ در ایی آمری سربازان شدگان کشته تعداد به مربوط داده های از مثال این در

.(٢٠٠١ ، اران هم و (گولیاندینا است شده استفاده ،١٩٧١ و ١٩۶۶

نمودار این به توجه با است. شده رسم آن نمودار ۵ ل ش در و بوده مشاهده ٧٢ شامل زمان سری این

۶۶ از دارد. وجود ١٩۶٨ سال مه و فوریه ماه های در افتاده دور داده ی دو که م رسد نظر به ، زمان سری

ویژه ی سه تایی ٨ از است. شده استفاده پیش بین برای مشاهدات بقیه ی از و بازسازی برای اول مشاهده ی

،RMSE نمودارهای ،۶ ل ش در کرد. خواهیم استفاده زمان سری این پیش بین و بازسازی برای اول
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( سینوس (سری پیش بین برای RMAD و MAD نمودارهای :۴ ل ش
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که طور همان شده اند. رسم L مختلف مقادیر ازای به بازسازی، برای RMAD و MAD ،RRMSE

افزایش نیز MAD و RMSE مقادیر ،L افزایش با م شود؛ مالحظه MAD و RMSE نمودارهای از

م توان همچنین م شود. کندتر افزایش آهنگ بعد، به L = ٢۶ از که داشت توجه باید ول م یابند،

به که م دهد نشان نیز RMAD نمودار است. ١٠ برابر بازسازی برای L مقدار بهترین که گرفت نتیجه

است. داشته سری بازسازی در اصل SSA روش به نسبت بهتری رد عمل L١‐SSA روش ،L هر ازای

مختلف مقادیر ازای به ، پیش بین برای را RMAD و MAD ،RRMSE ،RMSE نمودارهای ،٧ ل ش

سری پیش بین در اصل SSA روش بر را L١‐SSA روش برتری وضوح به نیز ل ش این م دهد. نشان L

در پیش بین برای L مقدار بهترین گفت م توان MAD و RMSE نمودارهای به توجه با م دهد. نشان
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ویتنام جنگ داده های در بازسازی به مربوط نمودارهای :۶ ل ش
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ویتنام جنگ داده های در پیش بین به مربوط نمودارهای :٧ ل ش

است. ٣٠ و ٣٢ برابر ترتیب به اصل SSA و L١‐SSA روش های

نتیجه گیری و بحث

از استفاده دلیل گردید. ارائه (L١‐SSA) L١ نرم پایه ی بر SSA از جدیدی نسخه ی مقاله، این در

و سینوس سری برای شبیه سازی نتایج م باشد. افتاده دور داده های به نسبت آن بودن استوار نرم، این

معیارهای اساس بر که داد نشان ،L١ و فروبنیوس نرم پایه ی بر SSA روش های برای واقع داده های نیز

پیش بین و بازسازی در اصل SSA روش به نسبت بهتری رد عمل L١‐SSA روش ،MAD و RMSE
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دور نقاط داشتن به وک مش زمان سری های تحلیل برای م شود پیشنهاد رو این از دارد. زمان سری

کرد. استفاده است، SSA شده ی استوار نسخه ی که L١‐SSA از افتاده
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——————————————————————————

فضای بتا یافته تعمیم خط آمیخته مدل با بیزی فضای وی پیش
محمدزاده محسن کلهری، لیدا

ایران تهران، تربیتمدرس، اه دانش آمار گروه

رگرسیون مدل �گیرند. م قرار (١و٠) بازه در پاس متغیرهای کاربردی علوم از برخ در یده: چ

برای بتا رگرسیون مدل اخیر سال�های در نیست. مناسب داده�ها گونه این مدل�بندی برای استاندارد

بتا تعمیم�یافته خط آمیخته رگرسیون مدل مقاله این در است. شده معرف مشاهدات این�گونه مدل�بندی

کاربردی و �شود م انجام مدل این از استفاده با بیزی فضای وی پیش آن بر عالوه �شود. م معرف فضای

�شود. م ارائه تهران شهر در درآمد و هزینه آمارگیری داده�های تحلیل برای مدل از

درآمد. و هزینه آمارگیری بیزی، فضای وی پیش بتا، رگرسیون کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

در طبیع به�صورت آن�ها مقادیر که �شویم م مواجه پاسخ متغیرهای با کاربردی مطالعات از برخ در

ی �که آنجای از کرد. اشاره نسبت�ها و نرخ�ها به �توان م مورد این در که �گیرد م قرار محدود بازه ی

حوزه وقت است، مناسب وی پیش برای مفید وهای ال ساختن رگرسیون مدل�های از استفاده اهداف از

مقادیری وی پیش به منجر است ن مم مدل�ها این از استفاده باشد، (١و٠) بازه پاس متغیر مقادیر

دارند قرار (١و٠) بازه در که نسبت�های پراکندگ است ن مم آن بر عالوه شود. بازه این از خارج

منجر کننده�ای گمراه� نتای به پاس متغیر برای نرمال توزی گرفتن نظر در با مدل برازش و نباشند متقارن

گونه�ای به است، پاس متغیر بر مناسب تبدیل�های از استفاده مسأله این حل برای رهیافت ی شود.

شوند. برازش یافته تبدیل داده�های بر مدل�ها سپس و شوند واق حقیق اعداد مجموعه در آن مقادیر که

یافته تبدیل داده�های مفسر واق در یافته تبدیل داده�های به شده برازانده مدل پارامترهای این�صورت در

۱۲۱



�دهند. نم دست به اولیه داده�های ین میان و تبیین متغیرهای بین رابطه توضی برای روشن بیان و هستند

جنس از پاس متغیرهای مدل�بندی برای کرد پیشنهاد بتا توزی یه�گاه ت به توجه با (٢٠٠١) پائولینو

توزی عنوان به بتا توزی پارامترهای او �کند. م پیروی بتا توزی از پاس متغیر که شود فرض نسبت،

ماکسیمم برآورد و داد ارتباط تبیین متغیرهای از خط مدل ی با پیوند تاب طریق از را، پاس متغیر

مدل�های اصول از گرفتن الهام با (٢٠٠۴) کریباری و فراری نمود. ارائه را مدل پارامترهای درستنمای

پیشنهاد نسبت�ها مطالعه برای را بازپارامتریده١ بتای توزی نلدر(١٩٨٩) و �کالح م تعمیم�یافته خط

متغیر ین میان اساس بر رگرسیون مدل که کردند بازنویس به�گونه�ای را بتا توزی پارامترهای آن�ها کردند.

مواجه فضای داده�های با محیط مطالعات مانند کاربردی زمینه�های از بسياری در شود. معین پاس

گاوس پاس متغیر اگر مواق این در وابسته�اند. ر دي ي به گرفتنشان قرار موقعيت برحسب كه �شويم م

که (SGLMM) ٢ فضای یافته تعمیم خط آمیخته مدل�های از باشد نمای خانواده به متعلق و نباشد

شده واق (١و٠) بازه در که پاس متغیر مقادیر برای �شود. م استفاده شد معرف (١٩٩٨) ل دی توسط

ماتریس ضرب حاصل از استفاده با را فضای اثر (٢٠١٢) اران هم و کپدا باشند، فضای همبسته و

را مدل این (٢٠١٣) نونز و کپدا کردند. وارد مدل در تبیین متغیر ی عنوان به پاس متغیر در وزن

مرور بتا رگرسیون مدل دوم بخش در دادند. قرار استفاده مورد کلمبیا در تحصیالت کیفیت مطالعه برای

چهارم بخش در �شود. م معرف فضای بتا یافته تعمیم خط آمیخته رگرسیون مدل سوم بخش در �شود. م

انجام فضای گاوس مدل و فضای بتا تعمیم�یافته خط آمیخته مدل به�کارگیری با بیزی فضای وی پیش

خطا دوم توان ین میان معیار اساس بر پنهان متغیر وی پیش در مدل دو این رد عمل آن بر عالوه �شود. م

کل از خانوار خوراک هزینه سهم وی پیش پنجم بخش در �شود. م مقایسه متقابل سنج اعتبار روش به

شود. م ارائه فضای بتا تعمیم�یافته خط آمیخته مدل از کاربردی عنوان به تهران، شهر در هزینه�ها

بتا رگرسیون مدل ٢

آن�ها کردند. پیشنهاد نسبت�ها مطالعه برای را بازپازامتریده بتای توزی (٢٠٠۴) کریباری و فراری

معین پاس متغیر ین میان اساس بر رگرسیون مدل که کردند بازنویس به�گونه�ای را بتا توزی پارامترهای

١Reparametrized Beta Distribution

٢Spatial Generalized Linear Mixed Model
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صورت به ϕ = a+ b و µ =
a

a+ b
فرض با را Beta(a، b) توزی بنابراین شود.

f(y, µ, ϕ) =
Γ(ϕ)

Γ(µϕ)Γ((١− µ)ϕ)
yµϕ−١)١− y)(١−µ)ϕ−١ ٠ < y < ١ (١)

،V (Y ) =
µ(١− µ)

١+ ϕ
E(Yو ) = µ توزی این برای .ϕ > ٠ ٠و < µ < ١ آن در که گرفتند، نظر در

�شود. م نامیده دقت پارامتر ϕ آن در که

باشند، ،i = ١, ..., n ،Beta(µiϕ, (١ − µi)ϕ) توزی از مستقل تصادف متغیرهای Y١, ..., Yn اگر

xi = (xi٠, ..., xip) آن در که �شود، م معرف g(µi) =
∑p
j=٠ xijβj به�صورت بتا رگرسیون مدل اه آن

هستند. رگرسیون ضرایب بردار β = (β٠, ..., βp)⊤ و تبیین متغیرهای

فضای بتا تعمیم�یافته خط آمیخته مدل ٣

مدل�بندی در تصادف مؤلفه ی �توان م باشد، آن�ها گرفتن قرار موقعیت از ناش داده�ها همبست اگر

این از مدل�های شود. لحاظ مدل در آن طریق از داده�ها فضای همبست ساختار که کرد وارد داده�ها

تعلق شدند معرف (١٩٩٨) ل دی توسط که فضای تعمیم�یافته خط آمیخته مدل�های کالس به دست

تصادف متغیر به مربوط مشاهدات دهنده نشان y(s) = (y(s١), . . . , y(sn))⊤ بردار فرضکنید دارند.

نوشتار در ساده�سازی به�منظور باشند. sn, . . . , s١ موقعیت n در Y (s) = (Y (s١), . . . , Y (sn))
⊤

همبسته تصادف متغیرهای باشند. Y (si) و y(si) ر نمایش ترتیب به Yi و yi �شود م فرض پس این از

٣ گاوس تصادف میدان ی طریق از آن�ها فضای همبست که هستند بتا توزی از Yn, . . . , Y١ فضای

ر نمایان τ = (τ١, . . . , τn)⊤ = (τ(s١), . . . , τ(sn))⊤ فرضکنید �شود. م گرفته نظر در (GRF)

تصادف متغیرهای .E(τ ) = ٠ یعن باشد، صفر ین میان با گاوس دوم مرتبه مانای تصادف میدان ی

ر دی عبارت به �کنند. م پیروی بتا توزی از و هستند مستقل ر دی ی از τ تصادف مؤلفه شرط به Y

Y | τ ∼ Beta(µ(s)ϕ(s), (1− µ(s))ϕ(s))

تعمیم�یافته خط آمیخته مدل بنابراین �آید. م به��دست (۴) �در ϕ(s) و µ(s) ذاری جای از آن توزی که

به�صورت فضای بتا

g(E(Yi | τi)) = xiβ + τi, i = ١, , n, (٢)

٣Gaussian Random Field
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به ی پیوند تاب g(·) مدل این در است. تصادف و ثابت اثرات با خط مدل ی که �شود م تعریف

ترتیب به β = (β٠, . . . , βp)⊤ و xi = (xi٠, . . . , xip) ، حقیق اعداد دامنه با مشتق�پذیر و ی

که است τ(si) تصادف اثر ر �نمایش τi و �دهند م نمایش را رگرسیون ضرایب و تبیین متغیرهای بردار

توزی از τ = (τ١, . . . , τn)⊤ تصادف فرایند �کند. م وارد مدل در را داده�ها فضای همبست ساختار

آن در که �کند، م �پیروی τ ∼ Nn(٠,Στ ) به�صورت متغیره چند نرمال

(Στ )ij = Cov(τi, τj) = σ٢٠Corr(τi, τj),

فضای کوواریانس ساختار کننده تشری که به�گونه�ای هستند نقاط بین فاصله از تابع Στ مؤلفه�های

به�صورت (٢) بنابراین �شود. م گرفته نظر در ین میان مدل�بندی برای لوجیت پیوند تاب باشند.

logit(µi) = xiβ + τi, i = ١, . . . , n. (٣)

صورت به مراتب سلسله مدل نتیجه در �شود. م بازنویس

Yi | β, ϕ, τi ∼ Beta(µiϕ, (1− µi)ϕ), i = ١, . . . , n, (۴)

τ | υ ∼ Nn(٠,Στ ),

برآورد است. ،Στ ، فضای کوواریانس ساختار به مربوط پارامترهای بردار υ آن در که �شود م تعریف

نظر در با �شود. م انجام بیزی رهیافت با آن�ها برای مناسب پیشین�های گرفتن نظر در به مدل پارامترهای

به�صورت پارامترها توأم پسین توزی π(ϕ) و π(φ−١) ،π(σ٢٠) ،π(β) دلخواه پیشین�های گرفتن

f(β, σ٢٠ , φ
−١, ϕ, τ | y) ∝

n∏
i=١

f(yi | τi, ϕ)
n∏
i=١

(τi | β, σ٢٠ , φ−١)

× π(β)π(σ٢٠)π(φ
−١)π(ϕ)

از گیبز نمونه�گیری از استفاده با پارامترها برآورد بنابراین نیست، بسته فرم دارای که �آید م به�دست

�شود. م انجام کامل شرط �های توزی

بیزی فضای وی پیش ۴

y = (y١, . . . , yn)⊤ و فضای پنهان متغیرهای بردار τ = (τ١, . . . , τn)⊤ ،SBGLM مدل در اگر

Y | τ توزی باشند، {s١, . . . , sn}موقعیت n در بتا توزی از شرط مستقل فضای پاس متغیرهای بردار
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در که یرید ب نظر در را τ ∗ = (τ٠, τ⊤)⊤ بردار است. یافته پارامتر تغییر بتای توزی خانواده به متعلق

،τ ∗ ∼ Nn+٠)١,Σ∗
τ ) کنید فرض کل حالت در است. s٠ جدید موقعیت در پنهان متغیر مقدار τ٠ آن

آن در σ٢τ٠که c

c′ Στ

 , σ٢τ٠ = Cν (s٠, s٠), c = (Cν (s٠, s١), . . . , Cν (s٠, sn))

است. Cν (si, sj) درایه امین ij با n×nمثبت معین ماتریس Στ ، فضای کوواریانس تاب Cν (·, ·) و

داریم کردن شرط تحت چندمتغیره نرمال توزی بودن بسته خاصیت بنابر

(τ٠ | τ ) ∼ N١(µτ٠ , σ
٢
τ٠)

چند نرمال توزی بودن بسته خاصیت از همچنین .σ٢τ٠ = σ٢٠ − c′Σ−١
τ c و µτ٠ = c′Σ−١

τ τ آن در که

داریم حاشیه�سازی تحت متغیره

τ | β,ν ∼ Nn(٠,Στ )

آن در که �آید، م به�دست E(L(τ٠, τ̂٠) | y) کردن مینیمم با بهینه وی پیش ی تصمیم نظریه در

وی پیش دوم۴، توان زیان تاب تحت است. τ̂٠ توسط τ٠ وی پیش از حاصل زیان میزان L(τ٠, τ̂٠)

برای است. نیاز مورد (τ٠ | y) شرط توزی آن محاسبه برای که است، E(τ٠ | y) به�صورت بهینه

به�صورت و پیش توزی پنهان، متغیر بیزی وی پیش

f(τ٠ | y) =
∫
f(τ٠ | τ ,β,ν, ϕ)f(τ ,β,ν, ϕ | y)dτdβdνdϕ

است. متغیره ی نرمال توزی دارای (τ٠ | τ ,β,ν, ϕ) آن در که �آید، م به�دست

شبیه�سازی مطالعه ١.۴

�شود. م انجام فضای بتا تعمیم�یافته خط آمیخته مدل در پنهان متغیر بیزی فضای وی پیش بخش این در

متغیر بیزی وی پیش باشد، گاوس توزی دارای (٠,١) بازه در پاس متغیر که آن فرض با آن بر عالوه

مدل به�کارگیری به پنهان

Yi = xiβ + τi + εi, i = ١, . . . , n, (۵)

۴Square Error Loss
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بتا تعمیم�یافته خط آمیخته رگرسیون مدل مشابه τ = (τ١, . . . , τn)⊤ و β ،xi (۵) در �شود. م انجام

است. Y ∼ Nn(xβ,Στ + σ٢I) و εi ∼ N(٠, σ٢) �شوند، م تعریف

کاربردن به با و β = (β٠, β١, β٢)⊤ = (−١−,١,٢/۵)⊤ مقادیر گرفتن نظر در با داده�ها تولید

متغیرهای است. شده انجام (Στ )ij = σ٢٠ exp(− |si − sj |φ−١) نمای رد همسان کوواریانس تاب

Beta(µiϕ, (1−µi)ϕ) توزی از پنهان متغیر شرط به �ها پاس شده�اند. تولید نواخت ی توزی از کم

برآورد برای .µi = (exp (xiβ+ τi))/(١+exp (xiβ+ τi)) و ϕ = ۵٠، آن در که شده�اند تولید

،σ٢٠ ∼ IG(٠٫٠١,٠٫٠١) ،βi ∼ N(٠,١٠٠) به�صورت متداول پیشین�های مدل پارامترهای بیزی

پارامترهای مقادیر �شوند. م گرفته نظر در ϕ ∼ G(٠٫٠١,٠٫٠١) و φ−١ ∼ U(٠٫٠١,٢٠)

در وی پیش باشند. بخش۵ گاه ناآ پیشین �های توزی که شده�اند انتخاب به�گونه�ای پیشین �های توزی

موقعیتجغرافیای ی به مربوط اطالع بار هر که ترتیب این به �شود، م انجام منظم ه مشب ی نقاط کلیه

هر در بنابراین �شود. م انجام نقاط سایر اطالعات از استفاده با موقعیت آن در وی پیش و �شود م حذف

از استفاده با و شد حذف n ∈ {٢۵,١٠٠} که ،i = ١, . . . , n iام، موقعیت به مربوط اطالع مرحله

(MSE) خطا۶ دوم توان ین میان و انجام نقطه این در پنهان متغیر وی پیش ،τ٠ | y−i وی پیش ال چ

وی پیش τ̂−i آن در که شد محاسبه ١
n

∑n
i=١ (τi − τ̂−i)

٢ به�صورت متقابل٧ سنج اعتبار روش به

است. موقعیت این در مشاهده از استفاده بدون مشاهدات تمام اساس بر si موقعیت در پنهان متغیر

بیزی وی پیش نتای :١ جدول

نمونه اندازه

١٠٠ ٢۵

گاوس مدل فضای بتا مدل گاوس مدل فضای بتا مدل

٠/٠۴٢٣ ٠/٠٢٨٢ ٠/١۵ ٠/٠٨ CVMSE

انجام برای فضای بتا یافته تعمیم خط آمیخته مدل برتری دهنده نشان ١ جدول در CVMSE مقادیر

۵ Noninformative

۶Mean Square Error

٧Cross Validation
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است. کوچ اندازه با نمونه�های برای به�ویژه (١و٠)، بازه در پاس متغیرهای بیزی فضای وی پیش

شهر در هزینه�ها کل از خانوار خوراک هزینه سهم وی پیش ۵

تهران

اندازه که است شده گرفته نظر در به�گونه�ای نمونه�گیری طراح خانوارها، درآمد و هزینه از آمارگیری در

شامل که �تر کوچ سطوح در که دارد وجود ان ام این بنابراین است. شده بهینه استان�ها سط در نمونه

مقدار که نقاط در �توان م نباشد. کاف پاس متغیر بررس برای نمونه تعداد هستند، جغرافیای مناظق

کرد. بیزی فضای وی پیش را پاس متغیر است معلوم آن�ها برای تبیین متغیر�های

بعد هزینه�ها کل از خانوار خوراک هزینه سهم بر مؤثر تبیین متغیرهای اولیه، مطالعه ی اساس بر

و هزینه آمارگیری از تهران شهر در و پیش متغیرهای اطالعات هستند. خانوار درآمدی ده و خانوار

شرط �های ال چ از نمونه ٨٠٠،٠٠٠ گیبز نمونه�گیری از استفاده با است. آمده به�دست ١٣٩٠ درآمد

وی پیش نمونه، ١٠٠ هر از نمونه ی انتخاب و نمونه ۵٠٠،٠٠٠ داغیدن از پس و شدند تولید کامل

مقادیر با تهران پهنه�بندی ١ ل ش شد. انجام شرط �های ال چ از آمده به�دست نمونه ٣٠٠٠ اساس بر

که این وجود با دهد. م نمایش را وی پیش استاندارد انحراف بندی پهنه ٢ ل ش و شده وی پیش

حاشیه�ای مناطق در مقدار این ول �کند، م اختیار هم به نزدی و کم مقادیر وی پیش استاندارد انحراف

است. مرکزی مناطق از بیشتر اندک
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تهران شهر در پاس متغیر وی پیش پهنه�بندی :١ ل ش

تهران شهر در وی پیش مقادیر استاندارد انحراف پهنه�بندی :٢ ل ش

نتیجه�گیری و بحث

، فضای همبست به�کارگیری با فضای وی پیش باشند، داشته فضای همبست پاس متغیر�های اگر

شوند. وی پیش ندارد، وجود مشاهده ان ام که مناطق برای پاس متغیر مقادیر که �کند م فراهم ابزاری

تالش ر دی عبارت به دارد. اهمیت مدل پارامترهای برآورد از بیش فضای پیش�گوی ، فضای آمار در

بهترین به دست�یاب برای تالش واق در مدل پارامترهای برای مناسب برآوردگرهای آوردن به�دست برای

پارامترهای برآورد برای مناسب پیشین �های توزی به�کارگیری بیزی رهیافت از استفاده در است. وی پبش
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درآمد و هزینه از آمارگیری طرح در است. اهمیت حائز مناسب وی پیش آوردن دست به منظور به مدل

تعداد بنابراین است بهینه استان سط در نمونه تعداد �شود، م انجام ایران آمار مرکز توسط که خانوارها

هزینه سهم دقیق�تر مطالعه به�منظور �گیرد. م قرار استان از �تر کوچ جغرافیای سطوح در کم نمونه

خانوار رفاه وضعیت کننده مشخص شاخص�های از ی که خانوار هزینه�های کل از خانوار خوراک

شد. انجام بتا یافته تعمیم خط آمیخته رگرسیون مدل از استفاده با سهم این بیزی فضای وی پیش است،
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مناطق شناسایی برای دو طرفه پنهان مارکف وی ال بر مبتن روش
هیستون شده اصالح

پزش حمید نوری، محمدی مینا

ایران تهران، تهران، اه دانش کامپیوتر، علوم و آمار گروه

سامانده برای سلول در که است انیسم هایی م از گسترده ای طیف شامل ژن بیان تنظیم یده: چ

تحلیل و درک در مهم نقش DNA پروتئین‐ متقابل اثرات مطالعه م شود. استفاده ژن فرآورده های

در DNAاست. و پروتئین بین تعامل بررس برای اه آزمایش روش ی ChIP-seq روش دارد. آن

موجود اریبی های آوردن حساب به برای را HMM‐ موزائی وی ال و موزائی وهای ال مقاله این

و موزائی وی ال از ترکیبی که م کنیم معرف را ویی ال سپس و م شوند بررس ChIP-seq روش در

مقایسه برای م کند. ارائه قبل وهای ال به نسبت دقیق تری نتایج و است دو طرفه پنهان مارکف وی ال

است. شده انجام ٢١ کروموزوم داده های روی بر شبیه سازی مطالعات شده ارائه وهای ال کارائ

،ChIP-seq روش ،ChIP روش ،DNA‐پروتئین متقابل اثرات ژن، بیان تنظیم کلیدی: واژه های

دوطرفه. پنهان مارکف وی ال

مقدمه ١

اثرات مطالعه کند. کنترل را خود کاربرد و ساختار بتواند تا م  دهد را ان ام این سلول به ژن بیان تنظیم

متقابل اثر کل طور به دارد. ژن بیان تنظیم تحلیل و درک در مهم نقش DNA پروتئین‐ متقابل

معموال ،DNA زیست رد عمل تنظیم برای اغلب پروتئین ی که م دهد رخ زمان DNA پروتئین‐

م شود. متصل DNA ول مول ی به ژن، بیان
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کروماتین ته نشین روش ٢

ChIP م گردد. معرف است، معروف ChIP روش به که ١ کروماتین ته نشین روش بخش زیر این در

سلول در DNA و پروتئین  ها بین تعامالت تشخیص برای استفاده مورد ته  نشین اه آزمایش روش ی

برای کروماتین ی از نظر مورد پروتئین آن، وسیله به که است اه آزمایش روش ی ChIP است.

اثرات تحلیل و تجزیه برای که ChIP-seq روش م  کند. رسوب آن با مرتبط DNA توال  های تعیین

به که است DNA توال تعیین و ChIP روش از ترکیبی م شود گرفته کار به DNA پروتئین‐ متقابل

ی خروج کند. شناسایی را وابسته پروتئین های و DNA اتصال محل های تا م کنند عمل متوال طور

داده پروتئین ی از اتصال اه  های جای احتماال که هستند نوکلئوتید کوتاه دنباله  های ChIP-seq آزمایش

است. شده

ChIP −seq داده های تحلیل و تجزیه برای آماری چارچوبی ٣

ChIP − seq آزمایش داده  های تحلیل برای که م  پردازیم موزائی روش معرف به بخش این در

دو و کنترل) نمونه وجود عدم صورت (در نمونه  ای تک تحلیل هم روش این واق در م  شود. استفاده

م  دهد. انجام غن سازی عدم و بازه  ها غن سازی فرض دو تحت را نمونه  ای

زمینه وی ال و انگیزش ٣ . ١

که است شده داده توسعه مستقیم، به طور ChIP قطعات توال یابی برای اخیراً ChIP − seq روش

(∼ کوچ ناحیه توال یابی وسیله به روش این م  نماید. فراهم کمتری هزینه با را ژنوم کل پوشش

نامیده ٢ نشان که کوتاه خوانش میلیو ن  ها و م  کند عمل پایان جفت یا تک قطعه هر از ٢۵−٧٠bps)

نشان  ها از استاندارد اولیه پردازش که کردند بیان (٢٠٠٧) اران هم و دام م  کند. تولید را م  شوند،

کار این دارند. فردی به منحصر نگاشت که است آن هایی نگه داری و مرج ژنوم به آن ها نگاشت شامل

و تجزیه و ژنوم از ( ژنوم (پنجره کوچ ناهم پوشای بازه هر در نشان  ها کل تعداد کردن خالصه با

اریبی اولیه پردازش انجام از بعد م  شود. انجام ماکسیمم  ها، مثل کراندار نواح شناسایی برای تحلیل

1Chromatin Immunoprecipitation
2Tag
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اریبی بر عالوه م  گیرد. قرار استفاده مورد تحلیل برای نشان  ها از مجموعه  ای زیر در حاصل نگاشت پذیری

آماری تحلیل دارند. GC محتوای با همبستگ به تمایل شده مشاهده نشان های تعداد نگاشت پذیری،

این مبنای بر ماکسیمم  ها، مثال عنوان به پروتئین به متصل مناطق تشخیص برای ChIP − seq داده  های

وضوح با بزرگ ژنوم  های نگاشت برای الزم ابزارهای توال یابی، بر مبتن فناوری  های اگرچه است. تعداد

نشان  ها تعداد خاص طور به باشند. اریبی منابع شامل فناوری  ها این است ن مم اما م  کنند، پیشنهاد را باال

دقیق اندازه گیری برای تعداد این بنابراین GCهستند. محتوای و پذیری نگاشت تأثیر تحت ناحیه ی در

نوکلئوتید در نگاشت پذیری (٢٠١١) اران هم و کوان بنابراین دارند. تنظیم به نیاز اتصال نال  های سی

وسیله به منحصراً م  تواند i نوکلئوتید آیا که است این دهنده نشان =δi کردند: تعریف زیر شرح به را i

،L کتابخانه اندازه و k طول به خوانش هر برای پس شود. نگاشته i موقعیت در شروع با رشته ی

نوکلئوتید در آن ابتدای که است k −mer توال زیر دهنده نشان که م  کنیم تعریف را x(i):(i+k−١)

مشابه طور به دارد. قرار ٣′ − ۵′ رشته روی بر i+ k − ١ موقعیت نوکلئوتید در آن انتهای و i موقعیت

م  گردد. تعریف ٣′ − ۵′ معکوس رشته روی بر xc(i):(i+k−١)

م  کنیم: تعریف ٣′ − ۵′ DNA رشته برای بنابراین

δi =


٠ باشد. تا (١−i+k):x(i)ی

١ صورت این غیر در

داریم: ٣′ − ۵′ معکوس رشته برای و

δci =


٠ باشد. تا (١−i+k):xc(i)ی

١ صورت این غیر در

.δci = δi−k+١ که است واض

م  شود. تعریف زیر صورت به i نوکلئوتید در نگاشت پذیری امتیاز

mi =
i+L−١∑
k=i−L+١

δk
٢L+ ١ (١)

نگاشت پذیری امتیازهای میانگین با برابر و م  شود داده نشان Mj با j پنجره برای نگاشت پذیری امتیاز

بیان δi تعریف در تغییر با مشابه به طور را GC محتوای امتیاز است. j پنجره در موجود نوکلئوتیدهای
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دارند تداخل هم با که j پنجره در یافته  گسترش نشان  های کل Yj=تعداد م کنیم: تعریف م  شود.

نشان  های تعداد حاصل همیشه صفر نگاشت پذیری با پنجره  های که آن جایی از .(j = ١,٢, ..., N)

افزایش شده مشاهده داده  های در اضاف صفرهای هستند، استاندارد پردازش پیش پروتکل تحت صفر

شده مشاهده داده  های در اضاف صفر به منجر ، ناکاف دنباله بندی عمق با آزمایش ی بعالوه م  یابد.

تعریف زیر صورت Bjبه برنول تصادف متغیر ی اضاف صفرهای چنین آوردن حساب به برای م  شود.

م  شود.

Bj =


١ باشد. شده نگاشته و توال یابی j پنجره

٠ صورت این غیر در

م  شود. گرفته نظر در ، j پنجره برای زمینه پس توزیع برای زیر مدل بندی سپس

Yj |µj ∼ NjI(Bj = ١) , Bj |pj ∼ Ber(pj)

pj ∼ Beta(Mj , ν) , Nj |µj ∼ g(µj)

از را م  دهند رخ توال یابی در که مشخص غیر اریبی  های به توجه با زمینه پس نشان  های تعداد Nj که

م  کند. اندازه گیری µj طریق

لوجیت ربط تابع جای به دوجمله  ای بتا‐ خانواده ی شد، تعریف باال در که Bj توزیع به توجه با

که: به طوری م  شود گرفته نظر در Bj برای معمول

P (Bj = ٠|Mj = ٠) = ١

در آماسیده ن هم غیر منف جمله ای دو رگرسیون وی ال که داده اند نشان (٢٠٠٨) اران هم و ج

،Yj زمینه پس توزیع تعیین از پس م کند. فراهم ChIP-seq آزمایش های در تعداد از خوب برازش صفر

نظر در زیر مختلف فرم  های به را µj ،GCj و Mj کردن اضافه از بعد و ال برازش بهبود بررس برای

م  گیریم.

١)µj = exp(β٠)

٢)µj = exp(β٠ + βM log٢(Mj + ١))

٣)µj = exp(β٠ + βGCGCj)
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۴)µj = exp(β٠ + βM log٢(Mj + ١) + βGCGCj)

۵)µj = exp(β٠ + β′
GCSp(GCj))

۶)µj = exp(β٠ + βM log٢(Mj + ١) + β′
GCSp(GCj))

با مناسب µj انتخاب از پس است. تکه  ای خط ٣ اسپالین بی پایه توابع از بردار ی Sp(GCj) که

ChIP − seq آزمایش داده   های تحلیل به نوبت ،BIC معیار اساس بر و بررس مورد داد ه  های به توجه

م  رسد.

نمونه ای ChIPتک − seq داده های برای موزائی ٣ . ١ . ١

گرفت نظر در داده  هایی عنوان به م  توان را ChIP − seq آزمایش  های در شده مشاهده شمارش های

Yj قبل بخش همانند آمده  اند. ژنومی مناطق از شده غن غیر و شده غن پروتئین جامعه دو از که

که م  شود تعریف نشده مشاهده تصادف متغیر ی Zj و j بازه برای شده مشاهده نشان   های تعداد

شده سازی غن غیر یا (Zj = ١) DNA قطعات از شده غن سازی جامعه از j بازه که م کند مشخص

بنابراین است. آمده (Zj = ٠)

Yj |Zj ∼ Nj

Nj ∼ NegBin(a,
a

µj
)

هم چنین م  گیرد. اندازه را GCj و Mj با مرتبط مشخص غیر توال یابی  اریبی  های Nj که

Yj |Zj = ١ ∼ Nj + Sj

توزیع دو Sj پیچیدگ کردن برطرف برای است. غن سازی علت به حقیق نال سی دهنده نشان Sj که

توزیع دو از آمیخته ای بعدی توزیع و منف دوجمله  ای توزیع اول، توزیع م  شود. گرفته نظر در آن برای

است. منف دوجمله  ای

Sj ∼ NegBin(b, c) + k

Sj ∼ p١NegBin(b١, c١) + (١ − p١)NegBin(b٢, c٢) + k

3B-spline basis function
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م  کند. بیان شده غن ناحیه ی در را مشاهده قابل نشان  های تعداد مینیمم که است ثابت ی k که

داریم: بنابراین

P (Yj = y) = π٠P (Yj = y|Zj = ٠)+(١−π٠)P (Yj = y|Zj = ١), π٠ = P (Zj = ٠)

نمونه ای ChIPدو − seq داده های برای موزائی ٣ . ١ . ٢

آوردن حساب به برای ChIP − seq آزمایش  های در معموال جور ورودی DNA کنترل نمونه  های

که داشتند اظهار (٢٠٠٨) اران هم و ژانگ م  شوند. گرفته کار به توال یابی مشخص غیر اریبی  های

این از بهره  گیری برای هستند. همبسته ماکسیمم مناطق در DNAورودی نمونه ChIPو نشان  های تعداد

زمینه پس منف دوجمله  ای رگرسیون وی ال در و پیش ی عنوان به ورودی، کنترل داده  های ، همبستگ

میانگین باشد، ورودی نمونه در j بازه برای نشان  ها تعداد دهنده نشان Xj اگر م  شوند. گرفته نظر در

م  شود: تعریف زیر صورت به µj

µj = exp(β٠+[βM log٢(Mj+١)+β′
GCSp(GCj)+βx١Xd

j ]I(Xj < s)+βx٢Xd
j I(Xj ≥ s))

هستند. تنظیم پارامترهای d و s که

مناطق تشخیص برای و ال بر مبتن روش :HMM‐ موزائی ۴

هیستون شده اصالح

فرض این م  شوند. فرض مجاور بازه  های از مستقل شده غن سازی وضعیت  های ، موزائی وی ال در

آوردن حساب به برای HMM– موزائی چارچوب شود. نقض خفیف به طور است ن مم عمل در

در م گردد. معرف بخش زیر این در که م  رود به کار ChIP − seq داده  های در ان م همبستگ

غن سازی وضعیت  های پنهان، وضعیت های که م کنند فرض (٢٠١۴) اران هم و چانگ حالت این

صورت به پنهان وضعیت  های م دهند. مارکف زنجیر ی یل تش که باشند کروموزوم هر طول در شده

ماتریس ی وسیله  ی به پنهان وضعیت  های بین انتقال احتمال  های م  شوند. گرفته نظر در {Zj = ٠,١}
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هستند. زیر صورت به ماتریس این عناصر که م  شود داده نشان P٢×٢

Pr[Zj = b|Zj = a] ≡ πab a, b ∈ {٠,١} j = ١,٢, ...,M − ١

م گردند. مشخص زیر صورت به وضعیت  ها اولیه توزیع همچنین و .
∑١
b=٠ πab = ١ و a = ٠,١ که

π∗٠ = Pr(Z١ = ٠)

π∗١ = Pr(Z١ = ١)

π∗٠ + π∗٠ = ١

از: عبارتند شوند، برآورد کروموزوم هر برای ولش باوم‐ وریتم ال وسیله  به باید که پارامترهایی

Θ = (π٠٠, π٠١, π١٠, π١١, π∗٠, π∗١)

زیراست. صورت به کل داده  های درستنمایی تابع ترتیب این به

Lc =
l∏

k=٠
πZ٠k
∗k

M−١∏
j=٠

١∏
k=٠

١∏
l=٠

π
ZjkZ(j+١)l
kl

M∏
j=١

١∏
l=٠

{Pr(Yj |Zj = l)}Zjl

کروموزوم، هر میان در را شده غن سازی وضعیت  های دنباله  های محتمل  ترین ویتربی وریتم ال همچنین

یعن م  کند. شناسایی

Ẑ = argmaxzPr(Y, Z; Θ̂)

روش در این بر عالوه است. آمده به دست EM وریتم ال از که است پارامترها نهایی برآورد Θ̂ که

مستقیم پسین احتمال روش از استفاده با بازه امین ‐j برای شده غن سازی وضعیت ، پسین رمزگشایی

م  گردد. تعیین زیر پسین احتمال  های مبنای بر کاذب کشف نرخ کنترل برای

Pr(Zj = k|Y, Θ̂) =
f̂jk b̂jk

Pr(Y, Θ̂)

است. پارامترها نهایی برآوردهای پایه  بر پسرو و پیشرو وریتم  های ال مقادیر b̂jk و f̂jk که

۱۳۶



طرفه دو پنهان ‐مارکف موزائی وی ال ۵

موزائی وی ال و طرفه دو پنهان مارکف وی ال از ادغام که م نماییم معرف را ویی ال بخش زیر این در

م  شوند. برآورد پارامترها آنگاه م  شود گرفته نظر در گسیل  ها طرف دو اطالعات و، ال این در است.

به نوکلئوتید هر وابستگ از ویی ال چنین در که آنجا از که نمودند بیان (٢٠١٠) اران هم و پزش

شد. خواهد حاصل بین پیش در بهتری نتایج حتم طور به م  کنیم، استفاده بعدش و قبل نوکلئوتیدهای

را پارامترها باید دهیم، نشان O′ با را راست به چپ از و O با را چپ به راست از مشاهدات توال اگر

توابع . شوند بیشینه هم زمان به طور P (O′, Z|Θ) و P (O,Z|Θ) احتمال  های که کنیم برآورد طوری

م  کنیم. ادغام ر دی ی با هندس میانگین طریق از را فوق احتمال

PG =
√
P (O,Z|Θ)P (O′, Z|Θ)

م  دهیم: یل تش باال هندس میانگین از استفاده با را م  دهیم نمایش Q با که باوم کم تابع حال

Q(Θ,Θ(n)) = E(lnPG|O,O′,Θ(n)) =

١
٢
∑
z∈Z

lnP (O,Z|Θ)P (O,Z|Θ(n)) +
١
٢
∑
z∈Z

lnP (O′, Z|Θ)P (O′, Z|Θ(n))

صورت به را باال رابطه دهیم، نشان H٢ و H١ با را O′ و O توال  های برای باوم کم توابع اگر

کرد. بازنویس م  توان زیر

H =
١
٢ (H١ +H٢)

م  آیند: به دست زیر صورت به پارامترها برآورد

π∗i =
P (z١ = i, O|Θ(n)) + P (z١ = i, O′|Θ(n))

P (O|Θ(n)) + P (O′|Θ(n))

πab =

∑M−١
j=١ [P (zj = a, zj+١ = b,O|Θ(n)) + P (zj = a, zj+١ = b,O′|Θ(n))]∑M

j=١[P (zj = a,O|Θ(n)) + P (zj = a,O′|Θ(n))]

P (Yj |zj = l) =

∑M
j=١[δ(Ot = Yj)P (zj = l, O|Θ(n)) + δ(O′

t = Yj)P (zj = l, O′|Θ(n))]∑M
j=١[P (zj = a,O|Θ(n)) + P (zj = a,O′|Θ(n))]
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شده فراخوان داده های :١ جدول

chrID coord tagcount mappability gccontent Input

Chr٢١ ٩٧٢۴۵٠٠ ٨ ٠٫۶٣ ٠٫٣٣ ٨

Chr٢١ ٩٧٢۴۵۵٠ ٧ ٠٫۶۴ ٠٫٣٢ ۶

Chr٢١ ٩٧٢۴۶٠٠ ٧ ٠٫٧١ ٠٫٣٢ ۵

Chr٢١ ٩٧٢۴۶۵٠ ۵ ٠٫٧٣ ٠٫٣٣ ۵

Chr٢١ ٩٧٢۴٧٠٠ ۵ ٠٫۶۴ ٠٫٣٢ ۴

Chr٢١ ٩٧٢۴٧۵٠ ۴ ٠٫۵٨ ٠٫٣٣ ۵

Chr٢١ ٩٧٢۴٨٠٠ ٣ ٠٫۶٢ ٠٫٣۴ ۵

Chr٢١ ٩٧٢۴٨۵٠ ١ ٠٫۶٣ ٠٫٣۵ ٣

Chr٢١ ٩٧٢۴٩٠٠ ٠ ٠٫۶۴ ٠٫٣۶ ١

Chr٢١ ٩٧٢۴٩۵٠ ٠ ٠٫٧١ ٠٫٣۶ ٣

Chr٢١ ٩٧٢۵٠٠٠ ١ ٠٫٧٠ ٠٫٣۵ ٢

و ال دو برای BIC مقدار :٢ جدول

MOSAiCS MOSAiCS −HMM MOSAiCS − bHMM BIC

٩٨٧٣٨ ٩١٨٨٧٫٣ ٨٧٣٠۴٫٢ BIC

شبیه سازی مطالعات ۶

داده هایی م کنیم. Rبیان افزار نرم از استفاده با ChIP−seqرا داده های تحلیل روش های بخش این در

از ChIP − seq آزمایش های از ٢١ کروموزوم داده های داده ایم قرار استفاده مورد فصل این برای که

است. GM١٢٨٧٨ سلول در H٣K۴me٣ نام به هیستون اصالح و STAT١ رونویس فاکتور

است. شده داده نمایش ١ جدول در شده فراخوان داده های از تعدادی

معیار مقدار طرفه دو پنهان مارکف ‐ موزائی و HMM‐ موزائی ، موزائی وی ال برازش با

در که BIC معیار مقادیر مقایسه است. شده داده ٢نمایش جدول در که نموده محاسبه را آن BIC
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بهتری برازش طرفه دو پنهان ‐مارکف موزائی وی ال که است مطلب این بیانگر است شده ارائه ٢ جدول

م کند. فراهم داده ها از

نتیجه گیری و بحث

گرفته کار به DNA پروتئین‐ متقابل اثرات تحلیل و تجزیه برای که نمودیم معرف را روش مقاله این در

روش این از حاصل داده های که نمودیم مشاهده همچنین م شود. نامیده ChIP-seq روش و م شود

را شده ظاهر اریبی منابع که زمینه  پرداختیم پس وی ال معرف به منظور این به نیست. اریبی از عاری

کردیم. معرف را موزائی نام به انعطاف  پذیر ترکیبی وبندی ال روش ی سپس م  آورد. حساب به

موزائی روش از ادغام آزمایش، داد ه های از برخ در استقالل فرض رعایت عدم علت به هم چنین

معرف را طرفه دو پنهان ‐مارکف موزائی وی ال انتها در و م کنیم. معرف را پنهان مارکف وی ال و

دارد. قبل وهای ال به نسبت دقیق تر نتایج که کردیم
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——————————————————————————

هواشناس داده�های در :کاربرد گاوس فرایندهای سازی فشرده
صابری محمد مصمم، محمدیان عل

ایران زنجان، زنجان، اه دانش آمار، گروه

دانشمندان هواشناس مدل�های نظیر کاربردی مسائل در ویژه به گاوس فرایندهای تحلیل در یده: چ

این روی آماری محاسبات انجام و ذخیره�سازی در بزرگ چالش به که دارند سروکار داده�ها از انبوه با

و شده فشرده نسخه در داده�ها نمایش داده�های چنین با برخورد در ایده ی است. شده تبدیل داده�ها

حجم با تصادف فرایندهای تحلیل قابلیت ایده این مهم مزیت از �باشد. م نیاز زمان در آن�ها بازسازی

�باشد. م معمول رایانه�های روی بر حت کمتر محاسبات با و کمتر زمان در داده�ها از عظیم

نیم- روش ، گاوس فرایند�های چندگانه، زمان سری�های ، -زمان فضای داده�های کلیدی: واژه�های

. طیف

مقدمه ١

مقیاس در مطالعه برای هواشناس دانشمندان تا شده باعث باال کارای با انات ام کارآمدی و توسعه

از انبوه با نتیجه در و بپردازند باال دقت با سازی شبیه به هواشناس های پدیده و هوای و آب کوچ

ذخیره طرف از است. دانشمندان اصل چالش ها داده این وتحلیل هداری ن که شوند م مواجه ها داده

سازی ذخیره های سیستم برای تقاضا افزایش باعث و باشد م بردار هزینه حجیم های داده انتقال و سازی

الت مش به توجه با و یابد م افزایش نیز انرژی مصرف سازی ذخیره های سیستم افزایش با است. شده

هزینه توان م طریق این از و دنیاست روز مسائل از هواشناس علوم در ویژه به داده سازی فشرده فوق

داد. کاهش را ها داده بازیاب و هداری ن و انتقال های
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زیان با روش در زیان٢ بدون ری دی بازیان١و ی دارد وجود کالسی های روش سازی فشرده برای

فایل زیان بدون روش در که حال در شود م ساخته آن به نزدی یا آن به شبیه و رود م بین از اصل فایل

.(٢٠١٢ ، (سایود شود م ذخیره ها داده اطالعات کمترین دادن دست از بدون و رود نم بین از اصل

روزانه متوسط حرارت درجه از سال ی شده سازی شبیه های داده بازسازی و سازی فشرده جا این در

باشد م داده ٢٠میلیون تقریبا مجموع در که جغرافیای عرض و طول ٢٨٨×١٩٠ در ٢٠٨١ سال در

شوند. م سازی مدل -زمان فضای گاوس های فرایند صورت به ها داده این است. شده گرفته نظر در

خواهد معلوم و مشخص کامال آن کواریانس تاب و ین میان ساختار بودن معلوم با گاوس فرایند ی

خالصه و شده برازش مدل سازی ذخیره و مدل برازش وسیله به سازی فشرده سپس .(٢٠٠۵ بود(استاین،

نیم- روش به زمان - فضای های بین پیش به وسیله به ها داده بازسازی همچنین گیرد م انجام آماری

شد. خواهد انجام طیف

-زمان فضای های فرایند نیم-طیف تحلیل ٢

t ∈ ١, . . . , T و فضای موقعیت x ∈ Rd آن در که یرید ب نظر در را Y(x, t) -زمان فضای فرایند

زمان روی گسسته فوریه تبدیل فوق فرایند (٢٠٠۵ (استاین، طیف - نیم نمایش برای باشند. م زمان

باشد م زیر صورت به فضای موقعیت هر در

Y(ωk, x) =
١√
T

T∑
t=١

Y(x, t)exp(−iωkt),

انجام برای عمل در باشد. م زمان T به مربوط فوریه های فرکانس ωk = ٢πkT−آن١ در که

با گردد. م استفاده فوق تبدیل برای (FFT) سری فوریه تبدیل وریتم ال از بیشتر سرعت با محاسبات

نیم-طیف ال چ تاب ،f(ω, x) طیف ال چ تاب ,Y(xبا t) -زمان فضای فرایند ، زمان فرضایستای

صورت به

f̃(ωk, x) =
١
٢π

T−١∑
j=٠

α(k − j)|Y(ω, x)|٢

lossy١

lossfree٢
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- فضای فرایند طیف نیم- نمایش صورت این در باشد. م هموارساز هسته α آن در که گردد م برآورد

بود خواهد زیر صورت به زمان

Y(x, t) = µ(x, t) +
١√
T

T−١∑
k=٠

exp(iωkt)Y(ωk, x)

صورت به فرایند ین میان آن در که

µ(x, t) = µ٠ + µ١ exp(iω١t) + µ∗
١ exp(iωT−١t)

باشد. م مختلط اعداد مزدوج ر نمایان * و مختلط مقدار µ١ و حقیق مقدار µ٠ که گردد سازی مدل

صورت به طیف نیم فرایند کواریانس حال

E(Y(ωk, x)Y(ωj , y)
∗) =


√
f(ω, y)f(ω, x)C(x, y, ω) k = j

٠ k ̸= j

طیف نیم- روش است. طیف نیم- فرایند مختلط همبست تاب C(x, y, ω) آن در که گردد م تعریف

هر برای طیف ال چ تاب .(٢٠١۶ گردد(محمدیان، م محاسبات های هزینه شدید کاهش به منجر

شود م تعریف زیر صورت به x ان م در زمان سری

f(ω, x) = exp(u٠(ω) + θ١(x)u١(ω) + θ٢(x)u٢(ω) + θ٣u٣(ω))

توسط که باشد م ال چ تاب نامعلوم پارامترهای θ(x) = (θ١(x), θ٢(x), θ٣(x)) آن در که

ار ن دوره ین میان اریتم ل u٠(ω) مولفه اولین و (١٩۵٣ وایتل، ) وایتل درستنمای ماکسیمم روش

صورت به که است ها x روی

u٠(ω) = log(
١
n

n∑
i=١

|Y(ω, x)|٢),

نرمال و هموار های ار ن دوره اریتم ل اصل های مولفه u١, u٢, u٣ های مولفه سه گردد. م محاسبه

باشند. م شده

شود م بندی مدل زیر صورت به ٣مدل انسجام تاب

C(x, y, ω) = K(||x− y||, k(ω))

coherence function٣
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فرکانس به که است کوواریانس پارامتر k(ω) و اقلیدس ||.||فاصله مترن، کواریانس تاب K آن در که

دارد. بست

طیف نیم- مدل پارامترهای برآورد ٣

Y(ω١, x١), . . . ,Y(ωN , xN ) فوریه انتخابNضریب شامل ما هدفبعدی فوریه ضرایب بودن معلوم با

باشد. م منظور این برای مناسب روش شرط درستنمای باشد. م k(ω) و θ(x) پارامترهای برآورد و

بردار ,z(ωkو x) = Y(ω, x)f̂(ωk, x)
−١/٢

کنید فرض

z(ωk) = (z(ωk, x١), . . . , z(ωk, xn)) ∼ CN(٠,Σ(k(ωk)))

صورت به Σ افراز با یرید. ب نظر در را

Σ(k(ωk)) =

Σ١١ Σ١٢

Σ٢١ Σ٢٢

 (١)

(ωk)z٢(متغیرهای شرط ریاض امید است. ١ Qهمانند Q(k(ωk))وافراز = Σ−١(k(ωk))فرض با و

داریم z١(ωk) شرط به نشده) ذخیره

E(z٢(ωk)|z١(ωk)) = ẑ٢(ωk) = −Q٢٢(k(ωk))
−١Q٢١(k(ωk))z١(ωk),

V ar(z٢(ωk)|z١(ωk)) = Q٢٢(k(ωk))
−١ (٢)

شود م حاصل زیر صورت به k(ωk) برای شرط درستنمای تاب

CLk(k(ωk)) = − ١
٢
∑
x

log f̂(ωk, x) +
١
٢ log detQ٢٢(k(ωk))

− ١
٢ (z٢ − ẑ٢)

∗Q٢٢(k(ωk))(z٢ − ẑ٢)

است. شده بسته اند نشده ذخیره ها آن ضرایب که x فضای های موقعیت تمام روی جم درآن که

فرکانس هر در ای حاشیه های درستنمای از استفاده با k٠(ωk) اولیه برآوردهای k̂٠(ωk) کنید فرض

صورت به توان م را شده ذخیره فوریه ضرایب از حاصل شده بین پیش فوریه ضرایب مانده باق باشند.

یرید. ب درنظر D(ωk)را = max |R(ω, x)|٢ حال کرد. ,R(ωتعریف x) = Y(ω, x)−Ŷ(ω, x)
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Mموقیعت و دهیم م نمایش ω∗ با argmaxD(ωk)را نماید ماکسیمم را عبارت این که فرکانس اه آن

فاصله در ان م دو هی ه این بر مشروط دارد را مقدار بیشترین |R(ω∗, x)|٢ ها آن ازای به که فضای

(∗ω)Y١(متغیر به انتخاب های ان م فوریه ضرایب کنیم. م انتخاب را یرد ن قرار ر دی ی از dmin

گردد م رار ت آنقدر روند این گردند. م محاسبه مجددا D(ωk) و R(ω∗, x) و اضافه ( شده ذخیره

روش این Mباشد، = گردد.اگر١ م محاسبه k(ωk) مرحله هر در کردند. انتخاب فوریه ضرایب N تا

داد. انجام نیز موازی محاسبات روش به را وریتم ال توان م شود. م نامیده ای دنباله روش

واقع های داده تحلیل ۴

t ∈ ١, . . . , T = ٣۶۵ و x موقعیت در سلسیوس) (درجه روزانه دمای ین میان Y(x, t) جا این در

موقعیت است. شده رسم ان م موقعیت چند زمان سری نمودار ١ ل ش در شود. م گرفته نظر در روز،

ین میان که است راس وجزیره اطلس اقیانوس جنوب ، بمبئ اگو، شی نزدی شده انتخاب فضای های

فوریه ضرایب از استفاده با توان م را ها ویژگ این است. متفاوت ها آن در فصل تغییرات و روند و

سری فوریه تبدیل وریتم ال با بیشتر سرعت برای را ضرایب این . داد قرار بررس مورد Y(ωk, x)

بسیاری دارد. نیاز زمان دقیقه ی حدود چیزی معمول های رایانه در FFT که دهیم. م انجام (FFT)

کرد. بیان فوریه ضرایب از های نقشه با توان م را -زمان فضای های داده در تغییر عمده های ویژگ از

نشان ان م موقعیت هر در زمان روی ین میان که است شده رسم T−١/٢Y(ω٠, x) نقشه ٢ ل ش در

م مالحظه که ونه همان است شده داده نمایش T−١/٢Y(ω١, x) حقیق قسمت ٢ ل ش در دهد. م

طبق است. ( (مثبت زمین کره جنوب دربخش و ( (منف زمین کره شمال بخش در فصل تغییرات گردد

که فشردگ نسبت از استفاده با آن در که داد انجام را ها داده سازی فشرده توان م ٣ بخش مطالب

نسبت معموال گیرد. م صورت سازی فشرده کند م مشخص را شدن ذخیره برای فوریه ضرایب تعداد

این روش این مزایای از شوند. م گرفته درنظر ۵٠ و ٠.٠۵ ترتیب به M و dmin و ١٠:١ سازی فشرده

با نیز ها داده بازسازی گیرد. انجام نیز معمول های رایانه روی بر تواند م سازی فشرده فرایند که است

شود م حاصل شرط ریاض امید با فوریه ضرایب برآورد آن در که گیرد م صورت ٢ رابطه از استفاده

فوریه تبدیل از استفاده با که دهد م ما به را مقداری شده برآورد طیف ال چ تاب جذر در ضرب با و

روی بر داده بازسازی روند که است توجه جالب شود. م حاصل اصل های داده مقدار آن روی وس مع
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دارد. نیاز زمان دقیقه ۵ تا ٢ حدودا معمول های رایانه
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نتیجه�گیری و بحث

به مربوط آماری های مدل تحلیل در ویژه به کاربردی مسائل در معموال کردید مالحظه قبال که ونه همان

تحلیل برای طیف نیم روش به مقاله این در داریم. کار سرو ها داده از زیاد حجم با هواشناس های داده

همبسته عدم خاصیت از استفاده روش این مزیت مهمترین است. گرفته قرار مطالعه مورد ها داده چنین

از چنانچه این بر عالوه است. ها داده سازی مدل برای متفاوت های فرکانس در فوریه تبدیالت بودن

طیف تحلیل اصل ابزار که حاصل های داده گردد استفاده سری فوریه تبدیالت موجود های وریتم ال
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10:1 Decompressed Data

اگو، شی ، بمبئ به نزدی فضای های موقیعت در شده فشرده های داده و اصل های داده مقایسه زمان سری نمودار :٣ ل ش

راس. وجزیره اطلس اقیانوس جنوب

ایستای خاصیت از کردن نظر صرف روش این مزایای ر دی از باشند. م محاسبه قابل راحت به هستند

تفاوت گردد م مالحظه ٣ نمودار از که ونه همان است تحلیل مورد های داده مناسب که باشد م فضای

گردد. نم مشاهده باشد ١٠:١م سازی فشرده نسبت که وقت شده بازسازی و اصل های داده در چندان

باشد. م عددی و آماری های کمیت از استفاده با شده بازسازی و اصل های داده مقایسه ما بعدی هدف
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——————————————————————————

فضای شمارش گامای توزی تحت کوچ نواح بیزی برآورد
فالح٢ افشین ،١ باغیشن حسین نادی�فر١، مهسا

ایران شاهرود، شاهرود، صنعت اه دانش آمار، ١گروه

ایران قزوین، ، خمین امام بین�الملل اه دانش آمار، گروه ٢

توزی از استفاده ان ام همیشه ، شمارش داده�های در موجود کم�پراکنش یا بیش�پراکنش چالش یده: چ

تحلیل برای جدید بیزی مدل ی مقاله، این در �کند. م خدشه دچار را آن�ها مدل�بندی برای پواسون

، شمارش گامای توزی اساس بر را کوچ نواح در ه�ای مشب فضای شمارش �های پاس رگرسیون

مدل کارای �بریم. م بهره INLA به معروف تقریب بیزی روش ی از استنباط برای و �کنیم م معرف

�دهیم. م قرار ارزیاب مورد شبیه�سازی مطالعه ی در نیز را پیشنهادی

رهیافت ، شمارش گامای ، فضای تعمیم�یافته خط آمیخته مدل�های ، کوچ نواح واژه�هایکلیدی:

.INLA بیزی،

مقدمه ١

است. گرفته قرار تصمیم�گیرنده مختلف نهادهای و دولت�ها توجه مورد دیرباز از کوچ نواح برآورد

پاس �توان نم آماری معمول روش�های با که هستند مباحث حل شامل کوچ نواح برآورد روش�های

مشاهدات تعداد با بزرگ نواح در استفاده برای نمونه�گیری روش�های کرد. فراهم آن�ها برای مناسب

ندارند نمونه کاف اندازه به که �ای نواح از برآوردهای برای تقاضا افزایش اما هستند. استفاده قابل کاف

کنند معرف روش�های داشته�اند آن بر را محققان موارد، این�گونه در اعتماد قابل برآوردگرهای وجود عدم و
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نرخ �خواهیم م کنید فرض مثال، برای آورد. به�دست اعتمادی قابل برآوردهای نیز کم نمونه با بتوان که

نمونه اندازه کردن بهینه با �دانیم م نمونه�گیری روش�های طبق آوریم. به�دست را کشور استان�های اری بی

هستند. برخوردار مناسب دقت از که آورد به�دست را مستقیم برآوردهای �توان م کشور، استان�های برای

بزرگنیست کاف �اندازه به نمونه ر دی کنیم، برآورد را اری بی نرخ نیز شهرستان�ها برای بخواهیم اگر حال

کار به را روش�های یا افزود نمونه حجم به باید یا منظور این برای آورد. به�دست کارای برآورد بتوان که

باشد، بزرگ ناحیه�ها تعداد که زمان به�ویژه نمونه، حجم افزایش کنند. تضمین را الزم دقت که گرفت

گرفته�شده نظر در هزینه و ظرفیت از خارج است ن مم عمل در که است زمان و هزینه افزایش مستلزم

�توانند نم نیز سرشماری�ها طرف از است. ن مم غیر عمال شرایط این در نمونه افزایش بنابراین باشد.

انجام بار ی سال ده هر سرشماری چون باشند. کوچ نواح برآوردهای تولید برای کامل راه�های

آورد. به�دست �شود، نم انجام سرشماری که سال�های برای رضایت�بخش برآوردگرهای �توان نم و �شود م

کوچ نواح برآوردهای هم�چنین �گیرند. م قرار استفاده مورد کوچ نواح روش�های رو، این از

مدل�وابسته١ برآوردهای از استفاده سوی به حرکت و کالسی مستقیم برآوردهای از روی�گردان باعث

مدل از برآوردگر آوردن به�دست در که است معن این به مدل�وابسته .(٢٠٠٣ ، (رائو شده�اند نامستقیم

ر دی یا نواح ر دی اطالعات از کوچ نواح پارامترهای کردن برآورد برای که شود استفاده آماری�ای

شود. استفاده آن�ها دوی هر یا زمان دوره�های

از ، کوچ ناحیه�های سط در دسترس در کم داده�های از کوچ نواح روش�های همه� واق در

در استفاده قصد به پیش�گو متغیرهای یل تش برای سرشماری، از حاصل داده�های یا ثبت داده�های قبیل

اضافه طریق از �توان م را اطالعات وام�گیری این .(١٣٩١ ، وه (ش �کنند م استفاده آماری مدل ی

(سیرل ٢ خط آمیخته مدل�های به�کارگیری بنابراین گرفت. نظر در مدل در ناحیه هر تصادف اثرهای کردن

برآورد در (٢٠٠١ ، سیرل و �کالک (م تعمیم�یافته٣ خط آمیخته مدل�های یا (١٩٩٢ ، اران هم و

آمیخته یا خط آمیخته مدل ی پارامترهای بسامدی، رهیافت در �یابد. م ضرورت کوچ نواح

�درستنمای ماکسیمم یا �درستنمای ماکسیمم جمله از مختلف روش�های با �توان م را تعمیم�یافته خط

١Model-dependent

٢Linear Mixed Model (LMM)

٣Generalized Linear Mixed Model (GLMM)
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خط مدل�های تحت کوچ نواح ین میان پیش�گوی مستقیم به�طور هم�چنین آورد. به�دست مقید۴

خطای محاسبه البته آورد. به�دست ۵ خط نااریب پیش�گوی بهترین از استفاده با �توان م را آمیخته

در است. باال بعد با رال�های انت محاسبه مستلزم و دشوار متناظر پیش�گوی فاصله هم�چنین و پیش�گوی

کم�تری محاسبات سخت از محاسبات پیشرفت�های وجود با بیزی رهیافت در برآوردیاب روش�های مقابل،

هستند. برخوردار

پیشامد ی رخداد تعداد به مربوط که است متغیرهای بررس هدف گاه کوچ نواح برآورد در

با کوچ نواح برآورد هدف مقاله، این در هستیم. مواجه شمارش مشاهدات با موارد این�گونه در است.

محاسبه که آن�جا از است. فضای تصادف اثرهای گرفتن نظر در با (GC) ۶ شمارش گامای پاس متغیر

تواب ماکسیمم�سازی و باال بعد با رال�های انت حل قبیل از الت مش با درستنمای ماکسیمم برآوردهای

اثرات با GC رگرسیون مدل پسین توزی است. بیزی رهیافت ما انتخاب رهیافت است، مواجه پیچیده

از استفاده پسین، توزی این تقریب برای معمول رهیافت است. پیچیده و ندارد بسته ل ش فضای تصادف

سرعت شامل ،MCMC وریتم�های ال جدی الت مش به توجه با MCMCاست. نمونه�گیری روش�های

آشیانه�ای الپالس تقریب بر مبتن تقریب بیزی روش از مقاله این در ما زنجیر، رای هم تشخیص و کند

�کنیم. م استفاده ،(٢٠٠٩ ، اران هم و (رو (INLA) �شده٧ تجمی

معرف را فضای تصادف اثرات با GC رگرسیون مدل تحت کوچ نواح برآورد ،٢ بخش در

برای ۴ بخش در �کنیم. م تشری خالصه به�طور ٣ بخش در را INLAروش و بیزی مدل سپس �کنیم. م

شبیه�سازی مطالعه ی نتای از منف دوجمله�ای و پواسون مدل�های با نظر مورد مدل مقایسه و ارزیاب

�شود. م ارایه نتیجه�گیری و بحث نیز پایان در �کنیم. م استفاده

۴Restricted Maximum Likelihood

۵Best Linear Unbiased Predictor (BLUP)

۶Gamma Count

٧Integrated Nested Laplace Approximation (INLA)
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فضای شمارش گامای توزی تحت کوچ نواح برآورد ٢

ی در پیشامدها وقوع بین زمان فواصل برای گاما توزی فرض با که است گسسته توزی ی GC توزی

پیشامدهای بین انتظار مورد زمان دنباله ،k ∈ N ،{τk} کنید فرض �شود. م حاصل ، شمارش فرآیند

با ،Gamma(α, γ) توزی با هم�توزی و مستقل متغیرهای τkها که به�طوری باشد، kام و k)ام − ١)

نشان�دهنده� YT اگر داد نشان �توان م هستند. ،V ar(τ) = α/γ٢ واریانس و E(τ) = α/γ ین میان

با شمارش گامای توزی دارای YT تصادف متغیر آن�گاه باشد، (٠, T ) زمان فاصله در پیشامدها تعداد

تاب .(٢٠١۴ ، اران هم و زیوان ١٩٩۵؛ ، لمن (وین است ،YT ∼ GC(α, γ) ،γ و α پارامترهای

صورت به YT احتمال

P (YT = y) = G(yα, γT )−G((y + ١)α, γT ), y = ٠,١,٢, . . . (١)

به نیز توزی این ین میان .G(nα, γT ) = ١
Γ(nα)

∫ γT
٠ xnα−١e−xdx آن در که �آید، م به�دست

صورت

E(YT ) =
∞∑
i=١

G(αi, γT ) (٢)

.(١٩٩۵ ، لمن (وین �شود م نتیجه

j = ١, . . . , ni برای ،Yij فرضکنید ، کوچ نواح برآورد در ، شمارش گامای مدل معرف برای

پیروی شمارش گامای توزی از و است ناحیه iامین از واحد jامین برای پاس متغیر ،i = ١, . . . ,m و

اثرات �کنیم م فرض این�جا در �کنیم. م وارد مدل در خط وی پیش طریق از را تصادف اثرات �کند. م

(CAR) ٨ شرط خودبرگشت مدل ی از و هستند ه�ای مشب نوع از فضای وابست دارای تصادف

به�صورت ، فضای تصادف اثر گرفتن نظر در با شمارش گامای مدل بنابراین �کنند. م پیروی

Yij ∼ GC(α, αγij)

log(γij) = x′
ijβ + ui (٣)

آن در که �شود م تعریف

ui|u−i ∼ N(ρ
∑
ℓ:ℓ̸=i

wiℓ
wi+

uℓ,
σ٢u
wi+

), i = ١, . . . , n, ℓ = ١, . . . ,m

٨Conditional Auto Regressive
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که به�طوری wi+ =
∑
i̸=ℓ wiℓ و u−i = {uℓ : ℓ ̸= i} آن در که

wij =


١ باشند همسایه j و i نواح اگر

٠ i = j اگر

٠ این�صورت غیر در

به�صورت (٣) با متناظر درستنمای تاب بنابراین

L(ϕ|y,X) =

∫
ℜm

m∏
i=١

f(yi, ui|ϕ)du

=

∫
ℜm

m∏
i=١

GC
(
yiα, α exp(x

′

iβ + ui + εij)
)

× Nm(u;٠, σ٢uA−١)du (۴)

قطری Dماتریس و A = (D−W ) پارامترها، بردار ϕ = {α,β, σ٢u, σ٢ε } آن در که �شود، م حاصل

،(۴) در چندبعدی رال انت به توجه با هستند. wij از ل متش Wماتریس و i = ١, . . . ,m ،wi+ از

�دهیم. م شرح بعدی بخش در که است بیزی ما انتخاب رهیافت

پیشنهادی فضای مدل بیزی تحلیل ١.٢

درستنمای تاب با شمارش گامای توزی از تصادف میدان ی ،s ∈ D ،Y (s) کنید فرض

L(β, α,ϕ|y) =
m∏
i=١

ni∏
j=١

GC
(
yijα, α exp(x

′

ijβ + ui)
)

(۵)

گرفت. نظر در پیشین توزی مدل، پارامترهای برای باید پیشنهادی، مدل بیزی استنباط انجام برای باشد.

بیزی استنباط فرایند در مهم مرحله� ی آن�ها، ابرپارامترهای تعیین و مناسب پیشین �های توزی انتخاب

باشند. داشته آن بر مبتن استنباط�های و پسین توزی بر �داری معن تاثیر �توانند م پیشین �های توزی است.

تصادف اثرات و α ،β رگرسیون ضرایب پارامترهای �کنیم م فرض ،GC فضای رگرسیون مدل برای

در .Φ = {α,β,u} آن در که ،π(Φ) = π(β)π(α)π(u) یعن باشند؛ هم از مستقل ،u فضای

�شود م گرفته نظر در نرمال معموال رگرسیون ضرایب پیشین توزی ، رگرسیون مدل�های بیزی تحلیل

توزی از آن برای �توان م ،α پراکندگ پارامتر بودن مثبت به توجه با .(٢٠٠٨ ، اران هم و (گلمن

این با کرد. استفاده چندمتغیره نرمال پیشین توزی از ،u فضای تصادف اثرات برای و گاما پیشین
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صورت به GC فضای رگرسیون بیزی مدل مشخصات،

Yij |xij , ui, α,β ∼ GC
(
α, α exp(x′

ijβ + ui)
)
, j = ١, . . . , ni, i = ١, . . . ,m,

u ∼ Nm(u;٠,Θ),

α ∼ Gamma(a, b),

β ∼ Np(µ,Σ)

و گاما پیشین توزی ابرپارامترهای b و a ،u تصادف اثر کواریانس ماتریس Θ آن در که �شود، م نتیجه

بنابراین، هستند. β پارامتر برای نرمال پیشین توزی کواریانس ماتریس و ین میان بردار به�ترتیب Σ و µ�

صورت به مدل پسین توزی ال چ تاب

π(β, α,u|y) ∝ L(β, α,u|y)π(u)π(α)π(β) (۶)

دشوار MCMC بر مبتن بیزی استنباط انجام و ندارد بسته صورت (۶) پسین توزی �آید. م به�دست

برای ،INLA روش بر مبتن تقریب بیزی رهیافت از نتیجه در است. برخوردار ضعیف کارای از و

بیزی استنباط انجام برای INLA روش �کنیم. م استفاده پسین توزی عالقه مورد کمیت�های برآورد

الپالس تقریب �های نی ت روش این شد. پیشنهاد و معرف (٢٠٠٩) اران هم و رو توسط تقریب

ین سن شبیه�سازی�های که به�طوری �کند، م ترکیب هم با کارا بسیار طریق به را عددی رال�گیری انت و

که �کند م عمل دقت با موارد، اغلب در ،INLAروش �شوند. م زین جای دقیق تقریب�های MCMCبا

هستند. تشخیص غیرقابل و جزی ،MCMC نمونه�گیری�های و آن از حاصل نتای بین اختالف�های حت

گیبز، نمونه�گیر و ز متروپولیس-هستین مانند ،MCMCوریتم�های ال به نسبت روش این از استفاده مزیت

با INLA روش است. محاسبات طوالن زمان و پایین سرعت و رای هم تشخیص الت مش از دوری

اه پای به �توانید م بیشتر اطالعات برای است. اجرا قابل R نرم�افزار در R-INLA بسته از استفاده

کنید. مراجعه ،http://www.r-inla.org روش، این اطالعات

شبیه�سازی مطالعه ٣

استفاده با شبیه�سازی مطالعه� ی چارچوب در GCفضای مدل کوچ نواح بیزی برآورد بخش، این در

مقایسه منف دوجمله�ای و پواسون رگرسیون مدل�های با و گرفته قرار ارزیاب مورد ،INLA رهیافت از
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از ni = ٣ ناحیه هر حجم و m = ٣١ نواح تعداد به داده مجموعه ی منظور، این برای �شود. م

مدل

Yij |xij ;α, β٠, β١, β٢, ui ∼ GC (α, α exp(β٠ + β١x١ij + β٢x٢ij + ui)) , (٧)

j = ١, . . . , ni, i = ١, . . . ,m

ضرایب واقع مقادیر شدند. تولید (٠,١) نواخت ی توزی از xij تبیین متغیر مقادیر شد. شبیه�سازی

α پارامتر که آن�جای از شدند. گرفته نظر در (β٠, β١, β٢) = (١,٠٫٧−,١۵) برابر نیز رگرسیون

(٠/١,١,١٠) مختلف مقدار سه �کند، م کنترل را مختلف شرایط در GC رگرسیون مدل پراکندگ

خواهد پواسون مدل همان GC مدل α = ١ ازای به که باشید داشته توجه شد. گرفته نظر در آن برای

دوجمله�ای و پواسون مدل�های شدند. برآورد INLAروش با رقیب مدل�های و GC مدل پارامترهای بود.

که مواقع در پواسون مدل کاربست اما هستند. شمارش داده�های تحلیل در رای مدل�های از منف

کم�پراکنده داده�ها که حالت در هم�چنین نیست. مناسب باشند، پراکنش در تعادل عدم دچار داده�ها

منف دوجمله�ای و پواسون مدل�های رو، این از بود. نخواهد کارا منف دوجمله�ای رگرسیون مدل باشند،

ین میان ریشه معیار بحث، مورد مدل�های ارزیاب به�منظور گرفتیم. نظر در رقیب مدل�های به�عنوان را

قطعیت عدم نمودن لحاظ به�منظور است. شده محاسبه مختلف برآوردگرهای (RMSE) خطا دوم توان

مقادیر و پارامترها برآورد شدند. رار ت بار ۵٠٠ محاسبات تمام ، تصادف نمونه�های شبیه�سازی بر حاکم

GC رگرسیون مدل موارد اغلب در �شود، م مشاهده که همان�طور شده�اند. گزارش ١ جدول در RMSE

یا بیش�پراکنده مشاهدات وقت به�ویژه، دارد؛ منف دوجمله�ای و پواسون مدل�های به نسبت بهتری برازش

و پواسون به نسبت GC مدل برای را DICانتخاب معیار برتری نرخ ٢ جدول همچنین هستند. کم�پراکنده

بیش�پراکندگ دچار مشاهدات که وقت GC مدل جدول، این به اه ن با �کند. م ارایه ، منف دوجمله�ای

است. منف دوجمله�ای و پواسون مدل به نسبت بیشتری مقبولیت دارای هستند، کم�پراکندگ یا

به�صورت و کردیم استفاده (LS) انحراف٩ اریتم ل معیار از مدل، پیش�گوی قدرت سنجش برای

LSij = Pr(yij = yobsij |y−ij)

ارایه نتای است. مشاهده ijامین از غیر به y مشاهدات همه y−ij از منظور آن در که �شود، م تعریف

٩Log Score
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مدل�های به نسبت برتری کامال پیش�گوی قدرت GCاز پیشنهادی مدل که �دهند م نشان ٣ جدول در شده

آن اساس بر که ری دی معیار است. برخوردار هستند، کم�پراکنده �ها پاس که مواقع در به�ویژه رقیب،

صورت به که است PIT معیار سنجید، را مدل پیش�گوی قدرت �توان م

PITij = P (yij < yobsij |y−ij)

نمودارهای باشند. نواخت ی توزی دارای باید PIT مقادیر مناسب، مدل ی در �شود. م محاسبه

شده�اند. گزارش ١ ل ش در ،α مختلف مقادیر ازای به مدل�ها، از ی هر برای PIT مقادیر ار بافت�ن

�دهد. م نشان منف دوجمله�ای و پواسون مدل�های به نسبت GCرا مدل برتری نیز معیار این از حاصل نتای

α=١٠ α=١ α=٠/١

و پواسون توزی دوم: سطر ، شمارش گامای توزی اول: سطر :PIT مقادیر ار بافت�ن نمودار :١ ل ش

. منف دوجمله�ای توزی سوم: سطر

نتیجه�گیری و بحث ۴

وابست دارای که �ای شمارش داده�های کوچ نواح برآورد در فضای شمارش گامای رگرسیون مدل

بیش�پراکنش کم�پراکنشیا ل مش با مواجهه برای جانشین جدید مدل ی هستند، ه�ای مشب نوع از فضای

مقاله این در است، دشوار و پیچیده ه�ای، مشب فضای شمارش داده�های بیزی تحلیل که آن�جا از است.
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مدل پارامترهای پرانتز) (داخل برآوردهای و خطا دوم توان ین میان ریشه مقادیر :١ جدول

( پراکندگ (پارامتر α مدل پارامترها

١٠ ١ ٠/١

٠/٢٨٨٩ ٠/٣۴٨٨ ٠/۶٠۴۵ شمارش گامای

(٠/٨٩٩۶) (٠/٩٧٠٢) (١/٣١٠٨)

٠/٣۴۴٨ ٠/٢٩۵۶ ٠/٨۶١٠ پواسون β٠

(٠/٧٨۴٣) (١/٠٢۴۴) (١/٧٩٧۶)

٨/٩۵٧٩ ٢/٩۶١٨ ١/٠٠٩٧ منف دوجمله�ای

(١/٣۵۶۴) (٠/٨۶۵٨) (١/٩۵۵١)

٠/١٢٢١ ٠/٣٣٧۶ ٠/۶۶٠۶ شمارش گامای

(-١/٠۶٢٩) (-١/٠٧٣٩) (-٠/٩٣٣٠)

٠/٢١٧۴ ٠/٢٣٩٣ ٠/۵۶۵٩ پواسون β١

(-١/١۶٣١) (-١/٠٠۴٢) (-٠/۵٨٩٣)

٧/٢٨٢۴ ١١/۴۴٣۴ ٠/۵٩٢٢ منف دوجمله�ای

(-١/٨۴٧٨) (-٠/۵٠٣١) (-٠/۵۶۴٩)

٠/١٢٧٣ ٠/٣١٧۶ ٠/۶۶٧٩ شمارش گامای

(٠/٨١۶٢) (٠/٨۶۵٨) (٠/۶٨٨٣)

٠/٢٠۵٢ ٠/٢۵١٢ ٠/۵١٢۴ پواسون β٢

(٠/٨٩٣٧) (٠/٧۵٠٢) (٠/٠/۴٣٠٣)

٩/٢۴۵٧ ١٠/۶۶٠٣ ٠/۵٠٧۵ منف دوجمله�ای

(٠/١۵٣٩) (١/٢٧۶٠) (٠/۴٢٩۶)

٠/٢٧۴٣ ٠/٢٨٨٧ ٠/٧٩۵٧ شمارش گامای

(١/١١١٧) (٠/٨۵٢٩) (٠/٣٣۶١)

٠/٣٢٠٠ ٠/٣٠٢٣ ٠/٢١۴۶ پواسون σ٢u

(١/٠۶۴۵) (٠/٩٩٧٢) (٠/٩١۵٩)

٠/٣٢۶٧ ٠/۴٣١٣ ٠/٨٩۴٢ منف دوجمله�ای

(١/٠۵۶١) (٠/٨٩٨۶) (٠/١٣٩٢)
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DIC معیار برتری نرخ :٢ جدول

( پراکندگ (پارامتر α مدل

١٠ ١ ٠/١

١ ٠/١۵٢ ٠/٨٩۵ پواسون به نسبت شمارش گامای

٠/۵٣ ٠/۴٣٨ ٠/٩ منف دوجمله�ای به نسبت شمارش گامای

LS معیار برتری نرخ :٣ جدول

( پراکندگ (پارامتر α مدل

١٠ ١ ٠/١

١ ٠/٠٨۴ ٠/٨٩ پواسون به نسبت شمارش گامای

٠/٨٩۵ ٠/٨۴٢ ٠/١٩ منف دوجمله�ای به نسبت شمارش گامای

به توجه با پرداختیم. باال محاسبات کارای با تقریب بیزی استنباط به INLA رهیافت از استفاده با

وریتم�های ال مانند معمول، روش�های از استفاده با فضای GC رگرسیون مدل برازش ،GC مدل پیچیدگ

روش بنابراین، است. گریبان�گیر وریتم ال رای هم و محاسبات سرعت همچون الت مش با ،MCMC

نیز شبیه�سازی مطالعه از حاصل نتای است. پیشنهادی مدل بیزی استنباط برای مناسب زین جای INLA

دارد. منف دوجمله�ای و پواسون رقیب مدل�های به نسبت GC مدل برتری از ایت ح

مراج

و مقطع داده�های ترکیب با �ناحیه�ای کوچ براورد در درستنمای استنباط .(١٣٩١) ف. وه ش

. بهشت شهید اه دانش آمار، گروه دکتری، رساله ناپارامتری، روش�های از استفاده و زمان سری�های

Gelman, A., Jakulin, A., Grazia Pittau, M. and., Su, Y. (2008). A weakly informative

default prior distribution for logistic and other regression models, Annals of Applied

Statistics 4, 1360 - 1383.
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——————————————————————————

جهش با مارکوف زنجیر مونتکارلوی وریتم ال کاربرد
برگشت�پذیر
نوریان سجاد

ایران قم، قم، اه دانش پایه، علوم ده دانش آمار، گروه

(RJMCMC اختصار (به برگشت�پذیر جهش با مارکوف زنجیر کارلوی مونت وریتم�های ال یده: چ

معرف ضمن مقاله این در دارند. کاربرد تغییر نقطه�ی مسئله�ی و مدل انتخاب مانند زمینه�ها از بسیاری در

�شود. م پرداخته تغییر نقطه�ی مسئله�ی در آن�ها کاربست ون چ بیان به RJMCMC وریتم ال

تغییر. نقطه مسئله پواسون، فرایند مرگ، و زاد برگشت�پذیر، جهش مارکوف، زنجیر کلیدی: واژه�های

مقدمه تعریفو ١

ی داده�های مدل�بندی برای موردنظر مدل�های از شمارا Mمجموعه�ای = {Ma; a ∈ A} کنید فرض

پارامترهای تعداد که است θa ∈ Rna نامعلوم پارامترهای بردار با مدل Maی آن در که باشد تحقیق

است. موجود مدل�های تعداد نیز A و باشد متفاوت مختلف، مدل�های بین �تواند م na یعن θa بردار

(MCMC) مارکوف زنجیر کارلوی مونت محاسبات در x مانند نقطه�ای عنوان به را (a, θa) مرتب زوج

واض کل حالت در همچنین و x ∈ La = {a} × Rna مفروض، aی ی برای یرید. ب نظر در

.L = ∪a∈ALa که است

(RJMCMC) پذیر برگشت جهش با مارکوف زنجیر کارلوی مونت روش معرف به ، (١٩٩۵) گرین

زنجیر به RJMCMC روش است. س هستین - متروپولیس وریتم ال از تعمیم روش این که پرداخت

مورد در بیشتر مطالعه برای کند. حرکت متفاوت پارامترهای بعد با مدل�های بین بتواند که �دهد م اجازه

کنید. مراجعه (٢٠١٢) گرین و هست به روش این
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انتخابمدل مسئله�ی ١.١

انتخاب به را مدل انتخاب مسئله�ی میتوان آن�گاه باشد، داشته وجود مقایسه برای متفاوت مدل A اگر

کرد. تفسیر {M١,M٢, . . . ,MA} مدل�های بین در پسین توزی بیشترین با مدل

رابطه�ی از مقدار این

π(Ma | data) = f(data |Ma)π(Ma)∑A
a′=١ f(data |M ′

a)π(M
′
a)

(١)

درستنمای تاب f(data |Ma) و Maاست مدل برای پیشین توزی π(Ma) آن در که �آید م دست به

که Maاست مدل تحت

f(data |Ma) =

∫
Ωa

f(data | ωa,Ma)× π(ωa |Ma)dωa (٢)

Maاست. مدل تحت ωa نامعلوم پارامترهای فضای Ωa آن در و

آن در مارکوف زنجیر (یعن باشد مفروض رار ت ی در i مدل انتخاب نشان�دهنده�ی ،a = i اگر

از (جهش) جابجای احتمال نشان�دهنده�ی P (Mi → Mj) آن�گاه کند)، انتخاب Miرا مدل رار، ت

پارامترها بعد یا آن�ها پارامترهای مدل، دو تفاوت�های دلیل به که است واض Mjاست. مدل Miبه مدل

سازی سان ی منظور به uj و ui ساخت پارامترهای از ل مش این رف برای است. متفاوت دو هر یا

دو این ساختن با �کنیم. م استفاده پیشنهادی) مدل�های سایر در همچنین (و مدل دو در پارامترها بعد

،Mj مدل به Mi مدل از انتقال با حال شد. خواهند برابر (wj , uj) و (wi, ui) بردارهای بعد بردار،

اصطالحاً یا �شود م تبدیل (wj , uj) مرتب زوج به Tij مانند تابع از استفاده با (wi, ui) مرتب زوج

با است برابر ،αij انتقال، این پذیرش احتمال بنابراین �شود. م اشته ن آن روی

αij = min

{
١, f(data | ωj ,Mj)

f(data | ωi,Mi)
× π(ωa |Ma)

π(ωa |Ma)
× π(Mj)

π(Mi)

× P (Mj →Mj)q(uj)

P (Mi →Mj)q(ui)
×
∣∣∣∣∂(wj , uj)∂(wi, ui)

∣∣∣∣} (٣)

هستند. uj و ui ساخت پارامترهای برای پیشنهادی �های ال چ ترتیب به q(uj) و q(ui) ان در که

استفاده با را شد معرف ١ در که π(Ma | data) احتمال راحت به �توان م روش این از استفاده با

کرد. برآورد رارها)، (ت حالت�ها کل به �ماند م a مدل در زنجیر که ( رارهای (ت حالت�های نسبت از

باشد. پسین احتمال بیشترین دارای که �شود م انتخاب مدل روش این از استفاده با شد بیان که همانطور

هرگاه گویند λ(t) پارامتر با ن ناهم پواسون فرایند ی را N(t) تصادف فرایند تعریف١.١.
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N(٠) = ٠ •

باشد مستقل نموهای دارای {N(t)}t≥٠ •

P (N(t+ s)−N(t) = ١) = λ(t)h+ o(h) •

P (N(t+ s)−N(t) > ١) = o(h) •

با را فرایند این تجمع پیشامد نرخ اگر حال

Λ(t, s) =

∫ t+s

t

λ(x)dx

با است برابر t+ s تا t زمان فاصله�ی در پیشامد k دادن رخ احتمال صورت این در کنیم تعریف

P (N(t+ s)−N(t) = k) =
exp(−Λ(t, s))Λ(t, s)k

k!

باشد بعدی پیشامد دادن رخ برای انتظار زمان τt اگر اه آن باشد، داده رخ t زمان در پیشامدی اگر حال

با است برابر τt تصادف متغیر برای تجمع توزی تاب صورت این در

Fτt(x) = ١− P (τt > x) = ١− P (N(t+ x)−N(t) = ٠)

= ١− exp(−Λ(t, t+ x))

با است برابر انتظار زمان تصادف متغیر برای ال چ تاب نتیجه در

ft(x) =
dFτt(x)

dx
= λ(t+ x) exp(−Λ(t, t+ x))

[٠, L] بازه�ی در data = {y١, y٢, . . . , yn} شده مشاهده داده�ی مجموعه�ی برای درستنمای تاب حال

با: است برابر

f(y١, y٢, . . . , yn) = f٠(y١)fy١(y٢ − y١) . . . fyn−١(yn − yn−١](١− Fyn(L− yn)]

=
n∏
i=١

[λ(yi)] exp(−Λ(٠, L))

که باشید داشته توجه آخر تساوی در

exp(−Λ(٠, y١)) · exp(−Λ(y١, y٢)) . . . exp(−Λ(yn−١, yn)) · exp(−Λ(yn, L))

= exp(−Λ(٠, L))
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با است برابر درستنمای ل بنابراین

l = log(L) =
n∑
i=١

log(λ(yi))− Λ(٠, L). (۴)

با: است برابر L لحظه�ی تا پیشامد n داشتن احتمال حال

P (N(L) = n) = P (N(L) = n,N(٠) = ٠) = P (N(L+ ٠)−N(٠) = n)

=
Λ(٠, L)n

n!
exp(−Λ(٠, L))

زیر بصورت L لحظه�ی تا پیشامد n داشتن شرط به data = {y١, y٢, . . . , yn} شرط ال چ بنابراین

�آید: م دست به

f(y١, y٢, . . . , yn | N(L) = n) =
f(y١, y٢, . . . , yn)P (N(L) = n)

P (N(L) = n)

=
f(y١, y٢, . . . , yn)

P (N(L) = n)
=

n!

Λ(٠, L)n
n∏
i=١

[λ(yi)]

�کند م توصیف را λ(t) که گام تاب در گام�ها تعداد که �شود م فرض پیشین توزی محاسبه در

باشند، (α, β) پارامترهای با گاما توزی دارای گام تاب ارتفاع�های λ پارامتر با پواسون توزی دارای

صورت به گام ارتفاع برای پیشین ال چ تاب بنابراین

π(h) = βαhα−١ exp(−βh)/Γ(α) (۵)

از �توان م نیز گام�ها موقعیت برای (α, β) = (١,٢٠٠) و λ = ٣ که �شود م فرض اجرا در است.

بازه�های ایجاد به منجر است ن مم آن از استفاده اما کرد، استفاده پیشین عنوان به نواخت ی پیوسته توزی

یری پیش برای بنابراین باشد. کم بسیار بازه�های چنین در اتفاق دادن رخ احتمال که شود کوتاه بسیار

نمونه�ی ی مرتب آماره�های از داده رخ اتفاق با نقاط عنوان به واقع نقطه�ی a ل، مش این ایجاد از

�شوند. م انتخاب نواخت ی پیوسته توزی از +٢a)تای ١)

با: است برابر گام موقعیت هر برای درستنمای تاب بنابراین

(٢a+ ١)!
L(٢a+١)

a+١∏
j=١

(sj − sj−١)1{٠=s٠<s١<...<sa<sa+١=L} (۶)
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سن ذغال معدن داده�های ٢

RJMCMCروش استفاده با آن تحلیل به مسئله بیان سن ذغال معدن داده�های معرف بخشپساز این در

چندضابطه�ای پله�ای تاب ی از استفاده با معدن در سوان ورود نرخ مثال این در �شود. م پرداخته

داده رخ (انفجار) سانحه ١٩١ بین روزهای تعداد است. نامعلوم تغییر نقاط تعداد که �شود م مدل�بندی

برای است. شده �آوری جم (١٩۶١٨-٢۵١) سال ١١٢ در نفر ٩ از بیش تلفات تعداد با معادن در

فرمایید. مراجعه (١٩٧٩) جارِت و (١٩۵٢) اران هم و پیرسون به �توانید م بیشتر مطالعه

چندضابطه�ای شدت تاب ی با پواسون فرایندی از استفاده با را سوان نرخ ، (١٩٩۵) گرین

(a+١) و تغییر نقطه�ی a با پله�ای تاب ی سانحه نرخ که �شود م فرض ر دی عبارت به کرد، مدل�بندی

سوان تجمع فراوان و فراوان نمودار ١ ل ش در است. [٠, L = [روز۴٠٩٠٧ بازه�ی در شدت مقدار

تعداد حساب ین میان از استفاده با ، سوان نرخ که است شده رسم سوان نرخ نمودار نیز و روز حسب بر

است. شده برآورد ( RJMCMC روش از استفاده با نه (و متوال اتفاق ١۴ به منته روزهای

۱۶۳



داده�ها تحلیل ١.٢

کند. تغییر مختلف حالت چهار به �تواند م پله�ای تاب مسئله، این در

. (H) کرد تنظیم �توان م را دلخواه بازه ی در تاب ارتفاع .١

دو (این . (P) داد تغییر ( افق (محور زمان محور طول در �توان م را تغییر نقطه�ی ی موقعیت .٢

بنابراین �ماند. م ثابت مسئله بعد فعال نتیجه در و �شوند نم تغییر نقاط تعداد تغییر به منجر تغییر

دارد. قرار بازگشت�پذیر جهش بدون MCMC حالت در مسئله،

و �شود م بیشتر ی تغییر نقاط تعداد زاد) (فرایند .٣

و �شود م کمتر ی تغییر نقاط تعداد مرگ) (فرایند .۴

در تغییرات ،(H) ارتفاع در تغییرات نشان�دهنده�ی {H,P,٠,١,٢ . . .} متناه مجموعه�ی بنابراین

عبارت به است. تغییر نقاط برای m ↔ (m + ١) ابعاد بین مرگ و زاد فرایند ی یا (P ) موقعیت

{H,P, a, a + ١} ن مم جابجای چهار از ی حداکثر تغییر، نقطه�ی a با a وضعیت هر در ر دی

�دهد. م رخ da و ba ،pa ،ha ترتیب به احتمال�های با مرگ یا زاد موقعیت، یا ارتفاع در تغییر یعن

تعیین قبل از تغییر) نقطه�ی پله�ای تاب (در پله�ها تعداد برای amax مانند باالی کران اگر که است واض

،a ̸= ٠ اگر همچنین .ha + pa + ba + da = ١ و d٠ = p٠ = ٠ ، bamax = ٠ آن�گاه باشد شده

.ha = pa �دهیم م قرار

با برابرند ترتیب به مرگ و زاد احتمال�های

ba = cmin

[
١, π(a+ ١)

π(a)

]
da = cmin

[
١, π(a− ١)

π(a)

]
, (٧)

ba+da ≤ ،a = ٠,١, . . . , amax ،aبرای که �کنند م بزرگاختیار چنان را c و π(Ma) := π(a) که

که آنجای از یابد. افزایش تغییر نقاط تعداد تغییرِ شانس�های تعداد که �شود م باعث شرط این .٠٫٩

نتیجه در و ،π(a) = exp(−µ)µ
a

a! بنابراین است، پواسون توزی دارای مدل بعد که �شود م فرض

با برابرند ترتیب به da و ba ولد و زاد احتمال�های در شده داده نسبت�های

π(a+ ١)
π(a)

=
µ

a+ ١ ,
π(a− ١)
π(a)

=
a

µ
. (٨)
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(ب) (الف)

(د) (ج)

طول در سوان تعداد تجمع نمودار (ب) سال، ١١٢ طول در سوان تعداد نمودار (الف) :١ ل ش

. متوال اتفاق ١۴ ین میان حسب بر سوان نرخ نمودار (د) و روز به سوان نسبت نمودار (ج) سال، ١١٢
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ارتفاع ١.١.٢

�شود م انتخاب طوری h′j جدیدِ ارتفاع حال یرید. ب نظر در را تغییر نقاط ارتفاع (a+١) با بازه�ای ابتدا

که

log(
h′j
hj

) = u ∼ U(−١
٢ ,

١
٢ )

ر دی عبارت به یا

h′j = hj exp(u) ≈ hj × [٠٫۶٠٧,١٫۶۴٩]

در تغییر پذیرش احتمال بنابراین .( e٠٫۵ ≈ ١٫۶۴٩ و e−٠٫۵ ≈ ٠٫۶٠٧ که باشید داشته (توجه

با: است برابر ارتفاع

αh = min

[
١, p(y١, y٢, . . . , yn | λ′)

p(y١, y٢, . . . , yn | λ)
h′j
hj

exp(−β(h′j − hj))

]
مدل برای بیزی عامل همان یا λ و λ′ حسب بر داده�ها درستنمای نسبت اول کسر که �شود م مالحظه

است. λ تحت مدل به نسبت λ′ تحت

موقعیت ٢.١.٢

جابجا تغییر نقطه�ی دو بین نواخت ی طور به را تغییر نقطه�ی دادن رخ محل موقعیت، جابجای ی

ر دی عبارت به �کند، م

s∗ = u | U(sj−١, sj+١), (j = ١, . . . , a). (٩)

�گیرند م قرار تاثیر تحت پسین درستنمای ل در یری رال انت ناحیه هم و سوان تعداد هم بنابراین

در تغییر دلیل به موقعیت جابجای ی پذیرش احتمال شوند. اصالح جدید موقعیت با منطبق باید و

صورت به پسین درستنمای

αp = min

[
١, p(y١, y٢, . . . , yn | λ′)

p(y١, y٢, . . . , yn | λ)
(sj+١ − s∗)(s∗ − sj−١)

(sj+١ − sj)(sj − sj−١)

]
است. ( (قدیم موجود مدل به پیشنهادی مدل درستنمای نسبت اول عنصر که بود خواهد
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زاد ٣.١.٢

صورت به (a, λ(a), y) توام توزی نوشتن با

π(a, λ(a), y) = π(a)p(λ(a) | a)f(y | a, λ(a))

پله�ای تاب ی برای پیشین ال چ تاب مدل، برای پیشین توزی عنوان به پواسون توزی از استفاده نیز و

با: است برابر خاص
µa

a!
exp(−µ) (٢a+ ١)!

L(٢a+١)

a+١∏
j=١

(sj − sj−١)β
αhα−١ exp(−βh)/Γ(α) (١٠)

صورت به زاد جابجای ی پذیرش احتمال بنابراین

αb = min [١, ( درستنمای نسبت )× ( پیشین نسبت )× ( شده پیشنهاد �های جابجای نسبت )× [(ژاکوبین)

مرگ ۴.١.٢

واحد دو نتیجه در و شد خواهد حذف (sj , sj+٢) ∋ sj+١ = s† خاص موقعیت ی مرحله، این در

h′j نقطه�ی ی به hj+١ و hj ارتفاع دو متعاقباً و ( ٢a− ١ به ٢a+ ١ (از شد خواهد کاسته بعد از

بنابراین شد. خواهند تبدیل

(sj+٢ − s†) log(hj+١) + (s† − sj) log(hj) = (sj+٢ − sj)log(h
′
j) (١١)

ی پذیرش احتمال آن�گاه باشد αb = min[١, A] برابر زاد جابجای ی پذیرش احتمال اگر حال

آن در که αd = min[١, ١A ] با است برابر مرگ جابجای

A =
f(y | λ′)
f(y | λ)

٢µ(٢a+ ٣)
L٢

(sj+١ − s∗)(s∗ − sj−١)

(sj+١ − sj)(sj − sj−١)

βα

Γ(α)
(
h′jh

′
j+١
hj

)α−١

× exp(−β(h′j + h′j+١ − hj))
da+١L

ba(a+ ١)
(h′j + h′j+١)

٢

hj
(١٢)

سازی شبیه نتای ٣

(با RJMCMC وریتم ال و رار) ت میلیون ی (با MCMC وریتم ال a = ۴ و a = ٣ بعدهای در

سه با مدل تغییر، نقاط تعداد برای مدل مناسب�ترین ١ جدول به توجه با شدند. اجرا رار) ت هزار پانصد

پسین احتمال از ( ٠٫٣٢ حدود مقدار (با آن پسین احتمال که است ( a = ٣ (ذیل تغییر نقطه�ی
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تغییر. نقطه�ی مناسب مدل انتخاب برای پسین احتمال�های :١ جدول

٩ ٨ ٧ ۶ ۵ ۴ ٣ ٢ ١ ٠ a

٠ ٧١۶ ٣٨٠٩ ٢٠٧۶٩ ۵٢٩۴۶ ١١۶۵۵٩ ١۶٠٨٠۵ ٩١٠٩٧ ۵٣٢٩٩ ٠ فراوان

٠ ٠ ١ ۴ ١١ ٢٣ ٣٢ ١٨ ١١ ٠ پسین احتمال

درصد حسب بر

که است ٣ عدد تغییر، نقاط تعداد برای مقدار ترین محتمل ر دی عیارت به است. بیشتر مدل�ها سایر

تغییر، نقطه�ی سه این پذیرفتن با شده�اند. دیده ٣۵۶٠٠ و ٢٨٧٠٠ ،١۴۴٠٠ زمان�های در تغییرات این

،٠٫٠٠٣ ،٠٫٠٠٨ برابر ترتیب به نیز متناظر بازه�های در روزانه) (نرخ روز هر در سانحه تعداد متوسط

شده�اند. براورد ٠٫٠٠٠ و ٠٫٠٠٣

نتیجه�گیری و بحث

تغییر نقطه�ی مسئله�ی ی آن از استفاده با و شد پرداخته RJMCMC وریتم ال معرف به مقاله، این در

قرار بررس مورد ( R افزار نرم boot بسته در (موجود سن ذغال معدن سوان تعداد داده�های برای

وریتم ال این توسط خوب به آن�ها ان م و تغییر نقاط تعداد روش، این از ایتفاده با که شد مالحظه گرفت.

�کنند، م تغییر ر دی مدل به مدل از پارامترها تعداد که آماری مسئله�ی هر در کل طور به آمد. دست به

در متغیر انتخاب مدل، انتخاب برای مسئله�ی در مثال عنوان به کرد. استفاده وریتم ال این از �توان م

این از �توان م غیره و ناپارامتری بیزی تحلیل آمیخته، �های توزی خوشه�ای، تحلیل ، رگرسیون معادالت

مدل�های تحلیل برای وریتم ال این از (٢٠١٠) اران هم و کین رات که همانطور کرد، استفاده روش

وریتم ال این کاربردهای بررس به �توان م رو، پیش تحقیقات عنوان به بردند. سود جمعیت اکولوژی

�تر سری جهت ارهای راه ارائه و وریتم ال این رای هم میزان بررس پرداخت. علم زمینه�های سایر در

�شود. م پیشنهاد نیز رای هم رویه شدن
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——————————————————————————

دون�رتبه -زمان فضای فرایندهای توأم مدل�بندی
ریواز فیروزه ، یارعل اسماعیل

ایران تهران، ، بهشت شهید اه دانش آمار، گروه

داده�های اندازه�ی که � ام هن �پردازد م �-زمان فضای فرایندهای توأم مدل�بندی به مقاله این یده: چ

فرایندها بعد کاهش به دون�رتبه�، مدل ی از استفاده با ابتدا هستند. بزرگ فرایند دو هر از شده مشاهده

ساختار و پایه بردار کم تعداد از استفاده با فرایند دو هر فضای ساختار که به�گونه�ای �شود م پرداخته

روش از داده�ها بر مبتن پایه بردارهای تعیین برای �شود. م القا مدل� در مارکوف فرایند ی طریق از زمان

بیزی چارچوب ی بر مبتن سپس �شود. م استفاده کوواریانس ماکسیمم وهای ال و تجرب متعامد تواب

فرایند روی از اصل فرایند وی پیش آن پایه�ی بر و شده پرداخته توأم مدل�بندی مسئله�ی به ، سلسله�مراتب

حرارت درجه�ی به مربوط داده� مجموعه ی روی بر مطالعه مورد مدل ادامه، در �گیرد. م صورت ر دی

�شود. م برده کار به هوا

ماکسیمم وهای ال ، مراتب سلسله بیزی مدل دون�رتبه، مدل ، -زمان فضای داده�های کلیدی: واژه�های

اندازه. بزرگ داده�های مجموعه کوواریانس،

مقدمه ١

هواشناس ، اقیانوس�شناس علوم مانند تحقیقات زمینه�های از بسیاری در داده�ها گردآوری فنون توسعه�ی و رشد امروزه

هستند، همبسته زمان و فضا طول در که بزرگ اندازه با داده�های مجموعه با محققان تا است شده موجب پزش و

پژوهش�های در توجه مورد موضوعات از ی به داده�ها این�گونه تحلیل و مدل�سازی با مرتبط چالش�های باشند. مواجه

واریانس-کوواریانس ماتریس وس مع محاسبه�ی باشد، بزرگ بسیار داده�ها اندازه �که ام هن است. شده تبدیل اخیر

مسئله این است. محاسبه قابل غیر پیشرفته رایانه�های �کم به حت است، وی پیش معادالت اجزای از ی که
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داده�های که به�طوری باشد مدنظر ر دی فرایندی روی از اصل فرایند وی پیش که �شود م یزتر بران چالش زمان

و زمین کره سط در دما میزان ، اصل فرایند کنید فرض مثال، �عنوان به هستند. بزرگ فرایند دو هر از شده مشاهده

باشد. جوی وهای ال از ماهواره�ای تصاویر و، پیش فرایند

مرتبه�ی از محاسبات نیازمند داده�های چنین تحلیل برای -زمان فضای آمار کالسی مدل�های از استفاده

�که ام هن لذا هستند. زمان لحظات و فضای ان�های م تعداد نشان�دهنده�ی به�ترتیب، T Nو که O(N٣Tاست ٣)

از رده�ای �شود. م یز بران چالش وی پیش و مدل برازش به مربوط محاسبات باشد، بزرگ عمل در داده�ها اندازه�ی

انعطاف ایجاد با کالمن پاالیه�ی �همراه به (٢٠١١ ل، وی و (کرس پویا مدل�های نام به ، زمان - فضای مدل�های

ان�های م که زمان اما �دهد. م کاهش O(N٣T ) به O(N٣T ٣) از را محاسبات مرتبه�ی مدل�سازی، در بیشتر

کارگیری به�� خصوص، این در مناسب رهیافت ی بود. خواهد پیچیده و سخت محاسبات هنوز باشند، زیاد فضای

که پنهان تواب و تصادف ضرایب از مجموعه�ای به�وسیله�ی زمان - فضای فرایند آن در که است دون�رتبه� مدل�های

با فضای داده�های مدل�سازی در مختلف محقیقن توسط دون�رتبه� مدل�های �شود. م زده تقریب �شود، م نامیده پایه

آمیخته روش ،(٢٠٠٨ یوهانسون، و (کرس ثابت رتبه یدن کری مانند است گرفته قرار استفاده مورد بزرگ اندازه

١٩٩٨؛ باری، و (ورهوف فرایند پیچش مدل�های ،(٢٠٠١ اران، هم و (استرود خط رگرسیون�های موضع موزون

.(٢٠٠٩ ارن، هم و فاینل ٢٠٠٨؛ اران، هم و (بانرج و پیش فرایند�های و (٢٠٠٧ کالدر، ١٩٩٨؛ دون، هی

برین�جارسدوتر ٢٠١١؛ ل، وی و (کرس بزرگ اندازه با زمان - فضای داده�های مدل�بندی در ایده این از همچنین

کرده�اند. استفاده (٢٠١۴ ، برلینر و

، اصل (فرایند هستند بزرگ فرایند دو هر از پیش�رو مقاله�ی در رفته به�کار داده�های که آن�جای از بنابراین

ابتدا ، -زمان فضای فرایندهای توأم مدل�بندی جهت لذا، (CMIP5 مدل عددی خروج و، پیش فرایند دما؛ متوسط

متعامد تواب روش از استفاده با منظور، این برای �شود. م داده کاهش فرایندها بعد دون�رتبه مدل ی از استفاده با

توزی ، سلسله�مراتب چارچوب ی بر مبتن سپس شده انتخاب مناسب پایه کوواریانس ماکسیمم وی ال و تجرب

به مربوط داده�های مجموعه�ی روی بر شده تعیین مدل ، وی پیش دقت ارزیاب جهت �گردد. م مدل�بندی آن توأم

�شود. م داده برازش CMIP5 مدل عددی خروج و کشور اه�های ایست دمای متوسط

-زمان فضای فرایندهای توأم مدل�بندی ٢

پرداخته -زمان فضای فرایند دو توأم مدل�بندی به دون�رتبه سلسله�مراتب چارچوب ی براساس مقاله از بخش این در

Y (·, ·) صورت= بدین (Ω,F ,P) احتمال فضای روی -زمان فضای فرایند دو کنید فرض اساس براین �شود، م

باشند. شده تعریف ،X(·, ·) = {X(c, t); (c × t) ∈ DX ×DT } و {Y (s, t); (s × t) ∈ DY ×DT }
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که آن�جای از اما، است X(·, ·) فرایند روی از Y (·, ·) فرایند وی پیش مقاله این هدف شد، عنوان که همان�طور�

دون�رتبه مدل�های از بایست آن�ها توأم مدل�بندی جهت لذا بزرگهستند. مذکور، فرایند دو هر از شده مشاهده داده�های

NXt × NXt و NYt × NYt ماتریس�های Vt و Ut کنید فرض شود: استفاده صورت بدین Xt و Y t برای

شامل ماتریس�های Vt و Ut اگر باشند. �کنند، م تولید RNXرا RNYو فضای که پایه� بردارهای شامل که بعدی

صورت به فرایند دو برای دون�رتبه مدل صورت این در باشند Vt و Ut ماتریس�های از ستون بردار KXt و KYt

Y t =

KYt∑
k=١

ut,kat,k + ηYt
= U tat + ηYt

, Xt =

KXt∑
k=١

vt,kbt,k + ηXt
= V tbt + ηXt

, (١)

هستند خطا تصادف بردارهای ηها و KXtبعدی KYtو نامعلوم بردارهای ترتیب به bt و at که �شوند، م تعریف

و موثر بعد کاهش زمان گویند. دامنه بردارهای را bt و at بردارهای �شود. م حاصل فرایند دو بعد کاهش از که

دهند. نمایش را Xt و Y t ساختار به�خوب Vt و Ut ماتریس�های از انتخاب پایه�ی بردارهای که بود خواهد کارا

ی در توأم مدل�بندی ،(١) دون�رتبه مدل به توجه با �شود. م بیان ٣ بخش در پایه بردارهای این انتخاب نحوه�ی

صورت به سلسله��مراتب چارچوب

[Y ١:T ,X١:T ,a١:T , b١:T ,θ] = [Y ١:T ,X١:T |a١:T , b١:T ,θ][a١:T , b١:T |θ][θ] (٢)

در سادگ برای است. شده یل تش �پارامتر مدل و فرایند مدل� داده، مدل� قسمت: سه از به�ترتیب که �شود، م تعریف

دو�به�دو bt و at بردارهای کلیه شرط به ،t هر Xtبرای و Y t بردارهای �شود م فرض داده مدل قسمت در محاسبات

صورت به داده مدل صورت این در که هستند شرط مستقل

[Y ١:T ,X١:T |a١:T , b١:T ,θ] =

T∏
t=١

[Y t|at,θ][Xt|bt,θ] (٣)

[Xt|bt,θ] ∼ N(V tbt,St) و [Y t|at,θ] ∼ N(U tat,Rt) �های توزی آن مؤلفه�های برای که شد، خواهد

کارگیری به که هستند، باالی بعدهای Stدارای Rtو کوواریانس ماتریس�های �ها توزی این در �شود. م گرفته نظر در

حل برای معمول روش ی �کند. م روبرو چالش با را محاسبات ، وی پیش روابط و استنباط در ماتریس�های چنین

محدودیت�های باعث ساختار نوع این گرفتن نظر در اما است. آن�ها برای قطری ساختار گرفتن نظر در ل، مش این

محاسبه� برای را روش باقیمانده، پایه�ای بردارهای از استفاده با (٢٠٠٠) اران هم و برلینر �شود. م مدل در جدی

�شود. م تعریف زیر صورت به روش این که کرده�اند ارائه تقریب طور به St و Rt کوواریانس ماتریس

مقادیر ویژه شامل قطری ماتریس D̃t و U t ماتریس از ستون LY KYتا + ١ شامل ماتریس Ũ t کنید فرض

صورت به Rt کوواریانس ماتریس� برای تقریب صورت این در �باشند.

Rt = rt(ctINY +

LY∑
j=KY +١

dt,jut,jut,j
′) = rt(ctINY + Ũ tD̃tŨ t

′
) := rtR̃t (۴)
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صورت به که است ثابت مقدار ct درآن که �شود م تعریف

ct =

NY∑
k=LY +١

dt,k, t = ١, . . . , T

صورت به St کوواریانس ماتریس برای برای �توان م مشابه طور به �آید. م دست به

St = st(ztINX +

LX∑
j=KX+١

lt,jvt,jvt,j
′) = st(ztINX + Ṽ tL̃tṼ t

′
) := stS̃t (۵)

و مثبت مقادیر st و rt باال روابط در .zt =
∑NX

k=LX+١ d
′
t,k t = ١, . . . , T آن در که کرد، تعریف

�آیند. م بدست داد��ه�ها براساس که هستند نامعلوم

bt به فقط bt بردار و مستقل گذشته دامنه�های از bt بردار شرط به at بردار �شود م فرض مدل�فرایند قسمت در

صورت به مدل�فرایند صورت این در باشد. وابسته

[a١:T , b٠:T |θ] = [b٠|θ]
T∏

t=١
[at|bt, θ][bt|bt−١,θ]

[bt|bt−١,θ] ∼ D(Btbt−١,Dt) و [at|bt,θ] ∼ D(Htbt,Ct)های� توزی آن مؤلفه�های برای که شد، خواهد

است. شده گرفته نظر در

بیزی استنباط ١.٢

مستقل پارامترها از �شود م فرض �کنند، م بیان را تصادف میدان از خاص ویژگ پارامترها که ی هر آن�که علت به

پیشین �های توزی بیزی تحلیل منظور به هستند. ر دی ی از

b٠ ∼N(m٠,Σ٠) (۶)

vec(Ht) ∼N(µ١,Σ١) vec(Bt) ∼ N(µ٢,Σ٢)

Ct ∼IW (ν١t,W١t) Dt ∼ IW (ν٢t,W٢t)

rt ∼IG(α١, β١) st ∼ IG(α٢, β٢)

کنید فرض �شوند. م انتخاب مدل پارامترهای برای

θ = {at, bt,Ht,Bt,Ct,Dt, rt, st; t = ١, . . . , T} (٧)

اتخاذ با نیست بسته� فرم دارای پسین � توزی که این�که به توجه با است. پنهان متغیرهای و مدل پارامترهای مجموعه

�دهد نمایش را α پارامتر جز به پنهان متغیرهای و مدل پارامترهای کلیه� θ−α آن�که فرض با گیبز، نمونه�گیری روش
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شرط تمام توزی

(at|θ−at ,Y t,Xt) (bt|θ−bt ,Y t,Xt) (Ht|θ−Ht ,Y t,Xt) (Bt|θ−Bt ,Y t,Xt)

(Ct|θ−Ct ,Y t,Xt) (Dt|θ−Dt ,Y t,Xt) (rt|θ−rt ,Y t,Xt) (st|θ−st ,Y t,Xt) (٨)

منظور به که است توضی به الزم آید. بدست (θ|Y,X) پسین توزی از نمونه�های تا شده نمونه�گیری آن�ها از و تعیین

است. نشده بیان محاسبات جزئیات حالصه�سازی

-زمان فضای وی پیش ٢.٢

زیان تاب تحت است. وی پیش ، -زمان فضای داده�های تحلیل در اصل اهداف از ی شده بیان قبال که همان�طور

با: است برابر دون�رتبه مدل طبق Xt تصادف بردار پایه�ی بر Y t تصادف بردار وی پیش بهترین دوم، درجه�

Ŷ t = E(Y t|at) = E(E(Y t|at, bt)|bt)

= E(U tat|bt) = U tE(at|bt). (٩)

از: است عبارت وی پیش دقت همچنین

E(∥ Y t − E(U tat|bt) ∥٢) = E(∥ U t(at − E(at|bt) ∥٢)) +
NYt∑
i=١

V ar(ηYi
) (١٠)

کیفیت زمان است. وابسته دامنه�ها همبست و خطا واریانس مقدار به وی پیش دقت که �دهد م نشان فوق رابطه�ی

�باشند، وابسته�تر هم به دامنه�ها مقدار هرچه همچنین و باشد کمتر خطا واریانس مقدار که بود خواهد بهتر وی پیش

شد. خواهد بهتر وی پیش دقت

داده�وابسته پایه�ای بردارهای ٣

است. شده استفاده داده�وابسته پایه�ای بردارهای رد روی از V t و U t پایه�ای بردارهای تعیین برای مقاله این در

متعامد تواب از استفاده پایه بردار انتخاب برای مرسوم روش ی باشد نظر مورد فرایند ی بعد کاهش که ام هن

ماکسیمم تحلیل مانند چندمتغیره �های نی ت از �توان م -زمان فضای فرایند دو کاهشبعد در است. (EOF) تجرب

هر کرد. استفاده داده�وابسته پایه�ای بردارهای تعیین برای (CCA) کانون همبست تحلیل و (MCA) کوواریانس

بردارهای تعیین برای EOF روش از اگر مثال، عنوان به هستند. محاسن�های و معایب دارای روش�ها این از ی

کم وی پیش بهبود به بردارها این است ن مم ول �دهد م نمایش خوب به را فضای ساختار شود استفاده پایه�ای
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بهبود به منجر کنیم، استفاده V t Uو t پایه�ای بردارهای انتخاب برای CCA روشMCAو از اگر همچنین نند. ن

ندهند. نمایش خوب به را فرایندها از ی هر ساختار است ن مم روش�ها این معمول، طور به اما �شود م وی پیش

برلینر و برین�جارسدوتر توسط که (MCPs) کوواریانس ماکسیمم وهای ال از پایه�ای بردارهای مقاله این در

�شوند. م تعریف زیر صورت به وها ال این است. شده استفاده شده، معرف (٢٠١۴)

Cov(Y ,X) کوواریانس= ماتریس با NXبعدی NYو تصادف Xبردارهای و Y کنید فرض تعریف١.٣.

کوواریانس مقدار که v
′
X خط ترکیب آن�گاه باشد، NYبعدی شده�ی نرمال و ثابت برداری u اگر ΣYباشند. X

با است برابر �کند م ماکسیمم ||v|| = ١ قید تحت ،Cov(u
′
Y ,v

′
X)

v∗ =
ΣXY u

∥ΣXY u∥ (١١)

.ΣXY = Σ
′
Y X و �اقلیدس نرم ∥.∥ که طوری به

و uk بردارهای بنابراین �شوند. م تولید uk بردارهای اساس بر vk بردارهای ،MCP وهای ال تعریف در

طریق از vk بردار توسط که Y کل واریانس از نسبت بنابراین هستند. وابسته هم به Y ساختار مدل�بندی در vk

با است برابر �شود م داده توضی uk بردار

pu(v) =
Cov(u

′
Y,v

′
X)٢

V ar(v′X)tr(ΣY Y )
. (١٢)

MCPs روش از ،v بردار وسیله�ی به که Y کل واریانس از نسبت که داد نشان �توان م باال تعریف از استفاده با

جای به عمل در .pu(v) ≥ pu(e) یعن است ،EOF روش از آمده �دست به e پایه� بردار از بهتر �آید م �دست به

باعث که �کنند م استقاده (OMCPs) متعامد کوواریانس ماکسیمم وهای ال از کوواریانس ماکسیمم وی�های ال

�شود. م تعریف زیر صورت به OMCPs وهای ال این گردد. آسان محاسبات �شود م

cov(Y ,X) = کوواریانس ماتریس با بعدی NX و NY تصادف بردارهای X و Y کنید فرض تعریف٢.٣.

امتعامد ی بردارهای آن�گاه باشند خط مستقل و ثابت بردارهای uk ،. . . ،u١ اگر صورت دراین باشند. ΣY X

با برابرند �کنند م ماکسیمم را Cov(u
′
kY ,v

′
kX) ،. . . ،Cov(u

′
١Y ,v

′
١X) مقدار که vk ،. . . ،v١

vo
١ =

ΣXY u١
∥ ΣXY u١ ∥

vo
k =

١
Lk

(
ΣXY uk −

K−١∑
j=١

((ΣXY uk)
′
vo
j )v

o
j

)
, k = ١, . . . ,K (١٣)

هستند. ساز نرمال ثابت LK ،. . . ،L٢ و ΣXY = Σ
′
Y X طوری�که به
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روشMCPsکمتر با مقایسه در دامنه�ها بین کوواریانس مقدار که �شود م باعث vk وهای ال بودن متعامد شرط

١)١٠٠− cos(θk))٪ با است برابر زیان این که �شود م کوواریانس مقدار در خطای ایجاد به منجر این که باشد

�گردد. م محاسبه زیر رابطه�ی از cos(θk) مقدار که

cos(θk) =
u

′
kΣY Xvo

k

∥ u
′
kΣY X ∥

کاربردی مثال ۴

- فضای فرایندهای وی پیش و فهمیدن برای محققان توسط موارد از بسیاری در عددی مدل�های اخیر سال�های در

عددی مدل�های از استفاده با را جوی اوضاع ، هواشناس مراکز مثال برای است. گرفته قرار استفاده مورد زمان

فرایند�های روی زیاد تأثیر دلیل به مختلف، زمان�های و ان�ها م در دما اندازه�ی وی پیش عموماً �کنند. م وی پیش

در ، صنعت محیط�های برخ در مثال، به�عنوان دارد.� زیادی اهمیت گوناگون، حوزه�های در برنامه�ریزی و مختلف

بتواند که مدل ارائه�ی بنابراین است. برخوردار باالی اهمیت از دما میزان وی پیش . . . و کشاورزی حوزه�ی

است. اهمیت حائز دهد، نتیجه را مناسب وهای پیش

٢٠١۴ دسامبر تا ٢٠٠۶ ژانویه به مربوط هواشناس اه�های ایست ماهانه�ی دمای متوسط ، بررس مورد داده�های

توسط که CMIP5 مدل عددی �های خروج و است شده اندازه�گیری کشور هواشناس اه�های ایست ٣۶٧ در که

با که هستند (GCM) عموم چرخش مدل�های خروج CMIP است. گرفته قرار اختیار در هواشناس ده�ی پژوهش

CMIP پروژه�ی پنجم فاز CMIP5 �پردازد. م زمین کره�ی اقلیم تغییرات وی پیش به استانداردهای گرفتن نظر در

جدید مدل�های گرفتن نظر در با پروژه این واق در شد. معرف هواشناس محققان توسط ٢٠٠٨ سپتامبر در که است

است. پرداخته زمین تغییرات پیش�بین به اقلیم

،CMIP5 داده�های برای و NY = ٣۶٧ با برابر ماه هر در سینوپتی داده�های برای فضای ان�های م تعداد

از و گذاشته کنار آخر سال به مربوط داده�های ، وی پیش رد عمل ارزیاب برای مقاله این در است. NX = ۵٠٠

اول ماه ٩۶ از بخش این در پایه بردارهای کلیه�ی بنابراین �شود. م استفاده حاصل وی�های پیش ارزیاب برای آن�ها

است. آمده دست به ،٢٠١٣ دسامبر تا ٢٠٠۶ ژانویه یعن

داده توضی OMCP و EOF بردارهای از استفاده با که را ماه هر برای کل واریانس از نسبت ١ ل ش

وی ال متعامدسازی با دامنه��ها بین نمونه�ای کوواریانس در شده ایجاد زیان میزان ٢ ل ش �دهد. م نشان �شود، م

اول وی ال پن برای و (٪٢٠,٪۶٠) بین زیان میزان اول وی ال چهار برای ل، ش مطابق �دهد. م نشان را MC

�شود. م استفاده V m و U l ماتریس�های ساخت برای اولیه بردار چهار از ادامه، در لذا است. (٪٨٠٪,٣٠) بین

نرم�افزار توسط بیزی محاسبات ادامه در و R آماری نرم�افزار توسط مقاله این در نمودارها کلیه که است ذکر به الزم
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(راست) OMCPs و (چپ) EOF بردارهای از استفاده با ماه هر برای کل واریانس از نسبت :١ ل ش

است. شده نوشته (٢٠٠٣ ، (پالمر JAGS

-زمان فضای وی پیش ١.۴

٣ ل ش �پردازیم. م Y (·, ·) فرایند برای دما متوسط وی پیش به شده ارائه ٣ و ٢ بخش�های در که روابط به توجه با

اهمیت از و پیش ارزیاب و، پیش ارائه از پس است. شده رسم CMIP5 جدید داده�های حضور در وی پیش نقشه�ی

است. شده استفاده (RMSPE) وی پیش خطای مرب ین میان ریشه�ی معیار از ارزیاب برای است. برخوردار بسیاری

OMCPS روش از هم �بار ی و EOF روش از (V ) پایه�ای بردار ��بار ی X(·, ·) فرایند برای ابتدا این�کار برای

و MSPE مقادیر است. شده وی پیش ژانویه ماه برای دما متوسط بردارها این براساس سپس است. آمده بدست

متوسط که اه�ها) (ایست ان�های م درصد ٢ جدول در همچنین است. آمده ١ جدول در ژانویه ماه برای RMSPE

شده ارائه گرفته�اند، قرار EOF و OMCPs روش از درصد ٩۵ و ٩٠ وی پیش بازه�ی در ژانویه�ی ماه حرارت درجه

است.
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MCPs وی ال سازی متعامد با دامنه�ها بین نمونه�ای کوواریانس در شده ایجاد زیان :٢ ل ش

CMIP5 داده حضور با مدل وی پیش رد عمل مقایسه :١ جدول

روش MSPE RMSPE

OMCPs ١/٠٨٢٢٢٢ ١/٠۴٠٢٩٨

EOF ١۶/٧٨١٣٧۴٢ ۴/٠٩۶۵٠٨

همچنین است. کمتر EOFروش با مقایسه در OMCPsروشMSPE �شود م دیده ١ جدول در که طور همان

وی پیش هدف که زمان بنابراین دارد. EOFروش از بهتری پوشش OMCPsروش وی پیش بازه�ی ٢ جدول طبق

است. مناسب�تر OMCPSروش با وی پیش روش �رسد م نظر به باشد ر دی فرایند ی روی از زمان - فضای فرایند

نتیجه�گیری و بحث ۵

در زمان - فضای فرایند دو توأم مدل�بندی ، سلسله�مراتب پویای دون�رتبه�ی مدل ی از استفاده با مقاله، این در

بزرگ فرایند دو هر از شده مشاهده داده�های �که ام هن ر دی فرایند روی از اصل فرایند وی پیش هدف راستای
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CMIP5 جدید داده�ها�ی حضور در وی پیش نمودار :٣ ل ش

CMIP5 جدید داده��های حضور در ٪٩۵ و ٪٩٠ وی پیش بازه�ی :٢ جدول

EOF OMCPs

٪٩۶/١٨ ٪٩٧/٠٠ ژانویه ماه برای ٪٩۵ وی پیش بازه�ی

٪٩٣/١٨ ٪٩٣/٧٣ ژانویه ماه برای ٪٩٠ وی پیش بازه�ی

مارکوف فرایند ی طریق از زمان ساختار و پایه بردارهای طریق از فضای ساختار ، واق در شد. انجام بودند،

مدل ادامه، در گرفت. قرار استفاده مورد MCPs روش وابسته، داده پایه�ی بردارهای تعیین برای شد. القا مدل در

روش رد عمل ارزیاب برای شد. برده کار به� هوا حرارت درجه به مربوط داده�ی مجموعه ی روی بر مطالعه مورد

وی پیش و تعیین OMCPs و EOFروش از استفاده با X(·, ·) فرایند برای پایه بردارهای ، وی پیش در OMCPs

داشت. OMCPs روش از جدی حمایت وی پیش خطای دوم توان ین میان ریشه�ی مقادیر شد. انجام آنها بر مبتن
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——————————————————————————

و گشتاورها تحتمحدودیت�های آنتروپ ماکزیمم توزی برآورد
چارک�ها

طیب جواد وروش، نی زهره ، ابراهیم زهرا

ایران بیرجند، بیرجند، صنعت اه دانش آمار، گروه

چارک�ها و گشتاور مقادیر بودن مشخص با آنتروپ ماکزیمم مسأله بررس به مقاله این در یده: چ

برای را شرایط نیست جواب دارای همواره گشتاوری شرط تحت مسأله این ه این به توجه با پرداخته�ایم.

به�دست را مسأله این جواب کل ل ش �الگرانژ ضرایب براساس نهایت در و کرده بررس جواب وجود

�آوریم. م

الگرانژ. ضرایب گشتاورها، چارک�ها، ، آنتروپ ماکزیمم اصل ، نسب آنتروپ کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

قیدهای تحت که است احتمال توزی برآورد هدف که �شود م استفاده مواردی در آنتروپ ماکزیمم اصل

احتمال توزی جینز(١٩۵٧) بار اولین باشد. داشته را ( آنتروپ قطعیت(ماکزیمم عدم بیشترین مسأله

افراد آورد. به�دست شانون اندازه�ی آنتروپ ماکزیمم از استفاده با خاص قیود تحت را اریب حداقل با

پرداخته�اند. آنتروپ روش تعمیم و کاربردها �ها، ویژگ بررس به زوگرافوس(٢٠٠٨) جمله از بسیاری

از جامع مرور که گرفت قرار استفاده مورد علوم مختلف شاخه�های از بسیاری در روش این همچنین

تواب در آنتروپ ماکزیمم از استفاده یافت. پاردو(٢٠٠۶) و توماس(٢٠٠۶) و کاور در �توان م را آن

است. شده ارایه ( ٢٠٠۴،٢٠٠۶) دارونه و (٢٠٠٢،٢٠٠۶) عباس جسوپ(١٩٩٩)، توسط مطلوبیت

استفادکردند. باورمندی� نظریه در روش این از اران(٢٠١٢) هم و پاینده و الندزمن(١٩٩٩) همچنین

استفاده با را ادعاها شدت به توزی بندی مدل وپاپانیا(٢٠١۴) ساچالس و مرگل(٢٠٠٠) و کرواوی

استفاده با را ست ورش احتمال (٢٠١٣ ) اران هم و گزیل کردند. بررس آنتروپ ماکزیمم روش از
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تعاریف و مفاهیم ٢ بخش در است. بخش ۴ بر مشتمل مقاله این دادند. قرار مطالعه مورد اصل این از

بخش در خواهدشد. بیان ٣ بخش در آنتروپ ماکزیمم چارچوب �شود. م مطرح اطالع نظریه از اولیه

ماکزیمم توزی تعیین به آخر بخش در �کنیم. م تعیین را گشتاورها وسیله به آنتروپ ماکزیمم توزی ۴

�پردازیم. م چارک�ها و گشتاورها توسط آنتروپ

اولیه تعاریف و مفاهیم ٢

که شده مطرح بنیادی مقاله ی در شانون(١٩۴٨) نام به شخص توسط بار اولین برای آنتروپ مفهوم

Sو = {x١, ..., xn}نمونه فضای گسستهXبا تصادف متغیر ی یافت. شهرت نیز شانون آنتروپ به

این�صورت در یرید، ب نظر در متناظرpiرا احتمال�های

H(X) = −
∑
i

pilogpi

�نامیم. Xم تصادف متغیر آنتروپ را

Sفضای = {x|f(x) > و{٠ احتمال ال چ کهf(x)تاب باشد پیوسته تصادف متغیر اگرXی

�شود: م تعریف زیر به�صورت آن آنتروپ باشد آن نمونه

h(X) = −
∫
S

f(x)(x)dx

توماس(٢٠٠۶)) و (کاور : آنتروپ �های ویژگ

.H(X) ≥ همواره٠ .١

H(P نماد( از H(X)نماد جای به است ن مم نیست. وابسته نمونه فضای مقادیر H(X)به .٢

است. شده استفاده

limx→٠ x = ٠زیرا٠ log٠ := �کنیم٠ م قرارداد .٣

نت(nat)است. اگرeباشد، بیت(bit)و آنتروپ اندازه�گیری واحد باشد ٢ اریتم ل پایه اگر .۴

logxaیعن = logba log
x
b داریم زیرا است تغییر قابل راحت به اریتم ل پایه .۵

Ha(X) = logbaHb(X)

است. مقعر تابع آنتروپ .۶
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�نامیم fوgم نسب آنتروپ D(fرا ||g)،باشندSنمونه فضای با ال چ �های اگرf(x)وg(x)تاب : نسب آنتروپ

�شود: م تعریف زیر به�صورت که

D(f ||g) =
∫
S

f(x) log
g(x)

f(x)
dx

یعن �کند نم پیروی تقارن ویژگ از دارد کاربرد متغیر دو فاصله به�عنوان که نسب آنتروپ

D(f ||g) ̸= D(g||f)

فاصله اصطالح آن، کاربردهای به توجه با است. مثبت آن مقدار همواره ول نیست. متر ی بنابراین

�رود. م کار به آن برای

است. تصادف متغیر ی آماره �گوییم. م آماره را تصادف نمونه از تابع آماره:

تابع ر دی بیان به است. آن دهنده یل تش الر اس میدان به برداری فضای ی از اشت ن : تابع

شده، یاد برداری فضای معموال �گرداند. برم الر اس ی و گرفته ورودی عنوان به را بردار ی که است

آنتروپ و آنتروپ �دانند. م الر اس به تواب از اشت ن را تابع گاه بنابراین، و است تواب از فضای

هستند. حقیق اعداد به احتمال تواب فضای از تابع حقیقت در نسب

آنتروپ ماکزیمم چارچوب ٣

برای الگرانژ، ضرایب روش از استفاده مرسوم روشهای از ی است. بهینه جواب ی ماکزیمم اصل

f [p(x)] تاب که p(x)ی تعیین به مایل که وقت الگرانژ، تاب کل فرم �باشد. م بهینه جواب آوردن بدست

�باشد: م زیر صورت به کند iماکزیمم = ٠,١, . . . , N و gi[p(x)] = ci شرط N تحت را

L[p(x), λ] = f [p(x)]−
N∑
i=١

λi(gi[p(x)]− ci),

تاب کردن مینیمم دنبال به ،f [p(x)] ماکزیمم کردن پیدا برای �نامند. م الگرانژ ضرایب را کهλiها

هستیم. زیر معادالت اه دست حل با −f [p(x)]هدف

∂L[p(x), λ]

∂p(x)
= ٠, (١)

∂L[p(x), λ]

∂λi
= ٠. (٢)
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اطالعات گرفتن و ها محدودیت اعمال fو [p(x)]جای hبه آنتروپ کردن زین جای و فوق معادالت حل با

این خواص بررس طریق از این، بر عالوه مشخصکرد. را آنتروپ ماکزیمم توزی �توان ،م توزی مورد در

تعیین نیز را �باشد م آنتروپ ماکزیمم توزی به وابسته که های توزی خانواده است ن مم نیز معادالت

کنیم.

گشتاورها وسیله به آنتروپ ماکزیمم توزی تعیین ۴

کم به �ها توزی از خانواده�ای کردن تعیین باشند، معلوم توزی گشتاورهای اگر که است این بر فرض

وسیله به آنتروپ ماکزیمم توزی سازی بهینه مسأله ادامه در است. پذیر ان ام آنتروپ ماکزیمم روش

�شود: م تعریف زیر صورت به n = ٠,١, . . . , N برای و تعیین گشتاوری محدودیت�های از مجموعه�ای

min
p

−h[p(x)] :
∫ ∞

−∞
xnp(x)dx = mn, (٣)

و mاز١ تابع واریانس همچنین و ریاض امید mو١ m٠ = ١ �باشد. م nام آنmnگشتاور در که

کل فرمول ی نوشتن برای �باشد. م دوم گشتاور برابر واریانس باشد صفر ین میان اگر �باشد. م m٢

روش �کنیم. م استفاده الگرانژ ضرایب روش از کردیم ذکر قبال که های محدودیت تحت p(x)برای

است: زیر صورت به سازی بهینه مسأله برای الگرانژ

L[p(x), λ] = −h[p(x)]−
N∑
n=٠

λn(

∫ ∞

−∞
xnp(x)dx−mn).

∫داریم:
∂f [p(x)]

∂p(x)
ϕ(x)dx = lim

ε→٠
f [p(x) + εϕ(x)]− f [p(x)]

ε
=
d[p(x) + εϕ(x)]

dε
|ε=٠

f [p(x)] =

∫ ∞

−∞
p(x)r(x)dx⇒∂f [p(x)]

∂p(x)
= r(x′) (۴)

اگر �باشد، م کم متغیر ی x′ که

h[p(x)] =

∫ ∞

−∞
p(x) log p(x)dx⇒∂h[p(x)]

∂p(x)
= ١+ log p(x′) (۵)
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�آید. م دست خسروی(١٣٧٩)به از مانده�ها کاربرد کم به (۵) رابطه و

داریم: ،L[p(x), λ]از تابع مشتق گرفتن و (۵) و (۴) روابط از استفاده با

∂L[p(x), λ]

∂p(x)
= ١+ logp(x)−

N∑
n=٠

λnx
n = ٠ (۶)

آورد. به�دست آنتروپ ماکزیمم توزی ارزیاب برای را زیر فرمول �توان (۶)م معادله کردن حل با

١+ log p(x)−
∑N
n=٠ nx

n = ٠

⇒

log p(x) =
∑N
n=٠ λnx

n − ١

⇒

elog p(x) = e
∑N

n=٠ λnx
n−١

⇒

p(x) = e
∑N

n=٠ λnx
n−١.

(٧)

ریاض امید اگر و بود خواهد نواخت ی آنتروپ ماکزیمم توزی باشد، معلوم گاه یه ت های کران فقط اگر

نرمال ال چ تاب اگرg(x)را زیرا، بود خواهد نرمال ، آنتروپ ماکزیمم توزی باشند، معلوم واریانس و

دوم) و اول گشتاور عبارت واریانس(به و ین میان دارای دو هر که یریم ب نظر در ال چ تاب وϕ(x)را

دهیم: قرار �توانیم م اه آن باشند، سان ی

D(ϕ||g) =

∫ +∞

−∞
ϕ log

ϕ

g

=

∫ +∞

−∞
ϕ log ϕ−

∫ +∞

−∞
ϕ log g

= −h(ϕ)−
∫ +∞

−∞
g log g

= −h(ϕ)− (−h(g)).

−h(ϕ)− (−h(g)) ≥ بنابراین٠ توماس(٢٠٠۶)) و کاور به شود D(ϕ||g)(رجوع ≥ ٠ طرف از

نرمال توزی باشند، مشخص توزی ی دوم و اول گشتاورهای وقت h(ϕ)بنابراین ≤ h(g) یعن

داشت. خواهد را آنتروپ بیشترین
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رابطه(٨) طبق باشند معلوم وسوم دوم گشتاورهای و ین) اول(میان گشتاور �کنیم م فرض حال

به�دست برای �باشد. p(x)م = exp(λ٠+λ١x+λ٢x٢+λ٣x
Nبه�صورت(١−٣ = برای٣ جواب

�دهیم: م قرار ابتدا الگرانژ، ضرایب ∫آوردن +∞

−∞
p(x)dx = ١

بنابراین

∫ ∞

−∞
exp(λ٠ + λ١x+ λ٢x

٢ + λ٣x
٣ − ١)dx

= exp(λ٠ − ١)
∫ ∞

−∞
exp(λ١x+ λ٢x

٢ + λ٣x
٣ − ١)dx.

λ٣ = برای٠ که

exp(λ٠ − ١)
∫ ∞

−∞
e(λ٢x

٢+λ١x)dx

λ٢ > برای٠

exp(λ٠ − ١)
∫ ∞

−∞
e(λ٢x

٢+λ١x)dx

= exp(λ٠ − ١− λ٢

۴λ٢
)

∫ ∞

−∞
e
(λ٢x

٢+λ١x+
λ٢
۴λ٢

)
dx

= exp (λ٠ − ١− λ٢

۴λ٢
)

∫ ∞

−∞
exp (

√
λ٢x+

λ

٢
√
λ٢

)
٢
dx

داریم: تغییرمتغیر روش کم به حال

u =
√
λ٢x+

λ

٢
√
λ٢

⇒ du =
√
λ٢dx

بنابراین،

exp (λ٠ − ١− λ٢

۴λ٢
)

∫ ∞

−∞
exp (

√
λ٢x+

λ

٢
√
λ٢

)
٢
dx

= exp (λ٠ − ١− λ٢

۴λ٢
)

∫ ∞

−∞
exp (

√
λ٢x+

λ

٢
√
λ٢

)٢dx

=
exp (λ٠ − ١− λ٢

۴λ٢ )√
λ٢

∫ ∞

−∞
e(u)٢du = ∞
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λ٢ > ٠,
∫ ∞

−∞
eλ٢x

٢
dx >

∫ ∞

١
eλ٢x

٢
dx >

∫ ∞

١
eλ٢xdx

=
١
λ٢
eλ٢x]x=∞

x=٠ = ∞

λ٢ < ٠ برای

e(λ١−٠)
∫ ∞

−∞
e−(λ٢x

٢−λx)dx

= e
(λ١−٠+ λ٢

۴λ٢
)
∫ ∞

−∞
e−(
√
−λ٢x− λ

٢
√
−λ٢

)٢dx

داریم: متغیر تغییر روش کم به حال

u =
√
−λ٢x− λ

٢
√
−λ٢

⇒ du =
√
−λ٢dx

بنابراین

e
(λ١−٠+ λ٢

۴λ٢
)
∫ ∞

−∞
e−(
√
−λ٢x− λ

٢
√
−λ٢

)٢dx

=
e(λ٠ − ١+ λ٢

۴λ٢ )√
−λ٢

∫ ∞

−∞
e−u

٢
du

=

√
π√

−λ٢
exp(λ٠ − ١+

λ٢

۴λ٢
)

λ٣ ̸= برای٠

exp (λ٠ − ١)
∫ ∞

−∞
exp(λ٣x

٣)dx

اگر

λ٣ < ٠,−∞ < x < −١ ⇒ x٣ < x⇒ λ٣x
٣ > λ٣x

نیز ∫و ∞

−∞
eλ٣x

٣
dx >

∫ ١

−∞
eλ٣x

٣
dx >

∫ ١

−∞
eλ٣xdx

=
١
λ٣
eλ٣x]x=−١

x=−∞ = −∞

اگر

λ٣ > ٠,١ < x <∞ ⇒ x٣ > x
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نیز ∫و ∞

−∞
eλ٣x

٣
dx >

∫ ∞

١
eλ٣x

٣
dx >

∫ ∞

١
eλ٣xdx

=
١
λ٣
eλ٣x]x=∞

x=١ = ∞

مقدار که حال (در �شود. م
∫∞
−∞ exp(λ٠ + λ١x+ λ٢x٢ + λ٣x

٣ − ١) = λ٣باشد∞ ̸= اگر٠

شرایط دنبال به پس ندارد. وجود آنتروپ ماکزیمم توزی حالت این در بنابراین شود) ی برابر باید آن

کنیم. ضمانت را آنتروپ ماکزیمم توزی که هستیم

,x٠)که x١, ..., xNP ) فرض مقادیر با آنتروپ ماکزیمم توزی گشتاورها، مسأله در .١.۴ قضیه�ی

اگر دارد وجود �یابند م تخصیص ،١ ≤ n ≤ NP ،m١, ...,mnنخست گشتاورهای آن�ها میان از

،{m١(xi), ...,mn(xi)}نقاط محدب فضای توسط شده ارایه گشتاور فضای ,m١)به ...,mn)نقاط

باشد. داشته iتعلق = ٠, ..., NP

□ شود. (٢٠٠٠)مراجعه تاگلیان به برهان.

چارک�ها و توسطگشتاورها آنتروپ ماکزیمم توزی تعیین ۵

qو٣qمقدار١ دو استانداردσو انحراف ،µ امیدریاض با چارک�ها و گشتاورها توسط آنتروپ ماکزیمم توزی

�شوند: م تعریف زیر به�صورت �کنند م تعریف را پوشش فاصله ی ∫که q٣

q١

p(x)dx = γ

�شوند، م تعریف پوشش γاحتمال �باشد. Xم متغیرتصادف برای احتمال ال چ تاب این�جاp(x)ی در

توزی تعیین برای روش، ی بخش این در . یرد ب ,q١]قرار qبازه[٣ در این�کهxمقدارش احتمال یعن

زیر سازی بهینه �دهیم. م ارائه چارک�ها و گشتاورها قبیل از داده�شده اطالعات براساس آنتروپ ماکزیمم

است. بررس مورد حالت�های به مرتبط

minp − h[p(x)] : (

∫ ∞

−∞
p(x)dx = ١) ∩ (

∫ ∞

−∞
xp(x)dx = µ)

∩(
∫ ∞

−∞
(x− µ)٢p(x)dx = σ٢) ∩ (

∫ q١

−∞
p(x)dx = Q١) ∩ (

∫ q٣

−∞
p(x)dx = Q٣)
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�کنیم. م تعریف زیر به�صورت را چارک�ها هستند. سوم و اول چارک�های مرتبهمقدار Qو٣Qآن١ در ∫که q١

−∞
p(x)dx =

∫ ∞

−∞
p(x)θ(q١ − x)dx

داریم: آنتروپ ماکزیمم چارچوب بخش به توجه با است. صفریای مقادیر با هویساید θتاب اینجا در

L[p(x), λ] = −h[p(x)]− λ٠(

∫ ∞

−∞
p(x)dx− ١)− λ١(

∫ ∞

−∞
xp(x)dx− µ)

−λ٢(
∫ ∞

−∞
(x− µ)٢p(x)dx− σ٢)− λ٣(

∫ ∞

−∞
θ(q١ − x)p(x)dx−Q١)

−λ۴(
∫ ∞

−∞
θ(q٣ − x)p(x)dx−Q٣)

dL[p(x),λ]
dp(x) = ٠ = ١+log p(x)−λ٠−λ١x−λ٢(x−µ)٢− روابط)٣)،(۴)،(۵): به توجه با

p(x) = exp(λ٠ − ١ + λ١x + λ٢(x − µ)٢ + λ٣θ(q١ −.λ٣θ(q١ − x) − λ۴θ(q٣ − x)

.MNp(x) = exp(
∑N
n=٠ αnx

n +
∑M
m=٠Bmθ(qm − x)).x) + λ۴θ(q٣ − x))
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——————————————————————————

کامل داده�های تحلیل در وایبل کوماراسوم توزی کاربرد
محرم زهرا اسماعیلیان، مهدی

ایران اردبیل، ، اردبیل محقق اه دانش علوم، ده دانش کاربردها، و آمار گروه

که است مثبت داده�های تحلیل در انعطاف�پذیر نسبتاً مدل ی �وایبل کوماراسوم توزی یده: چ

این ما مقاله، این در �شود. م شامل را �شده نمای نمای و �شده نمای وایبل وایبل، مانند خاص زیرمدل�های

درستنمای برآورد از استفاده با سپس �کنیم. م بیان آن�را زیرمدل�های و آن بین رابطه همچنین و توزی

مقایسه آن زیرمدل�های با را نظر مورد توزی معیارها، برخ کم به و کامل واقع داده�های برای ماکزیمم

ارائه داده�ها این برای بهتری نسبتاً برازش وایبل و �وایبل کوماراسوم �های توزی که �شود م نتیجه �کنیم. م

�دهند. م

ماکزیمم، درستنمای برآورد �شده، نمای نمای �شده، نمای وایبل وایبل، کوماراسوم کلیدی: واژه�های

کامل. داده�های

پیش�گفتار ١

ال چ تاب با کوماراسوم توزی

g(x;α, β) = αβxα−١)١− xα)β−١, x ∈ (٠,١), (١)

توزی تاب و

G(x;α, β) = ١− (١− xα)β , x ∈ (٠,١), (٢)

. [(١٩٨٠) [کوماراسوم �دهیم م ,Kum(αنشان β) نماد با را آن ما و �شود م شناخته
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احتمال ال چ تاب با وایبل توزی دارای Y تصادف متغیر کنید فرض این

w(y) = λc(λy)c−١e−(λy)c , y > ٠ (٣)

توزی تاب و

W (y) = ١− e−(λy)c , y > ٠ (۴)

داده زیر بصورت (٢) رابطه در x جای Wبه (x) جانشین از وایبل کوماراسوم توزی تاب اه آن باشد

�شود: م

F (x) = ١− [١−Wα(x)]β = ١− (١− [١− e−(λx)c ]α)β . (۵)

�آید: م دست به زیر بصورت (۵) از مشتق�گیری با وایبل کوماراسوم توزی ال چ تاب

f(x) = αβcλcxc−١e−(λx)c [١− e−(λx)c ]α−١)١− [١− e−(λx)c ]α)β−١, (۶)

X که �شود م گفته باشد (۶) ال چ تاب Xدارای تصادف متغیر اگر . α, β, c, λ > ٠ و x > ٠ که

داده نشان X ∼ KumW (λ, c, α, β) بصورت نمادین بطور و است وایبل کوماراسوم توزی دارای

�شود. م

�شود: م داده زیر بصورت KumW توزی خطر نرخ تاب همچنین

h(x) =
αβcλcxc−١e−(λx)c [١− e−(λx)c ]α−١

١− [١− e−(λx)c ]α
. (٧)

(EE) شده نمای نمای و (EW) شده نمای وایبل وایبل، �های توزی که دریافت �توان م سادگ به

تبدیل وایبل توزی به KumW توزی اه آن ، α = β = ١ اگر هستند. KumW مدل از زیرمدل�های

وایبل �های توزی به ترتیب KumWبه توزی اه آن باشند، β = c = ١ و β = ١ اگر همچنین �شود. م

تحت که هستند ری دی مدل�های مذکور، مدل سه بر عالوه �شود. م تبدیل شده نمای نمای و شده نمای

.[(٢٠١٠) اران هم و [کوردیرو �گیرند م قرار KumW مدل

بیشتری کاربرد و قابلیت نوع به آن، زیرمدل�های به نسبت KumW در اضاف پارامترهای وجود

در پارامترها مختلف مقادیر برای KumWکه توزی خطر نرخ تاب نمودار �دهد. KumWم توزی به

ادعاست. این بر شاهدی است، شده داده نشان ١ ل� ش

۱۹۳



پارامترها. مختلف مقادیر برای KumW توزی به مربوط hrfهای :١ ل ش

ماکزیمم درستنمای برآورد ٢

نمونه�های برای KumWرا توزی پارامترهای (MLE) ماکزیمم درستنمای برآوردهای ما بخش، این در

KumW (λ, c, α, β) توزی nاز اندازه با تصادف نمونه ی x١, ..., xn که یرید ب نظر در �کنیم. م تعیین کامل

نوشت: زیر بصورت θ = (λ, c, α, β)T پارامترهای بردار برای را درستنمای ل تاب �توان م باشد.

l(θ) = n log(αβcλc) + (c− ١)
n∑
i=١

log(xi)− λc
n∑
i=١

xci

+ (α− ١)
n∑
i=١

log(ui) + (β − ١)
n∑
i=١

log(١− uαi ) (٨)

�باشد. م ui = ١− exp{−(λxi)
c} که

داده مجموعه برای را وایبل و EE ،EW ،KumW �های توزی برازش� نتای �خواهیم م اکنون

بررس آزمون�های در داده مجموعه این که کنیم، مقایسه (٢٠٠١) کوندو و گوپتا توسط مطالعه�شده

�ها بلبرین کامل دور میلیون ی حسب بر داده�ها این آمده�اند. دست به شیاردار های بلبرین استقامت
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و پارامترها ماکزیمم درستنمای برآوردهای ،١ جدول �باشند. م عمر طول آزمون در ست ش از پیش

اطالع (معیار CAIC و بیزی) اطالع (معیار BIC ،( کائی آ اطالع (معیار AIC های آماره مقادیر

�شوند: م تعریف زیر بصورت معیارها این �دهند. م ارائه مذکور مدل�های برای را سازگار) کائی آ

AIC = ٢k − ٢ log(L) , BIC = −٢ log(L) + k log(n) ,

CAIC = −٢ log(L) + k(log(n) + ١)

نمونه اندازه و درستنمای تاب مقدار ماکزیمم برآوردشده، پارامترهای تعداد ترتیب به n و L ،k که

بصورت پارامترها حدود و شده� انجام Mathematica برنامه از استفاده با محاسبات تمام �باشند. م

مقدار کمترین وایبل کوماراسوم مدل که �دهند م نشان نتای این شده�اند. گرفته نظر در [٠٫٠١,٢]

نتیجه، در �باشد. م BIC و CAIC معیارهای مقدار کمترین دارای وایبل مدل و دارد را AIC معیار

برای بهتری برازش ر دی معیار دو اساس بر وایبل مدل و AIC معیار اساس بر وایبل کوماراسوم مدل

�دهند. م ارائه داده�ها این

و BIC ،AIC معیارهای مقادیر نیز و بلبرین داده�های برای مدل�ها پارامترهای MLE :١ جدول

CAIC

BIC CAIC AIC λ̂ ĉ β̂ α̂ توزی

٢٣٩٫ ۴٨٢ ٢۴٣٫ ۴٨٢ ٢٣۴٫ ٩۴٢ ٠٫ ٠١ ١٫ ٧١ ١٫ ٩۶ ١٫ ٣۶ KumW

٢٣٩٫ ٨۵٩ ٢۴٢٫ ٨۵٩ ٢٣۶٫ ٩۵۴ ٠٫ ٠١ ١٫ ٩۶ ١ ٠٫ ٨۶ EW

٢۵٠٫ ١٣۴ ٢۵٢٫ ١٣۴ ٢۴٧٫ ٨۶۴ ٠٫ ٠١ ١ ١ ١٫ ٢۶ EE

٢٣٧٫ ۴١٢ ٢٣٩٫ ۴١٢ ٢٣۵٫ ١۴٢ ٠٫ ٠١ ١٫ ٩۶ ١ ١ W

برازش�شده �های توزی و داده�ها هیستوگرام نمودار از استفاده با را موضوع این �توان م همچنین،

�شود. م داده نشان ٢ ل ش در که کرد Wبررس و EE ،EW ،KumW
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مقادیر با W و EE ،EW ،KumW �های ال چ نمودار و بلبرین داده�های هیستوگرام :٢ ل ش

بلبرین داده�های از شده برآورد پارامترهای
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——————————————————————————

آستانه ای اتورگرسیو مدل  های در رژیم  تعداد تعیین روش های
جبل عارفه امیری، اسماعیل

ایران قزوین، (ره)، خمین امام الملل بین اه دانش آمار، گروه

در هستند. غیرخط زمان سری های پرکاربرد مدل های از آستانه ای اتورگرسیو مدل های یده: چ

اهمیت از رژیم  تعداد انتخاب آستانه ای، اتورگرسیو مدل های با غیرخط زمان سری های مدل سازی

را رژیم  تعداد تعیین پرکاربرد روش های از تعدادی شبیه سازی مطالعه ی در است. برخوردار باالیی

و (ST ) دنباله ای آزمون های روش که م دهد نشان بررس این نتایج داده ایم. قرار مقایسه مورد و بررس

روش های به نسبت محاسبات سهولت و دقت جهت از (STAR) هموار وضعیت تغییر با اتورگرسیو روش

دارند. برتری ر دی

تغییر با اتورگرسیو مدل خودگردان سازی، آستانه ای، اتورگرسیو مدل ، غیرخط کلیدی: واژه های

هموار. وضعیت

مقدمه ١

سپس و شد پیشنهاد (١٩٧٨) تانگ توسط بار اولین برای (TAR) آستانه ای اتورگرسیو مدل

قبل از رژیم ها تعداد TAR مدل های در داد. قرار مطالعه مورد را بیشتری جزئیات (١٩٩٠) تانگ

گرفته انجام TAR مدل های رژیم تعداد تعیین شیوه ی مورد در فراوان پژوهش های نیست. مشخص

گرافی روش ی از استفاده (١٩٨٩) تسای م پردازیم. پرکاربرد روش های از برخ شرح به که است

برای دنباله ای آزمون ی (١٩٩٩) هنسن داد. پیشنهاد رژیم تعداد و آستانه متغیرهای ان م تعیین برای

یا و رژیم ها تعداد که دادند پیشنهاد (٢٠٠٢) پیتاراکیس و گونزالو داد. پیشنهاد رژیم تعداد انتخاب

شود. انتخاب خط مدل ی از شروع با و مدل انتخاب معیارهای از استفاده با متوال طور به آستانه ها
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آستانه ای اتورگرسیو مدل  رژیم تعداد تعیین برای دنباله ای روش ی (٢٠٠۶) تراس ویرتا و هلم استری

نمودند. پیشنهاد

دقت با روش معرف و TAR مدلهای رژیم تعداد تعیین پرکاربرد روش های مقایسه ی پژوهش، هدف

ی شبیه سازی از حاصل داده های از استفاده با روش ها مقایسه ی است. کمتر محاسبات هزینه ی و بیشتر

است. یافته انجام SETAR مدل

٣ بخش دارد. اختصاص مدل ها معرف به ٢ بخش است. گردیده سازمان ده زیر شرح به پژوهش این

مقایسه را پرکاربرد روش های رد عمل ۴ بخش م کند. معرف را رژیم تعداد تعیین پرکاربرد روش های

دارد. پیشنهادات ارائه ی و گیری نتیجه به اختصاص نیز آخر بخش و م کند

مدل ها معرف ٢

TAR مدل ٢ . ١

شود: م تعریف زیر صورت به رژیم k با TAR مدل ی

yt = ϕ(j)٠ +

pj∑
i=١

ϕ
(j)
i yt−i + ε

(j)
t ; γj−١ < zt ≤ γj ; j = ١,٢, ..., k (١)

،ε(j)t ∼ N(٠, σ٢
j ) آن در که م باشد pk, · · · , p٢, p١ مرتبه های از ترتیب به رژیم k دارای مدل این

γj و ام j رژیم در مجهول ضرایب i = ١,٢, ..., pj ،ϕ(j)i مستقلند. هم از ها ε(j)t .j = ١,٢, ..., k

م شوند. نامیده آستانه پارامترهای ها

zt = yt−d دهیم قرار و شود استفاده زمان سری خود از ها zt جای به (١) مدل در اگر است به ذکر الزم

فرم به و م شود تبدیل SETAR(k, p١, ..., pk) خودمحرک مدل ی به مدل آنگاه

yt = ϕ(j)٠ +

pj∑
i=١

ϕ
(j)
i yt−i + ε

(j)
t ; γj−١ < yt−d ≤ γj ; j = ١,٢, ..., k (٢)

م شود. نوشته
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(STAR) هموار وضعیت تغییر با اتورگرسیو مدل ٢ . ٢

ل ش به (٢٠٠۵) هلم استری توسط (STAR) هموار وضعیت تغییر با آستانه ای اتورگرسیو مدل ی

است: شده تعریف زیر

yt = X ′
tΦ٠ +X ′

tΦ١G١t + ϵt; t = ١, ..., T, ٠ < G١t < ١. (٣)

متغیرهای بیانگر بعدی ((k+١)×١) بردار Xtی = (١, yt−١, yt−٢, ..., yt−k)′ = (١, X̃t)
′ که

هم و مستقل خطاهای از ای دنباله ϵt و بعدی ((k + ١)× ١) پارامتر بردارهای Φ١,Φ٠ است، تبیین

تغییر تابع است. وضعیت تغییر تابع G١t م باشند. σ٢ واریانس و ٠ میانگین با نرمال توزیع از توزیع

تابع هستند. وضعیت تغییر توابع معروفترین نمایی، و لوژستی تابع دو دارد. متفاوت فرم های وضعیت

م شود: تعریف زیر فرم به لوژستی وضعیت تغییر

G١t = G١(st; γ١, c١) = (١ + exp{−γ١(st − c١−({(١; γ١ > ٠. (۴)

لوژستی هموار وضعیت تغییر با آستانه ای اتورگرسیو مدل م کند استفاده تابع این از که آستانه ای مدل

است. وضعیت تغییر تابع ضعیف مانای تصادف متغیر st (۴) رابطه ی در م شود. نامیده (LSTAR)

تابع γ١ → ∞ وقت م کند. تعیین را وضعیت تغییر سرعت γ١ و م شود تفسیر آستانه پارامتر همانند c١

رژیم دو با TAR مدل ی به LSTAR مدل و م کند میل I(st > ct) نشانگر تابع به G١t لوژستی

م شود. تبدیل

(آستانه) رژیم تعداد تعیین روش های ٣

تسای گرافی روش ٣ . ١

مبنای بر آن محاسبات که م کند استفاده گرافی روش ی از رژیم ها تعداد کردن مشخص برای تسای

بیان (١٩٨٩) تسای در آن جزئیات است. بازگشت مربعات حداقل برآورد با شده مرتب اتورگرسیو ی

داد: پیشنهاد را زیر گرافی ابزار دو از استفاده آستانه، مقادیر تعیین و شناسایی برای وی است. شده

متغیر مقابل در شده مرتب اتورگرسیو ی از شده استاندارد وی پیش مانده های پراکنش نمودار (١

شده. مرتب آستانه ی
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شده مرتب اتورگرسیو مدل ی از ϕ̂ پارامتر RLS برآوردهای از حاصل t آماره ی پراکنش نمودار (٢

شده. مرتب آستانه ی متغیر مقابل در

آستانه ها مقدار ترتیب این به و دهند نشان را ساختاری ست ش آستانه مقادیر در است ن مم نمودار دو هر

کنند. تعیین را رژیم ها تعداد و

هنسن خودگردان سازی روش ٣ . ٢

متوال آزمون های بر مبن ردی روی SETAR مدل ی در رژیم ها تعداد انتخاب برای (١٩٩٩) هنسن

اضافه مدل این به آستانه ها و شروع خط مدل ی با کار ابتدا که است ترتیب بدین روش نمود. پیشنهاد

متوال آزمون های چنین انجام برای هنسن شود. حاصل H٠ فرض رد عدم اولین که زمان تا م شوند

نسبت آماره ی از رژیم) k) SETAR(k) مقابل در رژیم) j) SETAR(j) مدل فرض آزمون مثال

م کند: استفاده زیر درستنمایی

Fjk = n(
Sj − Sk
Sk

) (۵)

چنانچه (۵) رابطه ی در دارد. کاربرد باشند N(٠, σ٢) توزیع دارای و مستقل ها ϵt که زمان آماره این

Sj = ϵ̂
′
j ϵ̂j باشد، مانده ها بعدی T × ١ بردار ϵ̂ و شود محاسبه آن مانده ی مدل هر برازش از بعد

دلیل همین به نیست. استانداردی توزیع دارای معموال نباشد زیاد نمونه ها تعداد وقت Fjk آماره ی است.

هنسن خودگردان سازی روش شود. استفاده آن شده ی خودگردان سازی توزیع از که نمود پیشنهاد هنسن

مدل ی بعدی قدم در م شود. برآورد و مشخص AR مدل ی ابتدا م شود. شروع زیر صورت به

F١٢ اساس این بر و محاسبه مدل دو هر مانده های سپس و برآورد است رژیم دو دارای که SETAR(٢)

بودن خط صفر فرض تحت F١٢ شده ی خودگردان سازی توزیع زیر وریتم ال اساس بر م شود. محاسبه

م گردد. محاسبه مدل

کنید. تولید AR مدل مانده های از ذاری جای با نمونه گیری روش به را t = ١, ..., T ،ϵ∗t (١

(y٠, ..., y−k+١) ثابت مقادیر از استفاده با برگشت پذیری روش به را t = ١, ..., T ،y∗t مشاهدات (٢

کنید. محاسبه ϵ∗t مقادیر و شده برآورد پارامترهای و

برآورد را SETAR(٢) مدل ی و AR مدل ی t = ١, ..., T ،y∗t مشاهدات از استفاده با (٣

کنید. محاسبه را F ∗
١٢ آماره ی سپس و نموده
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آماره ی تجربی توزیع از F ∗(B)
١٢ , ..., F

∗(١)
١٢ مقادیر پایان در کنید، تکرار مرتبه B را ٣ تا ١ مراحل (۴

خط صفر فرض کنید. مقایسه F ∗
١٢ مقدار B با را F١٢ اصل آماره ی سپس شد. خواهند حاصل F١٢

F١٢ > F ∗
١٢,(١−α) اگر شد خواهد رد α داری معن سط در SETAR(٢) مدل فرض مقابل در بودن

باشد.

م شود استفاده ۴ تا ١ مراحل همان از SETAR(k) مدل مقابل در SETAR(j) مدل آزمون برای

قرار SETAR(٢) جای به SETAR(k) مدل و AR جای به SETAR(j) مدل که ترتیب این به

م گیرد.

GPروش ٣ . ٣

صورت به ها آستانه یا رژیم ها تعداد انتخاب که نمودند پیشنهاد (GP ) (٢٠٠٢) پیتاراکیس و گونزالو

مدل انتخاب معیارهای از کار این برای شود. انجام رژیم) (تک خط مدل ی از شروع با و متوال

محاسبات سلسله ی از بعد روش این در م شود. استفاده آستانه m + ١ و m با مدل انتخاب برای

م کنند: تعریف را زیر معیار رژیم تعداد تعیین برای

QT (m) = max
γ١,...,γm

log[
σ̂٢

σ̂٢(γ١, ..., γm)
]− λT

T
km. (۶)

م شود: تعریف زیر فرم به نیز آستانه پارامترهای تعداد برآوردگر

m̂ = arg max
٠≤m≤M

QT (m). (٧)

با TAR مدل ی در مانده ها واریانس σ̂٢(γ١, ..., γm) و است خط مدل در ها مانده واریانس σ̂٢

λt = ٢ اگر (۶) مدل در م باشد. رژیم هر پارامترهای تعداد k و مشاهدات تعداد T است. آستانه m

اگر است. BIC معیار نام باشد λt = logT اگر دارد. نام AIC مدل انتخاب معیار شود انتخاب

نامیده BIC٣ معیار باشد λt = ٣logT اگر و است BIC٢ آن نام شود انتخاب λt = ٢logT

م شود.
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ST دنباله ای روش ۴ . ٣

مدل بودن خط آزمون از ترکیبی و شده معرف (٢٠٠۶) تراس ویرتا و هلم استری توسط روش این

برآوردکننده های که اصل این برمبنای روش است. SETAR مدل برآورد و هموار انتقال با رگرسیون

حت اَبرسازگاری ویژگ است. شده بنا (١٩٩٣ (چان هستند اَبرسازگار TAR مدل در آستانه پارامترهای

را رژیم سه با زیر TAR مدل است. برقرار نیز آن هاست واقع تعداد از کم تر ها آستانه تعداد که زمان

م گیریم: نظر در

yt = X ′
tβ

+
٠ I(st ⩽ c١) +X ′

tβ
+
١ I(c١ < st ⩽ c٢) (٨)

+ X ′
tβ

+
٢ I(st > c٢) + ϵt, t = ١,٢, ..., T.

شود: نوشته نیز زیر فرم به م تواند مدل این

yt = X ′
tβ

∗
٠ +X ′

tβ
∗
١I(st > c١) +X ′

tβ
∗
٢I(st > c٢) + ϵt, t = ١,٢, ..., T. (٩)

ال چ تابع مستقلند. و توزیع  هم ها ϵt دنباله ی و است آستانه ها تعداد m م کنیم فرض .c١ ̸= c٢ که

Ey
٢(n+١)
t < ∞ م کنیم فرض ،TAR مدل در آزمون ها از دنباله ای انجام منظور به است. پیوسته ϵt

مدل ی یا خط مدل واقع مدل که است این بر فرض شروع برای است. تیلور بسط مرتبه ی n که

و ( خط (مدل m = ٠ بین انتخاب گام، اولین بنابراین م باشد، آستانه) ی با فقط (احتماال TAR

م کند: عمل زیر شرح به کامل روش ی عنوان به ST روش است. رژیم) دو با (مدل m = ١

نموده، زین جای G١t(st; γ١, c١) با را I(st > c١) عبارت (٩) رابطه ی در β∗
٢ = ٠ فرض با (١

م شود. انجام H٠ : γ١ = ٠ فرض با هموار انتقال اتورگرسیو مدل بودن خط آزمون سپس

مدل پارامترهای β∗
٢ = ٠ فرض با شود، رد α(T ) شده ی تعیین پیش از معناداری سط در H٠ اگر (٢

است. c١ برای اَبرسازگار برآوردگر ی ĉ١ م شود. برآورد رژیم) دو و آستانه (ی (٩)

(١٠) مدل بودن خط آزمون (٣

yt = X ′
tβ

+
٠ I(st ⩽ ĉ١) +X ′

tβ
+
١ I(st > ĉ١) + ϵt, t = ١,٢, ..., T. (١٠)

yt = X ′
tβ

+
٠ I(st ⩽ ĉ١) +X ′

tβ
+
١ I(st > ĉ١) +X ′

tβ
+
٢ G٢tϵt, t = ١,٢, ..., T. (١١)
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است. وضعیت تغییر تابع ی G٢t م گیرد. انجام (١١) مدل مقابل در

م شود. برآورد (٨) مدل شود، رد ٠ < τ < ١, τα(T ) معناداری سط در صفر فرض اگر (۴

زین جای ĉ٢ اَبرسازگار برآوردگر با c٢ گام این در و داده ادامه (٩) رابطه ی خط آزمون انجام با (۵

است. رژیم چهار با مدل مخالف فرض آزمون این در م شود.

تعداد سرانجام و م یابد ادامه صفر فرض رد عدم اولین به رسیدن تا آزمون و ای دنباله برآورد روش (۶

م شود. تعیین رژیم ها

STAR تقریبی روش ۵ . ٣

(٢٠٠۵) هلم استری پیشنهادی روش از م توان غیرخط زمان سری ی در رژیم تعداد انتخاب برای

اگر است. سان ی ST دنباله ای روش اول گام با اول گام دارد. گام چند روش این نمود. استفاده

به متناه بزرگ کاف اندازه ی به و ثابت ی γ مقدار با LSTAR مدل ی شد، رد بودن خط فرض

بررس مدل کفایت مناسب آزمون های از استفاده با سپس م شود. برآورد خط غیر مربعات حداقل روش

ی م یابد. ادامه شود ظاهر بودن غیرخط فرض رد عدم اولین که زمان تا آزمون و برآورد م گردد.

مدل بنابراین است. آستانه تعداد با برابر وضعیت ها تغییر تعداد که است این نهایی مدل مشخصات از

دقیق برآوردهای آوردن دست به در آن سادگ روش این مزیت کرد. برآورد م توان را نهایی SETAR

قرار نمونه مشاهدات بزرگترین یا ترین کوچ نزدی پارامتر این که زمان حت است آستانه پارامترهای

دشوار برآوردگرها این مجانبی خواص آوردن بدست که است این نیز روش این نظری ال اش ی دارد.

که ST روش و STAR روش بین توجه قابل تفاوت هیچ که م رسد نظر به عمل نظر نقطه از است.

است. ر دی ی مشابه است محدود نمونه ها تعداد وقت روش دو رد عمل ندارد. وجود شد بیان قبال

شبیه سازی ۴

شبیه سازی مطالعه ی ی رژیم، تعداد تعیین برای بحث مورد روش های مقایسه و ارزیابی برای بخش این در

نمونه های روی بر قبل بخش در شده بیان روش های رد عمل بررس و مشاهده با است. شده انجام

استفاده (٢٠٠۵) هلم استری در که را زیر SETAR مدل م پردازیم. آن ها مقایسه ی به شده شبیه سازی
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است: گردیده سازی شبیه شده است،

yt =


٢/٧ + ٠l٨yt−١ − ٠/٢yt−٢ + εt, yt−٢ ≤ ۵

۶ + ١/٩yt−١ − ١/٢yt−٢ + εt, ۵ < yt−٢ ≤ ١٢

١ + ٠/٧yt−١ − ٠/٣yt−٢ + ε, yt−١ > ١٢.

(١٢)

حذف است بی ثبات دوره ی به مربوط که اولیه نمونه ی ٢٠٠ و است شده  شبیه سازی مرتبه ١٠٠٠ مدل این

پراکنش نمودار تسای گرافی روش کم با ابتدا است. گرفته  قرار استفاده مورد نمونه ٨٠٠ و گردیده 

ساختار تغییر ١ ل ش در کرده ایم. رسم yt−١ مقابل در را اتورگرسیو ضرایب بازگشت برآورد t آماره ی

.yt−١ مقابل در ضرایب RLS برآورد t آماره ی پراکندگ نمودار :١ ل ش

مدل در آستانه مقادیر همان نقاط این است. مشاهده قابل وضوح به yt−١ = ١٢ و yt−١ = ۵ نقاط در

تعداد نتیجه در و آستانه مقادیر خوبی به مذکور مدل برای تسای گرافی روش پس م باشند. (١٢)

رژیم تعداد برآورد به شده شبیه سازی داده های و GP روش از استفاده با حال م کند. تعیین را رژیم

(١) جدول م کنیم. استفاده T = ٢٠٠,۴٠٠,٨٠٠ نمونه ی اندازه ی سه از روش این در م پردازیم.

محاسبه معیارهای نمونه اندازه ی افزایش با و است m̂ = ٢ برابر آستانه بهینه ی برآورد که م دهد نشان

از گیری بهره با و شده شبیه سازی داده های از استفاده با (٢ ) جدول م شوند. را هم ثابت مقدار به شده

داری معن سط در روش سه این م دهد. نشان را m برآورد STAR و ST و خودگردان سازی روش سه

اند. شده استفاده ٨٠٠ و ۴٠٠ و ٢٠٠ شده  ی شبیه سازی نمونه های تعداد برای ٠/٠١ و ٠/٠۵ ،٠/١

روش های که دفعات درصد است زیاد داری معن سط و کم نمونه تعداد وقت م دهد نشان جدول این
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.GP روش از حاصل نتایج :١ جدول

m̂ ⩽ ١ m̂ = ٢ m̂ = ٣ m̂ = ۴

BIC ٠/٠ ٧٩/٧ ٢٠/٣ ٠/٠

T = ٢٠٠ BIC٢ ٠/٠ ٩٨/١ ١/٩ ٠/٠

BIC٣ ٠/٠ ٩٩/١ ٠/٩ ٠/٠

BIC ٠/٠ ٨۵/۴ ١۴/۶ ٠/٠

T = ٢٠٠ BIC٢ ٠/٠ ٩٩/٠ ١/٠ ٠/٠

BIC٣ ٠/٠ ٩٩/٣ ٠/٧ ٠/٠

BIC ٠/٠ ٨٨/١ ١١/٩ ٠/٠

T = ٨٠٠ BIC٢ ٠/٠ ٩٩/٠ ١/٠ ٠/٠

BIC٣ ٠/٠ ٩٩/٨ ٠/٢ ٠/٠

. دنباله ای روش های  از حاصل نتایج :٢ جدول

T α ST Bootstrap STAR

m̂ ⩽ ١ m̂ = ٢ m̂ ≥ ٣ m̂ ⩽ ١ m̂ = ٢ m̂ ≥ ٣ m̂ ⩽ ١ m̂ = ٢ m̂ ≥ ٣

٠/١٠ ٠/٢۵ ٩٧/٢۵ ٢/۵٠ ٠/٠٠ ٩٧/٢٠ ٢/٨٠ ٠/۴٠ ٩٧/٨٠ ١/٨٠

٢٠٠ ٠/٠۵ ٠/۶٠ ٩٨/٣۵ ١/٠۵ ٠/٠٠ ٩٧/٩٠ ٢/١٠ ٠/٩٠ ٩٨/٠۵ ١/٠۵

٠/٠١ ٣/۵۵ ٩۶/٢٠ ٠/٢۵ ٠/٠٠ ٩٧/٣٠ ٢/٧٠ ۴/٩٠ ٩۴/٩۵ ٠/١۵

٠/١٠ ٠/٠٠ ٩٧/۶۵ ٢/٣۵ ٠/٠٠ ٩٨/۵۵ ١/۴۵ ٠/٠٠ ٩٧/۵۵ ٢/۴۵

۴٠٠ ٠/٠۵ ٠/٠٠ ٩٨/٨۵ ١/١۵ ٠/٠٠ ٩٨/٨۵ ١/١۵ ٠/٠٠ ٩٩/٠٠ ١/٠٠

٠/٠١ ٠/٠٠ ٩٩/٧۵ ٠/٢۵ ٠/٠٠ ٩٨/٠۵ ١/٩۵ ٠/٠٠ ٩٩/٧۵ ٠/٢۵

٠/١٠ ٠/٠٠ ٩٧/١۵ ٢/٨۵ ٠/٠٠ ٩٩/۶٠ ٠/۴٠ ٠/٠٠ ٩٧/۴٠ ٢/۶٠

٨٠٠ ٠/٠۵ ٠/٠٠ ٩٨/٧٠ ١/٣٠ ٠/٠٠ ٩٩/۵۵ ٠/۴۵ ٠/٠٠ ٩٨/۴۵ ١/۵۵

٠/٠١ ٠/٠٠ ٩٩/٨٠ ٠/٢٠ ٠/٠٠ ٩٩/٣۵ ٠/۶۵ ٠/٠٠ ٩٩/٧۵ ٠/٢۵
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افزایش با است. بیشتر خودگردان سازی روش به نسبت م کنند برآورد را m̂ = ٢ مقدار ST و STAR

بنابراین م یابد. افزایش م شود برآورد m̂ = ٢ که دفعات درصد داری معن سط کاهش و نمونه تعداد

تعداد تشخیص در بهتری رد عمل خودگردان سازی روش به نسبت ST و STAR روش های کل طور به

دارند. رژیم ها

نتیجه گیری و بحث

روش شد. پرداخته TAR مدل های رژیم تعداد تعیین روش های مقایسه ی و معرف به پژوهش، این در

سط به نیازی GP روش از استفاده در نیست. دقیق ول است ساده و شهودی روش ی تسای گرافی

روش این از استفاده برای مناسب معیار انتخاب ل مش با است ن مم ول نیست آزمون برای معناداری

محاسبات ول م شود توصیه درستنمایی نسبت آزمون اساس بر هنسن خودگردان سازی روش شویم. روبرو

م کنند. عمل خوبی به ر دی روش های با مقایسه در STAR و ST دنباله ای روش های نیست. ساده آن

است. اعتمادتر قابل روش ها این از حاصل نتایج غالباً ول م کنند عمل محتاطانه حدودی تا روش ها این

زین ره با های مدل در رژیم تعداد انتخاب برای توان م را پژوهش این در شده ذکر های روش

داد. قرار استفاده مورد نیز
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——————————————————————————

متحرکآستانه�ای ین میان اتورگرسیو مدل�های پیش�بین
شریف فاطمه امیری، اسماعیل

ایران قزوین، (ره)، خمین امام بین�الملل اه دانش آمار، گروه

غیرخط رفتار مدل�سازی برای که �اند خط قطعه�ای مدل�های آستانه�ای اتورگرسیو مدل�های یده: چ

مدل�ها این با پیش�بین یابد، افزایش اتورگرسیو درجه�ی وقت دارند. کاربرد زمان سری�های از بسیاری

متحرک ین اتورگرسیو-میان مدل�های از استفاده ار راه ی بنابراین بود. خواهد کمتری دقت دارای

دیدگاه از آستانه�ای متحرک ین اتورگرسیو-میان بامدل پیش�بین مختلف روش�های است. آستانه�ای

شده�اند. مقایسه ر دی ی با روش�ها این شبیه�سازی مطالعه�ی ی در سپس و معرف بیزی و -�گرایانه فراوان

آستانه�ای، متحرک ین اتورگرسیو-میان مدل� آستانه�ای، اتورگرسیو مدل ، غیرخط کلیدی: واژه�های

. پیش�بین

مقدمه ١

جمله از نیست. مناسب چندان آن�ها برای مرسوم خط مدل�های که دارند وجود متعددی زمان سری�های

برای خط مدل�های کرد. اشاره نامعلوم و نامنظم تناوب دوره با دوره�ای زمان سری�های به �توان م

این است، آینده پیش�بین در خط مدل�های ضعف هستند. ناکارآمد زمان سری�های نوع این مدل�سازی

بسیار که غیرخط مدل�های از ی ندارند. را نامنظم دوره�های سپردن بخاطر برای الزم حافظه مدل�ها

مدل (١٩٨٠) لیم و تان �باشد. م (TAR) آستانه�ای اتورگرسیو مدل است، گرفته قرار توجه مورد

کرد. ارائه را مدل این ر دی جزئیات از بسیاری (١٩٩٠) تان کردند. معرف را TAR

نموده�اند بررس را (TARMA) آستانه�ای متحرک ین اتورگرسیو-میان مدل�های که پژوهش�های تعداد

برخ و بوده مدل احتمال �های ویژگ بر متمرکز مطالعات شده انجام پژوهش�های بیشتر در و است اندک
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.(٢٠١١) اران هم و ل کرده�اند، ارائه مدل این مانای اکیدا و ارگودی خاصیت� برای را شرایط

ین اتورگرسیو-میان مدل�های با پیش�بین روش�های دقت شبیه�سازی مطالعه�ی ی در که است این هدف

مقایسه هم با بیزی و �گرایانه فراوان رد روی دو در (SETARMA) خودمحرک آستانه�ای متحرک

نیست. متعارف رفتار دارای کالسی رد روی محدودیت�های علت به TAR مدل درستنمای تاب گردد.

متغیرها بین پیچیده ساختاری روابط و باشد داشته وجود اندازه�گیری خطای باشند، کم داده�ها �که زمان

لیترمن است، بهتری رد عمل دارای بیزی رد روی نباشند نرمال توزی دارای داده�ها نیز و باشد برقرار

.(١٩٨۶)

دو با را SETARMA مدل پیش�بین روش�های بخش٣ دارد. مدل��ها معرف به اختصاص بخش٢

مطالعه�ی ی در را پیش�بین روش�های رد عمل ۴ بخش �کند. م معرف بیزی و �گرایانه فراوان رد روی

دارد. پیشنهادات ارائه�ی و نتیجه�گیری به اختصاص نیز آخر بخش و �کند م مقایسه شبیه�سازی

مدل�ها معرف ٢

�شود: م تعریف زیر به�صورت را TARMA مدل ی ،(٢٠١١) اران هم و ل از استفاده با

yt =

 α١٠ +
∑p١
i=١ α١iyt−i + εt +

∑q١
j=١ β١jεt−j , zt ≤ r

α٢٠ +
∑p٢
i=١ α٢iyt−i + εt +

∑q٢
j=١ β٢jεt−j , zt > r

, (١)

پارامترهای θ٢ = (α٢٠, ..., α٢p٢ , β٢١, ..., β٢q٢) و θ١ = (α١٠, ..., α١p١ , β١١, ..., β١q١) آن در که

رژیم در مدل مرتبه�ی q٢ و p٢ و اول رژیم در مدل مرتبه�ی q١ و p١ �باشد. م آستانه پارامتر r و ساختاری

ی رژیم هر درون که است رژیم دو دارای مدل این �باشد. م برون�زا آستانه�ی متغیر ی zt هستند. دوم

(yt) زمان سری خود از ها zt جای به (١) مدل در اگر دارد. قرار متحرک ین اتورگرسیو-میان فرایند

(SETARMA) خودمحرک آستانه�ای متحرک ین اتورگرسیو-میان مدل ی به مدل شود، استفاده

�آبد. م به�دست TAR مدل ، TARMA مدل در q١ = q٢ = ٠ گرفتن نظر در با �شود. م تبدیل
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پیش�بین ٣

�گرایانه فراوان رد روی با پیش�بین ١.٣

ارائه SETAR مدل برای جلو به گام h پیش�بین برای را روش پن (١٩٩٣) ترسوِرتا و گرنجِر

مونت شبیه�سازی روش ، (NFE) نرمال پیش�بین خطای روش از: عبارتند روش�ها این نموده�اند.

در .(DE) پویا تخمین روش و (BS) خودگردان�سازی روش ، (SK) لت اس روش ، (MC) کارلو

بین پیش برای دوروش این پرکاربردترند. همه از کارلو مونت و خودگردان�سازی روش روش�ها، این بین

�شود. م پرداخته آن�ها تشری به که اند شده داده وفق SETARMA مدل ی

SETARMAمدل با پیش�بین برای روشخودگردان�سازی ١.١.٣

نمود: تعریف نیز زیر به�صورت �توان م را (١) مدل

yt =
(
α١٠ +

p١∑
i=١

α١iyt−i +
q١∑
j=١

β١jεt−j
)
I(yt−d ≤ r)

+
(
α٢٠ +

p٢∑
i=١

α٢iyt−i +
q٢∑
j=١

β٢jεt−j
)
I(yt−d > r) + εt, (٢)

�شود. نم فرض پارامتری خاص توزی هی Fε برای است. Fε توزی تاب با خطا εt ،(٢) مدل در

مانده خودگردان�سازی سهولت موجب فرض این است. εt
i.i.d∼ (٠, σ٢) که �شود م فرض به�هرحال ول

خودگردان�سازی صحی انجام تضمین به�منظور را مانده�ها استقالل (٢) مدل برازش از بعد شد. خواهد

نمود. آزمون �توان م

و ی آن مقدار باشد صحی پرانتز داخل عبارت اگر است. ر نشان تاب ی I(.) تاب (٢) رابطه�ی در

است. صفر این�صورت غیر در

�شوند: م براورد زیر به�صورت مانده�ها (٢) مدل پارامترهای براورد از بعد

ε̂t = yt − (α̂١٠ +
p١∑
i=١

α̂١iyt−i +
q١∑
j=١

β̂١j ε̂t−j
)
I(yt−d ≤ r)

−
(
α̂٢٠ +

p٢∑
i=١

α̂٢iyt−i +
q٢∑
j=١

β̂٢j ε̂t−j
)
I(yt−d > r). (٣)
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به�شرط جلو به گام h پیش�بین مقدار این�صورت در باشد، پیش�بین افق نشان�دهنده�ی h ≥ ١ اگر

بود: خواهد زیر به�صورت yt مشاهده�ی برای p = max(p١, p٢)

ŷt+h =
(
α̂١٠ +

p١∑
i=١

α̂١iyt+h−i +
q١∑
j=١

β̂١j ε̂t+h−j
)
I(ŷt+h−d ≤ r̂)

+
(
α̂٢٠ +

p٢∑
i=١

α̂٢iyt+h−i +
q٢∑
j=١

β̂٢j ε̂t+h−j
)
I(ŷt−d > r̂),

به�طوری�که

ŷt = yt, ε̂t = εt, t = T, ..., T − p+ ١

است: زیر شرح به خودگردان�سازی روش و

رار ت y∗t اگر شد. محاسبه (٣) رابطه در که باشد ε̂t تجرب توزی تاب Fε̂ کنید فرض -١ قدم

و y∗t = yt ، t = ١, ...,max(p١, p٢) این�صورت در باشد، yt شده خودگردان�سازی

y∗t =
(
α̂١٠ +

p١∑
i=١

α̂١iy
∗
t−i +

q١∑
j=١

β̂١jε
∗
t−j
)
I(y∗t−d ≤ r)

+
(
α̂٢٠ +

p٢∑
i=١

α̂٢iy
∗
t−i +

q٢∑
j=١

β̂٢jε
∗
t−j
)
I(y∗t−d > r) + ε∗t , (۴)

از نمونه ی ر دی به�عبارت است، Fε̂ تجرب توزی از تصادف نمونه�ی ی ε∗t ،(۴) رابطه�ی در

است. ذاری جای بدون {ε̂t}Tt=p+١

، α̂٢i ، α̂١i شده� خودگردان�سازی ضرایب و براورد r̂ و y∗t از بااستفاده ا ر (٢) مدل مجددا -٢ قدم

آورید: به�دست زیر به�صورت را ŷ∗t+h مقدار ی سپس کنید. محاسبه را β̂٢j و β̂١j

ŷ∗t = yt, t = T, T − ١, ..., T − p+ ١, p = max(p١, p٢),

ŷ∗t+h =
(
α̂∗
١٠ +

∑p١
i=١ α̂

∗
١iŷ

∗
t+h−i +

∑q١
j=١ β̂

∗
١j ε̂

∗
t+h−j

)
I(ŷ∗t+h−d ≤ r̂)

+
(
α̂∗
٢٠ +

∑p٢
i=١ α̂

∗
٢iŷ

∗
t+h−i +

∑q٢
j=١ β̂

∗
٢j ε̂

∗
t+h−j

)
I(ŷ∗t+h−d > r̂) + ε∗t+h, (۵)

است. Fε̂ از تصادف نمونه�ی ی ε∗t+h به�طوری�که

اندیس i مقدار آورید. به�دست را
{
ŷ∗t+h(i)

}B
i=١ سری�زمان و رار ت Bمرتبه را ٢ و ١ قدم�های -٣ قدم

است. بازنمونه�گیری
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-۴ قدم

ŷt+h =
١
B

B∑
i=١

ŷ∗t+h(i).

SETARMAمدل با پیش�بین برای روشمونتکارلو ٢.١.٣

برای است. جلو به گام چند پیش�بین آوردن بدست برای ساده شبیه�سازی روش ی کارلو مونت روش

نمود. اجرا �توان م را زیر قدم�های (١) مدل جلوی به گام h پیش�بین

جلو به گام ی پیش�بین -١

ŷT+١ =
(
α̂١٠ +

p١∑
i=١

α̂١iyT−i+١ +
q١∑
j=١

β̂١jεT−j+١
)
I(yT−d ≤ r)

+
(
α̂٢٠ +

p٢∑
i=١

α̂٢iyT−i+١ +
q٢∑
j=١

β̂٢jεT−j+١
)
I(yT−d > r).

.k = ١ -٢

کنید. انتخاب نمونه ی ε(k)T+h ∼ N(٠, σ٢ε ) توزی از و نمونه ی e(k)h ∼ N(٠, σ٢e ) توزی از -٣

-۴

ŷ
(k)
T+h =

(
α̂١٠ +

p١∑
i=١

α̂١iŷ
(k)
T+h−i +

q١∑
j=١

β̂١j ε̂
(k)
T+h−j

)
I(ŷT+h−d ≤ r)

+
(
α̂٢٠ +

p٢∑
i=١

α̂٢iŷ
(k)
T+h−i +

q٢∑
j=١

β̂٢j ε̂
(k)
T+h−j

)
I(ŷT+h−d > r) + e

(k)
h .

ŷt = yt, ε̂t = εt, t = ١, · · · , T

بروید. ٣ قدم به و k = k + ١ این�صورت غیر در شود. متوقف رار ت باشد k ≥ m اگر -۵

توقف از بعد -۶

ŷT+h =
١
m

m∑
k=١

ŷ
(k)
T+h.

مجزا εT+h ∼ N(٠, σ٢ε ) فرایند از و است پیش�بین خطای فرایند eh ∼ N(٠, σ٢e ) باال وریتم ال در

است.
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بیزی رد روی با پیش�بین ٢.٣

SETARMA مدل پارامترهای پسین �های توزی است الزم بیزی روش به پیش�بین مراحل بیان از قبل

،(٢٠٠٠) مارتین و صفدی مقاله�ی در مدل این درستنمای تاب و پیشین �های توزی به توجه با شود. بیان

این از ندارد. وجود عمال �ها ال چ محاسبه�ی ان ام که است پیچیده�ای ل ش دارای آن پسین توزی

مونت مارکف زنجیرهای از �توان م اساس، این بر است. �شده شناخته و بسته ل ش فاقد پسین توزی رو،

کارلوی مونت مارکف زنجیر روش�های جمله از کرد. استفاده پسین توزی از نمونه�گیری برای کارلوی

کرد. اشاره متروپولیس و گیبز نمونه�گیری به �توان م

است. کامل شرط پسین �های توزی شناخت گیبز وریتم ال از استفاده الزمه

ساختاری پارامترهای برای کامل شرط پسین توزی ،(٢٠٠٠) مارتین و صفدی مقاله�ی از پیروی به

به�صورت

p
(
θi|σ٢١ , σ٢٢ , r, d, y

)
∼ N

((
σ−٢
i XiX

′
i +Qi

)−١(
σ−٢
i XiYi +Qiθ٠i

)
,
(
σ−٢
i XiX

′
i +Qi

)−١)
,

به�صورت واریانس�ها برای ،

p
(
σ٢i |θ١,θ٢, r, d, y

)
∼ IG

((
ni + Si

)
/٢,

(
vi +

(
Yi −X ′

iθi
)′(
Yi −X ′

iθi
))
/٢
)
,

به�صورت آستانه پارامتر برای ،

p
(
r|θ١,θ٢, σ٢١ , σ٢٢ , d, y

)
∝ σ−n١

١ σ−n٢
٢ exp

{(
− ١/٢

) ٢∑
i=١

σi
(
Yi −X ′

iθi
)′
σi
(
Yi −X ′

iθi
)}
,

به�صورت (d) تاخیر پارامتر برای و

p
(
d|θ١,θ٢, σ٢١ , σ٢٢ , r, y

)
=

L
(
θ١,θ٢, σ٢١ , σ

٢
٢ , r|y

)∑d٠
d=١ L

(
θ١,θ٢, σ٢١ , σ

٢
٢ , r|y

) ,
�باشد. م درستنمای تاب L

(
θ١,θ٢, σ٢١ , σ

٢
٢ , r|y

)
آن در که است،

متروپولیس وریتم ال از آستانه پارامتر براورد برای ندارد، صریح فرم آستانه پارامتر شرط ال چ چون

شوند. براورد پارامترها سایر تا �شود م داده قرار گیبز وریتم ال در حاصل براورد و �شود م استفاده
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اساس بر روش این �شود. م استفاده کارلو مونت شبیه�سازی روش از بیزی رد روی با پیش�بین برای

این است. شده پیشنهاد SETAR مدل برای (١٩٩٣) تروی و ه گوی توسط و بوده پسین �های ال چ

SETARMAمدل�های اینصورتبرای در گرفتکه به�کار SETARMAنیز مدل برای �توان م روشرا

بود: خواهد زیر به�صورت

یرید. ب نظر در نمونه ی d و r برای p(d|y) و p(r|y) پسین ال چ از .١

نظر در نمونه ی (σ٢,θi) برای p(θi|σ٢, r, d, y) و p(σ٢|r, d, y) پسین �های ال چ از .٢

یرید. ب

به�صورت پیش�بین نمونه�ی ی و کنید تعریف yT مساوی را ŷT .٣

ŷT+j = α̂٠ +
p∑
i=١

α̂iyT+j−i +

q∑
k=١

β̂kεT+j−k + εT+j ,

کنید. تعریف j = T + ١, ..., T + h برای

کنید. رار ت نظر مورد نمونه�گیری نقاط تعداد به رسیدن زمان تا را ٣ تا ١ مرحله .۴

آورید. به�دست ŷT+j =
١
L

∑L
l=١ ŷT+j,l به�صورت را نمونه از متوسط مقادیر .۵

شبیه�سازیشده مطالعه�ی ۴

یرید: ب نظر در را زیر مدل

yt =

 ٠/٨yt−١ − ٠/۵εt−١ + εt, yt−١ ≤ ٠/۴

−٠/٣yt−١ + ٠/٧εt−١ + εt, yt−١ > ٠/۴
(۶)

است �ثبات ب دوره�ی به مربوط که اولیه نمونه�ی ٢٠٠ که است شده شبیه�سازی مرتبه ١٠٠٠ مدل این

است. گرفته قرار استفاده مورد نمونه ٨٠٠ و گردیده حذف

(RMSE) خطا دوم توان ین میان جذر معیار از شده، بیان پیش�بین روش�های دقت ارزیاب به�منظور

مدل پیش�بین برای بهتری روش باشد، داشته را RMSE مقدار کمترین که روش است. شده استفاده

(روش�های �گرایانه فراوان رد روی دو با (۶) مدل پیش�بین RMSE مقدار است. SETARMA

است. شده ارائه (١) جدول در بیزی و خودگردان�سازی) و کارلو مونت
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جلو به hگام پیش�بین ،RMSE :١ جدول

جلو به hگام MC BS BAY SE

١ ٠/۵٢٧٣ ٠/۵١٨٧ ٠/۴۴٩٩
٢ ٠/۵٩۶۴ ٠/۵۵٣٣ ٠/۴٨٧٢

RMSE ٣ ٠/٨٨٣١ ٠/٨٩۶۴ ٠/۵۴٧۶
۴ ١/۴٧١۵ ١/١١٨۴ ٠/۶١٣٩
۵ ٢/٠٠٩١ ٢/٠٠٧١ ١/٠۵٢٠

به متعلق RMSE مقدار کمترین گام هر در که �شود م مشاهده �ها، RMSE مقدار مقایسه�ی با

�یابد. م کاهش پیش�بین روش�های دقت گام�ها، افزایش با کل به�طور اما است. بیزی روش

نتیجه�گیری و بحث

شود، زیاد اتورگرسیو مرتبه�ی رژیم�ها در �که زمان اما هستند پرکاربردی مدل�های SETAR مدل�های

مدل SETARMA مدل رژیم، هر در پارامترها کاهش برای بنابراین �یابد. م کاهش �ها پیش�بین دقت

و �گرایانه فراوان رد روی دو با مدل این با پیش�بین شبیه�سازی مطالعه�ی ی در بود. خواهد مناسب�تری

است. بیشتر �ها پیش�بین دقت بیزی روش در که �دهند م نشان نتای گرفت. قرار مقایسه مورد بیزی

اران هم و آمندوال SETARMAدر مدل پیش�بین روش�های که �شود م پیشنهاد آت مطالعات برای

شوند. مقایسه و اضافه شده ذکر روش�های به (٢٠٠۶)

مراج

Amendola, A., Niglio, M., Vitale, C. (2006). Multi-step ahead SETARMA predictors
in the analysis of hydrological time series, Physics and Chemistry of the Earth, 31,
1118-1126.

Geweke, J., Terui, N. (1993). Bayesian threshold autoregressive models for nonlinear
time series, J. Time Ser. Anal., 14, 441–454.

Granger, C. W. J., Terasvirt, T. (1993). Modelling Nonlinear Economic Relationships,
Oxford University Press, Oxford.

۲۱۵



Li, D., Li, W .K., Ling, S. (2011). On the least squares estimation of threshold autore-
gressive and moving average models, Statistics and Its Interface., 4, 183–196.

Litterman, R.B. (1986). Forecasting with bayesian vector autoregressions-five years of
experience, Journal of Business and Economic Statistics., 4(1), 25-38.

Safadi, T., Morettin, P. A. (2000). Bayesian analysis of threshold autoregressive moving
average models, Sankya, 62, 353–371.

Tong, H. (1990). Non-linear Time Series. A Dynamical System Approach, Oxford Uni-
versity Press, Oxford.

Tong, H., Lim, K. S. (1980). Threshold autoregression, limit cycles and cyclical data
(with discussion), Journal of the Royal Statistical Society. B, 42, 245-292.

۲۱۶



——————————————————————————

در پروبیتچندجمله�ای رگرسیون مدل در تن متغیر انتخاب
روشبیزی

محمدزاده محسن ، باغفل تابان ، امین سوسن

ایران تهران، تربیتمدرس، اه دانش ، ریاض علوم ده دانش آمار، گروه

،BRCA١ سرطان نوع سه از نمونه�های برای معموال ژن�ها بیان سینه، سرطان تحقیقات در یده: چ

متفاوت تشخیصژن�های است ن مم مطالعات این هدف �شوند. م آوری جم sporadic BRCA٢و

در �شوند. م انتخاب مهم ژن�های بیزی چندجمله�ای پروبیت رگرسیون از استفاده با مقاله این در باشد.

ی روش، بررس برای هستند. ژن�ها بیان کم متغیرهای و رسته�ای متغیر ی پاس متغیر ساختار این

�شود. م تحلیل سینه سرطان واقع داده مجموعه

چندجمله�ای. پروبیت رگرسیون مدل گیبز، نمونه�گیری بیزی، روش متغیر، انتخاب کلیدی: واژه�های

مقدمه

گونه اين كه چرا است، بوده آمار از استفاده�كنندگان دلخواه همواره كم تبیین متغيرهای تعداد با مدل�هاي

امروزه دارند. نيز ساده�تری تفسير قابليت و كرده بيان ساده�ای صورت به را متغيرهای بين روابط مدل�ها

استفاده زمينه�ي در جدي بسيار چالش با را متغير انتخاب سنت روش�هاي زياد بسيار محاسبات هزينه�هاي

به اصال محاسبات نظر از روشها گونه اين كه است شده باعث و است ساخته مواجه باال بعد با داده�هاي در

كرد. اشاره ن مم رگرسيونهاي تمام و گام به گام رگرسيون به �توان م روشها اين جمله�ي از نباشند. صرفه

نقش آرایه ریز فناوری که �شوند م محسوب انسان�ها ومیر مرگ عوامل مهمترین از ی سرطان�ها امروزه

اندک تعداد و زیاد ژن�های وجود دارد. سرطان بافت�های انواع طبقه�بندی و درمان تشخیص، در مهم

تعداد انتخاب و ابعاد کاهش بنابراین است. شده طبقه�بندها طراح در الت مش ایجاد باعث نمونه�ها

آرایه ریز داده�های تحلیل مهم چالش�های از سرطان طبقه�بندی برای باال پیش�بین دقت با ژن�ها از کم
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با است. آزمایش ی در پروتئین یا ژن هزاران همزمان بررس منظور به سری روش ی ریزآرایه است.

بررس کرد. بررس را مختلف شرایط بیماری�ها، در ژن�ها بیان تغییرات �توان م نی ت این از استفاده

کند. فراهم بیماری برای را بهتری و جدید درمان روش�های �تواند م بیماری�ها ط در ژن�ها بیان تغییر

مدل بیزی روش تحلیل به دوم بخش �پردازد. م ای چندجمله پروبیت رگرسیون مدل معرف به اول بخش در

�های توزی بخش این در همچنین و پرداخته پیشین �های توزی انتخاب و چندجمله�ای پروبیت رگرسیون

نتیجه و بحث با مقاله این و شده تحلیل واقع داده�های سوم بخش در �شوند. م محاسبه نیاز مورد پسین

�رسد. م پایان به گیری

پروبیتچندجمله�ای رگرسیون مدل ١

طوری�که به است، (Xn, Yn), ..., (X١, Y١) نمونه�ی n شامل آموزش داده�های مجموعه کنید فرض

مقادیر از ی که i نمونه رسته�ای پاس متغیر Yi و کم متغیرهای Xi = (Xi١, ..., Xip)

�کند. م اخذ را ٠,١, ...,K − ١

کم متغیرهای از مجموعه�ای برای پاس متغیر مقادیر پیش�بین هدف ، آموزش داده�های این براساس

پروبیت مدل �گیریم. م نظر در i = ١, ..., n ،Zi = (Zi١, ..., ZiK−١) پنهان متغیر n است. جدید

رابطه طریق از را چندگانه

Zi = α+Xiβ + εi i = ١,٢, ..., n (١)

�شود. م داده ربط چندمتغیره خط رگرسیون مدل به

و p× (K − ١) ماتریس ی β مبدأها، از عرض از بعدی K − ١ بردار ی α آن در که

به Yi گسسته مشاهدات و Zi پنهان متغیرهای بین ارتباط .εi = (εi١, ..., εiK−١)
iid∼ N(٠,Σ)

صورت

Yi =

 j Zij > ٠

٠ Zij < ٠
(٢)

.Zij = max١<k≤K−١Zik آن در که �شود. م تعریف

داریم، را ε′ = (ε′١, ..., ε′n)′ و X ′ = (X ′١, ..., X ′
n)

′ و Z ′ = (Z ′١, ..., Z ′
n)

′ کنید فرض
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نوشت: زیر ماتریس صورت به �توان م معادله(١)را چندمتغیره نرمال مدل حال

Z = ١nα+Xβ + ε (٣)

صورت به را Σk محاسبات در سادگ برای که ε ∼ NK−١(٠,Σk) و است �ها ی از بردار ی ١n که

مشاهدات بین رابطه بیزی، مدل در است. β ماتریس iام سطر βi �شود. م گرفته نظر در واحد ماتریس

به γ = (γ١, ..., γp) ر نشان متغیر ی از استفاده با را X کم متغیرهای از زیرمجموعه�ای و Y

�شود: م معرف زیر صورت

γi =

 ١ βi ̸= ٠

٠ βi = ٠
. (۴)

عدم معن به γi = ٠ و دارد حضور مدل در کم متغیر iامین که �دهد م نشان γi = ١ که کنید توجه

به�صورت �توان م را (١) معادله و γi ترکیب است. مدل در کم متغیر iامین حضور

Z = ١nα+Xγkβγk + ε, k = ١, ...,K − ١ (۵)

و شده�اند حذف γi = ٠ با متناظر ستون�های آن در که است X از زیرماتریس Xγk آن در که نوشت،

در γk های ی تعداد را Pγk شده�اند. حذف γi = ٠ با متناظر ستون�های که است β از زیرماتریس βγk

که است این مسئله حال است. Pγk × (k−١) و n×Pγk ترتیب به βγk و Xγk بعد و �گیریم م نظر

شوند. برآورد α و Yk ،γk ،βγk پارامترهای ونه چ

پیشین �های توزی مشخصات ١.١

،α برای پیشین �های توزی هستند. (۵) معادله پارامترهای βو α ،γ = (γ١, ..., γK−١) �کنید فرض

�شود: م گرفته نظر در زیر صورت به γk و βγk

π(α, βγk , γk) = π(α)π(βγk |γk)π(γk)

صورت به را α برای پیشین توزی

α ∼ N(٠, h), (۶)
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اهمیت دارای α چون است، متغیره ت نرمال توزی واریانس نمایش برای ابرپارامتر ی h آن در که

.(٢٠٠٩ ، اران هم و (المینوس �شود م گرفته نظر در بزرگ مقدار ی h مطالعه در است، کمتر

تن پیشین �های توزی لذا و هستند برخودار بیشتری اهمیت از βγk رگرسیون پارامترهای مطالعه این در

هستند ساده�ای تحلیل ل ش فاقد �کننده تن پیشین�های برخ است. ما نظر مد βγk کردن انتخاب برای

برای متداول پیشنهادی با قیاس در شد. خواهد ساده�تر MCMC روش�های از استفاده با آن انجام که

بنابراین هستند. ین سن دم�های در صفر به نزدی ال چ دارای تن پیشین�های ، رگرسیون ضرایب

بهبود به منجر لذا و �کند م ایجاد ی تف نوفه دار � معن متغیرهای بین راحت به تن پیشین�های

�های توزیع دادن تغییر با �توان م را کردن تن درجه �شود. م کمتر متغیرهای از استفاده با �ها پیش�بین

و ان (ارم گرفته�اند قرار مطالعه مورد تن پیشین�های از بسیاری کرد. تنظیم رگرسیون ضرایب پیشین

.(٢٠١۴ ، (پولسون ٢٠١٢)؛ ، اران هم و (ل ٢٠١٣)؛ ، اران هم

مدل در تن متغیر انتخاب سرطان در گذار تاثیر ژن�های انتخاب منظور به (٢٠٠٩) هف و پرِت

خاص �کننده تن پیشین دو است. کرده پیشنهاد را بیزی روش از استفاده چندجمله�ای پروبیت رگرسیون

�کننده تن پیشین دو است. (١٩۵٣) کسال و پارک دوگانه نمای ،t(٢٠٠۴) مالی و با توزی

MCMCکارآمد وریتم ال ی بنابراین شود. بازنویس سطح دو مراتب سلسله مدل عنوان به �تواند م

و شده داده توسعه �تواند م متغیرها انتخاب احتمال شامل پسین متغیرهای از بهتر برآوردی یافتن برای

شود. اجرا

ضرایب �کنیم م فرض اول سط برای است زیر صورت به γk و βγk کامل سلسله�مراتب احتمال توزی

توزی از γk شرط به βγk رگرسیون

P (βi,k|γi,k) = (١− γi,k)δ(٠) + γi,kN(٠, λi,k), (٧)

است. γi,k = ١ که وقت βi,k واریانس λi,k و صفر نقطه�ای جرم δ(٠) آن در که �کند، م پیروی

�شود. م گرفته نظر در λi,k برای مختلف پیشین توزی دو دوم، سط در

: I مدل

ال چ تاب با وارون گامای توزی IG(a٢ ,
b
٢ ) آن در که ،λi,k ∼ IG(a٢ ,

b
٢ )

است. ابرپارامتر b, a آن در که u−( a
١+٢) exp(− b

٢u ), u > ٠

:II مدل
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است. ابرپارامتر τ که τ
٢ exp(− τu

٢ ), u > ٠ ال چ تاب با IG(١, τ٢ ) آن در که λi,k ∼ IG(١, τ٢ )

که است معن بدان که �گیریم م نظر در را πi,k = P (γi,k = ١) برنول پیشین توزی γk برای حال

غیرمستقیم طور به πi,k برای کوچ مقدار انتخاب �شود. م انتخاب πi,k احتمال با مستقل متغیرهای

بین تعامل به پیشین این �کند. م جلوگیری هستند بزرگ حد از بیش که درمدل متغیرهای انتخاب از

�دهد. م اجازه متغیرها

محاسبات ٢.١

پنهان متغیرهای و نامعلوم پارامترهای از توأم پسین توزی پیشین، توزی مشخص�سازی�های و مدل براساس

با: متناسب

exp

{
−
∑K−١
k=١ (Zk − ١nα−Xγβγk)

T
(Zk − ١nα−Xγβγk)

٢

}∏n

i=١
I(Ai)

× exp

(
α٢

٢h

)
×
∏p

i=١

∏K−١

k=١
λ
− ١

٢
i,k exp

(
−
B٢
i,k

٢λi,k

)
π
λi,k

i,k (١− πi,k)
١−γi,k

×
∏p

i=١

∏K−١

k=١
λ
−( a

١+٢)
i,k exp

(
− b

٢λi,k

){
or exp

(
−τλi,k٢

)}
, (٨)

با برابر Ai آن در که است،

{Zi : maxi<k≤K−١Zi,k ≤ ٠} یا {Zi : maxi<k≤K−١Zi,k > ٠, Zi,j = maxi<k≤K−١Zi,k}

پیچیده فوق پسین توزی ه این به توجه با است. ر نشان تاب I(.) و است متناظر Yi = ٠ یا Yi = j با که

�شود، م استفاده (١٩٨۴ ، گمن و (گمن گیبز نمونه�گیری MCMCیعن وریتم ال از بنابراین است،

به α که آنجا از کند. شبیه�سازی رر م طور به بقیه شرط به مؤلفه هر از شرط کامل توزی از را مشاهدات

اجزای و است ٢p متغیرها فضای �شود. م کشیده حاشیه به سرعت و سادگ برای است، توجه مورد ندرت

به ،Λk = diag(λ١,k, ..., λp,k) کنید فرض شده�اند. روز به نتای بهبود برای مشترک طور به همبسته

γkبرمبنای و Zk, βγk ,Λkپارامترهای ترتیب

p(Zk,Λk|X,Y, βγk , γk) ∝ p(Zk|X,Y,Λk, γk)p(Λk|βγk , γk)

و

p(βγk , γk|X,Zk,Λk) ∝ p(βγk |X,Zk,Λk, γk)p(γk|X,Zk,Λk)
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است: شده آورده زیر در گیبز نمونه�گیری اجرای در کامل شرط توزی �شود. م به�روز

داد: نشان �توان م (i)

p(Zk|X,Y,Λk, γk) ∝ N(٠,Ωγk)
n∏
i=١

I(Ai), (٩)

متغیره چند نرمال توزی ی کوواریانس ماتریس Ωγk = h١n١n +XγkΛγkXγk
+ In آن در که

p(Zi,k|Z(−i,k), X, Y,Λγk , γk) پسین توزی از رال�گیری انت با را βγk (٩) معادله در است. بریده

آمیخته مارکوف از استفاده با را Zk و βγk بین قوی پسین همبست کاهش گام این با کرد، جدا �توان م

�شود. م انجام

از نمونه�ها شبیه�سازی برای روش (١٩٨۶) دوروی است. ل مش (٩) معادله از مستقیم نمونه�گیری

با Zk بردار Z(−i,k) آن در که �شود م گرفته به�کار p(Zi,k|Z(−i,k), X, Y,Λγk , γk) شده بریده توزی

مدل تحت Λk قطری مؤلفه iامین کامل شرط توزی :p(Λk|βγk , γk)(ii) است iام شده حذف مؤلفه

از: است عبارت I

λi,k|βi,k, γi,k ∼ IG(
a+ ١
٢ ,

٢
b+ β٢i,k

) (١٠)

صوت به (II) مدل در λi,k کامل شرط توزی

λ−١
i,k |βi,k, γi,k ∼ InvGauss(

√
τ

|βi,k|
, τ), (١١)

�شود: م تعریف زیر صورت به و است وارون گاوس توزی نشان�دهنده InvGauss آن در که است،

InvGauss(ι, k) =

√
k

٢πu٣ exp

{
k(u− ι)

٢

٢ι٢u

}
, u > ٠. (١٢)

از: است عبارت βγk کامل شرط توزی :p(βγk |X,Zk,Λk, γk)(iii)

βγk |X,Zk,Λk, γk ∼ N(ψγkXγk
ΦZk, ψγk) (١٣)

- شرمن - وردبری روش در ψγk = (X ′
γk
ΦXγk + Λ−١

γk
)−١ و Φ = (h١n١′

n + In) آن در که

در روش این از استفاده با است. شده استفاده p به n از ابعاد کاهش برای همان ماتریس از مورسیون،

�شود. م انجام �تر سری محاسبات کم نمونه حجم با باال ابعاد با مقایسه

با متناسب شرط کامل توزی : p(γk|X,Zk,Λk)(iv)

|Ωγk |−
١
٢ exp(−

ZkΩ
−١
γk
Zk

٢ )
∏P

i=١
π
γi,k
i,k (١− πi,k)

(١−γi,k)
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جای به است. شده خارج نرمال رال�گیری انت عنوان به رال�گیری انت از استفاده با βk آن در که است،

در که شود نمونه�گیری γ(−i,k) شرط به γi,k مؤلفه از است بهتر بردار، ی عنوان به γk از نمونه�گیری

بنابراین: است iام مؤلفه بدون بردار γ(−i,k) آن

p(γi,k|γ(−i,k), X, Zk,Λk) ∝ |Ωγk |−
١
٢ exp(−

Z ′
kΩ

−١
γk
Zk

٢ )
∏P

i=١
π
γi,k
i,k (١− πi,k)

(١−γi,k)

(١۴)

�توان م �گیرد، م را ١ یا ٠ مقادیر تنها γi,k چون

p(γi,k = ١|γ(−i,k), X, Zk,Λk)

و

p(γi,k = ٠|γ(−i,k), X, Zk,Λk)

کنید فرض گرفت. نظر در را

γ١k = (γi,k, ..., γi−١,k, ..., γi,k = ١, γi+١,k, γP,k)

و

γ٠k = (γi,k, ..., γi−١,k, ..., γi,k = ٠, γi+١,k, γP,k)

محاسبات برخ انجام از بعد کنید. تعریف ، (٩) معادله در Ωγ
k
مانند را Ωγ٠

k
و Ωγ١

k
مشابه طور به و

داریم: ساده

p(γi,k = ١|γ(−i,k), X, Zk,Λk) = (١+
١− πi,k
πi,k

ρ)−١ (١۵)

با

ρ = |Ωγ١
k
Ω−١
γ٠
k
|− ١

٢ exp{
Z ′
k(Ω

−١
γ١
k

− Ω−١
γ٠
k
)Zk

٢ }. (١۶)

آورد. دست به �توان م را (١۵) معادله در شرط کامل توزی از روشن و صری فرم ی بنابراین،

صورت به کارلو مونت برآورد از استفاده با مدل در متغیر ,i)امین k) نسب فراوان نهایت، در

p̂(γi,k = ١) = ١
T

T∑
t=١

γ
(t)
i,k , (١٧)
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T برای گیبز نمونه�گیری رای هم از بعد پسین توزی MCMCاز نمونه {γ(t)i,k}Tt=١ آن در که است،

پسین احتمال از برآوردی که p̂(γi,k = ١) مقدار .(١٩٨۴ ، گمن و (گمن است بزرگ کاف اندازه به

�شود. م ارائه است، (i, k) متغیر از نسب اهمیت از اندازه�ای عنوان به واحد متغیر شمول از

بندی رده ٣.١

به آموزش مجموعه قاعده اعمال از استفاده با رده�بندی پیش�بین قاعده ی رد عمل بررس منظور به

احتمال پسین پیش�بین ،Xnew کم متغیر با جدید نمونه ی برای است. آزمون نام به جدید مجموعه

آورد: به�دست زیر شرح به کارلو مونت برآورد با �توان م را Ynew = k

p(Ynew = k|Y,Xnew) =
١
T

T∑
t=١

K∏
j=١,j ̸=k

Φ(Xγkβ
(t)
γk

−Xγjβ
(t)
γj ), k = ١, ...,K − ١,

(١٨)

p(Ynew = ٠|Y,Xnew) = ١−
K−١∑
k=١

p(Ynew = k|Y,Xnew), (١٩)

صورت به نمونه رده�بندی و است استاندارد نرمال توزی Φ و رار ت tامین نمونه�های، β(t)
γj و β(t)

γk آن در که

�شود: م گرفته نظر در زیر

Ynew = arg max
٠≤k≤K−١

p(Ynew = k|Y,Xnew). (٢٠)

واقع داده�های تحلیل

سرطان به مبتال بیماران از نمونه ٢٢ شامل که است سینه سرطان در مؤثر ژن�های شناسای به مربوط داده�ها

sporadic نوع از مورد ٧ و BRCA٢ نوع از نمونه ٨ ،BRCA١ نوع از نمونه ٧ شامل که است سینه

LOOCV روش از استفاده با است. شده استخراج تومور نمونه هر برای ژن ٣٢٢۶ است. �گیر) (ت

به باقیمانده نمونه ٢١ و کرده مدل وارد آزمون داده عنوان به را ها نمونه از ی بار هر (١٩٨۶ ، (الچِنبِرچ

شناسای برای ر دی روش�های با پیشنهادی روش مقایسه با �شود. م گرفته نظر در آموزش داده�های عنوان

شده محاسبه خطا اعشار رقم چهار تا که است شده داده نشان ١ جدول در که سینه سرطان در مؤثر ژن�های

ر دی روش�های به نسبت پیشنهادی روش کمتر، ژن) همان (یا کم متغیر تعداد با است واض است،

پیچده�ای محاسبات اما دارند کم خطای میزان gsg − SSV S و BMPR اگرچه �کند. م عمل بهتر
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مختلف. روش�های در شده داده تشخیص مؤثر ژن�های تعداد :١ جدول

خطا تعداد روش

٠٫٠۴۵۵ ٢۴ L١− SVM

٠٫٠۴۵۵ ٣٢ SVM −RFE

٠٫٠٩٠٩ ٣٢٢۶ BSVM

٠٫٠٠٠٠ ١٨ BMPR

٠٫٠۴۵۵ ٢٧ BLASSO

٠٫٠٠٠٠ ١۶ gsg − SSV S

٠٫٠٠٠٠ ١٠ SBV S

مجموعه از است. نیز کم خطای دارای ساده محاسبات بر عالوه پیشنهادی روش که حال در دارند

که �کند م انتخاب MCMC مرحله هر در را ژن ١٠ تنها متوسط طور به ما روش ژن، ٣٢٢۶ کامل

محاسبات بیشتر سرعت سبب خود همین و داراست را ژن انتخاب تعداد کمترین ر دی روش�های به نسبت

است. شده

نتیجه�گیری و بحث

اندازه از کم متغیرهای تعداد آن در که پرداختیم رسته�ای داده�های طبقه�بندی مسئله به مقاله، این در

روش �افزاییم. م محاسبات انجام سرعت بر متغیرها کردن تن از استفاده با که بود بزرگتر بسیار نمونه

طبقه برای بیزی روش در چندگانه پروبیت رگرسیون در کننده تن متغیر انتخاب روش ی پیشنهادی،

انتخاب جستجو روش با رگرسیون ضرایب برای کننده تن پیشین دو است. باال بعد با داده�ها بندی

پرداختیم. پسین �های توزی شبیه�سازی MCMCبه وریتم ال از استفاده با و کردیم معرف تصادف متغیر

متغیر انتخاب به ر دی کننده تن پیشین �های توزی دادن قرار با �توان م پیشنهادی روش از استفاده با

بپردازیم.
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——————————————————————————

رگرسیون مدل ماکسیمم درستنمای برآوردگرهای مجانب رفتار
دومدی خطای جمله با خط
باغیشن حسین ، نزاکت احمد اونق، جمیل

ایران شاهرود، شاهرود، صنعت اه دانش آمار، گروه

وزن �های توزی پایه بر که �کنیم م معرف را جدید دومدی نرمال توزی ی مقاله این در یده: چ

این از است. پرت داده�های مدل�بندی در آن انعطاف و توانای توزی این �های ویژگ از ی ساخته�ایم.

خطا جمله توزی به�عنوان را آن ، خط رگرسیون مدل�های در نیاز مورد واقع انعطاف کردن وارد برای رو،

و سازگاری شامل مدل، این پارامترهای ماکسیمم درستنمای برآوردگرهای حدی رفتار �گیریم. م نظر در

رد عمل ، واقع داده مجموعه ی تحلیل و شبیه�سازی مطالعه با �کنیم. م بررس نیز را ، مجانب توزی

�کنیم. م ارزیاب را پیشنهادی مدل

فیشر. اطالع ماتریس ماکسیمم، درستنمای برآوردگر �مدی، دومدی-ی نرمال توزی واژه�هایکلیدی:

مقدمه ١

و گسترش روی بر مختلف آماردان�های شدند. معرف (١٩۶۵) رائو توسط بار اولین وزن �های توزی

رائو ،(١٩٧٧) رائو و پاتیل به �توان م نمونه به�عنوان کرده�اند. فعالیت �ها توزی از رده این از استفاده

و فورمن ،(٢٠٠۶) ا ولیموس اس و بارتوزوی ،(٢٠٠٢) پاتیل ،(١٩٩٩) جین و ناندا ،(١٩٨۵)

(٢٠١١) روی و داس ،(٢٠١١) اران هم و سندو ،(٢٠٠٩) بارتوروی ،(٢٠٠٩ (٢٠٠٨؛ س زیتی

صورت به �ها توزی از نوع این ال چ تاب کل ساختار کرد. اشاره (٢٠١٢) اران هم و ل و

fX(x) =
w(x)

Eg[w(X)]
g(x) (١)
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که به�طوری است نامنف وزن تاب ی w(x) و دلخواه ال چ تاب ی g(x) آن در که است،

Eg[w(X)] <∞.

شده�اند. معرف وزن �های توزی از خاص حالت�های به�عنوان متعددی تعمیم�یافته �های توزی تاکنون

�کنیم: م یادآوری را تعمیم�ها این از برخ ابتدا

g(·) آن در که کرد معرف را ٢F (λx)g(x) ل ش به چوله �های توزی از رده�ای (١٩٨۵) آزالین .١

F ′ که به�طوری است، دلخواه پیوسته توزی تاب ی F (·) و ٠ حول متقارن ال چ تاب ی

است. متقارن ٠ حول

ال چ تاب با را �شده نمای �های توزی (١٩٩٨) اران هم و گوپتا .٢

f(x) = α (١−G(x))
α−١

g(x)

است. آن با متناظر توزی تاب G(·) و دلخواه ال چ تاب ی g(·) آن در که کردند معرف

ال چ تاب دارای که کردند معرف را G-بتا خانواد (٢٠٠٢) اران هم و یوجین .٣

f(x) =
١

B(a, b)
G(x)a−١ (١−G(x))

b−١
g(x)

بتا تاب B(a, b) و آن متناظر توزی تاب G(·) دلخواه، ال چ تاب ی g(·) آن در که است،

است.

کردند معرف را ٢π(x)g(x) ال چ تاب با چوله-متقارن �های توزی رده (٢٠٠۴) ل و آرنولد .۴

π(x)+π(−x) = ١ و ٠ ≤ π(x) ≤ �های١ ویژگ با لب اندازه�پذیر تاب ی π(·) آن در که

است.

صورت به را تعمیم�یافته فرد لجستی لوگ ال چ تواب خانواده (٢٠١۶) اران هم و کوردیرو .۵

f(x) =
αθG(x)αθ−١ (١−G(x)θ

)α−١[
G(x)αθ + (١−G(x)θ)

α]٢ g(x)

کردند. معرف
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تحلیل در آن از که �کنیم م معرف جدید دومدی توزی ی وزن �های توزی اساس بر مقاله، این در

نرمال توزی عنوان با جدید پیشنهادی توزی دوم بخش در برد. خواهیم بهره خط رگرسیون مدل�های

خط رگرسیون مدل ابتدا سوم بخش در �کنیم. م مطرح را آن �های ویژگ و (BUN) �مدی١ ���دومدی-ی

ارایه را مدل پارامترهای ماکسیمم درستنمای برآوردگرهای و �کنیم م معرف را BUN خطای جمله با

در �کنیم. م بررس را نرمال، مجانب توزی و سازگاری شامل برآوردگرها، این حدی رفتار سپس �کنیم. م

مجموعه ی برازش با و کرده ارزیاب را پیشنهادی مدل کارای شبیه�سازی مطالعه ی با چهارم بخش

�دهیم. م نشان را جدید توزی بودن مفید ، واقع داده

آن �های ویژگ و �مدی دومدی-ی نرمال توزی ٢

تاب و a ین میان با نرمال توزی ال چ تاب g(x) اگر ،(١) در وزن �های توزی ساختار از استفاده با

توزی ی حاصل وزن توزی ،k ∈ R آن در که شود، گرفته نظر در exp(k|x|) ل ش به w(x) وزن

قابل زیر ل ش به توزی این ال چ تاب �دهیم. م نمایش BUN(٠,١, k, a) با را آن که است دومدی

است: نوشتن

f(x) =
e−

k٢
٢ exp(k|x|)ϕ(x− a)

{ekaΦ(k + a) + e−kaΦ(k − a)}
.

از: عبارتند نیز توزی واریانس و ین میان

E (X) =
(k + a)ekaΦ(k + a)− (k − a)e−kaΦ(k − a)

{ekaΦ(k + a) + e−kaΦ(k − a)}

Var (X) =

٢k√٢π e
− a٢

٢ − k٢
٢

{ekaΦ(k + a) + e−kaΦ(k − a)}

+
۴k٢Φ(k + a)Φ (k − a)

{ekaΦ(k + a) + e−kaΦ(k − a)}
+ e

k٢
٢

نمایش k و a پارامترهای از مختلف مقادیر ازای به BUN توزی ال چ تاب �های منحن ١ ل ش در

�مدی ی و دومدی ل�های ش انواع توزی پارامترهای تغییر با �کنید، م مشاهده که همان�طور شده�اند. داده

توزی به پارامتر دو وسیله به تنها انعطاف این که کنید دقت ساخت. �توان م را توزی ال چ تاب برای

�شود. م داده ارث

١Bimodal-Unimodal Normal
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(پارامتر σ مقیاس و صفر) (به�جای µ ان م پارامتر دو افزودن با را BUN توزی �توان م راحت به

BUN(µ, σ, k, a) نماد با توزی صورت این در ساخت. منعطف�تر بسیار نرمال)، توزی معیار انحراف

�شود. م داده نمایش

k و a پارامترهای از مختلف مقادیر برای BUN توزی ال چ تاب ل ش :١ ل ش

BUNخطای جمله با خط رگرسیون ٣

خط رگرسیون مدل

Yi = βTxi + ϵi , i = ١,٢, . . . , n
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، پاس متغیر Yi ،i هر برای و رگرسیون ضرایب بردار β = (β٠, . . . , βp)
T آن در که یرید، ب نظر در را

جمله ϵi ∼ BUN(η(k, a, σ), σ, k, a) و ١ برابر اول درایه با بعدی p+ ١ تبیین متغیرهای بردار xi

که به�طوری است، خطا

η (k, a, σ) = η = −σ
(
(k + a) ekaΦ(k + a)− (k − a) e−kaΦ(k − a)

δ (k, a)

)
= −σ (ks+ ١)

آن در که

δ (k, a) = δ = ekaΦ(k + a) + e−kaΦ(k − a)

و

s (k, a) = s =
ekaΦ(k + a)− e−kaΦ(k − a)

δ
.

�کنیم م تعریف همچنین

Zi = Yi − βTxi − η(k, a, σ), ρ (k, a) = ρ =
٢kekaϕ (k + a)

δ

τ (k, a) = τ = ρ+
۴k٢Φ(k + a)Φ (k − a)

δ
+ e

k٢
٢ , λ (k, a) = λ = ρ+ s

داد نشان �توان م راحت به تعاریف، این با

E (Yi) = βTxi, Var (Yi) = σ٢τ (k, a)

θ = کنید فرض همچنین و Yi ∼ BUN(βTxi + η, σ, k, a) i = ١, . . . , n برای بنابراین،

با است برابر خط مدل درستنمای تاب اریتم ل باشد. پارامترها بردار (βT , σ, a, k)T

ℓ (θ) = − nk٢

٢ − nlog (σ) − nlog (δ (k, a))

− n

٢ log (٢π) +
k

σ

n∑
i=١

|zi| −
١
٢

n∑
i=١

(zi
σ

− a
)٢
.
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از: عبارتند Un =

((
∂ℓ
∂β

)T
, ∂ℓ∂σ ,

∂ℓ
∂a ,

∂ℓ
∂k

)T
امتیاز بردار مولفه�های

∂ℓ

∂βj
= −k

σ

n∑
i=١

xijsgn(zi)+
١
σ

n∑
i=١

xij(
zi
σ

− a), j = ٠, . . . , p

∂ℓ

∂σ
= −n

σ
− k

σ٢

n∑
i=١

|zi| −
k

σ

∂η

∂σ

n∑
i=١

sgn(zi) +
n∑
i=١

(
η + zi
σ٢

)
(
zi
σ

− a)

∂ℓ

∂k
= −nk−n(as+ ρ)+

n∑
i=١

∣∣∣zi
σ

∣∣∣− k

σ

n∑
i=١

∂η

∂k
sgn(zi) +

١
σ

n∑
i=١

∂η

∂k

(zi
σ

− a
)

∂ℓ

∂a
= −nks− k

σ

n∑
i=١

∂η

∂a
sgn(zi)+

n∑
i=١

(١
σ

∂η

∂a
+ ١

)(zi
σ

− a
)
.

اما �آیند. م به�دست مدل پارامترهای ماکسیمم درستنمای برآوردهای Un = ٠ معادالت اه دست حل از

عددی روش�های کم به باید MLرا برآوردهای ندارند، بسته ل ش اه دست این جواب�های که آن�جا از

آورد. به�دست راری ت

را مشاهده�شده فیشر اطالع ماتریس باید ابتدا مدل پارامترهای ML برآوردگرهای رفتار بررس برای

امید گرفتن با و �شوند م نتیجه امتیاز بردار از مشتق�گیری با هسیان ماتریس مولفه�های کرد. محاسبه

�آید: م به�دست زیر صورت به فیشر اطالع ماتریس هسیان، ماتریس از ریاض

In(θ) = −E

(
∂٢ℓ

∂θ∂θT

)
= −



E
(

∂٢ℓ
∂β∂βT

)
E
(

∂٢ℓ
∂β∂σ

)
E
(

∂٢ℓ
∂β∂k

)
E
(

∂٢ℓ
∂β∂a

)
E
(

∂٢ℓ
∂β∂σ

)T
E
(
∂٢ℓ
∂σ٢

)
E
(

∂٢ℓ
∂σ∂k

)
E
(

∂٢ℓ
∂σ∂a

)
E
(

∂٢ℓ
∂β∂k

)T
E
(

∂٢ℓ
∂σ∂k

)
E
(
∂٢ℓ
∂k٢

)
E
(
∂٢ℓ
∂k∂a

)
E
(

∂٢ℓ
∂β∂a

)T
E
(

∂٢ℓ
∂σ∂a

)
E
(
∂٢ℓ
∂k∂a

)
E
(
∂٢ℓ
∂a٢

)



آن در که

− E

(
∂٢ℓ

∂β∂βT

)
=

١
σ
XT
nXn

−E
(

∂٢ℓ

∂β∂σ

)
=

(
− k

σ٢
s− ١

σ٢
η

σ
− a

σ٢

)( n∑
i=١

xi١,
n∑
i=١

xi٢, . . . ,
n∑
i=١

xip

)T
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− E

(
∂٢ℓ

∂β∂k

)
=

(١
σ
s+

∂η

∂k

١
σ٢

)( n∑
i=١

xi١,
n∑
i=١

xi٢, . . . ,
n∑
i=١

xip

)T

−E
(
∂٢ℓ

∂β∂a

)
=

١
σ

(
∂η

∂a

١
σ
+ ١

)( n∑
i=١

xi١,
n∑
i=١

xi٢, . . . ,
n∑
i=١

xip

)T

−E
(
∂٢ℓ

∂σ٢

)
= − n

σ٢
− n

٢k
σ٢

(k + as+ ρ)− ٢n k

σ٢
∂η

∂σ
s+ ٣n τ

σ٢

−E
(
∂٢ℓ

∂σ∂k

)
= n

١
σ
(k + as+ ρ)− n

(
k

σ

∂η

∂k
+
∂η

∂σ

) ١
σ
s+ n

τ

σ٢

−E
(
∂٢ℓ

∂σ∂a

)
= n

τ

σ

−E
(
∂٢ℓ

∂k٢

)
= −n

(
as+ ρ٢ − a٢ + ρ− ٢∂η

∂k

١
σ
s

)
+n

((
∂η

∂k

١
σ

)٢
+

(
∂٢η

∂k٢
١
σ

)( η
σ
+ a
)
+ ١

)

−E
(
∂٢ℓ

∂k∂a

)
= n

(
∂η

∂a

١
σ
s+

∂٢η

∂k∂a

η

σ٢
+

∂٢η

∂k∂a

a

σ
+

(
∂η

∂k

١
σ

)(
∂η

∂a

١
σ
− ١

))
+n

((
∂η

∂a

١
σ
+ ١

)٢
− aks٢ +

λ+ ka

δ

)

−E
(
∂٢ℓ

∂a٢

)
= n

(
−k٢s٢ +

(
∂٢η

∂a٢
١
σ

)( η
σ
+ a
)
+ s

(
k٢ + ρ

)
+

(١
σ

∂η

∂a
+ ١

)٢)

�کنیم. م مطرح را لم دو ، اصل قضیه بیان از قبل اکنون است. طرح ماتریس Xn آن در که

آن�گاه limn→∞ n−١XT
nXn = C <∞ اگر .١.٣ لم

lim
n→∞

n−١In (θ) = I (θ) <∞.

هستند. مثبت معین متناه ماتریس�های I (θ) و C آن در که

آن�گاه limn→∞ n−١XT
nXn = C <∞ اگر .٢.٣ لم

−n−١ ∂٢ℓ

∂θ∂θT
p−→I (θ) .

آن�گاه limn→∞ n−١XT
nXn = C <∞ اگر .٣.٣ قضیه�ی

n−
١
٢

(
θ̂ − θ

)
D−→Np+٣

(
٠, I (θ)−١

)
.
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توزی و سازگاری برای عموم نتیجه (١٩٨۴) مارشال و ماردیا و (١٩٨٠) سوییتین بنابر برهان.

(٢ ، پیوست (١ است: نظم شرط سه برقراری مستلزم ماکسیمم درستنمای برآوردگرهای نرمال مجانب

فیشر. اطالع ماتریس رای هم (٣ و رشد

پیوسته دوم مشتق و پارامتر فضای در درستنمای تاب اریتم ل مشتق�پذیری بار دو با پیوست شرط

بنابراین .limn→∞ In(θ)
−١

= ٠ ،n → ∞ وقت ١.٣ لم بر بنا است. برقرار پیشنهادی مدل در آن

مشاهده�شده فیشر اطالع ماتریس رای هم یعن سوم شرط است. برقرار نیز فیشر اطالع ماتریس رشد شرط

نوشت �توان م کند. میل همان ماتریس به احتمال در In(θ)−
١
٢L٢nIn(θ)

− ١
٢ هرگاه شد خواهد برقرار

lim
n→∞

In(θ)
− ١

٢L(٢)
n In(θ)

− ١
٢ = lim

n→∞
n

١
٢ In(θ)

− ١
٢n−١L(٢)

n n
١
٢ In(θ)

− ١
٢

= lim
n→∞

I(θ)
− ١

٢ I (θ) I(θ)
− ١

٢ = I

□ �شود. م کامل برهان بنابراین و است درستنمای تاب اریتم ل دوم مشتق L(٢)
n از منظور آن در که

دومدی خطای جمله با خط رگرسیون مدل رد عمل ارزیاب ۴

رگرسیون مدل خطای جمله برای پیشنهادی توزی تحت ML برآوردگرهای مجانب رفتار ارزیاب برای

دو مقابل در پیشنهادی توزی رد عمل ارزیاب برای همچنین دادیم. انجام را شبیه�سازی مثال ی ، خط

کردیم. تحلیل را واقع داده مجموعه ی رقیب توزی

شبیه�سازی مطالعه ١.۴

،٢٠٠ ،١٠٠ ،۵٠ مختلف نمونه اندازه�های ،ML برآوردگرهای سازگاری بررس برای مطالعه این در

توزی از را آن مقادیر که کردیم استفاده ،x ، تبیین متغیر ی از تنها گرفتیم. نظر در را ١٠٠٠ و ۵٠٠

کردیم. تولید BUN(٠،١،١،٠) توزی از نیز را خطا مولفه مقادیر کردیم. شبیه�سازی استاندارد نرمال

در که گرفتیم نظر در متفاوت مقدار دو نیز را رگرسیون ضرایب کردیم. رار ت بار ١٠٠٠ را شبیه�سازی

ضرب ١٠٠ در هم که برآوردها خطای دوم توان ین میان و اریب مقادیر شده�اند. گزارش ١ جدول

دو هر در نمونه حجم افزایش با �کنید م مشاهده که همان�طور شده�اند. گزارش ١ جدول در شده�اند،
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BUN خط رگرسیون ضرایب درستنمای ماکسیمم برآوردهای ١٠٠×MSE و ١٠٠× Bias :١ جدول

n

١٠٠٠ ۵٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ۵٠ آماره پارامتر واقع مقدار

٠.٧٨ −٠٫٨٣ ٢.۴٩ −٠٫۵٩ −١۴٫٧٠ Bias β̂٠ β٠ = ٠

٠.۴۶ ٠.٩٢ ٢.٠٨ ۵.١١ ١۵.۴۴ MSE

−٠٫٧۴ ١.١٩ −٢٫۵٠ ٠.٩٠ ١۶.٧٩ Bias β̂١ β١ = ١

٠.١۴ ٠.٢٨ ٠.٨٩ ١.٣٧ ۶.٩٨ MSE

−٠٫٧٨ ٠.۵۴ ٣.٢٢ −٢٫٨٠ −٣٫٢٨ Bias β̂٠ β٠ = ٠

٠.۴٣ ٠.٨٧ ٢.٢۶ ۴.٨۵ ١٠.۵٣ MSE

٠.٩٧ ٠.٠٠ −٣٫۶۶ ٣.۴١ ٢.٣۶ Bias β̂١ β١ = −١

٠.١٣ ٠.٢۶ ٠.٧۶ ١.۴۴ ٢.٨٨ MSE

سمت به برآوردها خطای دوم توان ین میان مقادیر ، رگرسیون ضرایب برای گرفته�شده نظر در سناریوی

است. برآوردها سازگاری از نشان که �کنند م میل صفر

واقع مثال ٢.۴

متغیر ١٣ شامل داده مجموعه ی ، واقع داده�های برازش در BUN رگرسیون مدل رد عمل ارزیاب برای

کردیم. تحلیل را است شده تهیه استرالیا ورزش انجمن توسط که ار ورزش مرد ١٠٢ و زن ١٠٠ به مربوط

انتخاب معیار سه کردیم. استفاده BUN مدل با مقایسه برای (SN) چوله نرمال و نرمال رقیب مدل دو از

گزارش ٢ جدول در نتای بردیم. کار به مدل سه مقایسه برای نیز را −٢ log(L) و BIC ،AIC مدل

نظر مورد رگرسیون مدل شده�اند.

Hc = β٠ + β١Ht + β٢Wt+ β٣Bfat + ϵ
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دومدی نرمال و چوله نرمال نرمال، مدل سه با اران ورزش داده�های برازش نتای :٢ جدول

BIC AIC −٢ℓ ضرایب درستنمای ماکسیمم برآورد مدل

٩٩٣.٩١ ٩٧٧.٣۶ ٩۶٧.٣۶
β̂٣ β̂٢ β̂١ β̂٠

−٠٫٣٣ ٠.١۵ −٠٫٠۶ ۴٧.٩۵
نرمال

٩٩٢.۴۴ ٩٧٢.۵٩ ٩۶٠.۵٩
β̂٣ β̂٢ β̂١ β̂٠

−٠٫٣٣ ٠.١۵ −٠٫٠۶ ۴٧.٢۶
SN

٩٩٢.۴١ ٩۶٩.٢۵ ٩۵۵.٢۵
β̂٣ β̂٢ β̂١ β̂٠

−٠٫٣٣ ٠.١۴ −٠٫٠٣ ۴٢.٩٠
BUN

این هستند. اران ورزش بدن چرب درصد Bfat و وزن Wt قد، Ht هماتوکریت، Hc آن در که است،

منظر از جدول، نتای به اه ن با است. دسترس در R نرم�افزار در sn نرم�افزاری بسته در داده مجموعه

است. برتر مدل BUN مدل معیار سه هر

نتیجه�گیری و بحث

رگرسیون مدل همچنین شد. معرف پارامتری چهار دومدی تعمیم�یافته نرمال توزی ی مقاله، این در

درستنمای ماکسیمم برآوردگرهای مجانب رفتار و بیان �کنند، م تبعیت توزی این از آن خطاهای که خط

در درستنمای ماکسیمم برآوردگرهای سازگاری شبیه�سازی مطالعه ی با شدند. بررس آن پارامترهای

ما پیشنهادی مدل برتری از ایت ح واقع داده مجموعه ی برازش و شد داده نشان نیز نمونه کوچ

داشت.

انتظار و کرد استفاده دارند، نیز پرت مقادیر خود در که داده�های تحلیل برای �توان م مدل این از

کند. عمل منعطف�تر و بهتر �مدی ی چوله مدل�های از داریم
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——————————————————————————

طرح از گونه دو در ساده رگرسیونخط مدل پارامترهای برآورد
رتبه�دار مجموعه نمونه�گیری
مهدی�زاده مهدی تبار، تقوای بتول

ایران سبزوار، سبزواری، یم ح اه دانش آمار، گروه

اخیر سال�های در ساده تصادف نمونه�گیری طرح زین جای عنوان به رتبه�دار مجموعه نمونه�گیری یده: چ

دو در ساده خط رگرسیون مدل پارامترهای برآورد مقاله، این در است. گرفته قرار فراوان توجه مورد

شبیه�سازی از استفاده با �گیرد. م قرار بررس مورد ین کران و میانه�ای رتبه�دار مجموعه نمونه�گیری طرح

طرح در متناظر برآوردگرهای با را رگرسیون خط مبدا از عرض و شیب برآوردگرهای رفتار مونت�کارلو،

�کنیم. م مقایسه ساده تصادف نمونه�گیری

. خط رگرسیون مدل همراه، متغیر ، قضاوت رتبه�بندی کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

محصول ین میان برآورد برای (١٩۵٢) اینتایر م توسط ابتدا (١RSS) رتبه�دار مجموعه نمونه�گیری

مورد متغیر گیری اندازه که است مناسب شرایط برای داده آوری جم روش این شد. پیشنهاد چراگاه�ها

با و آسان نسبتا توان م را نمونه�گیری واحدهای اما است مخرب) یا گیر وقت بر، (هزینه دشوار نظر

استفاده با معموال و دقیق، اندازه�گیری بدون رتبه�بندی کرد. رتبه�بندی نظر مورد صفت اساس بر کم هزینه

خطا وجود ان ام بر تاکید برای �شود. م انجام ... و کارشناس ی نظر ، کم متغیر چند یا ی از

داد: شرح زیر صورت به توان م را RSS روش �نامند. م ٢ قضاوت رتبه�بندی را آن فرایند، این در

١Ranked set sampling

٢Judgment ranking
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�شوند. م گرفته نظر در جامعه از واحد n شامل ی هر مجموعه، n .١

�شوند. م مرتب بررس مورد صفت به نسبت مجموعه هر اعضای ، قضاوت رتبه�بندی از استفاده با .٢

�شود. م انتخاب دقیق اندازه�گیری برای ام i عضو ، (i = ١, . . . , n) ام i مجموعه از .٣

پارامترهای آورد. دست به rn حجم به دار رتبه مجموعه نمونه ی تا کرد رار ت بار r توان م را فرایند این

طرح در چند هر در که �کنیم م دقت �شوند. م نامیده چرخه۴ تعداد و مجموعه٣ حجم ترتیب به r و n

rn) آنها از بخش مورد در تنها واقع اندازه�گیری اما شده گرفته نظر در ای نمونه واحد rn٢ فوق،

�شود م موجب دار رتبه مجموعه نمونه در نهفته قضاوت رتبه�بندی از حاصل اطالع شود. م انجام واحد)

اساس بر (۵SRS) ساده �تصادف نمونه�گیری در خود معادل از طرح این در شده پیشنهاد آماری رویه�های

تحقیقات بر کامل مرور وولف(٢٠١٢) و (٢٠٠۴) اران هم و چن باشند. کاراتر سان، ی نمونه حجم

داده�اند. انجام نمونه�گیری طرح این در شده انجام

رویه�های کارای نتیجه در و قضاوت رتبه�بندی دقت تا شده پیشنهاد RSS طرح از مختلف گونه�های

میانه�ای دار رتبه مجموعه نمونه�گیری طرح�های به توان م جمله این از داد. افزایش را پیشنهادی آماری

ین میان (١٩٩٧) موتل کرد. اشاره (٧ERSS) ین کران دار رتبه مجموعه نمونه�گیری و (۶MRSS)

MRSS در ساده خط رگرسیون مدل پارامترهای برآورد کرد. مقایسه را SRS و MRSS طرح دو بین نمونه

معرف برآوردگرهای برخ برتری مسئله، این در شد. مطالعه اران(٢٠٠٩) هم و العودت توسط ERSS و

مقاله این در نیست. اثبات قابل نظری صورت به ساده، تصادف نمونه اساس بر آنها معادل به نسبت شده

مربعات کمترین برآودگرهای �کنیم. م بررس را برآوردگرها این رفتار کارلو، مونت روش از استفاده با

برآوردگرها این کارای �شوند. م معرف ٣ و ٢ های بخش در ERSS و MRSS های طرح در پارامترها

نتای که شده محاسبه سازی شبیه از استفاده با ساده تصادف نمونه�گیری در مشابه برآوردگرهای به نسبت

�شود. م بیان کل نتای و خالصه آخر، بخش در است. آمده ۴ بخش در آن

٣Set size

۴Cycle size

۵Simple random sampling

۶Median ranked set sampling

٧Extreme ranked set sampling
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میانه�ای رتبه�دار مجموعه نمونه�گیری ٢

ساده خط رگرسیون مدل

Yj = β٠ + β١xj + εj , j = ١, . . . , r,

E(Yj |Xj = xj) = ب) هستند. نامعلوم های پارامتر β١ و β٠ الف) آن در که یرید ب نظر در را

و صفر ین میان با نرمال توزی که هستند مستقل تصادف خطای جمالت ها εj ج) .β٠ + β١xj

ر آزمایش توسط که Xباشد توضیح متغیر مقادیر x١, . . . , xr کنید فرض دارند. σ٢ نامعلوم واریانس

نتیجه در و �شود م رار ت بار n = ٢m− آزمایش١ ، xj هر برای است. شده انتخاب

Yji = β٠ + β١xj + εji, (i = ١, . . . , n; j = ١, . . . , r)

بوده دشوار Y متغیر اندازه�گیری اگر هستند. متناظر خطای جمالت εji و بوده xj در Y متناظر مقادیر

جم برای مناسب روش MRSS اه آن باشد، تر آسان کم اطالع نوع از استفاده با آن بندی رتبه اما

از استفاده با Yj١, . . . , Yjn مقادیر منظور، این به . ((١٩٩٧) (موتل است Y متغیر از داده آوری

داده�های اساس بر �شود. م اندازه�گیری ، Yj(m) آنها، میانه فقط پایان در و شده مرتب قضاوت رتبه�بندی

رگرسیون مدل شده، آوری جم

Yj(m) = β٠ + β١xj + εj(m) (j = ١, . . . , r) (١)

است. εj١, . . . , εjn میانه εj(m) آن در که �سازیم م را

خطاها توزی ١.٢

نرمال توزی فرض با را (١) رگرسیون مدل پارامترهای توان م شد، مطرح که نمونه�گیری روش اساس بر

احتمال ال چ تاب ، Cm = (٢m−١)!
(m−١)!٢ تعریف با کرد. برآورد εji خطای جمالت برای N(٠, σ٢)

از عبارتست εj(m)

fεj(m)
(ε;σ٢) =

Cm
σ

[
Φ

(
ε

σ

)
Φ

(
−ε
σ

)]m−١

ϕ

(
ε

σ

)
, ε ∈ R.
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خطاهای ج) .E(εj(m)) = ٠ ب) است. متقارن صفر حول fεj(m)
(ε;σ٢) الف) داد نشان توان م

زیرا دارند ثابت واریانس εj(m)

V ar(εj(m)) = E(ε٢j(m))− E٢(εj(m)),

آن در که

E(ε٢j(m)) = σCm

∫ ∞

−∞

(
ε

σ

)٢[
Φ

(
ε

σ

)
Φ

(
−ε
σ

)]m−١

ϕ

(
ε

σ

)
dε.

داریم w = ε/σ متغیر تعویض از استفاده با

E(ε٢j(m)) = σ٢Cm

∫ ∞

−∞
w٢Φ(w)m−١Φ(−w)m−١ϕ(w)dw = σ٢Dm,

Dmمقداری که کنیم م دقت .Dm = Cm
∫∞
−∞ w٢Φ(w)m−١Φ(−w)m−١ϕ(w)dw آن در که

ادامه در که �کنند م مطرح را زیر قضیه (١٩٩٢) اران هم و آرنولد دارد. mبست به تنها و است ثابت

�شود. م استفاده آن از

توزی از تای n تصادف نمونه ی مرتب ,n:X١آماره�های X٢:n, ..., Xn:n فرضکنید قضیه�ی١.٢.

i = مقادیر همه برای و σij ≥ ٠ اه آن ، σij = Cov(Xi:n, Xj:n) اگر باشند. استاندارد نرمال

.
∑n
j=١ σij = ١ ، ١, ..., n

σmm = V ar(Xm:n) = Dm ≤ ١. �شود م نتیجه xj:m = εj(m) و i = j = m انتخاب با

متغیرهای j = ١,٢, ..., r ، Yj(m) همچنین، mاست. از نزول تابع Dm که �دهد م نشان ١ جدول

m انتخاب چند برای Dm مقادیر :١ جدول

m ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶

Dm ١ ٠٫۴۴٩ ٠٫ ٢٨٧ ٠٫ ٢١٠ ٠٫ ١۶٧ ٠٫ ١٣٧

با است برابر Yj(m) احتمال ال چ تاب ، j هر برای که طوری هستند مستقل تصادف

fYj(m)
(uj , β٠, β١, σ٢) =

Cm

σ [Φ(uj)]
m−١

[١− Φ(uj)]
m−١ϕ(uj),

از عبارتند Yj(m) واریانس و ین میان . uj = (Yj(m) − β٠ − β١xj)/σ آن در که

E(Yj(m)|xj) = β٠ + β١xj , V ar(Yj(m)|xj) = σ٢Dm.
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مربعات کمترین برآوردهای ٢.٢

مینیمم با �دهیم م نشان β̂١M و β̂٠M با را آنها که (١) مدل در β١ و β٠ مربعات کمترین برآوردگرهای

کردن

h١(β٠, β١) =
∑r
j=١(Yj(m) − β٠ − β١xj)٢

معادله دو و داده قرار صفر برابر را حاصل عبارات ، β١ و β٠ به نسبت گیری مشتق با �آیند. م دست به

داد نشان �توان م �کنیم. م حل همزمان را

β̂٠M = Y m − β̂١Mx, β̂١M =

∑r
j=١(xj − x)(Yj(m) − Y m)

Sxx
,

آن در که

x =
١
r

r∑
j=١

xj , Y m =
١
r

r∑
j=١

Yj(m), Sxx =
r∑
j=١

(xj − x)٢.

عبارتند آنها واریانس و بوده نااریب فوق برآوردگر دو �شود م ثابت شد، بیان که نتایج و فرض�ها اساس بر

از

V ar(β̂٠M ) = σ٢Dm

(١
r
+

x٢

Sxx

)
, V ar(β̂١M ) =

σ٢Dm

Sxx
.

کنید. مراجعه (٢٠٠٩) اران هم و العودت به فوق نتای اثبات برای

ین کران رتبه�دار مجموعه نمونه�گیری ٣

است: زیر شرح به شد معرف (١٩٩۶) اران هم و سماوی توسط که نمونه�گیری روش این

�شوند. م گرفته نظر در جامعه از واحد n شامل ی هر مجموعه، n .١

�شوند. م مرتب بررس مورد صفت به نسبت مجموعه هر اعضای ، قضاوت رتبه�بندی از استفاده با .٢

(عضو عضو آخرین یا صفت) مقدار کمترین با (عضو عضو اولین مجموعه، هر از گام، این در .٣

�شود. م انتخاب دقیق گیری اندازه برای صفت) مقدار بیشترین با

ر آزمایش توسط قبل از که Xباشند توضیح متغیر مقادیر x٢١, . . . , x٢r و x١١, . . . , x١r فرضکنید

رار ت n فرد دفعات تعداد به آزمایش ، xij(i = ١,٢; j = ١, . . . , r) هر برای است. شده تعیین
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باشد. سان ی MRSS روش با �شوند م قضاوت رتبه�بندی آن اعضای که ای مجموعه حجم تا �شود م

روش از استفاده با که باشد پاس متغیر شده اندازه�گیری مقادیر Yj(i)(i = ١,٢; j = ١, . . . , r) اگر

رگرسیون مدل اه آن است، آمده دست به ERSS

Yj(i) = β٠ + β١xij + εj(i) (i = ١,٢; j = ١, . . . , r) (٢)

ماکسیمم و مینیمم با مشاهده از ام j رار ت ترتیب به Yj(٢) و Yj(١) آن در که �گیریم �م �نظر در را

هستند. متناظر خطای جمالت εj(٢) و εj(١) همچنین است. نمونه�گیری طرح این در پاس متغیر مقدار

ال چ تاب دارای و هم از مستقل εj(١) تصادف خطاهای

f١(ε) = n

[
١− Φ

(
ε

σ

)]n−١

ϕ

(
ε

σ

)
١
σ

ε ∈ R,

ال چ تاب دارای و هم از مستقل εj(٢) تصادف خطاهای و

f٢(ε) = n

[
Φ

(
ε

σ

)]n−١

ϕ

(
ε

σ

)
١
σ

ε ∈ R

که E(εj(١)) = −E(εj(٢)) = µσ نتیجه در و εj(١)
d
= −εj(٢) نرمال، ال چ تقارن به بنا هستند.

آن در

µ = n

∫ ∞

−∞
w[١− Φ(w)]n−١ϕ(w)dw.

دید �توان م آسان به همچنین

V ar(εj(١)) = V ar(εj(٢))

= σ٢
∫ ∞

−∞

ε٢

σ٢
n

[
Φ

(
ε

σ

)]n−١

ϕ(
ε

σ
)
١
σ
dε− µ٢σ٢.

داریم w = ε/σ متغیر تعویض از استفاده با

V ar(ϵj(١)) = σ٢
∫ ∞

−∞
nw٢[Φ(w)]n−١ϕ(w)dw − µ٢σ٢

= σ٢D∗
m,

. D∗
m ≤ ١ �شود م نتیجه ١ قضیه از و D∗

m =
∫∞
−∞ nw٢[Φ(w)]n−١ϕ(w)dw − µ٢ آن در که

مینیمم با �دهیم، م نشان β̂١E و β̂٠E با را آنها که ، (٢) مدل در β١ و β٠ مربعات کمترین برآوردگرهای
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کردن

h٢(β٠, β١) =
٢∑
i=١

r∑
j=١

ε٢j(i)

و β٠ به نسبت فوق عبارت مشتق دادن قرار صفر برابر از حاصل اه دست منظور، این به �آیند. م دست به

چون �کنیم. م حل را β١

h٢(β٠, β١) =
r∑
j=١

(Yj(١) − β٠ − β١x١j)
٢ +

r∑
j=١

(Yj(٢) − β٠ − β١x٢j)
٢

داد نشان �توان م

β̂٠E = Y − β̂١Ex, β̂١E =

∑٢
i=١
∑r
j=١(xij − x)(Yj(i) − Y )∑٢
i=١
∑r
j=١(xij − x)٢

,

آن در که

x =
١
٢r

r∑
j=١

(x١j + x٢j), Y =
١
٢r

r∑
j=١

(Yj(١) + Yj(٢)).

�شود م ثابت همچنین هستند. نااریب برآوردگر دو این شده، بیان فرض�های تحت

V ar(β̂١E) =
σ٢D∗

m∑٢
i=١
∑r
j=١(xij − x)٢

.

طرح�های در مشابه برآوردگرهای با ای مقایسه قابل فرم و بوده پیچیده V ar(β̂٠E) که است ذکر به الزم

�کنیم. م صرفنظر آن بیان از لذا ندارد. ر دی

طرح�هایمختلف بین مقایسه ۴

�ها کارای ١.۴

ی از استفاده با و سان ی نمونه حجم اساس بر برآوردگرها که �کنیم م فرض طرح، دو هر بین مقایسه در

کمترین برآوردگر β̂iS (i = ٠,١) کنید فرض اند. شده محاسبه توضیح متغیر مقادیر از ثابت مجموعه

حجم به ای نمونه اساس بر آنها واریانس و بوده نااریب β̂١S و β̂٠S دانیم م باشد. SRS در βi مربعات

از عبارتند r

V ar(β̂٠S) = σ٢
[
١
r
+

x٢

Sxx

]
, V ar(β̂١S) =

σ٢

Sxx
,
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RE١ با را آن که β̂٠S به نسبت β̂٠M کارای �شود. م تعریف ٢.٢ بخش زیر همانند Sxx و x آن در که

با است برابر �دهیم م نشان

RE١ =
V ar(β̂٠S)

V ar(β̂٠M )
=

١
Dm

. (٣)

MRSS برآوردگرهای بنابراین، Dm ≤ ١ چون است. فوق کمیت برابر نیز β̂١S به نسبت β̂١M کارای

اثبات قابل ریاض صورت به β̂٠S از β̂٠E بودن کاراتر گفتیم که همانطور هستند. کاراتر SRS به نسبت

از استفاده با مقاله این در ردند. ن مطالعه را برآوردگر این رفتار (٢٠٠٩) اران هم و العودت و نیست

کارلو، مونت سازی شبیه

RE٢ =
V ar(β̂٠S)

V ar(β̂٠E)
(۴)

با است برابر �دهیم م نشان RE٣ با را آن که β̂١S به نسبت β̂١E کارای �کنیم. م برآورد را

RE٣ =
V ar(β̂١S)

V ar(β̂١E)
=

١
D∗
m

. (۵)

خط شیب و مبدا از عرض برآوردگرهای کارای نهایتا است. β̂١S از کاراتر نیز β̂١E که است واض

عبارت به �دهیم. م نشان RE۵ و RE۴ با را ERSS در مشابه برآوردگر به نسبت MRSS در رگرسیون

ر، دی

RE۴ =
V ar(β̂٠E)

V ar(β̂٠M )
(۶)

و

RE۵ =
V ar(β̂١E)

V ar(β̂١M )
=
D∗
m

Dm
. (٧)

به کار این بعد بخش زیر در که است نشده انجام نیز فوق کارای دو برآورد مورد در ای مطالعه کنون تا

�شود. م انجام سازی شبیه کم

سازی شبیه ٢.۴

نمونه�های حجم و m = ٢,٣,۴,۵ برای را قبل بخش زیر در شده معرف �های کارای قسمت، این در

بوده مجموعه حجم برابر n = ٢m − ١ که �شویم م یادآور �کنیم. م برآورد N = ١٠,٢٠,٣٠ کل
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دقیق صورت به پاس متغیر که است واحدهای تعداد N همچنین است. فرد عددی گفتیم آنچه بنابر که

�باشد. م N = ٢r ، ERSS در Nو = r ، MRSS در مثال عنوان به �شود. م اندازه�گیری آنها مورد در

مقادیر است کاف منظور این به است. محاسبه قابل دقیق صورت به RE۵ و RE٣ ، RE١ �های کارای

کارای دو کنیم. زین جای (٧) و (۵) ، (٣) روابط در و محاسبه عددی رال�گیری انت با ∗Dرا
m Dmو

ساده�ای خط رگرسیون مدل �شوند. م برآورد زیر صورت به کارلو مونت روش از استفاده با RE۴ و RE٢

آن در که یرید ب نظر در را

Y = ٠٫۵+ x+ ε. (٨)

همچنین، هستند. ١ و ٠٫۵ ترتیب به رگرسیون خط شیب و مبدا از عرض واقع مقادیر ر، دی عبارت به

مقدار به توجه با توضیح متغیر مقادیر است. استاندارد نرمال توزی دارای خطا جمله که �کنیم م فرض

�شود. م انجام ١٠ در پایان و ١ از شروع با ، [١,١٠] بازه از برابر های فاصله با اعداد انتخاب با ، N

٢٠٠٠٠ ، N و m ترکیب هر برای . x = ١,٢, . . . ,٩,١٠ داریم ، N = ١٠ برای مثال، عنوان به

نمونه تولید در �کنیم. م تولید (٨) مدل مبنای بر ERSS و MRSS ، SRS طرح�های از ی هر در نمونه

آماره�های یعن �دهد. نم رخ قضاوت رتبه�بندی فرایند در خطای هی �کنیم م فرض دار، رتبه مجموعه

خط مبدا از عرض برآوردگر نمونه، هر از استفاده با هستند. دقیق مرتب آماره�های همان قضاوت مرتب

متناظر مقدار ٢٠٠٠٠ از استفاده با طرح هر در را برآوردگر این واریانس سپس، �شود. م محاسبه رگرسیون

، SRS در مثال �کنیم. م برآورد آن

V̂ ar(β̂٠S) =
١

٢٠٠٠٠

٢٠٠٠٠∑
i=١

(β̂i٠S − β̂٠S)
٢

برآوردهاست. این ین میان β̂٠S و شده، شبیه�سازی نمونه امین i از β٠(= ٠٫۵) برآورد β̂i٠S آن در که

است. برآورد قابل (۶) و (۴) روابط در ها واریانس برآورد زین جای با RE۴ و RE٢ کارای دو اکنون،

بدان این هستند. ی از بزرگتر مقادیر همه که �شود م مالحظه �دهد. م نشان را حاصل نتای ،٢ جدول

SRS به نسبت ERSS و MRSS های طرح در پارامترها برآورد سان، ی نمونه حجم اساس بر که معناست

نظری طور به است. کاراتر ERSS به نسبت MRSS طرح همچنین، است. انجام قابل بیشتری دقت با

تایید عددی محاسبات با نیز RE۵ مورد در موضوع این اما هستند ی از بزرگتر RE٣ و RE١ �دانیم م

روند ، m افزایش با شده گزارش کارای پن از ی هر مقادیر ، N ثابت نمونه حجم برای �شود. م

در تاثیری (r) ها چرخه تعداد دید توان م (٧) و (۵) ، (٣) روابط ل ش به توجه با دارد. صعودی
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وجود نیز SRS و RSS طرح دو بین جامعه ین میان برآورد مقایسه در ویژگ این ندارد. کارای مقادیر

این مقادیر در ناچیز تفاوت و بوده برقرار RE۴ و RE٢ مورد در مشابه خاصیت �رسد م نظر به دارد.

است. کارلو مونت سازی شبیه از ناش مختلف) های N و ثابت m (برای کارای دو

شده برآورد یا دقیق نسب کارای مقادیر :٢ جدول
m

N RE ٢ ٣ ۴ ۵

١٠ RE١ ٢٫ ٢٢٩ ٣٫ ۴٨۶ ۴٫ ٧۵٢ ۶٫ ٠٢٠

RE٢ ١٫ ٧٩٩ ٢٫ ٢٠۴ ٢٫ ۵١٨ ٢٫ ٧۵٩

RE٣ ١٫ ٧٨٧ ٢٫ ٢٣۴ ٢٫ ۵۵٢ ٢٫ ٧٩٨

RE۴ ١٫ ٢٣٣ ١٫ ۵۴۴ ١٫ ٨۵٧ ٢٫ ١۴٨

RE۵ ١٫ ٢۴٧ ١٫ ۵۶٠ ١٫ ٨۶٢ ٢٫ ١۵١

٢٠ RE١ ٢٫ ٢٢٩ ٣٫ ۴٨۶ ۴٫ ٧۵٢ ۶٫ ٠٢٠

RE٢ ١٫ ٧۵۵ ٢٫ ٢٣٧ ٢٫ ۵٧٩ ٢٫ ٧٣٢

RE٣ ١٫ ٧٨٧ ٢٫ ٢٣۴ ٢٫ ۵۵٢ ٢٫ ٧٩٨

RE۴ ١٫ ٢۶١ ١٫ ۵۴٨ ١٫ ٨۶۶ ٢٫ ١٧١

RE۵ ١٫ ٢۴٧ ١٫ ۵۶٠ ١٫ ٨۶٢ ٢٫ ١۵١

٣٠ RE١ ٢٫ ٢٢٩ ٣٫ ۴٨۶ ۴٫ ٧۵٢ ۶٫ ٠٢٠

RE٢ ١٫ ٨٠٠ ٢٫ ٢٠٩ ٢٫ ۵٨١ ٢٫ ٧٩٠

RE٣ ١٫ ٧٨٧ ٢٫ ٢٣۴ ٢٫ ۵۵٢ ٢٫ ٧٩٨

RE۴ ١٫ ٢٣٨ ١٫ ۵۴٧ ١٫ ٨٣١ ٢٫ ١۶۴

RE۵ ١٫ ٢۴٧ ١٫ ۵۶٠ ١٫ ٨۶٢ ٢٫ ١۵١

نتیجه�گیری ۵

میانه�ای رتبه�دار مجموعه نمونه�گیری اساس بر را ساده خط رگرسیون مدل پارامترهای برآورد مقاله، این در

دو هر در رگرسیون خط مبدا از عرض و شیب برآوردگرهای �دهد م نشان نتای کردیم. مطالعه ین کران و

نمونه�گیری همچنین، دارند. کمتری واریانس ساده تصادف نمونه�گیری در متناظر برآوردگرهای از طرح

است. کاراتر ین کران به نسبت میانه�ای رتبه�دار مجموعه
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مفصل براساستاب رگرسیون مدل�های
دوست نظام جاوید عاطفه ، نوقاب جباری هادی

ایران مشهد، مشهد، فردوس اه دانش آمار، گروه

وابست که تابع کردن پیدا ، رگرسیون مدل�های جمله از وابست مدل�های تحلیل و تجزیه در یده: چ

کناری رفتار به تاب این در وابست دارد. اهمیت دهد، نشان را توضیح متغیر�های و پاس متغیر بین

این� در ندارد، بست کناری�ها به وابست مفصل تاب در چون است. مربوط آن�ها توأم رفتار و متغیر�ها

�شود. م ارائه مفصل تاب طریق از ر دی ی از وابست نوع دو این ساختن جدا برای روش مقاله

.FGM مفصل مفصل، رگرسیون مفصل، تاب کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

سال به تاریخ نظر از که است وسی کاربرد�های با آماری روش�های از ی رگرسیون تحلیل و تجزیه

تسهیل برای اخیر سال�های در �گردد. م باز (١٩٩٨) گالتون فرانسیس پژوهش فعالیت�های و ١٨٧۵

در مؤلفین از برخ است. شده استفاده است، بارزی �های ویژگ دارای که مفصل تاب از رگرسیون تحلیل

اران هم و نیل م ،(٢٠٠۴) چروبین از: عبارتند داده�اند انجام تحقیقات مفصل رگرسیون زمینه در که

برای مفید بسیار مرج ی (٢٠٠۶) نلسن کتاب همچنین و ،(٢٠٠٨) اران هم و کولیف ،(٢٠٠۵)

�باشد. م وابست و مفصل

است صورت این به رگرسیون مدل ساختار است. متغیر چند بین رابطه تشخیص روش، این اصل ایده

�شود. م گرفته نظر در مرتبط (Xn, ..., X١) مستقل متغیر چند با (Y ) پاس یا وابسته متغیر ی که

در است. ارتباط در مستقل متغیر�های با ونه چ پاس متغیر توزی کنیم تعیین که است این اصل مساله

به مقاله ساختار �کنیم. م تعریف را مفصل رگرسیون تاب ، شرط توزی تاب مفهوم بر یه ت با مقاله این

است: زیر شرح
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رگرسیون تاب مفصل، رگرسیون تاب �های ویژگ اولیه، مفاهیم و تعاریف بیان از پس دوم بخش در

تجزیه در را مفصل از استفاده با برآورد روش سوم بخش در کنیم. م بیان را مثال ی همچنین و خط

�کنیم. م بیان مثال ی ذکر با رگرسیون وتحلیل

اولیه مفاهیم تعاریفو ١.١

F توام توزی تاب و H و G کناری توزی تواب با ترتیب به پیوسته، متغیرهای Y و X �کنیم م فرض

و است (٠,١) روی نواخت ی توزی دارای V = H(Y ) و U = G(X) آن�گاه باشند. C مفصل و

است. C مفصل آن�ها توام توزی

C مفصل و [٠,١] روی نواخت ی کناری �های توزی دارای (U, V ) تصادف بردار اگر تعریف١.١.

rcنشان (u) با را آن و �شود م نامیده U روی V مفصل رگرسیون تاب Ec [V | U = u] آن�گاه باشد،

�دهیم. م

�کنیم: م ذکر اینجا در شد، خواهد استفاده ادامه در که را (٢٠٠۴) چروبین ته ن چند

است: زیر صورت به Cu (v) یعن U = u شرط به V شرط توزی تاب -١

P(V ≤ v | U = u) =
∂C(u, v)

∂u
= Cu(v) (١)

: با است برابر X = x شرط به Y شرط توزی تاب -٢

P(Y ≤ y | X = x) = P(V ≤ H(y) | U = G(x))

=
∂C(u, v)

∂u
|u=G(x),v=H(y)

= Cu(v) |u=G(x),v=H(y) (٢)

است: زیر صورت به U روی V مفصل رگرسیون تاب -٣

E [Vu] = rC(u) = ١−
∫ ١

٠
Cu(v)dv (٣)
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است: زیر صورت به X روی Y رگرسیون تاب -۴

E [Y | X = x] = ŷ = H [−١]
(
١−

∫ ١

٠
Cu(v)dv

)

= H [−١] (rC(G(x))) (۴)

صعودی اکیداً تبدیل هر که است ذکر شایان است. Y تصادف متغیر توزی تاب وس Hمع [−١] آن در که

تاثیری Y و X توام توزی رفتار بر ه این بدون داد، خواهد تغیر را حاشیه�ای توزی Y و X از نوا ی و

باشد. داشته

: بنابراین باشد، (٣) رابطه مطابق rC(u) و مفصل ی C کنید فرض .١.١ گزاره

آن�گاه: C٠(u, v) = uv اگر الف)

r٠(u) =
١
٢

آن�گاه: C+(u, v) =M(u, v) = min {u, v} اگر ب)

r+(u) = rM (u) = u

آن�گاه: C−(u, v) =W (u, v) = max {u+ v − ١,٠} اگر ج)

r−(u) = rW (u) = ١− u

داریم: u ∈ (٠,١) هر ازای به پس C٠(v) =
∂C٠(u,v)

∂u = v ه این از الف) برهان.

r٠(u) = ١−
∫ ١

٠
C٠(v)dv = ١−

∫ ١

٠
vdv = ١− ١

٢ =
١
٢

در و C+
U (v) =

∂C+(u,v)
∂u =


٠ ; v ≤ u

١ ; v > u

بنابراین: ، C+(u, v) =


v ; v ≤ u

u ; v > u

چون ب)

نتیجه:

r+(u) = rM (u) = ١−
∫ ١

٠
C+(v)dv = ١−

∫ ١

u

١dv = ١− ١+ u = u
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پس: C−(u, v) =


٠ ; v ≤ ١− u

u+ v − ١ ; v > ١− u

فرض، به توجه با ج)

C−
U =

∂C−(u, v)

∂u
=


٠ ; v ≤ ١− u

١ ; v > ١− u

نتیجه: در و

r−(u) = ١−
∫ ١

٠
C−(v)dv = ١−

∫ ١

١−u
١dv = ١− (١− (١− u)) = ١− u

□

رگرسیونخط تاب ٢

ضریبهمبست همچنین �دهیم. م قرار بررس مورد مثال ی ارائه با را خط رگرسیون بخشتاب این در

: یعن دارند، خط رگرسیون تاب که باشد مفصل�های کالس Ct کنید فرض �کنیم. م محاسبه را پیرسون

Cι =
{
C : I٢ → I, rc(u) = α+ βu

}
صورت به rC(u) اگر فقط و اگر (C ∈ Cι) است، خط رگرسیون تاب دارای C مفصل قضیه�ی١.٢.

باشد. rC(u) = ١−β
٢ + βu یا rC(u) = α+ (١− ٢α)u

ه: این از برهان.

rC(u) = ١−
∫ ١

٠

∂C(u, v)

∂u
dv = α+ βu

�شود: م نتیجه

∂

∂u

∫ ١

٠
C(u, v)dv = ١− α− βu
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راحت به ١ ·٢ قضیه شبیه کرد. اثبات �توان م را قضیه این راحت به معادله طرفین از گیری رال انت با و

□ کرد. اثبات را بعدی قضیه �توان م

پیرسون همبست ضریب آن�گاه باشد، خط رگرسیون تاب دارای C مفصل اگر .٢.٢ قضیه�ی

�باشد. م rC(u) = ١−ρC
٢ + ρCu با برابر مفصل رگرسیون تاب و است ρC = ١− ٢α

�گیریم: م نظر در زیر صورت به را FGM مفصل�های خانواده از C مفصل .١.٢ مثال

C(u, v) = uv [١+ θ(١− u)(١− v)]

پس: ∂C(u,v)
∂u = vθ − v٢θ − ٢uvθ + ٢uv٢θ + v چون . θ ∈ [−١,١] آن در که

rC(u) = ١−
∫ ١

٠
Cu(v)dv = ١−

∫ ١

٠

∂C(u, v)

∂u
dv

=

∫ ١

٠
(١+ θ − ٢uθ)vdv +

∫ ١

٠
v٢(θ + ٢uθ)dv

= ١− ٣+ θ − ٢uθ
۶ =

٣− θ

۶ +
θ

٣u

زیر صورت به شده اصالح مفصل رگرسیون تاب ، α = ٣−θ
۶ خط رگرسیون تاب کل فرم با مقایسه با

است:

rC(u) = α+ (١− ٢α)u

داریم: مثال این در ρC = ١− ٢α این�که از و

ρC = ١− ٢٣− θ

۶ =
θ

٣

رگرسیون وتحلیل تجزیه در مفصل از استفاده با برآورد ٣

حاشیه�ای توزی تواب بین وابست از آن درجه که باشد، پارامترها� از بردار ی شامل �تواند م مفصل تاب

متغیر�های از بردار ی توسط �توان م را حاشیه�ای توزی هر رگرسیون زمینه در �شود. م گرفته متغیره ت

C(·, ·; θ)مناسب مفصل ( ٢٠٠٩ پایوا، کولیفو ) انتخاب توسط حاصله برآورد مشخصکرد. کم
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در که است. F٢(y٢ | x٢, β٢) و F١(y١ | x١, β١) حاشیه�ای �های توزی و θ پارامتر�های از برداری که

درستنمای روش�های طبق سپس هستند. مجهول پارامتر�های β٢ و β١ و کم متغیر�های x٢ و x١ آن�ها

داریم: زیر به�صورت را توام توزی تاب کردن، استاندارد و ماکسیمم

F (y١, y٢ | x١, x٢, β١, β٢) = C(F١(y١ | x١, β١), F٢(y٢ | x٢, β٢); θ).

از: است عبارت آن ال چ تاب ،Θ = (β١, β٢, θ) پارامتر�های از بردار ی برای

f(y١i, y٢i,Θ) = c(F١(y١i, β١), F٢(y٢i, β٢), θ)f١(y١i, β١)f٢(y٢i, β٢). (۵)

باشند: زیر به�صورت نمای توزی دارای y٢i و y١i حاشیه�ای تواب کنید فرض .١.٣ مثال

باشد: زیر نحوه به FGM خانواده از C مفصل فرضکنید و Y٢i ∼ exp(β٢) Y١iو ∼ exp(β١)

C(u, v; θ) = uv + θu(١− u)(١− v) θ ∈ [−١,١]

مفصل ال چ تاب و

c(u, v; θ) = ١+ θ(١− ٢u)(١− ٢v) (۶)

داریم: (۵) فرمول باشد.طبق

f(y١i, y٢i, θ, β١, β٢) = β١e
−β١y١i · β٢e−β٢y٢i · c(F١(y١i, β١), F٢(y٢i, β٢), θ)

�گیریم: م نتیجه (۶) رابطه از استفاده با

f(y١i, y٢i, θ, β١, β٢) =

β١β٢e−β١y١i−β٢y٢i
[
١+ θ

(
١− ٢

(
١− e−β١y١i

)) (
١− ٢

(
١− e−β٢y٢i

))]
.

�توان م است، τX,Y = ٢θ
٩ این�که به توجه با کنیم. برآورد را θ و β٢، β١ پارامترهای �خواهیم م حال

کرد: برآورد زیر به�صورت را θ

θ̂ =
٩
٢ τ̂
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داریم: بنابراین

f(y١i, y٢i, θ, β١, β٢) =

β١β٢e−β١y١i−β٢y٢i
[
١+ θ̂

(
١− ٢

(
١− e−β١y١i

)) (
١− ٢

(
١− e−β٢y٢i

))]
.

بنابراین کنیم. برآورد را βو٢ β١ پارامترهای �خواهیم م ماکسیمم درستنمای روش از استفاده با حال

داریم:

L(β١, β٢) = Σni=١ln(f
{
y١i, y٢i, θ̂, β١, β٢)

}
)

= Σni=١

{
lnβ١ + lnβ٢ − β١y١i − β٢y٢i + ln

[
١+ θ̂

(
١− ١)٢− e−β١y١i)

) (
١− ١)٢− e−β٢y٢i)

)]}
.

�گیریم: م مشتق β١ به نسبت حال

∂L(β١, β٢)

∂β١
= Σni=١

∂ln(f)

∂β١

آن: در که

Σni=١
∂ln(f)

∂β١
= Σni=١[

β٢e−β١y١−β٢y٢ − β١β٢e−β١y١−β٢y٢y١
(
١+ θ̂

(
−١+ ٢e−β١y١

) (
−١+ ٢e−β٢y٢

))
β١β٢e−β١y١−β٢y٢

(
١+ θ̂ (−١+ ٢e−β١y١) (−١+ ٢e−β٢y٢)

)
−

٢β١β٢e−β١y١−β٢y٢ty١e−β١y١
(
−١+ ٢e−β٢y٢

)
β١β٢e−β١y١−β٢y٢

(
١+ θ̂ (−١+ ٢e−β١y١) (−١+ ٢e−β٢y٢)

) ].
است. β١ مشابه نیز β٢ به نسبت درستنمای تاب اریتم ل مشتق است متقارن توزی این�که به توجه با

شود: حل زیر معادالت اه دست باید β٢ و β١ پارامترهای برآورد برای بنابراین
Σni=١

∂ln(f)
∂β١

= ٠

Σni=١
∂ln(f)
∂β٢

= ٠
(٧)

صفحه از را داده�ها مثال این در �گیریم. م ار ب را ١ · ٣ مثال نتای عددی، مثال ی ارایه با حال

١٣٩٠ سال دوم ماهه شش از روز هر در که این�صورت به کرده�ایم آوری جم خراسان روزنامه اقتصادی

مد نیز هفته هر در دالر نرخ مقدار کمترین و مقدار بیشترین و است شده استخراج ریال برحسب دالر نرخ

واریانس و ١٫٠٢٣ ین میان با (y١) دالر نرخ بیشترین از مشاهده زوج ٢٠٠ شامل داده�ها است. نظر
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است. واریانس١٫٢۶٢ ١٫١٢١و ین میان با (y٢) دالر نرخ کمترین و ٠٫٩٨٧

p − value = با y١ متغیر برای کلموگروف-اسمیرنوف برازش وی نی آزمون از استفاده با ابتدا

پارامتر با نمای توزی دارای متغیر دو هر که �شود م مالحظه p−value = ٠٫۵٣۵۶ با y٢ ٠٫٩٧۵٣و

(٠٫٠١١۴۵٧٢٩) کندال ،(٠٫٠٣٩۵۵۴۴۴) پیرسون ضرایبهمبست مقادیر همچنین هستند. ی

بنابراین است، داده مجموعه دو این بین در ضعیف وابست بر تاییدی (٠٫٠١٧٨٣۵۴۵) اسپیرمن و

(gofCopula) برازش وی نی آزمون انجام با همچنین است. مناسب داده�ها این برای FGM مفصل

پارامتر با FGM مفصل که �شود م مشخص p− value = ٠٫٩٨۶۵ با ،R در (copula) ی پ در

است. مناسب داده�ها برای θ

θ̂ = ٠٫٠۵۵٨٩٩٠٢

کرد: برآورد زیر به�صورت را β٢ و β١ پارامترهای �توان م (٧) اه دست حل با راحت به بنابراین

β̂١ = ٠٫٩٧۶۴۴۴٩

β̂٢ = ٠٫٨٩١٨۵٣۶.
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——————————————————————————

دادههای در غیرخط آمیخته اثرات با آماری مدلهای بررس
ین دمسن

رضاپور محسن ، پورموس رضا ، دهفارس جعفری لیال

ایران کرمان، کرمان، باهنر شهید اه دانش کامپیوتر، و ریاض ده دانش آمار، گروه

سان ی آماری واحدهای روی رر م اندازهگیریهای که زمینههای در آمیخته اثرات مدلهای یده: چ

شوند، م انجام وابسته آماری واحدهای شامل خوشههای در اندازهگیریها که جای یا ( طول (مطالعهی

تصادف اثرات برای نرمال توزی وجود اساس فرض غیرخط آمیخته اثرات با مدلهای در هستند. مفید

نیست مناسب فرضیه این باشد، موجود دادهها میان در پرت دادهی که صورت در اما است خطا جمالت و

کرد. استفاده ین دمسن و زین جای های توزی از بایست و

دادههای ، تصادف اثرات نرمال، مقیاس آمیخته های توزی آمیخته، اثرات با مدل کلیدی: واژه�های

پرت. نقاط ، طول

مقدمه ١

است. پزش و محیط کشاورزی، ، بیولوژی کاربردهای در ضروری مسئلهای طول دادههای آنالیز

دادههای چنین آنالیز برای غیرخط و خط آمیخته اثرات با مدلهای چارچوب در قبال زیادی روشهای

١NLMEM کنید). رجوع (٢٠٠۴) و دمیدن و (١٩٩۵) گیلتینان و دیویدین (به شدهاند پیشنهاد

مستقل متغیرهای و زمان به وابسته پاس متغیر بین آنها در که هستند آمیختهای اثرات با مدلهای

غیرخط آمیخته اثرات با مدلهای معرف به مقاله این در دارد. وجود غیرخط رابطهی زمان به وابسته

١Nonlinear mixed effects models.
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چند نرمال مقیاس آمیخته توزی معرف به مطالعه این دوم بخش راستا، این در پردازیم. م کاربردشان و

پارامترهای برآورد سپس و ین دمسن های توزی در غیرخط آمیخته اثرات با مدلهای سوم بخش و متغیره

ادامه در است. شده پرداخته SAEM وریتم ال از استفاده با درستنمای ماکزیمم روش براساس مدل این

در مدل این کاربرد سپس و آن پارامترهای برآورد و -استیودنت/اسلش ت خط غیر آمیخته اثرات مدل

پرداختهایم. نتیجهگیری و بحث به پایان در و است شده داده نشان مثال ی قالب

متغیره چند مقیاسنرمال آمیخته توزی ٢

شود. م معرف متغیره چند نرمال مقیاس آمیخته توزی بخش این در

نرمال مقیاس آمیخته توزی Rmدارای در Y تصادف بردار ((١٩٧۴) مالوز٣ و (اندریوز٢ تعریف١.٢.

توزی تاب H و (m ×m) مثبت معین متقارن ماتریس ی ΛΛΛ و µµµ ∈ Rm پارامترهای با متغیره چند

باشد: زیر صورت به y ال چ تاب اگر ،H(٠) = ٠ که طوری به است، بعدی ی احتمال

f(y) =
∫ +∞

٠
ϕm(y;µµµ, κ−١ΛΛΛ) dH(κ)

= |٢πΛΛΛ|−١/٢
∫ +∞

٠
κm/٢exp

{
−١
٢κD

٢
}
dH(κ). (١)

،ΛΛΛ و µµµ پارامترهای با m-بعدی نرمال ال چ تاب ϕm(.;µµµ,ΛΛΛ) آن در که

نماد با اه آن باشد، (١) رابطهی ال چ تاب دارای Y اگر است. D٢ = (y−µµµ)
T
ΛΛΛ−١(y − µµµ)

SMNm(µµµ,ΛΛΛ;H) باشد، Hتباهیده آمیخته توزی تاب که وقت شود. م داده SMNm(µµµ,ΛΛΛ;H)نشان

است. نرمال توزی ی

است: زیر تصادف نمایش دارای (١) رابطهی در ۴SMN توزی تاب .٢.٢ قضیه�ی

Y d
= µµµ+ κ−١/٢Z, (٢)

پارامتر بردار یا عدد ی ν و است κ ∼ H(ν) ی آمیخته متغیر از مستقل Z ∼ Nm(٠,ΛΛΛ) آن در که

است. حقیق

٢Andrews

٣Mallows

۴Scale mixtures of normal.
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□ شود. م انجام اثبات کل احتمال قانون از استفاده و κ روی Y کردن شرط با برهان.

بیزی نمایش و مراتب سلسله عبارت است، (٢) رابطهی توزی ی کننده بیان که ر دی ل ش .٣.٢ لم

است: زیر

Y|κ ∼ Nm(µµµ, κ−١ΛΛΛ),

κ ∼ H(ν). (٣)

ین سن دم های توزی در غیرخط آمیخته اثرات با مدلهای ٣

های توزی در مدلها این کاربرد سپس شود، م معرف غیرخط آمیخته اثرات مدل ابتدا بخش این در

کنید). رجوع (٢٠١٢) اران هم و مزا به بیشتر جزئیات مطالعه (برای شود م بیان ین دمسن

و i موضوع برای پاس بردار ی Yi = (Yi١, ..., Yini)
T کنید فرض تعریف١.٣.

ی شامل غیرخط حقیق بردار مشتقپذیر تاب ی fi(zi,ϕϕϕi) = (f(zi١, ϕi), ..., f(zini , ϕi))
T

آمیخته اثرات با مدل اه آن باشد. zi کم متغیرهای بردار ی و ϕϕϕi آمیخته اثرات پارامتر حقیق بردار

شود: بیان زیر صورت به تواند م غیرخط

Yi = fi(zi,ϕϕϕi) + εεεi, i = ١, ..., n, (۴)

است: زیر صورت به ϕϕϕi آمیخته اثرات پارامتر مدلسازی و

ϕϕϕi = Aiβββ + Bibi, bi
ind∼ Nq(٠,ΓΓΓ),

به وابسته احتماال که هستند r × q و r × p اندازههای با معلوم طرح ماتریسهای Bi و Ai آن در که

q-بعدی بردار bi و ثابت اثرات از p-بعدی بردار βββ هستند، کم متغیرهای مقادیر بعض و موضوع

γγγ = (γ١, ..., γk)T بردار با که است مثبت معین ماتریس ی ΓΓΓ = ΓΓΓ(γγγ) و است تصادف اثرات از

توزی دارای و مستقل ها εεεi است. گروه درون خطاهای از ni-بعدی بردار εεεi و است شده ساخته

شدهاند. فرض ها bi از مستقل و هستند Nni(٠, σ٢Ini)

اما است، خطا جمالت و تصادف اثرات برای نرمال توزی وجود اساس فرض NLME مدلهای در

های توزی از بایست و نیست مناسب فرضیه این باشد، موجود دادهها میان در پرت دادهی که صورت در
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به متعلق که گیرند م قرار مطالعه مورد ین دمسن های توزی خانواده کرد. استفاده ین دمسن و زین جای

. ... و اسلش و -استیودنت ت توزی مانند باشند، (SMN) نرمال مقیاس آمیخته های توزی خانوادهی

چند نرمال توزی ،(۴) رابطهی در غیرخط آمیخته اثرات با مدل در نرمال فرضیات جای به بنابراین

پرت دادههای بررس برای که کنیم، م زین جای متغیره چند نرمال مقیاس آمیخته توزی با را متغیره

آید: م دست به زیر صورت به مدل بنابراین است. مناسب

Yi|ϕϕϕi
ind∼ SMNni(fi(zi,ϕϕϕi), σ٢Ini ;H١),

ϕϕϕi
ind∼ SMNr(Aiβββ,BiΓΓΓBiT ;H٢), i = ١, ..., n. (۵)

کرد: بازنویس زیر مراتب سلسله ل ش به را (۵) مدل توان م (٢) تصادف عبارت از استفاده با

Yi|ϕϕϕi, κi
ind∼ Nni(fi(zi,ϕϕϕi), κi−١σ٢Ini),

ϕϕϕi|τi
ind∼ Nr(Aiβββ, τi−١BiΓΓΓBiT ),

κi
ind∼ H١(ν), τi

ind∼ H٢(η), i = ١, ..., n, (۶)

شدهاند. فرض مستقل متقابال τi و κi و هستند آمیخته توزی پارامتر حقیق بردار یا عدد η و ν آن در که

درستنمای اساسروشماکزیمم بر پارامترها برآورد ۴

های توزی با را غیرخط آمیخته اثرات با مدل پارامترهای (ML) درستنمای ماکزیمم بخشبرآورد این در

دهیم. م ارائه SAEM وریتم ال از استفاده با ین دمسن

ی با E گام آن در که کردند، پیشنهاد را (MCEM) کارلو مونت EM وریتم (١٩٩٠)ال تانر و وی

به است. شده زین جای گمشده دادههای مستقل شبیهسازیهای زیادی تعداد اساس بر کارلو مونت تقریب

۵SAEM وریتم ال شده، MCEMمقایسه وریتم ال با نیاز مورد شبیهسازیهای مقادیر دادن تقلیل منظور

تقریب روش با را EM وریتم ال از E گام است، شده پیشنهاد ۶(١٩٩٩) اران هم و دلیون توسط که

است. تغییر قابل غیر M گام که حال در کند، م زین جای تصادف

۵Stochastic Approximation of the EM algorithm

۶Delyon, et al
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SAEMوریتم ال از استفاده با درستنمای ماکزیمم برآورد ١.۴

غیرخط آمیخته اثرات با مدل در درستنمای ماکزیمم برآورد برای SAEM وریتم ال اجرای منظور به

و Y = (Y١
T , ...,Yn

T )
T با Ycom = (YT ,qT )

T صورت به شده کامل دادههای بردار ،(۶)

κκκ = (κ١, ..., κn)T و ϕϕϕ = (ϕϕϕ١
T , ...,ϕϕϕn

T )
T
که شود م گرفته نظر در q = (ϕϕϕT ,κκκT , τττT )

T

داده نشان Y بردار با کامل دادههای و هستند ناکامل دادههای دهندهی نشان τττ = (τ١, ..., τn)T و

صورت به (۶) مدل برای کامل دادههای درستنمای اریتم ل اه آن شدهاند.

Lc(θθθ;Ycom) = −N٢ log σ٢− ١
٢σ٢

n∑
i=١

κi

∥∥∥yi − fi(zi,ϕϕϕi)
∥∥∥١−٢

٢

n∑
i=١

log
∣∣∣BiΓΓΓB

T
i

∣∣∣
−١
٢

n∑
i=١

τi(ϕϕϕi − Aiβββ)T (BiΓΓΓB
T
i )

−١
(ϕϕϕi −Aiβββ)

+
n∑
i=١

logH١(κi; ν) +
n∑
i=١

logH٢(τi; η) + C, (٧)

سپس باشد. م θθθ پارامتر بردار از مستقل و ثابت ی C و θθθ = (βββT , γγγT , σ٢, ν, η)
T آن در که است،

زیر صورت به را کامل دادههای درستنمای اریتم ل تاب ریاض امید ساده، جبری روابط از استفاده با

آوریم: م دست به

Q(θθθ|θ̂θθ
(k)

) = E
{
lc(θθθ;Ycom)|Y, θ̂θθ

(k)}
= −N٢ log σ٢− ١

٢σ٢
n∑
i=١

E
{
κi∥Yi − fi(zi,ϕϕϕi)∥٢|Y, θ̂θθ

(k)}
−١
٢

n∑
i=١

log
∣∣BiΓΓΓB

T
i

∣∣−١
٢

n∑
i=١

E
{
τi(ϕϕϕi −Aiβββ)

T
(BiΓΓΓB

T
i )

−١

×(ϕϕϕi − Aiβββ)|Y, θ̂θθ
(k)}

+
n∑
i=١

E
{
logH١(κi; ν)|Y, θ̂θθ

(k)}
+

n∑
i=١

E
{
logH٢(τi; η)|Y, θ̂θθ

(k)}
+ C. (٨)
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آیند: م دست به زیر صورت به پارامترها برآورد بنابراین

β̂ββ
(k+١)

=
( n∑
i=١

S
(k)
١,iA

T
i (BiΓ̂ΓΓ

(k)
BT
i )

−١
Ai

)−١

×
n∑
i=١

AT
i (BiΓ̂ΓΓ

(k)
BT
i )

−١
S
(k)
٢,i , (٩)

γ̂γγ
(k+١)

= γ̂γγ
(k)

+ {H(γ̂γγ
(k)

)}
−١

U(γ̂γγ
(k)

) , (١٠)

σ̂٢(k+١) =
١
N

n∑
i=١

S
(k)
٧,i , (١١)

ν̂(k+١) = argmax
ν

n∑
i=١

E{logH١(κi; ν)|Y, θ̂θθ
(k)

} , (١٢)

η̂(k+١) = argmax
η

n∑
i=١

E{logH٢(τi; η)|Y, θ̂θθ
(k)

} . (١٣)

و S(k)
٢,i = E{τiϕϕϕi|Y, θ̂θθ

(k)
} و S(k)

١,i = E{τi|Yi, θ̂θθ
(k)

} آنها در که

S
(k)
٧,i = E

{
κi∥Yi − fi(zi,ϕϕϕi)∥٢|Y, θ̂θθ

(k)}
مطالعه (برای آیند م دست به بخش این در شده ذکر پارامترهای برآورد سازی شبیه از استفاده با است.

کنید). رجوع (٢٠١٢) اران هم و مزا به بیشتر جزئیات

-استیودنت/اسلش ت غیرخط آمیخته اثرات مدل ۵

بردار ه این فرض با (۶) رابطهی از -استیودنت/اسلش ت غیرخط آمیخته اثرات مدل .١.۵ تعریف

است. آمده دست به هستند، اسلش توزی دارای تصادف اثرات و -استیودنت ت توزی دارای شرط پاس

شود: بیان زیر صورت به تواند م بنابراین

Yi|ϕϕϕi, κi
ind∼ Nni(fi(zi,ϕϕϕi), κi

−١σ٢Ini),

ϕϕϕi|τi
ind∼ Nr(Aiβββ, τi

−١ΓΓΓ),

κi
ind∼ Gamma

( ν
٢ ,

ν

٢
)
, τi

ind∼ Beta(η,١) , i = ١, ..., n, (١۴)
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SAEMوریتم ال از استفاده با درستنمای ماکزیمم برآورد ١.۵

غیرخط آمیخته اثرات مدل پارامترهای برآورد قبل بخش در شده ذکر روشهای مشابه

آیند. م دست به زیر صورت به -استیودنت/اسلش ت

در (١١) و (١٠) و (٩) رابطههای با برابر وریتم ال M مرحلهی در σ٢ و ΓΓΓ و βββ پارامترهای برآورد

است: زیر صورت به η و ν پارامترهای برآورد و هستند قبل بخش

log(
ν̂

٢ )− ψ(
ν̂

٢ ) +
١
n

n∑
i=١

(S
(k)
٨,i − S

(k)
٩,i ) = ٠ , (١۵)

η̂(k+١) = − n
n∑
i=١

S
(k)
١٠,i

, (١۶)

و S(k)
٨,i = E

{
log κi

∣∣∣Y, θ̂θθ(k)} و است گاما مشتق تاب نماد ψ( ν̂٢ ) =
d log Γ( ν̂

٢ )

d ν̂
٢

آنها در که

به بیشتر جزئیات مطالعه (برای هستند S(k)
١٠,i = E

{
log τi

∣∣∣Y, θ̂θθ(k)} و S(k)
٩,i = E

{
κi

∣∣∣Y, θ̂θθ(k)}
کنید). رجوع (٢٠١٢) اران هم و مزا

کاربرد ۶

افزار نرم از استفاده با که مثال ی قالب در را (۵) بخش در شده معرف مدلهای کاربرد بخش این در

دهیم. م توضی است، شده اجرا R

تزریق از بعد را فرد ١٢ خون غلظت آزمایش، این در تئوفیلین). حرکت به وابسته (دادههای مثال۶.١.

ی بیمار هر کنیم. م بررس آسم) بیماری (داروی -آستماتی آنت در عنصری تئوفیلین دهان دوز

مربوط j-ام سرم غلظت yij و کند م دریافت صفر زمان در را شود م داده نشان Di با که دارو دوز

داروی شیم روشهای است. (i = ١, . . . ,١٠ , j = ١, . . . ,١٢) zij زمانهای در i-ام بیمار به

است: شده مدلسازی زیر غیرخط آمیخته اثرات مدل با زیر اصول

yij =
Dikai

Vi(kai − Cli/Vi)

{
exp
(
− Cli

Vi
zij

)
− exp(−kaizij)

}
+ εij , (١٧)

،(١٧) مدل در (٣) بخش طبق بر است. اول مرتبهی بدنهای ی مدل ی که

پارامترهای از ی هر چون ،fi(zij ,ϕϕϕi) = Dikai

Vi(kai−Cli/Vi)

{
exp
(
−Cli

Vi
zij

)
−exp(−kaizij)

}
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هر برای دارو شیم پارامترهای که کنیم م فرض باشند، مثبت بودن دار معن برای باید (١٧) رابطهی

باشند: زیر صورت به ϕϕϕi = (log kαi, log Vi, log Cli)
T تیمار

kαi = exp(β١ + bi١) , Vi = exp(β٢ + bi٢) , Cli = exp(β٣ + bi٣) ,

رشد ثابت kαi (١٧) مدل در هستند. بعدی سه همان ماتریسهای Bi و Ai طرح ماتریسهای لذا

ترخیص زمان Cli و تیمار i-امین بدن در دارو بررس برای نیاز مورد حجم Vi است، i-ام تیمار جذب

است. زمان واحد در دارو توسط شده تصفیه خون حجم ر بیان که i-ام تیمار در

- ت غیرخط آمیخته اثرات مدل از استفاده با (١٧) مدل پارامترهای درستنمای ماکزیمم برآورد

اند: آمده دست به زیر صورت به EM وریتم ال روش به شد معرف (۵) بخش در که استیودنت/اسلش

(١.۶) مثال در (١۴) مدل پارامترهای برآورد :١ جدول

پارامترها واقع مقدار شده برآورد مقدار Bias RMSE

β١ ٢ ٢٫ ٠٢٣ ٠٫ ٠٢٣ ٠٫ ١٧٩

β٢ −١ −٠٫ ٩۶٢ ٠٫ ٠٣٧ ٠٫ ١٩۶

β٣ ٣ ٣٫ ٠٣ ٠٫ ٠٣ ٠٫ ٢۵٨

σ٢ ٠٫ ۵ ٠٫ ۵٨۵ ٠٫ ٠٨۵ ٠٫ ١٠۵

ν ١٫ ۵ ٢٫ ٠۴۵ ٠٫ ۵۴۵ ٠٫ ٧٢۴

η ٢ ٢٫ ٠۶۴ ٠٫ ٠۶۴ ٠٫ ۶۴٣

برآورد -استیودنت/اسلش ت غیرخط آمیخته اثرات مدل از استفاده با پارامترها آن در که ١ جدول

است. مدل این دقت بودن باال دهندهی نشان شدهاند،

نتیجه�گیری و بحث

ین دمسن های توزی حضور با و پرت دادههای تأثیر تحت غیرخط آمیخته اثرات با مدلهای مقاله این در

شد. داده نشان واقع مثال ی در آنها کارای و گرفته قرار بررس مورد

پیشنهاد ندارند، بستهای ل ش غیرخط آمیخته اثرات با مدلهای پارامترهای برآورد ه این به توجه با

برآورد در زین جای وریتمهای ال از استفاده همچنین و آماری متنوع های توزی کردن زین جای با شود م
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داد. افزایش را مدلها دقت و برآورد سرعت پارامترها
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——————————————————————————

رِن مسئله پارامترهای تحلیل
خساره نغمه مهریجوانیان،

ایران زنجان، زنجان، اه دانش آمار، گروه

مورد ، ش n شده پنهان برچسبهای آوردن دست به دوباره برای الزم مراحل تعداد رِن مسئله در یده: چ

شود م سوال و شده انتخاب تصادف به برچسبها از زیرمجموعه ی مرحله هر در �گیرد. م قرار پرسش

نام به تصادف دودوی درخت ی رشد با متناظر مراحل این هستند. برچسبها این دارای اشیای چه که

اولین یافتن برای مراحل تعداد پاتریشیا، ترای نمایۀ تحلیل از استفاده با مقاله این در است. پاتریشیا ترای

دهیم. م قرار بررس مورد را تصادف برچسب ی و برچسب آخرین برچسب،

. زین نقطه روش �سازی، پواسون نمایه، پاتریشیا، ترای ، رِن مسئله کلیدی: واژه�های

اصل نتای و مقدمه ١

مطرح تصادف مجموعههای دربارۀ مسئله تعدادی ان، میشی اه دانش در اش سخنران ط (١٩۶١) رن

برچسبدار مجزای عضو n از X مجموعۀ که است صورت این به مسائل آن از ی فرضهای نمود.

ϕ : X → A دوسوی تاب اه آن باشد، X اعضای برچسبهای مجموعۀ A اگر و است شده یل تش

پنهان مسئله به دهنده پاس از را ϕ مسئله این در شود. م گرفته نظر Xدر اعضای برچسب مشخصکننده

صورت این به و نماییم م ار آش او برای را ϕ تاب مقادیر تصادف مرحلۀ چند ط تدری به و نموده

برچسبهای مرحله، چند ط که است این اصل پرسش آورد. م دست به را X اعضای برچسبهای

نمایید تعریف ابتدا نماییم: م بیان زیر صورت به دقیقتر طور به را مراحل این آیند. م دست Xبه اعضای

(Bj ⊆ A) Bj مجموعۀ ،(j ≥ ١) jام مرحلۀ در اگر حال .P٠ := P(B٠) := X و B٠ := A
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احتمال (با گیرد، قرار p > ١
٢ احتمال با و Bj در A عضو هر که نماییم انتخاب طوری تصادف به را

کنیم م تعریف اه آن گیرد) نم قرار q := ١ − p

Pj := P(Bj) :=
∪

B∗
j−١∈Pj−١

{
[B∗
j−١ ∩ ϕ−١(Bj)] ∪ [B∗

j−١ ∩ (ϕ−١(Bj))
c]
}
.

فقط Pj−١ هرگاه شود م متوقف Bj انتخاب jام، مرحلۀ در است. jام مرحلۀ در X افراز ،Pj یعن

مسئله به دهنده پاس برای X اعضای برچسبهای ترتیب این به شوند. عضوی ت مجموعههای شامل

آید. م دست به رن

،A = {a, b, c, d, e} ،X = {١, . . . ,۵} کنید فرض .١.١ مثال

ϕ(١) = d, ϕ(٢) = e, ϕ(٣) = a, ϕ(۴) = c, ϕ(۵) = b.

نشان دارند، قرار ریشه از jام سط در که دودوی درخت ی های گره با را Pj اعضای ١ ل ش در

دادهایم. نمایش □ با را هستند برگ ی نظیر که Pj عضوی ت اعضای است. شده داده

مراحل. آن با متناظر ترای حصول و X افراز Bjها، انتخاب مرحله سه :١ ل ش

که نمود مالحظه توان م همچنین

P١ =
{
X ∩ {١,۵}, X ∩ {١,۵}c

}
=
{
{١,۵}, {٢,٣,۴}

}
,

P٢ =
{
{١,۵} ∩ {١,٣,۵}, {١,۵} ∩ {٢,۴}, {٢,٣,۴} ∩ {١,٣,۵}, {٢,٣,۴} ∩ {٢,۴}

}
=
{
{١,۵},∅, {٣}, {٢,۴}

}
.

است. مشخصشده ٣ عدد برچسب و نشده افراز {١,۵} مجموعۀ دوم، مرحلۀ در B٢ انتخاب با بنابراین

است. آمده دست به برچسبها همۀ مرحله سه در و برچسب اولین مرحله دو در یعن
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است. ترای نام به درخت ساختار ی رشد با متناظر رن مسئله در مذکور مراحل تصادف فرآیند

که دهیم م تغییر طوری را B٢ دوم، مرحله در {١,۵} نشدن افراز دلیل به ،١.١ مثال در .٢.١ مثال

شود. م افراز {١,۵} و گرفته نظر در را B′
٢ = {a, d} مثال برای ،٢ ل ش در شود. افراز {١,۵}

نامند. م پاتریشیا ترای را متناظر درخت و نموده حذف دوم مرحلۀ در را نتیجه ب افراز بنابراین

.١.١ درمثال پاتریشیا ترای حصول و B٢ نتیجه ب انتخاب حذف :٢ ل ش

پردازیم: م رن مسئلۀ با مرتبط تصادف فرآیند در پارامتر سه مجانب رفتار مطالعۀ به مقاله این در

یافتن برای الزم مراحل تعداد ،Fn X؛ اعضای همۀ برچسبهای یافتن برای الزم مراحل تعداد ،Hn

.X از تصادف ش ی برچسب یافتن برای الزم مراحل تعداد ،Dn و برچسب؛ اولین

این نمایۀ ،Bn,k اگر حال است، پاتریشیا ترای ی با متناظر رن مسئلۀ با مرتبط تصادف فرآیند چون

داریم اه آن باشد ریشه از k سط در پاتریشیا ترای گرههای تعداد یعن برگ، n با درخت ساختار

Hn = max{k : Bn,k > ٠}, Fn = min{k : Bn,k > ٠} − ١,

داریم دوم، و اول گشتاور روش کارگیری به با .Pr[Dn = k] = E[Bn,k]/n و

Pr[Hn > k] ≤
∑
j>k

E[Bn,j ], Pr[Hn < k] ≤ Var[Bn,k]

E[Bn,k]٢ ,

Pr[Fn > k] ≤ Var[Bn,k]

E[Bn,k]٢ , Pr[Fn < k] ≤ E[Bn,k].

بپردازیم. زیر بهصورت پاتریشیا ترای نمایۀ تحلیل به مذکور پارامتر سه تحلیل برای است الزم بنابراین

داریم α ∈
(

١
log(١/q) + ε, ١

log(١/p) − ε
)
و (k و n از (مستقل ε > ٠ ازای به .٣.١ قضیه�ی

µn,k := E[Bn,k] = H(ρ(α), logp/q(p
kn)).

nβ(α)√
٢πκ∗(ρ(α))α log n

(
١ +O(

√
log n)

)
.
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ρ = −٠٫ ۵, ٠٫ ۵ برای H(ρ, x)نمودار :٣ ل ش

،ρ از صری تابع κ∗(ρ) ،H(ρ, x) =
∑
j∈ZA(ρ+ itj)Γ(ρ+ ١ + itj)e

−٢jπix آن در که

T (s) = p−s + q−s, tj = ٢πj/ log(p/q), k = kα,n ∼ α log n.

ρ(α) = − ١
log(p/q)

log
(α log(١/q)− ١

١ − α log(١/p)
)
, β(α) = α log(T (ρ(α)))− ρ(α).

و نمایید) مالحظه ٣را ل (ش است x به نسبت ١ تناوب دوره با صفر غیر تناوب ,H(ρتاب x) همچنین

A(s) =
∞∑
j=٠

T (s)−j
∞∑
n=j

T (−n)(µn,j − µn,j−١)
ϕn(s)

n!
,

این بر عالوه .n ≤ ١ ازای به ϕn(s) = ١ و n > ١ ازای به ϕn(s) =
∏n−١
j=١ (s+ j) آن در که

Var[Bn,k] = Θ(E[Bn,k]),
Bn,k − µn,k√
Var[Bn,k]

D→ N (٠,١),

است. استاندارد نرمال تصادف متغیر N (٠,١) آن در که

داریم حتم تقریبا اه آن ،n→ ∞ هرگاه .۴.١ قضیه�ی

Hn =


log١/p n+ ١

٢ logp/q log n+ o(log log n), p > q,

log٢ n+
√

٢ log٢ n+ o(
√
log n), p = q.

(١)

و

Fn =


log١/q n− log١/q log log n+ o(log log log n), p > q,

log٢ n− log٢ log n+ o(log log n), p = q.

(٢)

داریم صورت این در h(p) := −p log p− q log q که کنید فرض ،p > ١/٢ ازای به قضیه�ی١.۵.

معلوم و ثابت عدد ازای به آن در که (Dn − E[Dn])/
√
Var[Dn] → N (٠,١) و Dn

logn

P→ ١
h(p)
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براین عالوه .Var[Dn] ∼ c log n و E[Dn] ∼ ١
h(p) log n ،c

Pr[Dn = k] ∼ H
(
− ١; logp/q pkn

) e−x
٢/٢√

٢πC log n
,

است. شده ٣.١تعریف قضیه در (٣ ل H(ش
(
− ١; logp/q pkn

)
متناوب تاب

اصل نتای برای مختصر برهانهای ٢

٣.١ قضیه برهان ١.٢

زیر بازگشت معادلۀ در µn,k := E[Bn,k] ،n اندازۀ با پاتریشیا ترای ی نمایۀ ین میان برهان.

کند: م صدق

µn,k = (pn + qn)µn,k +

n−١∑
j=١

(
n

j

)
pjqn−j(µj,k−١ + µn−j,k−١), (٣)

.n ≥ ٠ و k ≥ n ازای به µn,k = ٠ همچنین .k ≥ ١ و n ≥ ٢ آن در که

تابع معادلۀ ،G̃k(z) :=
∑
m≥٠ µm,k

zm

m! e
−z ،µn,k شدۀ پواسن تبدیل و (٣) معادلۀ از

G̃k(z) = G̃k−١(pz) + G̃k−١(qz) + W̃k,G(z), (۴)

حال .W̃k,G(z) := e−pz(G̃k−G̃k−١)(qz)+e
−qz(G̃k−G̃k−١)(pz) آن در که شود م حاصل

،(۴) معادلۀ حل برای اما است. ،z → ∞ هرگاه ،G̃k(z) برای مجانب بسط آوردن بهدست ما هدف

از سپس هستیم. آن تیلور بسط از استفاده به مجبور و آید نم بهدست بستهای عبارت ،W̃k,G(z)عبارت

زیر بهصورت و µn,k به را G̃k(x) مجانب بسط ((٢٠٠١) ُفس (اشپن G̃k(x) درآوری پواسون

µn,k = G̃k(n)−
n

٢ G̃
′′
k(n) +O(nε−١),

بهصورت f : R → R تاب ملین تبدیل تعریف با نماید. م منتقل

f∗(s) =

∫ ∞

٠
zs−١f(z)dz

داریم (۴) معادلۀ طرف دو از ملین تبدیل گرفتن با و

G̃∗
k(s) = Γ(s+ ١)Ak(s)(p−s + q−s)k = Γ(s+ ١)Ak(s)T (s)k,

است: زیر بهصورت ،W̃k,G(z) ملین تبدیل Ak(s) آن در که

Ak(s) =
k∑
j=٠

T (s)−j
∞∑
m=j

T (−m)(µm,j − µm,j−١)
Γ(m+ s)

Γ(m+ ١)Γ(s+ ١) .
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داریم ،ρ > −k − ١ ازای به ، مجانب طور به ملین تبدیل وس مع گرفتن با سپس

G̃k(z) =
١

٢πi

∫ ρ+i∞

ρ−i∞
z−sG∗

k(s)ds

=
١

٢πi

∫ ρ+i∞

ρ−i∞
z−sΓ(s+ ١)Ak(s)T (s)kds. (۵)

را زین نقطه روش چون شود. م برده کار به زین نقطۀ روش ،(۵) مجانب بسط به یافتن دست برای

z−sTرا (s)k عبارت ، زین نقاط آوردن بهدست برای پس دهیم، م قرار استفاده مورد ،z → ∞ وقت

هستند: z−sT (s)k تاب زین نقاط زیر، معادلۀ جوابهای ، زین نقطه تعریف طبق و گیریم م نظر در
d

ds
[k log T (s)− s log z] = ٠.

هستند: زیر بهصورت فوق معادلۀ جوابهای

sj = ρ(α) +
٢πij

log(p/q)
, j ∈ Z;

□ است. آمده (٢٠١۶) ُفس اشپن و نر م در کامل اثبات است. شده ذکر قضیه صورت در ρ(α) که

۴.١ قضیه برهان ٢.٢

تاحیۀ مرزهای در Bn,k تحلیل تعمیم به باید ،Fn و Hn تحلیل برای

α ∈
( ١
log(١/q) + ε,

١
log(١/p) − ε

)
, k ∼ α log١/p n,

،ψ(n) = o(log n) تاب ازای به .( k ∼ α log١/q n و k ∼ α log١/p n وقت (یعن بپردازیم

نویسیم: م زیر بهصورت را Hn پایین و باال کرانهای

kL = log١/p n+ (١ − ε)ψ(n), kU = log١/p n+ (١ + ε)ψ(n).

نماییم م تعریف ،(۵) معادلۀ در Ak(s) زین جای با

Jk(n, s) :=
k∑
j=٠

n−sT (s)k−j
∑
m≥j

T (−m)(µm,j − µm,j−١)
Γ(m+ s)

Γ(m+ ١) , (۶)

(٢٠١۴) اران هم و نر م در ٢.٢ قضیۀ از (iii)قسمت در µn,k برای ساده بسط ی از استفاده با که

نماییم. م بیان را آن زیر لم در که آورد بهدست توان م µm,j − µm,j−١ برای تقریب
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اه آن log٢(n− k) = o(k) و ١ ≤ k < n ،p ≥ q اگر .١.٢ لم

µn,k ∼ (n− k)٣/٢+ log q
log p

n!

(n− k)!
pk

٢/٢+k/٢qk. exp
(
− log٢(n− k)

٢ log(١/p)
)
Θ(١).

آن در که است pνj(n,s) مرتبۀ از (۶) عبارت در jام جملۀ براساس١.٢، نتیجه در

νj(n, s) = (j − ψ(n))٢/٢ + (j − ψ(n))(s+ log١/p(١ + (p/q)s) + ψ(n) + ١)

− log١/p n log١/p(١ + (p/q)s) + ψ(n)٢/٢ + o(ψ(n)٢).

که jای مقدار نماید. مینیمم را νj(n, s) که بیابیم را jای باید ،(۶) برای باال کران یافتن برای حال

بهصورت شود م حاصل ،j برحسب νj(n, s) نمودن مینیمم از پس

j = −(s+ log١/p(١ + (p/q)s) + ١),

با است برابر j این بهازای νj(n, s) مقدار است.

νj(n, s) = −
(s+ log١/p(١ + (p/q)s) + ψ(n) + ٢(١

٢

− log١/p n log١/p(١ + (p/q)s) + ψ(n)٢/٢ + o(ψ(n)٢). (٧)

حالت دو در را نمودن مینیمم است الزم که نماییم م مینیمم را (٧) عبارت s هر بهازای سپس است.

دهیم. قرار بررس مورد جداگانه بهطور (p > q) نامتقارن و (p = q = ١
٢) متقارن

(p = q = ١
٢) متقارن حالت ١.٢.٢

معادلۀ از و شود م ساده νj(n, s) نتیجه در و log١/p
(

١ + (p/q)s
)
= log٢ ٢ = ١ حالت، این در

حاصل زیر صورت به νj(n, s) مقدار مینیمم بنابراین .s = −ψ(n) + O(١) که آید م بهدست (٧)

شود: م

νj(n, s) = − log٢ n+ ψ(n)٢/٢ + o(ψ(n)٢).

دهیم: م قرار صفر برابر را باال عبارت ψ(n) محاسبۀ برای حال .G̃k(n) = Θ(٢−νj(n,s)) پس

− log٢ n+ ψ(n)١)٢/٢ + o(١)) = ٠ ⇒ ψ(n) =
√

٢ log٢ n.
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(p > q) نامتقارن حالت ٢.٢.٢

دلیل به نماییم، مینیمم را (٧) عبارت که این تا بپردازیم آن حل به باید که معادلهای حالت، این در

نمود: حل ،s برحسب را زیر معادلۀ یعن است. پیچیدهتر ،s به log١/p(١ + (p/q)s) داشتن بست

− (p/q)s log(p/q)

log(١/p) log١/p n−ψ(n)(١+O((p/q)s))−s(١+O((p/q)s))+O((p/q)s) = ٠.

،s→ −∞ هرگاه نماییم. م استفاده زیر تقریب از که داشت توجه باید اینجا در

log١/p(١ + (p/q)s) =
(p/q)s

log(١/p) +O((p/q٢).

فوق معادلۀ جواب المبرت، تاب برای مجانب تقریب از استفاده و جبری عملیات مرحله چند از پس

شود: م حاصل زیر بهصورت s برحسب

s = − logp/q log n+O(log log log n).

داریم معادله این دادن قرار صفر با مساوی و (٧) معادلۀ در جواب این دادن قرار با

ψ(n) = − s

٢ =
١
٢ logp/q log n+−O(log log logn).

بهترتیب (٧) در (١ − ε)ψ(n) و (١ + ε)ψ(n) زین جای با حال

JkU (n, s) = O(p
ε
٢ (logp/q logn)٢+o((log logn)٢)) −→ ٠,

JkU (n, s) = O(p−
ε
٢ (logp/q logn)٢+o((log logn)٢)) −→ ∞,

((٢٠٠١) ُفس (اشپن درآوری پواسون از تحلیل طبق و نماید م حاصل را G̃k(n) مجانب برآورد

داریم

µn,k = G̃k(n)−
n

٢ G̃
′′(n) +O(nε−١).

۵.١ قضیه برهان ٣.٢

که دهیم م نشان Dn مقدار برای

Pr[Dn < (١ − ε)
١
h(p)

log n]
n→∞−→ ٠, Pr[Dn > (١ + ε)

١
h(p)

log n]
n→∞−→ ٠.

داریم باال کران برای

Pr[Dn < (١ − ε)
١
h(p)

log n] =

⌊(١−ε) ١
h(p)

logn⌋∑
k=٠

Pr[Dn = k] =

⌊(١−ε) ١
h(p)

logn⌋∑
k=٠

µn,k
n

.
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نتیجه در µn,k = O(n١−ε) داریم باال مجموع دامنۀ این در Fn تحلیل و ٣.١ قضیه از استفاده با

Pr[Dn < (١ − ε)
١
h(p)

logn] =

⌊(١−ε) ١
h(p)

logn⌋∑
k=٠

O(n−ε) = O(n−ε log n) = o(١).

قرار با طرف از آید. م دست به Fn جای به Hn تحلیل از و مشابه طور به نیز پایین کران برای برهان

شود. م حاصل نیز قضیه دوم نتیجۀ ،P[Dn = k] = E[Bn,k]/n در ٣.١ قضیۀ از E[Bn,k] دادن

نتیجه�گیری و بحث

پاتریشیای ترای ی رشد و رن مسئله در تصادف مراحل انجام بین که تناظری از استفاده با مقاله این در

یعن رن مسئله پارامتر سه برای مجانب نتایج دارد، وجود (p پارامتر با برنول مدل (تحت تصادف

ترای در Dn تصادف گره ی عمق و Fn مسیر ترین کوچ طول ،Hn (ارتفاع) مسیر بزرگترین طول

که Dn و Fn ،Hn برای احتمال نابرابریهای از نتای این شوند. م آورده بهدست ،n اندازۀ با پاتریشیا

تفاوت توجه، قابل ته ن اما شوند. م حاصل دارند، را Bn,k پاتریشیا ترای نمایۀ گشتاورهای به بست

برای مثال طور به است. p > ١
٢ و p = ١

٢ حالت دو در نامبرده پارامترهای از ی هر برای مجانب بسط

داریم حتم تقریبا Hn

Hn =


log١/p n+ ١

٢ logp/q log n+ o(log log n), p > ١
٢ ,

log٢ n+
√

٢ log٢ n+ o(
√
log n), p = ١

٢ .

چون
)
است (p > ١

٢ ) متقارن غیر حالت از بزرگتر ،p = ١
٢ متقارن پاتریشیا ترای ارتفاع درنتیجه

.
( √

٢ log٢ n >
١
٢ logp/q log n
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——————————————————————————

گالتُن-واتسن درخت�های در گره�هایl-حمایته تحلیل
روناکفتح مهریجوانیان،

ایران زنجان، زنجان، اه دانش آمار، گروه

برگهستند) هر تا l فاصلۀ حداقل دارای که (گره�های l-حمایته گره�های نشاندن از استفاده با یده: چ

عنوان به گالتُن-واتسن درخت�های در را آن�ها احتماالت رفتار حاشیه�ای، زیر�درخت�های �تر کل مفهوم در

ی اساس بر را اخیر نتای از ساده�تری برهان�های رهیافت، این �نماییم. م مطالعه تصادف درخت نوع

�کند. م ارائه توپ�ها-در-جعبه�ها، مدل و تصادف درخت�های بین ارتباط

توپ�ها-در-جعبه�ها. مدل حاشیه�ای، زیردرخت� l-حمایته، گره�ٔ ، تصادف درخت� کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

�پردازیم. م آن�ها از مختصری برهان و اصل قضایای بیان برای �نیاز مورد تعاریف به بخش این در

نامند. ریشه�دار درخت را ریشه نام به مشخص گره ی با دور بدون و همبند گراف تعریف١.١.

را باشند، راست به چپ از ترتیب دارای گره هر فرزندان آن در که ریشه�داری درخت .٢.١ تعریف

را ریشه�دار درخت گره، هر فرزندان ترتیب نداشتن اهمیت صورت در و گویند مرتب ریشه�دار درخت

نمایید. مالحظه را ١ ل ش گویند. نامرتب

Tn := {T ∈ T : |T | = n} و باشد مرتب ریشه�دار درخت�های مجموعه T کنید فرض تعریف٣.١.

نشان d+(v) با را v ∈ T گره خارج درجۀ که است. n اندازه با مرتب ریشه�دار درخت�های مجموعۀ

�نامند. م تصادف درخت را آن نماییم، انتخاب T از تصادف به را درخت ی هرگاه �دهیم. م
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متمایز مرتب ریشه�دار درخت دو نمایش :١ ل ش

شعاع به Φ(t) :=
∞∑
k=٠

wkt
k مولد تاب دارای (wk)k⩾٠ وزن دنبالۀ نمایید فرض .۴.١ تعریف

πk := wkτ
k

Φ(τ) �نماییم م تعریف صورت به ری دی وزن دنبالۀ سپس است. ρ ∈ [٠,∞] رای هم

Φ(t)/t تاب مینیمم نقطه τ (یعن �شود م گرفته نظر در τΦ′(τ) = Φ(τ) معادلۀ ریشه τ آن در که

،
∞∑
k=٠

πk = ١ چون طرف از Φτاست. (t) := Φ(τt)
Φ(τ) مولد تاب دارای (πk)k⩾٠ دنبالۀ بنابراین است).

از را T درخت اگر حال است. Z⩾٠ := {٠,١,٢, . . .} روی بر احتمال توزی ی (πk)k⩾٠ پس

درخت ی را T اه آن شود، انتخاب w(T ) :=
∏
v∈T

πd+(v) با متناسب احتمال با و تصادف به T

نمایید). مالحظه (٢٠٠٩) �نامند(دروموتا م (wk)k⩾٠ وزن دنبالۀ با گالتُن-واتسن

دارای اگر نامند l-حمایته را ریشه�دار درخت ی در گره ،l ⩾ ١ صحی عدد ازای به تعریف١.۵.

گویند. ١-حمایته را نیستند برگ که گره�های بنابراین باشد. برگ هر تا l فاصلۀ حداقل

نشان Tv با را v ریشۀ با T زیردرخت اه آن باشد، T ریشه�دار درخت از گره v اگر .۶.١ تعریف

تصادف درخت زیر نواخت، ی به�طور و تصادف به ،T گره�های بین از v انتخاب با بنابراین �دهیم. م

فرض با همچنین �شود. م داده نمایش T∗ با و نامیده T حاشیه��ای زیردرخت را آن که �آید م به�دست Tv

صورت این در است، ٢-حمایته گره ی آن�ها ریشۀ که باشد ریشه�داری درخت�های مجموعۀ Ep این�که

�نماید. م بیان را v بودن ٢-حمایته احتمال pp(T ) := P(T∗ ∈ Ep|T )

اندازۀ |T | و �دهیم نشان np(T ) با را T درخت ی در ٢-حمایته گره�های تعداد اگر .٧.١ تعریف

�شود: م گرفته نظر در ٢-حمایته گره�های نسبت برای زیر نسخه دو اه آن باشد درخت

pp(T ) := P(T∗ ∈ Ep|T ) = np(T )
|T | . :(I نسخه ) •

E(pp(T )) = P(T∗ ∈ Ep). :(II نسخه ) •
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تا صفر سط از و راست به چپ از به�ترتیب سط هر در را گره�ها ،n اندازۀ با T درخت در تعریف٨.١.

خارج درجه�های دنبالۀ صورت این در نمایید. تعریف vn ،. . . ،v٢ ،v١ نام�های با درخت، سط آخرین

Λ(T ) = (d١, . . . , dn) با را آن و گویند درجه دنبالۀ را dn = d+(vn)، . . .، d١ = d+(v١) گره�ها،

�دهند. م نشان

برای که است جعبه n در توپ m تصادف تخصیص مدل ی جعبه�ها در توپ�ها مدل تعریف٩.١.

صورت به ن مم تخصیص�های مجموعۀ و هستند صحی اعداد n ⩾ ١ و m ⩾ ٠

Bm,n := {(y١, . . . , yn) ∈ Nn٠ :
n∑
i=١

yi = m}

وزن ،(wk)∞k=٠ وزن دنبالۀ گرفتن نظر در با �شمارد. م را i جعبه در توپ�ها تعداد yi آن در که است

تصادف تخصیص ی است. w(y) :=
n∏
i=١

wyi صورت به y = (y١, . . . , yn) تخصیص ی

دنبالۀ اگر �شود. م انتخاب وزن�اش با متناسب احتمال با Bm,n = (Y
(m,n)
١ , . . . , Y

(m,n)
n ) ∈ Bm,n

ی . . .، ξ٢ ،ξ١ و یریم ب نظر در را �شود م ساخته (wk)
∞
k=٠ وزن دنبالۀ از که (πk)

∞
k=٠ احتمال وزن

داریم: ،Sn :=
n∑
i=١

ξi تعریف با اه آن باشد (πk)∞k=٠ توزی با i.i.d. تصادف متغیرهای از دنباله

(Y
(m,n)
١ , . . . , Y (m,n)

n )
D
= ((ξ١, . . . , ξn)|Sn = m), (١)

همچنین �دهیم. م نشان نیز (Y١, . . . , Yn) صورت به را (Y (m,n)
١ , . . . , Y

(m,n)
n ) سهولت برای که

یانسن ) Nk(y) := |{i : yi = k}| و k ⩾ ٠ هر و y = (y١, . . . , yn) تخصیص هر به�ازای

نمایید). مالحظه را (٢٠١٢)

و m = m(n) هرگاه ،(πk)∞k=٠ احتمال وزن دنبالۀ با جعبه�ها توپ�ها-در مدل در .١٠.١ قضیه�ی

داریم: ،n −→ ∞
Nk(Bm,n)

n

P−−−→ πk , (٢)

P(Y١ = y١, . . . , Yl = yl) −→
l∏

i=١
πyi , l ⩾ ١. (٣)

اگر تنها و اگر است، T ∈ Tn درخت برای درجه دنبالۀ (d١, . . . , dn) ∈ Nn٠ دنباله .١١.١ لم

n∑
i=١

di = n− ١,
k∑
i=١

di ⩾ k, ١ ⩽ k < n. (۴)
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تصادف تخصیص دوری شت جای ی ،Λ(Tn) یعن Tn تصادف درخت درجۀ دنبالۀ .١٢.١ لم

س. برع و است Bn−١,n

اصل نتای ١.١

گالتُن-واتسن درخت از که باشد گره n با گالتُن-واتسن درخت ی Tn کنید فرض .١٣.١ قضیه�ی

است، گره n دارای که باشد T حاشیه�ای زیر�درخت Tn,∗ اگر صورت این در است. آمده به�دست T

داریم n −→ ∞ وقت T ثابت درخت هر ازای به اه آن

E(P(Tn,∗ = T |Tn)) = P(Tn,∗ = T ) −−→ P(T = T ) :(I نسخه ) •

P(Tn,∗ = T |Tn)
P−−−→ P(T = T ) :(II نسخه ) •

طبق طرف از باشد. (d̄١, . . . , d̄l) درجۀ دنبالۀ و l اندازۀ با درخت ی T کنید فرض برهان.

اه آن ،vj گره گرفتن نظر در با و باشد (d١, . . . , dn) درجۀ دنبالۀ دارای درخت اگر ،(١٢.١) لم

در �نماید. م صدق (۴) شرط در که است، (dj , . . . , dk) درجۀ دنبالۀ دارای vj ریشۀ با زیر�درخت

(dj , . . . , dj+l−١) = (d̄١, . . . , d̄l) اگر تنها و اگر است T با برابر v ریشۀ با زیر�درخت خاص، حالت

را (Y١, . . . , Yn) دنبالۀ در (d̄١, . . . , d̄l) صورت به های زیر�دنباله� تعداد .j > n − l + ١ ازای به

ر دی عبارت به هستند. (d̄١, . . . , d̄l) دوری شت جای ی عنوان به ی هر که �دهیم م نشان NT با

به ،Yi := Yi−n ،(Yj , . . . , Yj+l−١) = (d̄١, . . . , d̄l)، که باشد پیشامد این مشخصۀ تاب Ij اگر

دوری شت�های جای هم�توزیع و NT از گرفتن ریاض امید با .NT =
n∑
j=١

Ij اه آن ،i > n ازای

داریم (Y١, . . . , Yt)

P(τn;∗ = T ) = ١
nE(NT ) = E(I١) = P((Y١, . . . , Yt) = (d̄١, . . . , d̄l)),

،(١) رابطه به توجه با بنابراین

P(Tn;∗ = T ) →
l∏

i=١
πd̄i = P(T = T )
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داریم: و �نماییم م شرط . . .،N١،N٠ روی بر (II (نسخۀ احتمال در رای هم دادن نشان برای حال

E(Ij |N٠, N١, . . .) = P
(
(Y١, . . . , Yl) = (d̄١, . . . d̄l) |N٠, N١, . . .)

=

l∏
i=١

Nd̄i − ci

n− i+ ١ =

l∏
i=١

Nd̄i
n

+O(
١
n
) (۵)

است. شده تعریف ci := |{j < i : d̄j = d̄i}| آن در که

هستند، l فاصلۀ حداقل دارای k و j (یعن باشد |j − k ± n| ⩾ l و |j − k| ⩾ l اگر :١ حالت

و ći := |{j < i : d̄j = d̄i}| تعریف با مشابه طور به اه آن ء) ش n دوری شت جای ی در

E(IjIk| N٠, N١, . . .) =
l∏

i=١

Nd̄i − ci

n− i+ ١
l∏

i=١

Nd̄i − ci − ći

n− l − i+ ١

: که �شود م نتیجه و

Cov(Ij , Ik| N٠, N١, . . .) = O(١/n) (۶)

�نماییم: م استفاده زیر نامساوی از |j − k| < l اگر :٢ حالت

|Cov(Ij , Ik| N٠, N١, . . .)| ⩽ ١ (٧)

(۶) براساس اه آن �گیرند، م قرار ٢ حالت در (j, k) زوج O(n) و ١ حالت در (j, k) زوج n٢ چون

داریم (٧) و

Var(NT | N٠, N١, . . .) =
n∑
j=١

n∑
k=١

Cov(Ij , Ik| N٠, N١, . . .) = O(n).

داریم: (۵) و (٢) طبق بنابراین و

NT /n− E(NT /n| N٠, N١, . . .)
P−−−→ ٠,

NT

n = E(NT

n | N٠, N١, . . .) + op(١) =
l∏

i=١

Nd̄i

n + op(١) P−−−→
l∏

i=١
πd̄i = P(T = T )

□
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pp(Tn) = np(Tn)
n اگر است. گره n با گالتُن-واتسن درخت ی Tn کنید فرض .١۴.١ قضیه�ی

داریم: n −→ ∞ وقت اه آن باشد Tn در ٢-حمایته گره�های نسبت

E(pp(Tn)) −−→ p∗ := Φτ (١− π٠)− π٠ = Φ(τ−τw٠/Φ(τ))−w٠
Φ(τ) , :(I نسخه ) •

pp(Tn)
P−−−→ p∗. :(II نسخه ) •

که: ،Tn,∗
D−−−→ T نوشت �توان م (١٣.١) قضیه طبق برهان.

pp(Tn) = P(Tn,∗ ∈ Ep) → P(T ∈ Ep)

داریم: قضیه همان براساس و مشابه به�طور

pp(Tn) = P(Tn,∗ ∈ Ep|Tn)
P−−−→ P(T ∈ Ep)

اگر و است برگ ی T ریشۀ اه آن k = ٠ اگر باشد. k برابر T درخت ریشۀ درجۀ کنید فرض حال

ی حداقل فرزندش k از ی هر اگر فقط و اگر است ٢-حمایته گره ی T ریشۀ اه آن ،k > ٠

بنابراین باشد. داشته فرزند

P(T ∈ Ep) =
∞∑
k=١

πk(١− π٠)k = Φτ (١− π٠)− π٠,

□ �شود. م کامل برهان پس است. Φτ (١− π٠) = Φ(τ − τπ٠)/Φ(τ) و π٠ = w٠/Φ(τ) و

pp,l(Tn) = np,l(Tn)
n باشد. گره n با گالتُن-واتسن درخت ی Tn که کنید فرض .١۵.١ قضیه�ی

داریم: n −→ ∞ وقت اه آن باشد Tn در l-حمایته گره�های نسبت

E(pp,l(Tn)) −−→ p∗,l := Φτ (p∗,l−١)− π٠, l ⩾ ١ :(I نسخه ) •

pp,l(Tn)
P−−−→ p∗,l, :(II نسخه ) •

.p∗,١ = ١− π٠ و p∗,٠ = ١ اولیۀ شرایط با
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برهان.

فرزندان از ی هر و نباشد صفر آن خارج درجۀ اگر تنها و اگر است l-حمایته گره ی Tn درخت ریشه

برهان همانند و �آید م به�دست (١۵.١) قضیه در بازگشت معادلۀ بنابراین باشد. l)-حمایته − ١) ریشه

مالحظه را (٢٠١۴) دوروی و (یانسن �شود م نتیجه نسخه دو هر در p∗,l به رای هم (١٣.١) قضیۀ

□ نمایید).

Φ(t) =
∞∑
k=٠

tk حالت= دراین �نماید. م حاصل را مرتب wkدرخت�های = ١ وزن دنباله مثال١.١.

هندس توزی πk = ٢−k−١ که است τ = جواب١/٢ دارای (١٣.١) قضیه به توجه با و ١)/١− t)

: (١۴.١) قضیه طبق و π٠ = ١/٢ بنابراین .Φτ (t) = ٢)/١ − t) و �دهد م نتیجه را Ge(١/٢)

.pp(Tn)
p−−−→ p∗ = Φτ (

١
٢ )−

١
٢ =

١
٢− ١

٢
− ١

٢ = ١
۶

حاصل را ( کیل (درخت�های نامرتب برچسب�دار درخت�های wk = ١/k! وزن دنباله .٢.١ مثال

πk = e−١/k! که است τ = ١ جواب دارای Φ(t) =
∑∞
k=٠ t

k/k! = et حالت این در �نماید. م

:(١۴.١) قضیه طبق و π٠ = e−١ Φτبنابراین (t) = et−١ و �دهد م نتیجه را (Po(١) پواسون توزی )

.pp(Tn)
P−−−→ p∗ = Φτ (١− e−١)− e−١ = e−e

−١ − e−١ ≈ ٠٫٣٢۴٣٢

،wk = ٠ k؛ = ٠, dازای به ،wk = ١ وزن دنبالۀ توسط کامل تای هایd−dای درخت مثال٣.١.

نتیجه که τ = (d − ١−(١/d Φ(t)و = ١ + td حالت این در �شوند. م حاصل اینصورت، غیر در

(١۴.١) قضیه به توجه با و Φτ (t) = (d − ١ + td)/d، πd = ١/d، π٠ = (d − ١)/d �دهد م

.pp(Tn)
P−−−→ p∗ = πd(١− π٠)d = ١/dd+١ داریم:

حالت این در �شوند. م تولید wk =
(
k
d

)
وزن دنبالۀ توسط dای − d درخت�های .۴.١ مثال

دو توزی (دارای πk =
(
k
d

)
(١d )

k(
d− ١
d

)d−k که τ = ١/(d − ١) ، Φ(t) = (١ + t)d

Φτ (t) = ((d− ١+ t)/t)d و (Bin(d,١/d) ای جمله

pp(Tn)
P−−−→ p∗ =

(d− π٠
d

)d − πd٠ =
(
١− (d− ١)d

dd + ١
)d − (d− ١)d

dd

وزن دنباله توسط و است ٢ و و١ ٠ خارج درجه با گره�های دارای متزکین درخت�های .۵.١ مثال

Φ(t) = حالت این در �شوند. م حاصل غیر�اینصورت، در wk = ٠ k؛ = ٠,١,٢ ازای به wk = ١
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داریم: بنابراین و Φτ (t) = (١+ t+ t٣/(٢،πk = ١/٣، τ = ١، ١+ t+ t٢

pp(Tn)
P−−−→ p∗ = ١

٣ (
٢
٣ + (٢٣ )

٢) = ١٠
٢٧

نتیجه�گیری و بحث

l-حمایته گره�های نسبت ،pp,l(Tn) = np,l(Tn)
n مجانب رفتار از (II) و (I) نسخه دو در مقاله این در

و E[pp,l(Tn)] برای مجانب مقدار ترتیب به ،(πk)k⩾٠ وزن دنبالۀ با Tn گالتُن-واتسن درخت در

مثال (طبق مرتب درخت�های برای مثال به�طور �نماییم. م محاسبه را pp,l(Tn) احتمال در رای هم

�گیریم: م نتیجه بازگشت معادله حل از و ((١.١)

pp,l(Tn)
P−−−→ p∗,l =

٣
۴l + ٢

, l ⩾ ١.

همچنین است. p∗,١ = ١/٢ و p∗,٢ = ١/۶ و p∗,٣ = ١/٢٢ و p∗,۴ = خاص١/٨۶ حالت در

�گیریم: م نتیجه (٢.١) مثال برای (١۴.١) قضیۀ در بازگشت معادلۀ حل از

p∗,١ = ١− e−١ ≈ ٠٫۶٣٢١٢,

p∗,٢ = e−e
−١

− e−١ ≈ ٠٫٣٢۴٣٢,

p∗,٣ = exp(e−e
−١

− e−١ − ١)− e−١ ≈ ٠٫١۴٠٩٣.
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——————————————————————————

دوهمبند بیرون مسط گراف�های در درجه بزرگترین
کرم سودابه مهریجوانیان،

ایران زنجان، زنجان، اه دانش آمار، گروه

بیرون مسط گراف دو�همبندی، خاصیت و دایره ی روی بر رئوس با مسط گراف ی یده: چ

رأس n با دوهمبند بیرون مسط گراف ی در درجه n∆بزرگترین کنید فرض �شود. م نامیده دوهمبند

،n→ ∞ هرگاه ، ین ت تحلیل و ترکیبیات احتمال گشتاوری، روش�های از استفاده با مقاله این در باشد.

�آوریم. م به�دست را ∆n برای احتمال در رای هم و مجانب امید�ریاض

دوم. ریشه ین ت مولد، تواب گشتاوری، روش دو�همبند، بیرون مسط گراف�های کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

قضایای و تعاریف توضی به آن�ها، از بعض برای مختصری برهان ارائه و مقاله اصل نتای بیان منظور به

نمایید). مالحظه را (٢٠٠٩) (درموتا �پردازیم م زیر

رئوس شماره�گذاری که دایره ی روی بر {v١, v٢, . . . , vn} رئوس مجموعه با گراف تعریف١.١.

و {vi, vj} یال دو هرگاه گویند، بیرون مسط گراف را است ساعت عقربه�های جهت خالف ترتیب به

نمایید. مالحظه را ١ ل ش .i < k < j < l طوری�که به باشند نداشته وجود {vk, vl}

بماند. باق همبند رأس، ی حذف با که است همبندی گراف دو�همبند، گراف تعریف٢.١.

گویند. تقطی را {vn−١, vn}،. . .،{v١, v٢} یال�های شامل بیرون مسط گراف تعریف٣.١.

ریشه ین ت نقطه ی دارای که است توان سری ی ،y(x) دوم ریشه نوع از توان سری تعریف١.۴.

به�صورت بتوان را y(x) ر دی عبارت به باشد. x٠ > ٠ در دوم

y(x) = g(x)− h(x)
√
١− x/x٠,
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بیرون مسط گراف :١ ل ش

در h(x) و y(x) تواب و | arg(x− x٠)| > ٠ ،|x− x٠| < ε ،ε > ٠ هر ازای به آن در که نوشت

صفر�اند. مخالف و تحلیل x٠

به موسوم روش از رأس، n با بیرون مسط گراف ی در درجه بزرگترین ∆n مجانب تحلیل برای

.((٢٠١١) اران هم و (درموتا �شود م استفاده (۵.١) لم برهان در که گشتاوری» «روش

مسط گراف ی رئوس بین از تصادف به رأس ی انتخاب احتمال dn,k نمایید فرض .۵.١ لم

انتخاب احتمال dn,k,l نمایید فرض همچنین است. k درجۀ دارای طوری�که به باشد رأس n با بیرون

و k درجۀ دارای طوری�که به باشد رأس n با بیرون مسط گراف ی رئوس بین از تصادف به رأس دو

داریم این�صورت در هستند. l

n٢(
∑
l>k

dn,l)
٢

n
∑
l>k

dn,l + n(n− ١)
∑

l١,l٢>k
dn,l١,l٢

≤ P(∆n > k) ≤ min
{
١, n

∑
l>k

dn,l

}
.

باشد: برقرار زیر فرض سه و d̄k = limn→∞ dn,k هرگاه .۶.١ قضیه�ی

.log d̄k ∼ k log q ،k → ∞ و ٠ < q < ١ هرگاه .١

.dn,k,l ∼ d̄kd̄l و dn,k ∼ d̄k ،(C > ٠) k, l ≤ C log n ،n, k, l → ∞ هرگاه .٢

طوری�که به باشد داشته وجود q̄ > ١ عدد .٣

dn,k = O(q̄k), dn,k,l = O(q̄k+l), n, k, l ≥ ١.
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داریم این�صورت در

∆n

log n

p−−→ ١
log(q−١)

, E(∆n) ∼
١

log(q−١)
log n.

فرض حال �آید. م دست به احتمال در رای هم چپیشف، قضیه و (۵.١) لم از استفاده با برهان.

بیرون مسط گراف ی در را k از بزرگتر درجۀ با گره�های تعداد که باشد تصادف متغیر Yn,k کنید

چون �شمارد. م رأس n با دو�همبند

E(∆n) =
∑
k≥٠

P{∆n > k} =
∑
k≥٠

P{Yn,k > ٠},

قضیه دوم نتیجه آن�ها از که است دسترس قابل E(∆n) برای کران�های (۵.١) لم بردن به�کار با و است

□ �شود. م حاصل

ریشه�ای دو و دو�همبندی بیرون مولدگراف�هایمسط تواب ٢

گرافمسط ی در ریشه یال حذف با �نامند. م ریشه یال را بیرون گرافمسط ی در {v١, v٢} یال

�آید. م دست به است، v١ رئوسش از ی که تقطی ی و �ها تقطی از زنجیره ی رأس، n+٢ با بیرون

چون نموده�ایم. مشخص نقطه�چین با را ریشه یال آن در که است شده داده نشان تجزیه این ٢ ل ش در

مسط گراف�های مولد تاب بنابراین است، بیرون مسط گراف ی مشابه کامال تقطی ی ساختار

شود، فرض رأس n + ٢ �های تقطی مولد تاب A(x) اگر پس است. �ها تقطی مولد تاب برابر بیرون

اه دست در A(x) آن�گاه A(x) = (١+A(x))xS(x),

S(x) = (١+A(x))(١+ xS(x)),

ی تجزیۀ از شده حاصل تنهای اضالع و �ها تقطی زنجیرۀ مولد تاب S(x) آن در که �نماید م صدق

تقطی تنها ضل ی که �شود م ظاهر دلیل این به ١+A(x) در ١ عبارت است. بیرون مسط گراف

یا و یال هی (بدون ته زنجیرۀ ی برای ١ + xS(x) در ١ عبارت �که حال در �شود؛ نم محسوب

�آیند: م دست به زیر صورت به S(x) و A(x) باال اه دست حل با است. شده ظاهر ( تقطی
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تقطی ی تجزیه از حاصل �های تقطی و تنها یال�های زنجیرۀ نمایش :٢ ل ش

A(x) =
١− ٣x−

√
x٢ − ۶x+ ١
۴x ,

S(x) = ٢A(x) + ١ =
١− x−

√
x٢ − ۶x+ ١
٢x .

v١ رأس درجۀ آن در w توان طوری�که به باشد رأس n + ٢ �های تقطی مولد تاب A(x,w) اگر حال

داریم این�صورت در بشمارد. را ریشه) یال رأس (اولین

A(x,w) = w(w +A(x,w))xS(x)

بنابراین و

A(x,w) =
xw٢S(x)

١− xS(x)
=

xw٢)٢A(x) + ١)
١− xw(٢A(x) + ١) .

(مراج داریم اه آن باشد برچسب�دار رأس n−١ �های تقطی مولد B(x)تاب =
∑
n≥١

bnx
n فرضکنید

نمایید) مالحظه را (٢٠١١) اران هم و درموتا و (٢٠١۴) اران هم و درموتا

B′(x) =
∑
n≥١

bn+١
xn

n!
= x+

١
٢xA(x) =

١+ ۵x−
√
١− ۶x+ x٢

٨ .

که کنید فرض شد، توصیف باال در که تنها یال�های و �ها تقطی از زنجیره�ای به تقطی ی تجزیۀ مشابه

ریشه عنوان به را v١ رأس درجۀ w توان آن در که باشد �ها تقطی از زنجیره�ای چنین مولد تاب S(x,w)

داریم بنابراین بشمارد.

S(x,w) = (w +A(x,w))(١+ xS(x)).
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ریشه�ای ی دو�همبند بیرون مسط گراف�های �متغیره دو مولد تاب B•(x,w) کنید فرض .١.٢ لم

این�صورت در �شمارد. م را v١ درجۀ و v١ به�جز رأس�ها تعداد ترتیب، به w و x توان�های آن در که باشد

B•(x,w) =
∑
n,k≥١

b•ndn+١,k
xn

n!
wk

= xw +
١
٢xA(x,w)

= xw +
xw٢

٢
x(٢A(x) + ١)

١− x(٢A(x) + ١)w,

نظر در برچسب�دار رأس n + ١ دوهمبند بیرون مسط گراف�های تعداد را b•n = bn+١ آن در که

است. k درجۀ دارای آن�ها در v١ که �شمارد م را گراف�ها نوع این تعداد b•ndn+١,k نتیجه در و �گیریم م

□ شود. مراجعه ((٢٠١١) اران هم و (درموتا در ٢.٢ بخش به برهان.

باشد دو�ریشه�ای دو�همبند بیرون مسط گراف متغیره سه مولد تاب B••(x,w, t) کنید فرض .٢.٢ لم

را دوم ریشۀ درجۀ و اول ریشۀ درجۀ ریشه، بدون رئوس تعداد ترتیب، به t و w ،x توان�های آن در که

داریم این�صورت در �شمارند. م

B••(x,w, t) =
∑
n,k,l

b••n dn+٢,k,l
xn

n!
wktl

= wt+
١
٢A١(x,w, t) +

١
٢A٢(x,w, t)

= wt+
x(١+ x(٢A+ ١))t٢w٢

١)٢− xw(٢A+ ١)((١− xt(٢A+ ١))

+
xw٢t١)٢+ x(٢A+ ١))(P١ + x(wt− w − t)P٢)

١)٢− xw(٢A+ ١)٢((١− xt(٢A+ ١)٢((١− x(۴A+ ٣)) ,

نظر در برچسب�دار رأس n + ٢ دوهمبند بیرون مسط گراف�های تعداد را b••n = bn+٢ آن در که

ریشه�هایش عنوان به آن رأس دو که �شمارد م را گراف�ها نوع این تعداد b••n dn+٢,k,l نتیجه در و �گیریم م

هستند. l و k درجات دارای

□ شود. مراجعه ((٢٠١١) اران هم و (درموتا در ٢.١ بخش به برهان.
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اصل نتای ٣

و fn,k نا�منف اعداد از دو�متغیره مولد تاب f(x,w) =
∑
n,k fn,kx

nwk نمایید فرض .١.٣ لم

صورت به را f(x,w) اگر همچنین

f(x,w) =
G(x,X,w)

١− y(x)w
,

نا�منف ضرایب با دوم ریشه نوع از توان سری ی y(x) و X =
√
١− x/x٠ آن در که نوشت بتوان

صورت به

y(x) = g(x)− h(x)
√
١− x/x٠,

که است تحلیل D′ ناحیه در G(x, v, w) تاب و y(x) ین ت ریشه x٠

D′ = {(x, v, w) ∈ C٣ : |x| < x٠ + η, |v| < η, |w| < ١/g(x٠) + η},

ثابت (با k ⩽ C log n برای نواخت ی به�طور سپس .G(x٠,٠,١/g(x٠)) ̸= ٠ و η > ٠ ازای به

داریم (C > ٠ دلخواه

fn,k =
G(x٠,٠,١/g(x٠))h(x٠)

٢√π g(x٠)
k−١x−n٠ kn

−٣
٢

(
١+O

(١
k

))
.

داریم n, k ≥ ٠ هر برای و ε > ٠ هر ازای به بر�این، عالوه

fn,k = O
(
(g(x٠) + ε)kx−n٠ n−

٣
٢

)
.

صورت به و مجانب به�طور fn =
∑
k fn,k اه آن g(x٠) < ١ اگر

fn =
١

٢√π
(h(x٠)G(x٠,٠,١)

(١− g(x٠))٢
− Gv(x٠,٠,١)

١− g(x٠)

)
x−n٠ n

−٣
٢

(
١+O

(١
n

))
,

دارد. وجود d̄k = limn→∞
fn,k

fn
، k هر ازای به بنابراین �شود. م ارائه

□ �شود. م حاصل لم این برهان ین ت تحلیل و (١.٢) لم از استفاده با برهان.
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مسط گراف از رأس ی تصادف انتخاب با که است این احتمال dn,k نمایید فرض .١.٣ گزاره

داریم k ≤ C log n ازای به اه آن باشد. k درجه دارای گره آن n اندازه با دو�همبند بیرون

dn,k = ٢k(
√
٢− ١)k

(
١+O

(١
k

))
.

داریم (٠,١) بازۀ در q̄ای و n, k ≥ ١ هر ازای به بر�این، عالوه

dn,k = O(q̄k).

نتیجه در .f(x,w) = B•(x,w) که یرید ب نظر در ،(١.٣) لم در برهان.

y(x) = x(٢A(x) + ١) = ١− x−
√
١− ۶x+ x٢

٢ ,

،x٠ = ٣− ٢
√
٢ با که است نا�منف ضرایب با توان سری ی

y(x) = g(x)− h(x)

√
١− x

x٠
, y(x) =

١− x

٢ , h(x) =
١
٢
√
١− xx٠,

G(x,X,w) = xw +
xw

۴ (xw − w + x
√
١− xx٠X).

زیر محاسبات به بنابراین

g(x٠) =
√
٢− ١, h(x٠) =

√
٣
√
٢− ۴, G(x٠,٠,١/g(x٠)) =

٣− ٢
√
٢

٢(
√
٢− ١)

,

G(x٠,٠,١) =
١
٢ (١٣− ٩

√
٢), Gv(x٠,٠,١) =

١
٢ (٣− ٢

√
٢)
√
٣
√
٢− ۴,

□ �شود. م کامل برهان و داریم نیاز (١.٣) لم در fn و fn,k مجانب بسط�های آوردن به�دست برای

نا�منف اعداد از متغیره سه مولد تاب ی f(x,w, t) =
∑
n,k,l fn,k,lx

nwktl کنید فرض .٢.٣ لم

به�صورت را f(x,w, t) اگر همچنین و fn,k,l

f(x,w, t) =
G(x,X,w, t)

X(١− y(x)w)١)٢− y(x)t)٢
,
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G(x, v, w, t) دوم، ریشه نوع از توان سری ی y(x) و X =
√
١− x/x٠ آن در که نوشت بتوان

اه آن باشد، تحلیل (x,٠, w, t) = (x٠,٠,١/g(x٠),١/g(x٠)) در و نا�منف

fn,k,l =
G(x٠,٠,١/g(x٠),١/g(x٠))√

π
g(x٠)

k+lx−n٠ k l n− ١
٢

(
١+O

(١
k
+
١
l

))
,

داریم ε > ٠ هر ازای به و

fn,k,l = O
(
(g(x٠) + ε)k+lx−n٠ n−

١
٢
)
.

مجانب بسط دارای fn =
∑
k,l fn,k,l آن�گاه g(x٠) < ١ اگر همچنین

fn =
G(x٠,٠,١,١)√
π(١− g(x٠))۴

x−n٠ n−
١
٢

(
١+O

(١
n

))
,

دارد. وجود d̄k,l = limn→∞
fn,k,l

fn
،l و k هر ازای به و است

□ �شود. م حاصل لم این برهان ، ین ت تحلیل و (٢.٢) لم از استفاده با برهان.

مسط گراف از رأس دو تصادف انتخاب با که است این احتمال dn,k,l که کنید فرض .٢.٣ گزاره

داریم k, l ≤ C log n ازای به اه آن باشند. l و k درجات دارای رأس دو آن ،n اندازۀ با دو�همبند بیرون

dn,k,l = ۴kl(
√
٢− ١)k+l

(
١+O

(١
k
+
١
l

))
.

داریم (٠,١) بازۀ در q̄ای و ،n, k, l ≥ ١ هر ازای به بر�این عالوه

dn,k,l = O(q̄k+l).

y(x) = داشتیم نیز B•• در چون .f(x,w, t) = B••(x,w, t) ،(٢.٣) لم از استفاده با برهان.

(١ − و (١ − xw(٢A + ٢((١ عامل�های بنابراین است. x٠ = ٣ − ٢
√
٢ و x(٢A(x) + ١)

f(x,w, t) در (١−y(x)t)٢ و (١−y(x)w)٢ صورت ,B••(x,wبه t) مخرج در xt(٢A+١))٢

زیر محاسبات به نتیجه در �شود. م تبدیل
√
١− xx٠X به ١− x(۴A+ ٣) عامل و �شوند م ظاهر

G(x٠,٠,١/g(x٠),١/g(x٠)) =
√
٢

٢
√
٣
√
٢− ۴

, G(x٠,٠,١,١) =
√
٢(

√
٢− ١)۴

٢
√
٣
√
٢− ۴

,
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G(x٠,٠,١/g(x٠),١/g(x٠))
G(x٠,٠,١,١)(١− g(x٠))۴

= ۴, (١− g(x٠))
۴ = (٢−

√
٢)۴,

□ �شود. م کامل برهان و داریم نیاز (٢.٣) لم در fn و fn,k,l مجانب بسط�های آوردن به�دست برای

داریم ،n −→ ∞ هرگاه .٣.٣ قضیه�ی

∆n

log n

p−−→ ١
log(

√
٢+ ١)

, E∆n ∼ log n

log(
√
٢+ ١)

.

است، مربوط دو�همبند بیرون مسط گراف�های از رده�ای به که (۶.١) قضیه از برهان برای برهان.

گزاره از (۶.١) قضیه در ٣ و ٢ شرط�های و (١.٣) گزاره از ،(۶.١) قضیه در ١ شرط �کنیم. م استفاده

�اشان مجانب بسط�های از سادگ به dn,k,l ∼ d̄kd̄l شرط بنابراین �آیند. م دست به (٢.٣) و (١.٣)

□ نموده�ایم. ارائه مقاله گیری نتیجه و بحث قسمت در نیز ر دی روش که �شود م نتیجه

نتیجه�گیری و بحث ۴

ریشه�ای ی دوهمبند بیرون مسط گراف�های تعداد حدی �های توزی ،d̄k,l و d̄k محاسبۀ به مقاله این در

احتمال در رای هم ۶.١ قضیۀ از استفاده با سپس �پردازیم. م l و k درجات با ریشه�ای دو و k درجۀ با

رفته به�کار روش از استفاده با اما �آیند. م دست به گراف نوع این در درجه بزرگترین ،∆n ریاض امید و

یرید: ب نظر در را زیر مولد تاب نمود. ثابت را ۶.١ قضیۀ �توان م نیز (٢٠١۴) اران هم و درموتا در

p̄(w) =
∑
k≥٢

d̄kw
k = lim

n→∞

[xn]B•(x,w)

[xn]B′(x)
.

و (٢٠١١) اران هم و درموتا در ٣.١ لم یا (٢٠١۴) اران هم و درموتا در ١.١ لم از استفاده با حال

گرفتن نظر در

H(x,w, z) = xw +
xw٢

٢
۴z − ٣x

١− (۴z − ٣x)w,

بنابراین و B•(x,w) = H(x,w,B′(x)) داریم

p̄(w) = Hz(٣− ٢
√
٢, w,B′(٣− ٢

√
٢)) = ٢w٢

(١+
√
٢− w)٢

,
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را B••(x,w, t) مشابه به�طور �آید. م به�دست k ≥ ٢ ازای به d̄k برابر ¯p(w) در wk ضریب آن از که

مولد تاب از d̄k,l و نماییم م تحلیل

p̄(w, t) =
∑
k,l≥٢

d̄k,lw
ktl = lim

n→∞

[xn]B••(x,w, t)

[xn]B′′(x)
,

داریم B•• و B مولد تواب از استفاده با �آید. م دست به

p̄(w, t) =


xw٢t١)٢+ x(٢A+ ١))(P١ + x(wt− w − t)P٢)

١)٢− xw(٢A+ ١)٢((١− xt(٢A+ ٢((١
x(١+ x(٢A+ ١)(P١ − xP٢)

١)٢− x(٢A+ ١)٢((١− x(٢A+ ٢((١


x=٢−٣

√
٢,A=١/

√
٢

=
٢w٢

(١+
√
٢− w)٢

٢t٢

(١+
√
٢− t)٢

= p̄(w)p̄(t).

تصادف به�طور رأس دو درجه ، مجانب به�طور بنابراین و d̄k,l = d̄kd̄l ،k, l ≥ ٢ هر ازای به نتیجه در

نیست. انتظار از دور که هستند هم از مستقل شده، انتخاب
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——————————————————————————

مدل پارامترهای تقریب درستنمای ماکسیمم و بیزی برآورد
شرط رگرسیو اتو مدل با فضای تعمیم�یافته خط آمیخته

حسین فاطمه ، کریم امید ، ین چ احترام

ایران سمنان، سمنان، اه دانش آمار، گروه

مطالعه ، سالمت سیاست و پزش زمینه�های در فضای داده�های مدل�های مهم کاربرد ی یده: چ

وجود فضای موقعیت هر در شده ثبت اندازه چندین که زمان است. بیماری علت جغرافیای وهای ال

بین وابست آوردن به�دست برای مورد این در را چندمتغیره فضای تصادف میدان که است الزم دارد،

و بیزی رهیافت مقاله، این در گرفت. نظر در ان�ها م بین فضای وابست به�عنوان چندمتغیره مؤلفه�های

و گالس ن مس قیمت متوسط واقع داده�های روی فضای تصادف میدان تحلیل برای تقریب درستنمای

است. گرفته صورت شرط اتورگرسیو مدل�های به�وسیله

. فضای آمار ، مراتب سلسله بیز مدل ، شرط اتورگرسیو مدل ، فضای تصادف میدان کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

وابسته�اند) به�هم مطالعه مورد فضای در قرارگیری موقعیت لحاظ از که (داده�های فضای داده�های تحلیل

، پزش ، هواشناس مانند زمینه�ها از بسیاری در کاربردی آمار و شناخت روش لحاظ از گسترده به�طور

وهای ال مطالعه زمینه، این در رای مطالعات زمینه�های از ی است. توجه مورد غیره و عموم سالمت

(١٩٧۴) بسی توسط بار اولین که (CAR) اتورگرسیوشرط مدل�های است. ١ بیماری علت فضای

ثبت منطقه ی در بیماری علت چندین که زمان دارد. زمینه این در را کاربرد بیشترین است، شده معرف

Disease of Patterns Regional١
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استفاده �توان م حالت این در ((٢٠١٠) (تراب (MCAR) چند�متغیره CAR های مدل از �شود، م

تقریب درستنمای ماکسیمم و ((٢٠٠۵) اران هم و (جین بیزی رهیافت از استفاده با مقاله این در کرد.

هستند، چول دارای که واقع داده�های روی مدل�ها این�گونه تحلیل به ((٢٠١٠) اران وهم له�له )

است. شده پرداخته

چندمتغیره CAR فضای مدل�های ٢

راه�های از ی �شود. م استفاده گاوس تصادف میدان ی از معموال فضای داده�های تحلیل برای

وسیله به که را فضای همبست که �باشد CARم مدل�های از استفاده داده�ها فضای همبست مدل�بندی

ϕi = (ϕi١, ϕi٢, . . . , ϕip)′, کنید فرض �کنند. م مدل وارد نزدی �های همسای روی کردن شرط

منطقه در علت اولین برای فضای تصادف متغیر به�عنوان ϕi١ و بعدی p بردار ی (i = ١, . . . , n)

به�صورت ϕ = (ϕ١, . . . , ϕn)′ توأم توزی �متغیره، ت CAR مدل�های مانند باشد. بررس مورد

ϕ ∼ N(٠,Σϕ), Σϕ = (Γ−Wr)
−١, (١)

ماتریس ی Wr و ها Γi از p × p های بلوک با np × np بلوک قطری ماتریس ی Γ است.

از متفاوت Wrو Γ ماتریس�های �توان م است. (wr)ij = riwij , (wr)ii = ٠ شرط با np× np

ماتریس ی چنان�که، آورد. به�دست را متفاوت MCAR مدل ساختارهای تا کرد انتخاب (١) رابطه

و متقارن ماتریس ی (Γ −Wr) که باشیم مطمئن باید آید، به�دست (١) رابطه از ناویژه کواریانس

فرض با �توان م باشد. سخت است ن مم کل موارد در وضعیت این ساختن اگرچه، است. مثبت معین

α آن در که ساخت، را کوواریانس ماتریس Γ = D ⊗Λ و (i = ١, . . . , n) ،ri = αIp×p که این

که Dاست. = diag(mi) و p× p متقارن مثبت معین ماتریس ی Λ �نامند، م هموارساز پارامتر را

wij = ١ و wii = ٠ که شرط این با نقشه مجاور Wماتریس و است i منطقه همسایه�های تعداد miها

(١) رابطه در متناظر کوواریانس ماتریس است. wij = ٠ صورت این غیر در همسایه)، ) i ∼ j اگر

بانرج و کارلین ) باشد معتبر �متغیره ت CAR توزی و مثبت معین Λ که شرط به است مثبت معین

بیش موارد برخ در است ن مم i(= ١, . . . , n) همه برای مشترک ri ی فرض چنان�چه .((٢٠٠٣)

یافته توسعه ri از مختلف های حالت برای MCAR مدل�های از بسیاری این�رو از باشد. قوی حد از
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را رهیافت (٢٠٠۵) اران هم و جین .((٢٠٠٣) بانرج و کارلین ،(٢٠٠١) اران هم و (کیم است

چندمتغیره فضای فرایند ی برای توأم توزی مستقیما تا کردند مطرح چندمتغیره فضای داده�های برای

توضی دومتغیره فضای داده�های برای رهیافت این شود. تعیین ساده شرط و حاشیه�ای توزی طریق از

ϕ١ = (ϕ١١, . . . , ϕ′n١) کنید فرض داد. تعمیم چندمتغیره داده�های به �توان م به�راحت که �شود م داده

ساختار به توجه با باشند. ناحیه ی در بیماری علت تصادف دومتغیر ϕ٢ = (ϕ٢١, . . . , ϕnو′(٢

به�صورت ϕ١ حاشیه�ای توزی که �کنید فرض �متغیره ت CAR

ϕ١ ∼ N(٠, (D − α١W )−١τ١), (٢)

به�صورت ϕ٢|ϕ١ برای شرط توزی و

ϕ٢|ϕ١ ∼ N(Aϕ١, (D − α٢W )−١τ٢), (٣)

و τ١ هستند. هموارساز پارامترهای ϕ٢|ϕ١ شرط توزی برای αو٢ ϕ١ توزی برای α١ آن در که است

به�صورت ϕ٢ ϕ١و توأم توزی بنابراین هستند. ϕ٢|ϕو١ ϕ١ از فضای کندگ پرا معیار ترتیب به τ٢

(
ϕ١
ϕ٢

)
∼ N

((٠
٠

)
,

 Σ١١ Σ١٢

Σ′
١٢ Σ٢٢

), (۴)

چند نرمال خواص مطابق است. n × n کوواریانس ماتریس ی Σll′ ،l, l′ = ١,٢ آن در که است

داریم متغیره

E(ϕ٢|ϕ١) = Σ١٢Σ
−١
١١ η١, V ar(ϕ٢|ϕ١) = Σ٢٢ −Σ١٢Σ

−١
١١Σ

′
١٢ := Σ٢·١١,

: نوشت �توان م صورت آن در است، A = Σ١٢Σ
−١
١١ که کنید فرض

Σ٢٢ = Σ٢·١١ +AΣ١١A′ Σ١٢ = AΣ١١,

نوشتن برای و هستند مثبت ٢·Σ١١معین Σ١١و که بدانیم است الزم ،(ϕ١,ϕ٢) توأم توزی تعیین برای

خواهد فرد به منحصر همیشه توأم توزی این�رو از شوند. تعیین Σ٢·١١,Σ١١,A ماتریس�های باید آن

فرض ϕ٢،ϕ١ بین رابطه تعیین برای هم�چنین باشند. معتبر (٢)− رابطه(٣) CAR های توزی اگر بود

برای و j ∼ i اگر aij = τ١ ،j = i اگر aij = τ٠ آن در که است، A = {aij}ni,j=١ که �کنیم م

پارامترهای به�ترتیب τ١ و τ٠ آن در که A = τ٠I + τ١W داریم این�رو از است. ٠ ر دی جاهای

به�دست MCAR مدل است. n اندازه با همان ماتریس Iو هستند ϕj١(j ̸= i)و ϕiبا١ϕi٢ بین ارتباط
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توأم توزی طریق از منحصرا که �باشد م (α١, α٢, η١, η٢, τ٠, τ١) = α پارامتر شش دارای که آمده

داد تعمیم چندمتغیره فضای داده�های برای به�راحت �توان م را رهیافت این �شوند. م تعیین (ϕ١, ϕ٢)

.((٢٠٠۵) اران هم و (جین

SGLMM فضای یافته تعمیم خط آمیخته مدل�های ١.٢

خانواده با شرط مستقل yijها و باشد بیماری علت برای i منطقه در عالقه مورد متغیر yijکنید فرض

آن در که باشند. f(yij |θij , δij) = exp[yijθij − a(θij)/δij + b(yij , δij)] به�صورت نمای

شناخته پارامترهای ،θij کانون پارامتر به نسبت ال چ این است. j = ١, . . . , p و i = ١, . . . , n

به�صورت θij طبیع پارامترهای است. شده پارامتری b(·) و a(·) تواب و δij مقیاس شده

h(θij) = x′
ijβ + ϕij

هستند، معلوم طرح بردارهای xij(p×١) است، صعودی اکیدا تاب ی h درآن که �شوند، م مدل�بندی

مدل از متناظر فضای تصادف متغیر ϕij و هستند نامعلوم رگرسیون ضریب از بردارهای β(p × ١)

از f(y١١, . . . , ynp)|α توأم توزی ϕ = (ϕij)p×١ دادن قرار با است. (٣) و (٢) رابطه MCAR

�آید م به�دست زیر رابطه به�وسیله SGLMM

L(α;y) :=

∫ n∏
i

f(yi|β,ϕ)ζ(ϕ|α)dϕ, (۵)

�که ام هن است. چندمتغیره نرمال توزی ζ(·) و yi = (yi١, . . . , yip)′ y = (y′
١, . . . ,y

′
n)

′ آن در که

میدان یا نرمال(و چوله توزی از استفاده معمول راه��های از ی باشد، داشته وجود داده�ها در چول

ζ(·) و کرد لحاظ مدل در �توان م را فضای داده�های چول صورت آن در که است چوله) تصادف

تاب است الزم (α) مدل پارامترهای برآورد برای کرد. خواهد پیروی متغیره چند نرمال چوله توزی از

بهینه�سازی وریتم�های ال با ای حاشیه درستنمای تاب که آن به باتوجه شود، ماکسیمم (۵) رابطه درستنمای

ومناطق)، بیمار های یابد(علت م افزایش مشاهدات تعداد با محاسبات بار هم�چنین است، دشواری کار

ادامه در �کنیم. م استفاده (DC)همسانه�سازی روش به تقریب درستنمای ماکسیمم و بیزی رهیافت دو از

سلسله بیز به�صورت واقع مثال در خالصه به�طور بیزی رهیافت و شود م بیان کامل طور به DC روش

�گردد. م ارائه معمول پیشین�های با مراتب
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( تقریب درستنمای (ماکسیمم آماری استنباط ٢.٢

DC کار طرز فهمیدن برای �گیرد. م به�کار را اهداففراوانی برای را بیز وریتم�های ال روشDCرهیافت

و �شوند م رار ت مختلف فرد K وسیله به مستقال که مشاهده تا y که کنید تصور را فرض موقعیت ی

yK = (y,y, . . . ,y) که هستند مشاهده y از کل مجموعه�ها از برخ نتای بر پیشامدی افراد این همه

که �آید، م دست به ،πk(α|yK) =
{L(α;y)}Kπ(α)

C(yK)
به�صورت α|yK پسین توزی �شود. م نامیده

بیزسلسله نتای که باشید داشته توجه است، ثابت مقدار C(y(K)) =
∫
{L(α;y)}Kπ(α)dα, آن در

داده�های از کپ برایKتا درستنمای ل ش {L(α;y)}K �شود. م Kحاصل = برای١ (HB) مراتب

πK(α|y(K)) بزرگ، کاف حد به Kهای برای که دادند نشان (٢٠١٠) اران وهم له�له است. اصل

کوواریانس واریانس ماتریس و مدل پارامترهای MLEاز با برابر ین میان با چندمتغیره نرمال توزی به

.((١٩۶٩) ر (وال �شود م را MLEهم برای فیشر اطالع ماتریس وس مع در ضرب ١/K با برابر

است. مسئله�دار معموال را فراوانی ازلحاظ مخصوصا بیماری) علت (میزان تصادف اثرهای پیش�بین

ال چ از استفاده با ϕ پیش�بین ی (٢٠١٠) اران وهم له�له و (١٩٨۶) همیلتون از پیروی به بنابراین

پسین

π(ϕ|y) =
∫
f(y|ϕ,α١)g(ϕ|α٢)φ(α, α̂MLE , I

−١(α̂MLE))dα

C(y)
, (۶)

نرمال توزی دارای g(·)،دارد تعلق نمای خانواده به که است توزیع f(·) آن در که �آوردند به�دست

واریانسکوواریانسΣاست.کمیت�های µو ین میان به چندمتغیره نرمال ال ,·)φچ µ,Σ) استو چندمتغیره

�آیند. م MCMCبه�دست نمونه�گیری به�وسیله (۶) رابطه در ϕ

CARمدل�های برای واقع مثال بیزی تحلیل ٣

واقع داده مجموعه ی روی را قبل بخش در شده ارائه روش و مراتب سلسله بیزی روش بخش این در

(ل اریتم ل تبدیل روش دو از بودند چوله داده�ها این�که به توجه با �کنیم. م تحلیل و سازی پیاده

است. شده استفاده داده�ها چول مدل�بندی برای نرمال چوله و نرمال)

۳۰۱



اتلند اس در و گالس قیمتمل ١.٣

انجام (٢٠٠٨) سال در و گالس بنام اتلند اس از بزرگ ناحیه در مل قیمت متوسط روی مطالعه

ناحیه است). www.sns.gov.ukموجود نشان به اتلند اس کشور آمار درسایت (داده�ها است. گرفته

کوچ منطقه این متوسط به�طور که است شده تقسیم متوسط جغرافیای منطقه ٢٧١ به مطالعه مورد

آمار از خالصه�ای است. نفر ۴٢٣٩ برابر جمعیت و ( مرب مقیاس تار(در ه ١٢۴ اندازه به وسعت

متوسط پاس متغیر مطالعه این در است. شده ارائه ١ جدول در مطالعه این در موجود متغیرهای توصیف

و گالس بزرگ ناحیه مل قیمت از خالصه�ای :١ جدول
التین به متغیرها ماکزیمم (٪٧۵) سوم چارک (٪۵٠) دوم چارک (٪٢۵) اول چارک مینیمم متغیرها

price ٣٧٢٫ ٨ ١۵٨٫ ۴ ١٢٢٫ ٠ ٩۵٫ ٠ ۵٠٫ ٠ مل قیمت متوسط

Crime rate ٨٠٠٩٫ ٠ ٧٣٣٫ ٠ ۵١٩٫ ٠ ٣٠٣٫ ۵ ٨۵٫ ٠ جرم نرخ

rooms ۶٫ ٠ ۴٫ ٠ ۴٫ ٠ ٣٫ ٠ ٣٫ ٠ اتاق�ها تعداد

sales ١٠٫ ۶ ۴٫ ١ ٣٫ ١ ٢٫ ٣ ٠٫ ٢ مل فروش درصد

Drive shop ٨٫ ۵ ١٫ ٩ ١٫ ٣ ٠٫ ٩ ٠٫ ٣ اه فروش به رانندگ زمان مدت

هزار برحسب امالک قیمت است. منطقه هر در سال٢٠٠٨ در شده فروخته امالک (price) قیمت

�باشد. م منطقه هر در پوند هزار ٣٧٢٫٨ تا پوند هزار ۵٠ از قیمت متوسط است. شده ثبت پوند

جرم تعداد متغیر این است. شده گرفته نظر در (Crime) جرم نرخ مطالعه این در کم متغیر اولین

تا٨٠٠٩ ٨۵ از آن تغییرات دامنه که است. نفر هزار برحسب١٠٠٠ منطقه درهر شده ثبت �های

هر اتاق�های تعداد میانه است: شده گرفته نظر در مطالعه این در که ر دی کم های متغیر �باشد. م

�ترین نزدی به رانندگ زمان مدت و (sales)سال ی در شده فروخته �های مل درصد ،(rooms) مل

جغرافیای ناحیه کل برای منطقه�ها برحسب مل قیمت متوسط ١ ل ش است. (drive shop) اه فروش

گرفته صورت بودن نرمال بررس برای اکتشاف تحلیل ی متغیرها روی �دهد. م نمایش را و گالس

است قیمت متوسط نرمال احتمال نمودار ل، ش این در باال نمودار است. شده ارائه ٢ ل ش در که است

کردیم استفاده باکس-کاکس تبدیالت از منظور این برای است راست به چوله آن توزی �دهد م نشان که

نمودار ٢ ل ش پایین نمودار است. شده نرمال تقریبا داده�ها که است این ر بیان ٢ ل ش وسط نمودار که

شده�اند. نرمال تقریبا داده�ها �دهد م نشان که است قیمت متوسط روی اریتم ل تبدیل نرمال احتمال

سمت نمودار هر در نیز -اسمیرونوف کلموگروف آزمون مقدار −pمقادیر ل ش این نمودار سه هر برای

درسط اریتم ل تبدیل و باکس-کاکس تبدیالت که است این ر بیان که است شده داده نمایش چپ
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پوند هزار حسب بر اتلند اس و گالس ناحیه در شده فروخته �های مل قیمت متوسط نقشه :١ ل ش

(پایین) اریتم ل تبدیل باکس-کاکس(وسط)، (باال)،تبدیل مل قیمت متوسط نرمال احتمال نمودار :٢ ل ش
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کم متغیر هر برای مل قیمت متوسط پراکنش ماتریس نمودار :٣ ل ش

بعد است. شده استفاده اریتم ل تبدیل از اینجا تبدیل سادگ برای لذا کرده�اند. نرمال را داده�ها ٪٩٧

رسم ٣ ل ش در آن�ها پراکنش نمودارهای متغیرهای بین رابطه نموداری بررس برای اریتم ل تبدیل از

دارد وجود خط غیر رابطه ی جرم نرخ و مل قیمت متوسط اریتم ل بین �دهد م نشان که است شده

س ع رابطه ی ها اتاق تعداد و جرم نرخ بین �شود. م مشاهده اتاق�ها تعداد با صعودی رابطه ی و

آن شدن نرمال باعث اه فروش �ترین نزدی تا رانندگ زمان مدت برای اریتم ل تبدیل و است برقرار

در موجود روند حذف برای �شود. م دیده log price پاس متغیر با خط رابطه ی تقریبا و است شده

نرخ متغیر برای آن در که است. شده استفاده متغیرکم گرفتن نظر در با رگرسیون مدل ی از داده�ها

مدل بنابراین است رفته کار به آزادی٣ درجه با ٢ اسپالین روش از استفاده با خط غیر مدل ی جرم

به�صورت

log(price) = spline(crime, df = ٣) + rooms+ sales+ factor(type)+

log(Drive shop) + Error, (٧)

،(flat) آپارتمان سط چهار با مل نوع کیف متغیر type آن در که است شده گرفته نظر در

ی به�صورت که است (semi detached) ویالی نیمه و (detached) ویالی ،(terrence)تراس�دار

٢Spilne
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MSE = ٠٫٠۴٨۴٣٣ مدل خطا مجذور ین میان و ٪۶٢ مدل Rاست.٢ شده مدل وارد عامل متغیر

گرفته قرار بررس مورد مدل ضرایب همه �داری معن هم�چنین �کند م تأیید را مدل بودن مناسب که �باشد م

p− value = ٢٫٢× ١−١٠۶ و آزادی٢۶٠ درجه با FANOV A = ۴٧٫٢١ آن فیشر آماره که است

�باشد. م ٩۵٪ اطمینان سط در مدل) ضرائب همه بودن (صفر H٠ فرض شدن رد از حاک که �باشد م

٣مدل به�وسیله (٧) رابطه از آمده دست به خطای ، فضای همبست تحلیل برای روند حذف از بعد

�کنیم: م مدل�بندی زیر به�صورت را CAR

model١ : ek = ϕk + θk,

ϕk|ϕ−k,W, τ٢ ∼ N
(∑K

i=١ wkiϕi∑K
i=١ wki

,
τ٢∑K

i=١ wki

)
,

θk ∼ N(٠, σ٢), τ٢, σ٢ ∼ Inverse−Gamma(١,٠٫ ٠١),

model٢ : ek = ϕk + ϵk,

ϕk|ϕ−k,W, τ٢, ρ ∼ N
( ρ

∑K
i=١ wkiϕi

ρ
∑K

i=١ wkiϕi + ١− ρ
,

τ٢

ρ
∑K

i=١ wki + ١− ρ

)
,

ϵk ∼ N(٠, σ٢), τ٢ ∼ Invers−Gamma(١,٠٫ ٠١), ρ ∼ Uniform(٠,١),

model٣ : ek = ϕk + λZk,

ϕk|ϕ−k,W, τ٢ ∼ N
(∑K

i=١ wKiϕi∑K
i=١ wKi

,
τ٢∑K

i=١ wKi

)
,

τ٢ ∼ Inverse−Gamma(١,٠٫ ٠١).

λi ∼ Uniform(λi−١, λi+١) i = ١,٢, · · · , k, σ٢ ∼ Uniform(١,١٠),

و شد انجام داده�ها روی مدل�ها وریتمMCMCبرازش ال و مراتب سلسله بیز DCو روش از استفاده با

است. شده خالصه ٢ جدول در و محاسبه مدل�ها همه برای (DIC) انحراف اطالع معیار از استفاده با

مدل داده�ها روی تحلیل برای لذا است مناسب�تر مدل٢ که �رسیم م نتیجه این به DICمقادیر به توجه با

مختلف روش�های و مدل�ها برای DIC مقادیر :٢ جدول
DC روش HBروش مدل

٩٧٢٫ ٨٢۵ ٩٧٢٫ ٧٩٧ model١

٩۶١٫ ۶٨١ ٩۶٢٫ ٣۴٣ model٢

٩۶۴٫ ۴۵ ٩۶۵٫ ٩٩٩ model٣

٩٨١٫ ۵١ ٩٨٣٫ ۶٣ skew −model

در است. شده خالصه ٣ جدول در نتای گردید، ١٠٠٠برازش داغیدن مقدار و ٢٠٠٠٠ رار ت با ٢

نتای که شد انجام نشده تبدیل داده�های روی sn نرم�افزاری بسته از �استفاده با نرمال چوله مدل ی نهایت

است. شده ارائه ٣ جدول در آن نتای که است DCروش بودن مناسب بیان�گر DICآن
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٢ مدل های پارامتر برای اطمینان٩۵٪ فاصله و بیزی برآورد :٣ جدول
٩٧٫ چندک۵٪ ٢٫ چندک۵٪ برآورد پارامتر

٠٫ ٠٨۴٢ ٠٫ ٠١٩٢ ٠٫ ٠۴٣٨ τ٢

٠٫ ٩٩٠۶ ٠٫ ٧۴٩۵ ٠٫ ٩٣٢۵ ρ

٠٫ ٠٣٣٧ ٠٫ ٠١۴٨ ٠٫ ٠٢۴۵ σ٢

نتیجه�گیری و بحث

�شود. م بررس گسترده به�طور علت�ها از ی فقط گرفتن درنظر با بیماری علت�های نقشه مطالعات

منطقه هر در شده ثبت اندازه�های که براین مشروط باشد مهم چندگانه علت�های هم�زمان مدل�بندی چنان�چه

یافته تعمیم خط آمیخته مدل�های از کالس در �توانند م مدل�ها این باشند. داشته رابطه ر دی ی با فضای

�گیرند، م قرار استفاده مورد گسترده به�طور مدل�ها این در بیزی روش شوند. مطالعه (SGLMMs) فضای

بر تحلیل دارند. درستنمای برمبنای روش�های به نسبت راحت�تری انجام وریتم ال مدل�ها این چون

شده چیره درستنمای ماکسیمم روش وریتم�های ال انجام �های سخت بر (DC) داده�ها همسانه�سازی پایه

شود استفاده SGLMMs از را فراوانی تحلیل�های دادن انجام برای DC که �کنیم م پیشنهاد است.

�دهد. م پوشش فضای داده�های MCARبرای مدل�های با را نرمال غیر و نرمال داده�های موقعیت چون

وسیع ناحیه در مل قیمت متوسط واقع داده�های روی CARمتفاوت مدل سه مقاله این در چنین هم

بررس برای داده�ها روی اکتشاف تحلیل ی ابتدا است. گرفته انجام و گالس به�نام اتلند اس کشور از

و مشخص مناسب مدل DIC معیار از استفاده با نهایت در و شد انجام متغیرها بین رابطه و نرمالیت

اجرا بودند چول دارای که داده�ها روی نرمال چوله مدل هم�چنین گردید. محاسبه پارامترها بیزی برآورد

گرفت. قرار ارزیاب DCمورد و HBروش دو به�وسیله نتای و
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افزایش درخت�های در گره�ها فاصله
٢ کاظم رامین هدایت��فر١، زهرا ،١ �رفیع حاج مهدیه

ایران قزوین، البرز، اه دانش آمار، ١گروه

ایران قزوین، ، خمین امام بین�الملل اه دانش آمار، ٢گروه

به متعلق برچسب ی دارای آن گره هر هرگاه است افزایش n اندازه�ی درخت ی یده: چ

ی تا ریشه از مسیر هر در و نشود ظاهر دوبار برچسب هی که به�طوری باشد {١,٢, ...n} مجموعه��ی

درخت�های ، درخت�های چنین از مهم خانواده�ی دو دهند. یل تش افزایش دنباله�ای برچسب�ها برگ،

در j٢ گره و j١ گره بین فاصله کمیت مقاله، این در هستند. دودوی افزایش درخت�های و بازگشت

امید�ریاض احتمال، توزی برای بسته�ای فرمول�های �شود. م مطالعه n اندازه تصادف افزایش درخت�های

�شود. م داده نشان کمیت این مجانب بودن نرمال هم�چنین، �شوند. م ارائه واریانس و

حدی. توزی واریانس، ، امید�ریاض گره�ها، فاصله ، افزایش درخت�های کلیدی: واژه�های

افزایش درخت�های ١

توسط n اندازه�ی درخت ی گره�های آن�ها، در که هستند برچسب�داری درخت�های ، افزایش درخت�های

برچسب�ها از دنباله هر که به�گونه�ای �شوند م برچسب�دار {١,٢, ..., n}مجموعه�ی متمایز و صحی اعداد

و صفحه-سودار بازگشت درخت ، بازگشت درخت است. افزایش ریشه از شده آغاز شاخه�ی هر طول در

خانواده�ای ، بازگشت درخت�های �آیند. م به�شمار افزایش درخت�های مهم�ترین از دودوی افزایش درخت

مقابل در باشد. داشته درجه�ای هر �تواند م گره��ای، هر آن در که هستند ناصفحه�ای افزایش درخت�های از

هر آن، در که هستند صفحه�ای افزایش درخت�های از خانواده�ای صفحه-سودار، بازگشت درخت�های

درخت�های واق در دودوی افزایش درخت�های ، سوی از باشد. داشته را درجه�ای هر �تواند م گره�ای

شده�اند. برچسب�دار افزایش به�طور که هستند کاتاالن
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افزایش درخت�های توصیفترکیبیات ٢

اعداد از دنباله ی �شود. م تعریف زیر به�صورت افزایش درخت�های از T رده� ی ، رسم به�طور

w(T ) = به�صورت T شده�ی مرتب درخت هر w(T ) وزن تعریف برای φ٠ ≥ ٠ با (φk)k≥٠ نامنف

��شود م (فرض �شود م استفاده است، v خروج درجه d(v) و T راس ر بیان v آن در که
∏
v φd(v)

گذاری�های برچسب مجموعه�ی ر بیان L(T ) کنید فرض دارد). وجود φk > ٠ با k ≥ ٢ ی همیشه

(تعداد اندازه معرف |T | آن در که باشد {١,٢, · · · , |T |} متمایز صحی اعداد توسط T مختلفدرخت

شامل T خانواده�ی این�صورت در است. آن کاردینالیت L(T ) = |L(T )| و است T درخت گره�ها)

است. L(T ) افزایش گذاری�های برچسب مجموعه�ی و آن w(T ) وزن�های همراه T درخت�های همه�ی

وزن�های φ(t) =
∑
k≥٠ φkt

k درجه-وزن مولد تاب ی با (φk)k≥٠ درجه-وزن دنباله�ی ی برای

وزن�های مجموع Tn این�صورت در �شود. م تعریف Tn =
∑

|T |=n w(T ) · L(T ) به�صورت کل

نمای مولد تاب حالت این� در است. افزایش برچسب�دار شده مرتب درخت�های همه�ی روی w(T )

T (z) =
∑
n≥١

Tn
zn

n!

ن هم اول مرتبه�ی دیفرانسیل معادله�ی در

T
′
= φ(T (z)), T (٠) = ٠

.(١٩٩٢ (برگران، �کند م صدق

بازگشت درخت ١.٢

�تواند م گره�ای هر ثانیاً و است ناصفحه�ای اوال که است افزایش درخت�های انواع از ی بازگشت درخت

ی در �نامند. م درخت آن اندازه�ی را بازگشت درخت هر گره�های تعداد باشد. داشته را درجه�ای هر

است φ(t) = et بنابراین گویند. گره فرزند را گره خود و گره آن والد را گره هر از قبل گره درخت،

نتیجه در .(١٩٩٢ (برگران،

T
′
(z) = eT (z), T (٠) = ٠.
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طرف از �باشد. م T (z) = − log(١− z) جواب دارای باال دیفرانسیل معادله

− log(١− z) = log
١

١− z

=
∞∑
n=٠

zn

n
.

برابر کل وزن�های ، بازگشت درخت�های مورد در لذا .Tn = (n − ١)! ،T (z) تعریف طبق بنابراین

�باشد. م n اندازه�ی از درخت�ها این تعداد

صفحه-سودار بازگشت درخت�های ٢.٢

هر باشند. درجه�ای هر از توانند م آن گره�های که است صفحه�ای افزایش درخت�های از خانواده�ای

و φ(t) = ١
١−t بنابراین است. k > ٠ برای φk = ١ لذا و دارد ی برابر وزن مرتب، افزایش درخت

T (z) = ١−
√
١− ٢z.

�آید: م به�دست زیر به�صورت T (z) =
∑
n≥١ Tn

zn

n! برابری از استفاده با کل وزن هم�چنین

Tn = ١ · ٣ · · · · · (٢n− ٣) = (n− ١)!
٢n−١

(٢n− ٢
n− ١

)
= (٢n− ٣)!!.

دودوی افزایش درخت ٣.٢

(برگران، است φ(t) = (١+ t)٢ برابر درجه-وزن مولد تاب ، دودوی افزایش درختهای خصوص در

بنابراین .(١٩٩٢

T ′(z) = ١+ ٢T (z) + T ٢(z).

جواب دارای باال دیفرانسیل معادله

T (z) =
z

١− z
,

�باشد. م
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اصل نتای ٣

که n اندازه�ی افزایش درخت�های خانواده در را n و j گره بین فاصله ∆n,j تصادف متغیر کنید فرض

متغیر ∆n;j١,j٢ کنید فرض هم�چنین �دهد. م نشان است، n و j گره بین مسیر روی یال�ها تعداد برابر

دهد نشان را n اندازه�ی افزایش درخت خانواده ی در j٢ و j١ گره�های بین فاصله که باشد تصادف

∆n,j برای مرکزی حد قضیه �شمارد. م را j٢ و j١ گره�های بین مسیر در گرفته قرار یال�ها تعداد که

یعن (n ≥ max(j١, j٢)) n اندازه�ی از مستقل j٢ و j١ گره�های بین فاصله توزی چون �شود. م ارائه

شد. خواهد ارائه ∆n;j١,j٢ متغیر برای مرکزی حد قضیه نتیجه، ی به�عنوان است، درخت اندازه�ی

با وگره�ی j برچسب با گره��ی بین فاصله که این احتمال یعن ،P{∆n,j = m} احتمال .١.٣ قضیه�ی

m ≥ ١ و ١ ≤ j ≤ n هر برای است، m برابر n اندازه دودوی افزایش درخت ی در n برچسب

به�صورت

P{∆n,j = m} =
١

(n− ١)
(
n−٢
j−١
)( n−j−١∑

l=٠

(
n− l − ٢
j − ١

)١
l!

[
l

m− ١

]

+

n−j−١∑
k=٠

(
n− k − ٢
j − ١

)m−٢∑
l=٠

٢l ١
k!

[
k

m− ٢− l

])

− ١
(n− ١)

(
n−٢
j−١
) m−٢∑
l=٠

٢m−٢−l
l∑

k=٠

(( j−١∑
i=٠

(
j − ١− i

j − ٢− i

)

× ٢k ١
k!

[
i

k

])( n−٢−i∑
i=٠

(
n− ٢− i

j − ١

) ١
(l − k)!

[
i

l − k

]))
,

�باشد. م

با گره و j برچسب با گره بین فاصله�ی n,j∆که تصادف متغیر واریانس و ریاض امید .٢.٣ قضیه�ی

به�صورت �دهد م نشان ،n مرتبه تصادف بازگشت درخت در را n برچسب

E(∆n,j) = Hn−١ +Hj +
١
j
− ٢

= (log n+ log j) +O(١)
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و

V(∆n,j) = Hn−١ +Hj −H٢
n−١ − ٣H٢

j − ۴
j
Hj + ۴+

٣
j
− ١

(j)٢

= (log n+ log j) +O(١),

هستند.

درخت در n برچسب با�� گره و j برچسب با گره بین فاصله ∆n,j متغیر کنید فرض .٣.٣ قضیه�ی

١ ⩽ با ،(n, j(n))n∈N دلخواه دنباله�های برای این�صورت در باشد. n اندازه�ی ناصفحه�ای بازگشت

داریم: σ٢n,j = (log n+ log j) و µn,j = (log n+ log j) آن در که ،j = j(n) < n

∆∗
n,j =

∆n,j − µn,j
σn,j

D−→ N(٠,١).

بازگشت درخت ی در j٢ و j١ برچسب با گره بین فاصله ،∆n;j١,jکنید٢ فرض حال .۴.٣ نتیجه�ی

١ ≤ j١ = با (n, j١(n), j٢(n))n∈N دلخواه دنباله�های برای این�صورت در باشد. n مرتبه ناصفحه�ای

µn;j١,j٢ = (log j١+log j٢) آن در که ،max(j١, j٢) → ∞ با j١ ̸= j٢ و j٢ = j٢(n) ،j١(n)

داریم: اخیر قضیه از نتیجه�ای عنوان به ،σ٢n;j١,j٢ = (log j١ + log j٢) و

∆∗
n;j١,j٢ =

∆n;j١,j٢ − µn;j١,j٢
σn;j١,j٢

D−→ N(٠,١).

تصادف بازگشت درخت ی در را n و j گره�های بین فاصله که ∆n,j تصادف متغیر .۵.٣ قضیه�ی

توزیع برابری در �شمارد م n مرتبه

∆n,j
(d)
=∆j+١,j ⊕

n−١⊕
k=j+١

I(Ak),

j گره به n گره از مسیر ی روی k گره که است پیشامد این ر بیان Ak آن در که �کند، م صدق

طرف از �گیرد. م قرار

I(Ak)
(d)
=Be(pk),

.pk =
١
k
،j + ١ ⩽ k ⩽ n− ١ برای آن در که است

با گره و j برچسب با گره بین فاصله که باشد این احتمال P{∆n,j = m} کنید فرض .۶.٣ قضیه�ی

١ ≤ j < n برای mاست. برابر n اندازه�ی تصادف صفحه-سودار بازگشت درخت�های در n برچسب

داریم: m ≥ ١ و
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،α = ١ حالت برای

P{∆n,j = m} =
٢٢n−٣

(n− ١)
(٢n−٢
n−١

)(
n−٢
j−١
) m−١∑
k=٠

١
٢m−١−k

( j−١∑
l=٠

[
l

m

]١
l!

(
j − l − ٣

٢
j − l − ١

))

×
( n−j−١∑

l=٠

[
l

m− ١− k

]١
l!

(
n− ٢− l

j − ١

))
.

،( یافته تعمیم صفحه-سودار بازگشت درخت�های ) α ̸= ١ حالت برای

P{∆n,j = m} =

(j−α+٢
α+١

j−١
)
( α
α+١ )

(n− ١)
(
n−٢
j−١
)(n− α

α+١
n−١

)( n−j−١∑
l=٠

(
n− l − ٢
j − ١

)
(

α

α+ ١ )
m−١١

l!

[
l

m− ١

]

+
α+ ١
α− ١

n−j−١∑
k=٠

(
n− k − ٢
j − ١

)m−٢∑
l=٠

٢l( α

α+ ١ )
m−٢ ١

k!

[
k

m− ٢− l

]

− ١
(n− ١)

(
n−٢
j−١
)(n− α

α+١
n−١

) m−٢∑
l=٠

١
٢ (

٢α
α− ١ )

m−١−l
l∑

k=٠

( j−١∑
i=٠

(
j − l − ٢α+١

α+١
j − ١− i

)

× ٢k( α

α+ ١ )
k ١
k!

[
i

k

] n−j−١∑
i=٠

(
n− ٢− i

j − ١

)
(

α

α+ ١ )
l−k ١

(l − k)

[
i

l − k

]
)
)
.

با گره و j برچسب با گره بین فاصله�ی که ∆n,j تصادف متغیر واریانس و ریاض امید .٧.٣ قضیه�ی

به�صورت �دهد م نشان n اندازه�ی تصادف صفحه-سودار بازگشت درخت در را n برچسب

E(∆n,j) = H٢n−٢ −
١
٢Hn−١ +H٢j −

١
٢Hj − ١,

V(∆n,j) = H٢n−٢ −
١
٢Hn−١ +H٢j −

١
٢Hj −H

(٢)
٢n−٢

+
١
۴H

(٢)
n−١ − ٣H(٢)

٢j +
٣
۴H

(٢)
j + ٢,

به�صورت ،α ̸= ١ حالت برای و

E(∆n,j) =

(
α

α+ ١

)(
Hn−α+٢

α+١
+Hj− ١

α+١
− ٢H α

α+١
+

١
j − ١

α+١

)
+

٢
α+ ١ ,

Var(∆n,j) =

(
α

α+ ١

)
Hn−α+٢

α+١
+

((
α

α+ ١

)
− ۴

(α−١
α+١ )

(
α

α+١

)٢

j − ١
α+١

)
Hj− ١

α+١

− ٢
((

α

α+ ١

)
− ٢

(α−١
α+١ )

٣

j − ١
α+١

)
H α

α+١
−
(

α

α+ ١

)٢(
H

(٢)
n−α+٢

α+١

+ ٣H٢
j− ١

α+١
− ۴H(٢)

α
α+١

)
+ ٢

(
α

α+ ١

)(
α− ١
α+ ١

)
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−
(α−١
α+١ )(

α
α+١ )

j − ١
α+١

−
(α−١
α+١ )

٢( α
α+١ )

٢

(j − ١
α+١ )

٢ ,

است.

مجموع به�صورت را ∆j+١,j به نسبت ∆n,j فاصله تصادف متغیر توزی (١٩٩۶) اسمیت و دوبرو

درخت�های j,١+j∆برای از پیچیده�ای نسبتا تجزیه (١٩٩۶) دوبرو کرده�اند. ارائه برنول مستقل متغیرهای

�است. آورده به�دست بازگشت

بازگشت درخت در nبرچسب با�� گره و j برچسب با گره بین n,j∆فاصله متغیر فرضکنید قضیه�ی٨.٣.

١ ⩽ با ،(n, j(n))n∈N دلخواه دنباله�های برای این�صورت در باشد. n اندازه�ی تصادف صفحه-سودار

σ٢n,j = ( α
α+١ )(logn + log j) و µn,j = ( α

α+١ )(log n + log j) آن در که ،j = j(n) < n

داریم:

∆∗
n,j =

∆n,j − µn,j
σn,j

D−→ N(٠,١).

بازگشت درخت ی در j٢ و j١ برچسب با گره بین فاصله ،∆n;j١,j٢ کنید فرض .٩.٣ نتیجه�ی

١ ≤ با (n, j١(n), j٢(n))n∈N دلخواه دنباله�های برای این�صورت در باشد. n اندازه�ی صفحه-سودار

µn;j١,j٢ = آن در که ،max(j١, j٢) → ∞ آن�که شرط به j١ ̸= j٢ و j٢ = j٢(n) ،j١ = j١(n)

داریم: σ٢n;j١,j٢ = ( α
α+١ )(log j١ + log j٢) و ( α

α+١ )(log j١ + log j٢)

∆∗
n;j١,j٢ =

∆n;j١,j٢ − µn;j١,j٢
σn;j١,j٢

D−→ N(٠,١).

صفحه- بازگشت درخت ی در را n و j گره�های بین فاصله n,j∆که تصادف متغیر قضیه�ی١٠.٣.

توزیع برابری در �شمارد م n اندازه�ی سودار

∆n,j
(d)
=∆j+١,j ⊕

n−١⊕
k=j+١

I(Ak),

j گره به n گره از مسیر ی روی k گره که است پیشامد این ر بیان Ak آن در که �کند، م صدق

طرف از �گیرد. م قرار

I(Ak)
(d)
=Be(pk),

.pk =
١

٢k − ١ ،j + ١ ⩽ k ⩽ n− ١ برای آن در که است
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بین فاصله که این احتمال یعن ،P{∆n,j = m} احتمال (٢٠١٠ پن�هولزر، و (کوبا قضیه�ی١١.٣.

برای است، m برابر n اندازه دودوی افزایش درخت ی در n برچسب با وگره�ی j برچسب با گره��ی

به�صورت m ≥ ١ و ١ ≤ j ≤ n هر

P{∆n,j = m} = −٢j!(n− j − ١)!
(n− ٢)!

( n−j−١∑
l=٠

(
j − ١

n− l − ٢

)
٢m−١١

l!

[
l

m− ١

]

+
١
٣

n−j−١∑
k=٠

(
n− k − ٢
j − ١

)m−٢∑
l=٠

(
۴
٣ )

l٢m−٢−l ١
k!

[
k

m− ٢− l

])

+
(j − ١)!(n− j − ١)!

(n− ٢)!

m−٢∑
l=٠

٢٢m−٢−٣l

٣m−١−l

l∑
k=٠

(( j−١∑
i=٠

(j − ٣− i)!

(−٢)(j − ١− i)!

× ۴k ١
k!

[
i

k

])( n−j−١∑
i=٠

(
n− ٢− i

j − ١

)
٢l−k ١

(l − k)!

[
i

l − k

]))
,

�باشد. م

گره�ی و j برچسب با گره�ی بین فاصله که ،∆n,j تصادف متغیر واریانس و ریاض امید قضیه�ی١٢.٣.

به�صورت ١ ≤ j ≤ n برای به�ترتیب �شمارد م را n اندازه دودوی افزایش درخت ی در n برچسب با

E(∆n,j) = ٢Hn + ٢Hj+١ +
۶

j + ١ − ٨

= ٢(logn+ log j) +O(١)

و

V(∆n,j) = ٢Hn + ٢Hj+١ − ۴H٢
n − ١٢H٢

j+١ −
۴٨
j + ١ + ٣۶+

۶۶
j + ١ − ٣۶

(j + ٢(١

= ٢(logn+ log j) +O(١),

هستند.

،n اندازه دودوی افزایش درخت ی در (٢٠١٠ پن�هولزر، و (کوبا .١٣.٣ قضیه�ی

∆∗
n,j =

∆n,j − µn,j
σn,j

d−→ N(٠,١).

µn,j = ٢(log n+log j) آن در ١،که ≤ j = j(n) < n با ،(n, j(n))n∈N دلخواه دنباله�های برای

است. σ٢n,j = ٢(logn+ log j) و
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�����

افزایش درخت ی در j٢ و j١ برچسب با گره بین فاصله ،∆n;j١,j٢ کنید فرض .١۴.٣ نتیجه�ی

این�صورت در باشد. n اندازه دودوی

∆∗
n;j١,j٢

=
∆n;j١,j٢−µn;j١,j٢

σn;j١,j٢

d−→ N(٠,١),

j١ ̸= j٢ و j٢ = j٢(n) ،١ ≤ j١ = j١(n) با (n, j١(n), j٢(n))n∈N دلخواه دنباله�های برای

σ٢n;j١,j٢ = و µn;j١,j٢ = ٢(log j١ + log j٢) آن در که ،max(j١, j٢) → ∞ آن�که به�شرط

است. ٢(log j١ + log j٢)

صفحه- بازگشت درخت ی در را n و j گره�های بین فاصله n,j∆که تصادف متغیر قضیه�ی٣.١۵.

توزیع برابری در �شمارد م n مرتبه سودار

∆n,j
(d)
=∆j+١,j ⊕

n−١⊕
k=j+١

I(Ak),

j گره به n گره از مسیر ی روی k گره که است پیشامد این ر بیان Ak آن در که �کند، م صدق

طرف از �گیرد. م قرار

I(Ak)
(d)
=Be(pk),

.pk =
٢

k + ١ ،j + ١ ⩽ k ⩽ n− ١ برای آن در که است
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——————————————————————————

در آن کاربرد و INLAروش به �گاوس ل کاکس برازشمدل
درخت چند�گونه ان م مدل�سازی
جلیلیان عبداله و جلیلیان میترا ، رحیم یسرا

ایران کرمانشاه، رازی، اه دانش آمار، گروه

خوشه�ای، نقطه�ای و�های ال مدل�سازی برای فضای نقطه�ای فرایندهای مناسب�ترین از ی یده: چ

تاب بر پنهان گاوس تصادف میدان ی که �شود م فرض مدل این در است. �گاوس ل کاکس فرایند

آن، مولد گاوس میدان فضای پیش�بین و مدل این برازش برای است. تاثیر�گذار نقطه�ای فرایند شدت

روش این از استفاده با مقاله، این در کرد. استفاده �بسته جم آشیانه�ای الپالس تقریب روش از �توان م

طرح ی در ایران بلوط درختان ان م به مربوط داده�های به �گاوس ل کاکس نقطه�ای فرایند مدل ی

�دهیم. م برازش زاگرس منظقه در تاری ه دو

الپالس تقریب روش ، �گاوس ل کاکس نقطه�ای فرایند مدل ، گاوس تصادف میدان واژه�هایکلیدی:

�بسته. جم آشیانه�ای

مقدمه ١

است. داشته قرار ل�شناس جن علم ران پژوهش توجه مورد همواره ل جن ی درختان پراکنش مطالعه�ی

درختان مختلف گونه�های وفور و پراکنش مورد در مفیدی اطالعات ل جن ی درختان ان م داده�های

نقطه�ای وی ال ی ل جن ی در درختان ان م �دهد. م قرار اختیار در آنها بین متقابل اثر همچنین و

دارد. خوشه�ای ساختاری اغلب درختان، بین فضای همبست وجود دلیل به که �دهد م یل تش را فضای

انعطاف�پذیری دلیل به که هستند نقطه�ای فرایند�های از وسیع نسبتاً رده�ی �گاوس ل کاکس فرایند�های

�شوند. م گرفته کار به خوشه�ای نقطه�ای و�های ال مدل�سازی برای مناسب، شهودی تعبیر و ریاض
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ان م به مربوط داده�های به �گاوس ل کاکس مدل ی INLA روش از استفاده با مقاله این در

�دهیم. م برازش کرمانشاه آباد حسن منطقه�ی در بلوط گونه ی

�گاوس ل کاکس فرایندهای ٢

تاب و m(u) ین میان تاب با گاوس تصادف میدان ی Y = (Y (u) : u ∈ S) که �شود م یادآوری

un ،. . . ،u٢ ،u١ انتخاب هر و n ∈ N هر برای هرگاه �شود م گفته S ⊂ Rd بر c(u, v) کوواریانس

ین میان بردار با n-متغیری نرمال توزی دارای (Y (u١), Y (u٢), . . . , Y (un)) تصادف بردار ،S در

باشد. [c(ui, uj)]n×n واریانس-کوواریانس ماتریس و (m(u١), . . . ,m(un))

کوواریانس تاب و m(u) ین میان تاب با گاوس تصادف میدان ی Y = (Y (u) : u ∈ S) اگر

Z(u) = تصادف شدت تاب با X کاکس) (فرایند ن ناهم پواسون فرایند آن�گاه باشد، c(u, v)

.(١٩٩٨ اران، هم و (مولر گویند S بر گاوس ل کاکس فرایند ی را exp(Y (u))

و (مولر است زیر صورت به �گاوس ل کاکس فرایند ی زوج همبست تاب و شدت تاب

.(٢٠٠۴ �ترسن، واگه�پ

ρ(u) = exp

(
m(u) +

c(u, u)

٢

)
,

g(u, v) = exp(c(u, v)).

و ρ شدت تاب توسط تا ی طور به �گاوس ل کاکس فرایند ی توزی �شود م مالحظه که همان�طور

تاب و ρ شدت تاب تعیین برای پارامتری مدل�های از عمل در �شود. م تعیین g زوج همبست تاب

تاب که آن�جای از مثال، عنوان به �شود. م استفاده cکوواریانس تاب آن با معادل یا g زوج همبست

�خط ل مدل از باشد نامنف تابع باید شدت

ρ(u;β) = exp(β٠ + β١z١(u) + β٢z٢(u) + . . .+ βpzp(u)),

بردار β = (β٠, β١, . . . , βp) و S بر فضای کم متغیر�های zp(u) ،. . . ،z٢(u) ،z١(u) آن در که

کوواریانس �های تاب از اغلب نیز زوج همبست تاب تعیین برای �شود. م استفاده هستند، پارامتر�ها

ل ش به که مترن کوواریانس تاب مانند، پارامتری

c(r;ψ) =
σ٢

Γ(ν)٢ν−١ (

√
٨ν
α

r)νKν(

√
٨ν
α

r)
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کاکس فرایند ی تعیین برای این�صورت در �شود. م استفاده �باشد، م ψ = (σ٢, α, ν) پارامتر بردار با

زوج همبست تاب پارامتر�های بردار و ،β آن، شدت تاب پارامتر�های بردار است کاف تنها �گاوس ل

با پارامتری مدل ی �توان م را �گاوس ل کاکس فرایند ی ر دی عبارت به شوند. تعیین ،ψ آن،

گرفت. نظر در ψ و β پارامتر�های

α > ٠ ، گاوس میدان واریانس σ٢ > ٠ شده، ذکر مترن کوواریانس تاب در که است ذکر به الزم

�باشد. م دوم مرتبه�ی یافته�ی بهبود بسل تاب Kν و گاما تاب Γ ل، ش پارامتر ν > ٠ مقیاس، پارامتر

نظر در گاوس میدان وابست دامنه�ی �توان رام α پارامتر خاطر همین به ، c(α,ψ)c(٠,ψ) < ٠٫١ تاب این در

گرفت.

INLAروش به �گاوس ل کاکس فرایند پارامترهای برآورد ٣

و β پارامتر�های xW Wمانند مشاهده�ی پنجره�ی روی �گاوس ل کاکس فرایند از تحقق ی داشتن با

W روی استاندارد پواسون فرایند به نسبت X �گاوس ل کاکس فرایند ال چ تاب �شوند. م برآورد ψ

ل ش به

f(xW ) = E

[
exp

(
|W | −

∫
W

exp(Y (u))du

) ∏
u∈xW

exp(Y (u))

]

= E

[
exp

(
|W | −

∫
W

exp(Y (u))du+
∑
u∈xW

Y (u)

)]
(١)

بدست این�که به توجه با �شود. م استخراج Y گاوس میدان به نسبت ریاض امید فوق رابطه�ی در است.

تصادف رال انت توزی آوردن

∫
W

exp(Y (u))du, (٢)

ندارد. بسته�ای ل ش �گاوس ل کاکس فرایند ال چ تاب است، دشوار

پارامترهای برآورد بر عالوه است الزم �گاوس ل کاکس فرایند ی برازش برای که داشت توجه باید

.(٢٠١١ اران، هم و (لیندگرن١ شود ( (پیش�بین برآورد نیز Y پنهان گاوس میدان ،ψ و β

١Lindgren
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استفاده (INLA)٢ �بسته جم آشیانه�ای الپالس تقریب روش از معموال ،١ ال چ تاب تقریب برای

ر، دی اضاف نقاط و نقطه�ای وی ال نقاط کم به مشاهده پنجره�ی مثلث�بندی با روش این �شود. م

خانه هر به wi وزن دادن اختصاص با سپس �کند. م ایجاد مشاهده پنجره�ی روی را گسسته ه شب ی

مجموع با ٢ در تصادف رال انت شده، ساخته ه�ی شب ∫از
W

exp(y(u))du ≈
m∑
i=١

exp(y(ui))wi. (٣)

با �توان م را Y گاوس میدان �باشد. م ه شب خانه�های تعداد m ،٣ رابطه�ی در �شود. م زده تقریب

Y (u) = m(u) +

q∑
i=١

ziϕi(u),

متغیری چند نرمال توزی دارای تصادف بردار ی z = (z١, z٢, . . . , zq)T تقریب این در زد. تقریب

ی مقدار ،W بر شده ساخته ه�ی شب i-ام ضل بر که است قطعه�ای-خط تاب ی ϕi(u) تاب هر و

�کند. م اختیار را صفر مقدار جاها سایر در و

مدل، پارامترهای برای مناسب پیشین �های توزی گرفتن نظر در و بیزی رد روی از استفاده با نهایت در

(سیمپسون �آید م بدست آن�ها بیزی برآورد پارامترها این از کدام هر کناری پسین �های توزی محاسبه�ی با

.(٢٠١١ اران، هم و ٣

کرمانشاه آباد حسن منطقه درختان ان م مدل�سازی ۴

ابعاد (با تاری ه دو طرح ی زاگرس دامنه�ی طبیع ل�های جن درختان پراکنش وی ال مطالعه�ی برای

غرب، آباد اسالم شهرستان (٣٣٫٩٧◦N,۴٧٫٠٢◦E) آباد حسن منطقه�ی در متر) ١٠٠ در متر ٢٠٠

سال در کرمانشاه استان کشاورزی جهاد سازمان طبیع مناب اداره تحقیقات مرکز توسط کرمانشاه استان

شده گردآوری و ثبت طرح در درختان همه�ی تاج قطر و گونه ان م طرح، این در است. شده اجرا ١٣٩٠

و منطقه خاک و آب برای آن حفاظت ارزش لحاظ (از گونه این اهمیت و باال فراوان به توجه با است.

مورد اصل گونه�ی عنوان به (Quercus brantii) زاگرس بلوط یا ایران بلوط گونه آن)، بودن مقاوم

٢Integrated Nested Laplace Approximation

٣Simpson
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باید �شوند. م گرفته نظر در کم متغیر عنوان به (... و بنه ، زالزال افرا، (شامل گونه�ها سایر و بررس

به ایران در اما �گیرد. م صورت شاخه���زا و دانه�زا صورت دو به ایران بلوط گونه ثیر ت که داشت توجه

�شوند. م ثیر ت (پاجوش) شاخه�زا صورت به اغلب بلوط گونه خاک، در کاف مغذی مواد نبود دلیل

نشان را گونه�ها سایر درخت ٨٩ و ایران بلوط گونه�ی درخت ۴٨٩ ان م نقطه�ای وی ال ١ ل ش

�گیریم م نظر در کم متغیر ی عنوان به را شده انتخاب تاری ه دو طرح دریا سط از ارتفاع �دهد. م

هسته�ی تاب با گونه�ها سایر و بلوط گونه�ی درختان تاج قطر هموارسازی با به�عالوه

K(u) =
n∑
i=١

di
٢πb exp(−

||u− ui||٢

٢b ),

.(١ ل (ش است آمده بدست گونه�ها سایر تراکم و بلوط گونه�ی تراکم متغیرهای
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. محیط متغیرهای و درختان گونه�های به مربوط نمودار :١ ل ش

محیط متغیر سه هر و نشده�اند توزی ل جن در ن هم و نواخت ی طور به درختان که �شود م مالحظه

این سوال حال موثرند. ن ناهم این در گونه�ها سایر تراکم و بلوط گونه�ی تراکم دریا، سط از ارتفاع

دارند. تاثیر درختان جغرافیای ان م تعیین در ونه چ و چقدر متغیرها این از کدام هر که است

کم متغیرهای عنوان به محیط متغیرهای و پاس متغیر عنوان به درختان ان م گرفتن نظر در با

�کنیم. م تعیین را رابطه میزان INLAروش از استفاده با �گاوس ل کاکس مدل ی برازش و

نرم�افزاری بسته�ی در شده، استفاده پیشین �های ال چ جمله از INLAروش به مربوط اطالعات تمام

.(٢٠١۵ رو۴، و (لیندگرن است دسترس قابل www.r-inla.org اینترنت آدرس به INLA

۴Rue

۳۲۲
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یل تش راس ١٠۶۶ از ه شب این �دهد. م نشان را شده ذکر بلوط گونه به مربوط مثلث�بندی ٢ ل ش
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بلوط. گونه نقطه�ای وی ال به مربوط مثلث�بندی :٢ ل ش

درصد ٩۵ بیزی باورمندی بازه همراه به مدل رگرسیون ضرایب و گاوس میدان پارامتر�های برآورد

�باشد). م خطا مرب زیان (تاب است آمده ١ جدول در

مدل. پارامتر�های درصد ٩۵ بیزی باورمندی بازه و برآورد :١ جدول

پارامتر ین میان پایین کران باال کران

مبدا از عرض (β٠) ٢٫١۴٢ −١٣۴٫۶۵٧ ١٣١٫١٩٨

دریا سط از ارتفاع (β١) −٠٫٠٠۵ −٠٫٠٩٢ ٠٫ ٠٨۶

بلوط گونه تراکم (β٢) −٠٫٠٠٩ −٠٫۵٨۵ ٠٫ ۵٩٧

گونه�ها سایر تراکم (β٣) ٠٫٣۶۶ ٠٫ ٠٣٣ ٠٫ ٧٣٢

گاوس میدان واریانس (σ٢) ۶٫٨١۵ ۶٫ ٧۵٠ ۶٫ ٨٨١

گاوس میدان وابست دامنه (α) ٢٧٫٧٠٩ ٢۶٫ ۶٩٩ ٢٨٫ ٧١٠

است. شده پیش�بین زیر صورت به مدل گاوس میدان

نتیجه�گیری ۵

گونه�ی رشد و ان م بر بلوط گونه�ی تراکم و دریا سط از ارتفاع که گفت �توان م حاصل نتای به توجه با

دارد؛ مثبت اثر بلوط گونه ان م موقعیت تعیین بر گونه�ها سایر تراکم اما ندارند، �داری معن تاثیر بلوط

۳۲۳
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شده. پیش�بین گاوس میدان :٣ ل ش

بیشتر ناحیه آن در نیز بلوط گونه�ی وجود احتمال باشد بیشتر ناحیه�ای در گونه�ها سایر تراکم چه هر یعن

یعن متراست؛ ٢٧ تقریباً درختان وابست دامنه که گفت �توان م α مقدار به توجه با طرف از است.

دارند. متقابل اثر ر دی ی بر متر ٢٧ حداکثر فاصله تا بلوط گونه درختان
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——————————————————————————

شده ادغام نمونه�های روی آنتروپ مشخص�سازی
عباسرسول ، رزاق فاطمه

ایران زنجان، زنجان، اه دانش آمار، گروه

ال چ تواب با به�ترتیب X٢ و X١ تصادف متغیرهای مبنای بر X تصادف متغیر کنید فرض یده: چ

نمونه�های باشد. شده تعریف P (X = X٢) = ١ − p و P (X = X١) = p فرض با و f٢ و f١

قرار استفاده مورد صنعت در باال تعریف و X تصادف متغیر مبنای بر f٢ و f١ �های توزی از شده ادغام

سپس و شده تعریف X تصادف متغیر باقیمانده آنتروپ و شانون آنتروپ معیار مقاله این در �گیرند. م

( (نزول صعودی خطر نرخ با �های توزی کالس به تعلق مبنای بر X تصادف متغیر توزی مشخص�سازی

�مانده باق آنتروپ برای کران�های قضیه چند تحت و ارائه شده تعریف شرایط تحت (DFR) IFR

آمده�اند. به�دست

خطر نرخ با عمر طول �های توزی دوضابطه�ای، باقیمانده آنتروپ شانون، آنتروپ کلیدی: واژه�های

شده. ادغام نمونه�های ، نزول و صعودی

مقدمه ١

متفاوت شرایط با جداگانه خط دو در کاال نوع ی از تولیدات کنید فرض عمر، طول مسئله بررس در

Xطول تصادف متغیر فرضکنید �گردند. م بسته�بندی تصادف به�صورت هم کنار در خط ی در و تولید

دو تولیدات از X٢ و X١ عمرهای طول با نمونه�های مبنای بر که باشد تولید خط از انتخاب مؤلفه عمر

عبارتست X تصادف متغیر توزی �گردد. م مشخص گرفته�اند، قرار هم کنار در تصادف به�طور که خط

از

f(x) =

 f١(x), X = X١

f٢(x), X = X٢,

۳۲۶



ر دی به�عبارت ،P (X = X٢) = q و P (X = X١) = p آن در که

f(x|Z = z) = fz١ (x)f
١−z
٢ (x), (١)

به�کار ترمودینامی در بار اولین برای علم نماد ی به�عنوان آنتروپ اصالح .Z ∼ B(١, p) آن در که

رابطه اما است. (١٨۶۶) بولتسمان به منتسب آماری انی م زمینه در آن احتماالت تعبیر شد. گرفته

مفهوم این (١٩۴٨) مشهورش مقاله در شانون رسید. ثبت به بعد سال چندین احتمال و آنتروپ بین صری

نظریه�ی پایه�ای مسائل از تعدادی به را نتای و گرفت به�کار نمادها از دنباله�ای خواص توصیف برای را

به�عنوان شانون آنتروپ اصطالح اخیر سال�های در داد. قرار استفاده مورد داده�ها انتقال و کدگذاری

سانسور داده�های و کامل مشاهدات براساس �مانده باق عمر طول توزی در قطعیت عدم� از معیار ی

ابراهیم جمله از محققان از بسیاری توجه آن روی تعمیم�های و معیار این و است گردیده مطرح شده

ری دی محققین است. کرده جلب خود به را غیره و (١٩٩۶) کرمان و ابراهیم ،(٢٠٠٠ ١٩٩۶)

و لن و کریس دای �مانده، باق عمر طول توزی از تعمیم�یافته نتای بعض پاول(٢٠٠۶) و ناندا جمله از

پژوهش مورد را باقیمانده آنتروپ از نتایج (٢٠٠٩a ،٢٠٠٩b)کوپتا گذشته، آنتروپ باردی(٢٠٠٢)

داده�اند. قرار تحقیق و

ارائه از پس �باشد. م باال در موجود شرایط با X تصادف متغیر روی آنتروپ بررس هدف مقاله این در

عمر طول �های توزی برخ مشخص�سازی و ارائه مختلف قضایای �مانده، باق و شانون آنتروپ تعریف

�گردد. م ارائه شرایط این براساس

شانون آنتروپ ٢

�گردد: م تعریف زیر به�صورت شانون آنتروپ

H(x) = −
∫ ∞

٠
f(x)lnf(x)dx = −E(log(f(x))).

داشت: خواهیم (١) در شده تعریف ال چ تاب براساس حال

F (t) =

∫ t

−∞
fz١ (x)f

١−z
٢ (x)dx = F z١ (t)F

١−z
٢ (t) (٢)

۳۲۷



به�صورت X تصادف متغیر شانون آنتروپ اساس آن بر و

H(x) = −
∫ ∞

٠
fz١ (x)f

١−z
٢ (x) log(fz١ (x)f

١−z
٢ (x))dx

=

 −
∫
f١١ (x)f

٠
٢ (x) log(f

١
١ (x))dx−

∫
f١١ (x)f

١−١
٢ (x) log(f١−١

٢ (x))dx, z = ١

−
∫
f٠١ (x)f

٠−١
٢ (x) log(f٠١ (x))dx−

∫
f٠١ (x)f

٠−١
٢ (x) log(f٠−١

٢ (x))dx, z = ٠
= Hz

١(x)H
١−z
٢ (x). (٣)

�آید. م به�دست

دوضابطه�ای باقیمانده آنتروپ ٣

آنتروپ از ری دی نوع به منجر که کرد تعریف شانون آنتروپ برای ری دی پارامتر (١٩٩۶) ابراهیم

رشته�های در شانون آنتروپ همانند نیز آنتروپ این بود. انعطاف�پذیرتر شانون آنتروپ به نسبت که شد

مورد ورزش وقای و زلزله�شناس ، آب�شناس علم به مربوط آنالیز ، صنعت خطای آزمون�های مانند گوناگون

طول ین میان و خطر نرخ تواب ،(٢) رابطه از .F (t) توزی تاب تعریف به توجه با �گیرد. م قرار استفاده

�آیند: م به�دست زیر به�صورت ترتیب به δ∗F؛ (t) و λ∗F (t) �مانده؛ باق عمر

λ∗F (t) =
f(t)

F̄ (t)
=

fz١ (t)f
١−z
٢

F̄ z١ (t)F̄
١−z
٢ (t)

= λzF١(t)λ
١−z
F٢

(t), (۴)

δ∗F (t) =

∫∞
t
F̄ z١ (x)F̄

١−z
٢ (x)dx

F̄ z١ (t)F̄
١−z
٢ (t)

= δ∗zF١(t).δ
∗١−z
F٢

(t). (۵)

داریم: همچنین

F̄ z١ (t)F̄
١−z
٢ (t) = exp

(
−
∫ t

٠

fz١ (u)f
١−z
٢ (u)

F̄ z١ (u)F̄
١−z
٢ (u)

du

)
. (۶)

t زمان تا حداقل نظر مورد مؤلفه ه این شرط به X تصادف متغیر شرط توزی مبنای بر باقیمانده آنتروپ

.(١٩٩۶ ، ابراهیم ) �گردد م تعریف زیر به�صورت بوده، سالم

H(f ; t) = −
∫ ∞

t

f(x)

F̄ (t)
log

(
f(x)

F̄ (t)

)
dx,
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داریم: این�جا در که

H(f ; t) = ١− ١
F̄ (t)

∫ ∞

t

log(λ∗F (x))f
z
١ (x)f

١−z
٢ (x)dx,

= − ١
F̄ (t)

∫ ∞

t

f(x) log(f(x))dx+ log F̄ (t). (٧)

داریم: اینجا در (۴) رابطه�ی گرفتن نظر در با

H(f, t) = −
∫ ∞

t

fz١ (x)f
١−z
٢ (x)

F̄ z١ (x)F̄
١−z
٢ (x)

log

(
fz١ (x)f

١−z
٢ (x)

F̄ z١ (x)F̄
١−z
٢ (x)

)
dx.

داریم: باشد z = ٠ اگر ،Z تصادف متغیر مقادیر براساس حال

H(f, t) = − ١
F̄٢(t)

∫ ∞

t

f٢(x) log(f٢(x))dx+
١

F̄٢(t)

∫ ∞

t

f٢(x) log(F٢(t))dx

= − ١
F̄٢(t)

∫ ∞

t

f٢(x) log(f٢(x))dx+ log(F̄٢(t)),

داریم: باشد z = ١ اگر و

H(f, t) = − ١
F̄١(t)

∫ ∞

t

f١(x) log(f١(x))dx+
١

F̄١(t)

∫ ∞

t

f١(x) log(F١(t))dx

= − ١
F̄١(t)

∫ ∞

t

f١(x) log(f١(x))dx+ log(F̄١(t)).

�گیریم: م نتیجه فوق معادالت از بنابراین

H(f, t) = − ١
F̄ z١ (t)F̄

١−z
٢ (t)

∫ ∞

t

fz١ (x)f
١−z
١ (x) log(fz١ (x)f

١−z
١ (x))dx+ log(F z١ (x)F

١−z
١ (x)),

=


F̄٢(x)

F̄٢(t)
log

(
F̄٢(x)

F̄٢(t)

)
− F̄٢(x)

F̄٢(t)
|∞t = ٠+ ١ = ١ z = اگر٠

F̄١(x)

F̄١(t)
log

(
F̄١(x)

F̄١(t)

)
− F̄١(x)

F̄١(t)
|∞t = ٠+ ١ = ١ z = اگر١

داشت: خواهیم (٧) رابطه�ی مبنای بر همچنین

H(f, t) = ١−
∫ ∞

t

fz١ (x)f
١−z
٢ (x)

F̄ z١ (t)F̄
١−z
٢ (t)

log

(
fz١ (x)f

١−z
٢ (x)

F̄ z١ (x)F̄
١−z
٢ (x)

)
dx

= ١−
∫ ∞

t

fz١ (x)f
١−z
٢ (x)

F̄ z١ (t)F̄
١−z
٢ (t)

log (λ∗F (x)) dx.

t > ٠ با و f احتمال ال چ تاب با غیرمنف پیوسته تصادف متغیر ی X کنید فرض .١.٣ قضیه�ی

�شود. م تعیین F̄ با بفرد منحصر به�طور H(f, t) ،f بودن پیوسته فرض با باشد. H(f, t) <∞ و
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در آنتروپ تعریف به توجه با و �گیریم م کم (۶) تا (۴) رابطه�های از قضیه اثبات برای برهان.

داریم: z = ١ و z = ٠ متغیره دو حالت

H(f ; t) = ١− ١
F̄ z١ (t)F̄

١−z
٢ (t)

∫ ∞

t

fz١ (x)f
١−z
٢ (x) log(λ∗F (x))dx

= ١− ١
exp

(
−
∫ t
٠ λ

∗
F (x)dx

) ∫ ∞

t

fz١ (x)f
١−z
٢ (x) log(λ∗F (x))dx

داریم: �گیریم، م مشتق فوق رابطه�ی از حال

H ′(f ; t) = −
λ∗F (x) exp

(
−
∫ t
٠ λ

∗
F (x)dx

)
(
exp

(
−
∫ t
٠ λ

∗
F (x)dx

))٢ ∫ ∞

t

fz١ (x)f
١−z
٢ (x) log(λ∗F (x))dx

− fz١ (t)f
١−z
٢ (t) log(λ∗F (t))×

١
exp

(
−
∫ t
٠ λ

∗
F (x)dx

)
= λ∗F (x)

[
Hz
١(t)H

١−z
٢ (t)− ١+ log(λ∗F (t))

]
,

داریم: نتیجه در H١(fz١ + f١−z٢ ; t) = H٢(f∗z١ + f∗١−z٢ ; t) کردیم فرض چون

λ∗F (x)
[
Hz
١(t)H

١−z
٢ (t)− ١+ log(λ∗F (t))

]
= λ∗F∗(x)

[
Hz
١(t)H

١−z
٢ (t)− ١+ log(λ∗F∗(t))

]
(٨)

تعیین قابل بقا تاب بودن مشخص با مخاطره تاب چون ،λ∗F (t) = λ∗F∗(t) که دهیم نشان بتوانیم اگر

برابرند. هم F̄ها که گرفت نتیجه �توان م است،

�کنیم: م تعریف زیر به�صورت را A مجموعه

A = {t : t ≥ ٠ and λ∗F (t) ̸= λ∗F∗(t)}

λ∗F (t٠) = λ∗F∗(t٠) ،t > ٠ هر برای آن�گاه باشد ته اگر که نیست، ته A مجموعه �کنیم م فرض

�شود. م اثبات قضیه و بود خواهد برقرار

باشیم داشته که �کنیم م فرض مسئله کلیت از شدن کم بدون ،λ∗F (t٠) ̸= λ∗F∗(t٠) پس ،t٠ ∈ A اگر

باید پس ،λ∗F (t) > λ∗F∗(t) چون ،(٨) از حال λ∗F (t) ≥ λ∗F∗(t)

Hz
١(t٠)H

١−z
٢ (t٠)− ١+ log(λ∗F (t٠)) < Hz

١(t٠)H
١−z
٢ (t٠)− ١+ log(λ∗F∗(t٠)) (٩)

: یعن باشد صفر برابر (٩) رابطه�ی داخل عبارت دو هر یا و شود

Hz(t٠)H
١−z
٢ (t٠)− ١+ log(λ∗F (t٠)) = Hz(t٠)H

١−z
٢ (t٠)− ١+ log(λ∗F∗(t٠)).(١٠)
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H١(fz١ , f
١−z
٢ ; t) = H٢(f∗z١ , f∗١−z٢ ; t) رابطه�ی از استفاده با باشد، برقرار (٩) رابطه�ی فرضکنیم

.log(λ∗F (t٠)) < log(λ∗F∗(t٠)) �شود م نتیجه

و H١(fz١ , f
١−z
٢ ; t) = H٢(f∗z١ , f∗١−z٢ ; t) رابطه�ی از استفاده با باشد، برقرار (١٠) رابطه�ی اگر

.log(λ∗F (t٠)) = log(λ∗F∗(t٠)) �شود م نتیجه (١٠) رابطه�ی

با که ،λ∗F (t٠) ≤ λ∗F∗(t٠) که �رسیم م نتیجه این به کنیم ترکیب هم با را (١٠) و (٩) عبارت اگر

□ است. ته مجموعه ی A بنابراین است. تناقض در λ∗F (t٠) > λ∗F∗(t٠) یعن قضیه فرض

داریم: باشد δF (t) < ∞ اگر δF (t) �مانده باق عمر طول ین میان تعریف به توجه با .٢.٣ قضیه�ی

.H(f ; t) ≤ ١+ log(δF (t))

Yt احتمال ال چ تاب gt(y) کنید فرض و Yt
d
= (Y |Y > t) کنید فرض معلوم، t برای برهان.

داریم: احتمال ال چ تاب تعریف به توجه با پس باشد

gt(y) =
d

dy
P (Yt < y) =

d

dy
[P (Y ≤ y|Y > t)]

=


d

dy

F (y)

F̄ (t)
اگر y > t

٠ اگر y < t

=


f(y)

F̄ (t)
اگر y > t

٠ اگر y < t,

X٢ و X١ تصادف متغیرهای مبنای بر مانده باق عمر طول متغیر ال چ g٢t(x) و g١t(x) آن در که

داریم: gt(y) = f(y)
F̄ (t)

تعریف به توجه با �باشند. م

H(f, t) = −
∫ ∞

t

fz١ (x)f
١−z
٢ (x)

F̄ t١(x)F̄
١−z
٢ (t)

log

(
fz١ (x)f

١−z
٢ (x)

F̄ t١(x)F̄
١−z
٢ (t)

)
dx

= −
∫ ∞

t

gz١(x)g
١−z
٢ (x) log

(
gz١(x)g

١−z
٢ (x)

)
dx,

که دید �توان م همچنین

∫ ∞

t

xgz١t(x)g
١−z
٢t (x)dx = δF (t) + t, (١١)

است ht(η) برابر Zt از احتمال ال چ تاب پس �کنیم م تعریف Zt = Yt − t به�صورت را Zt حال
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زیرا E(Zt) = δF (t) و ht(η) = gz١(η + t)g١−z٢ (η + t) آن در که

Zt = Yt − t⇒ E(Zt) = E(Yt)− t.

با: است برابر Zt آنتروپ حال

H(f, t) = −
∫ ∞

٠
hzt١(η)h

١−z
t٢ (η) log(hzt١(η)h

١−z
t٢ (η))dη

= −
∫ ∞

٠
gzt١(η + t)g١−zt٢ (η + t) log(gzt١(η + t)g١−zt٢ (η + t))dη = H(f ; t).

که �دهد م رخ زمان مثبت متغیرهای حوزه� در آنتروپ ماکزیمم و گردیده مثبت Zt تعریف حوزه چون

بنابراین .(٢٠٠٠ ، باشد(ابراهیم برابر δF (t) ین میان با نمای توزی

H(f ; t) = −
∫ ∞

٠
hzt١(η)h

١−z
t٢ (η) log(hzt١(η)h

١−z
t٢ (η))dη ≤ ١+ log (δF (t)) .

□

�هایطول توزی مبنایکالس� بر �مانده باق مشخص�سازیآنتروپ ۴

عمر

سپس کرده، تعریف را ( (نزول صعودی قطعیت عدم با عمر طول �های توزی کالس ابتدا بخش این در

�کنیم. م بیان اساس این بر را �ها توزی مشخص�سازی قضیه دو براساس

داریم: (٣) رابطه�ی به توجه با

H(f ; t) = Hz
١(f١; t)H

١−z
٢ (f٢; t),

داریم: �گیریم م اریتم ل فوق رابطه طرفین از

log(H(f ; t)) = z log(H١(f ; t))(١− z) log(H٢(f ; t)). (١٢)

�آوریم: م به�دست زیر به�صورت را (١٢) رابطه مشتق

H ′
١(f ; t) =

H ′
١(f ; t)H(f ; t)

H١(f ; t)
+

(١− z)H ′
١(f ; t)H(f ; t)

H١(f ; t)
. (١٣)
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داریم: دهیم قرار Hz
١(f ; t)H

١−z
٢ (f ; t) یعن مقدارش برابر (١٣) رابطه�ی در را H(f ; t) اگر

H ′
١(f ; t) =

H ′
١(f ; t)H

z
١(f ; t)H

١−z
٢ (f ; t)

H١(f ; t)
+

(١− z)H ′
٢(f ; t)H

z
١(f ; t)H

١−z
٢ (f ; t)

H١(f ; t)

= H ′
١(f ; t)H

′
٢(f ; t).

بنابراین

H ′ = H ′z
١ (f, t).H ′١−z

٢ (f, t) ⇒

 بود خواهد صعودی هم H باشند صعودی دو هر اگر

بود خواهد نزول هم H باشند نزول دو هر .اگر

مانده باق عمر طول از (صعودی) نزول قطعیت عدم دارای �های توزی کالس به متعلق F̄ تعریف۴.١.

باشد. (صعودی) نزول t > ٠ برای H(f ; t) اگر است (IURL) DURL

(DFR) IFR ( (نزول صعودی ست ش نرخ با �های توزی کالس به متعلق F̄ اگر .٢.۴ قضیه�ی

بود. خواهد (IURL) DURL �مانده باق آنتروپ مبنای بر اه آن باشد

�دانیم: م برهان.

H(f ; t) = ١− ١
F̄ z١ (t)F̄

١−z
٢ (t)

∫ ∞

t

fz١ (x)f
١−z
٢ (x) log (λ∗F (x)) dx

داریم: بنابراین �گیریم م مشتق فوق رابطه�ی از

H ′(f ; t) = −
−fz١ (t)f

١−z
٢ (t)

(F̄ z١ (t)F̄
١−z
٢ (t))٢

∫ ∞

t

fz١ (x)f
١−z
٢ (x) log (λ∗F (x)) dx

+ log (λ∗F (t)) f
z
١ (t)f

١−z
٢ (t)

١
F̄ z١ (t)F̄

١−z
٢ (t)

.

بنابراین است کمتر log (λ∗F (t)) مقدار از
∫∞
t
fz١ (x)f

١−z
٢ (x) log (λ∗F (x)) dx عبارت

λ∗F (t)

F̄ z١ (t)F̄
١−z
٢ (t)

∫ ∞

t

fz١ (x)f
١−z
٢ (x) log (λ∗F (x)) dx− log (λ∗F (t))λ

∗
F (t)

≤ λ∗F (t)

F̄ z١ (t)F̄
١−z
٢ (t)

log (λ∗F (t))

∫ ∞

t

fz١ (x)f
١−z
٢ (x)dx− log (λ∗F (t))λ

∗
F (t)

≤ log (λ∗F (t))λ
∗
F (t)− log (λ∗F (t))λ

∗
F (t) = ٠.

باخاصیت �های توزی کالس به متعلق F̄ پس باشد م نزول t H(fدر ; t) که �شود م نتیجه فوق عبارت از

□ �باشد. م DURL
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باشد (IURL)DURL �های توزی کالس به Xمتعلق تصادف متغیر توزی فرضکنید قضیه�ی۴.٣.

داریم: صفر از بزرگ�تر tهای برای پس

λF (t) ≤ (≥) exp(١−H(f ; t)).

به توجه با است. مشابه IURL برای اثبات �کنیم، م ثابت DURL حالت در را قضیه برهان.

H(f ; t) = ١− ١
F̄ z١ (t)F̄

١−z
٢ (t)

∫ ∞

t

fz١ (x)f
١−z
٢ (x) log (λ∗F (x)) dx

داریم: مشتق�گیری با

H ′(f ; t) = −
fz١ (t)f

١−z
٢ (t)

(F̄ z١ (t)F̄
١−z
٢ (t))٢

∫ ∞

t

fz١ (x)f
١−z
٢ (x) log (λ∗F (x)) dx

− log (λ∗F (t)) f
z
١ (t)f

١−z
٢ (t)

١
F̄ z١ (t)F̄

١−z
٢ (t)

.

: یعن باشد H ′(f, t) ≤ ٠ باید باشد DURLکالس به متعلق F̄ (x) آن�که برای حال

fz١ (t)f
١−z
٢ (t)

F̄ z١ (t)F̄
١−z
٢ (t)

[
−
∫∞
t
fz١ (x)f

١−z
٢ (x) log (λ∗F (x)) dx

F̄ z١ (t)F̄
١−z
٢ (t)

+ log (λ∗F (t))

]
≤ ٠,

رابطه�ی این�که به توجه با
fz١ (t)f

١−z
٢ (t)

F̄ z١ (t)F̄
١−z
٢ (t)

> ٠,

بنابراین است
−
∫∞
t
fz١ (x)f

١−z
٢ (x) log (λ∗F (x)) dx

F̄ z١ (t)F̄
١−z
٢ (t)

+ log (λ∗F (t)) ≤ ٠

�شود: م نتیجه پس است. گذشته آنتروپ تعریف فوق معادله در راست سمت عبارت

H(f, t)− ١+ log(λ∗F (t)) ≤ ٠

یا

λ∗F (t) ≤ exp(١−H(f, t)), t > ٠

□
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داشت: خواهیم آن�گاه باشد (IURL) DURLکالس به متعلق F̄ اگر .۴.۴ نتیجه�ی

H(f ; t) ≤ (≥)١− log(λF (.))

□ است. ساده اثبات برهان.

نتیجه�گیری و بحث

مسائل در که شده ادغام نمونه ی مبنای بر �مانده، باق و شانون آنتروپ مفهوم براساس مقاله این در

گرده�اند. ارائه و تعریف �مانده باق و شانون آنتروپ �شود، م مشاهده صنعت سیستم�های اطمینان قابلیت

متغیر توزی مشخص�سازی و گردیده ارائه دوضابطه�ای باقیمانده آنتروپ مبنای بر که قضایای همچنین

کران�های و DFRانجام و IFR توزی کالس�های به تعلق مبنای بر شده ادغام نمونه ی روی تصادف

گردیده�اند. ارائه �مانده باق قطعیت عدم از
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——————————————————————————

فازی داده�های با فازی بیز برآورد بر عضویت تاب تأثیر
شادیسعیدیجیبری پرهام، غالمعل ، زادکرم محمدرضا

ایران اهواز، اهواز، چمران شهید اه ،دانش ریاض علوم ده دانش آمار، گروه

ی و احتمال مدل ی پایه�ی بر و فازی داده�های از استفاده با فازی بیز برآورد مقاله این در یده: چ

است مهم فازی داده�های در مناسب عضویت تاب انتخاب �شود. م آورده بدست احتمال پیشین توزی

تواب برای فازی بیز برآورد مقاله این در دارد. زیادی تأثیر فازی آماری استنباط روی عضویت تاب زیرا

مینیمم به توجه با فازی داده�های در مناسب عضویت تاب و �گیرد م قرار مطالعه مورد مختلف عضویت

تاب که �دهد م نشان داده�ها از آمده بدست نتای �شود. م انتخاب فازی بیز برآورد پسین بیز ریس کردن

داده�های برای فازی بیز برآورد بهترین بنابراین و �باشد م بیز ریس کمترین دارای -گوس مثلث عضویت

�باشد. م شده مطرح

بیز برآورد پسین، بیز ریس فازی، پسین توزی فازی، درستنمای تاب عضویت، تاب واژه�هایکلیدی:

فازی.

مقدمه ١

X تصادف متغیر با مرتبط داده�های و π(θ) پیشین تاب ، f(x|θ) آماری مدل� به بست بیزی استنباط

منطق از باید و �شوند م گزارش یا مشاهده نادقیق صورت به موجود داده�های موارد از برخ در اما دارد

ریاض ساختار نتیجه در �شوند م ساخته عضویت تاب ی براساس فازی داده�های کرد. استفاده فازی

مورد مسائل از ی مطلوب عضویت تاب انتخاب است. مؤثر آماری استنباط انجام برای عضویت تاب

بیز ریس تاب از استفاده �کنند. م استفاده فازی منطق از که است محققین ر دی و آماردانان عالقه

با �شود م سع مقاله این در باشد فازی بیزی استنباط در عضویت تاب انتخاب در معیار ی �تواند م

شود. انتخاب مناسب عضویت تاب بیز برآوردگر بیز ریس تاب از استفاده
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باشد. کنترل مهندس در آن کاربردهای مهم�ترین شاید اما است. رفته به�کار مختلف علوم در فازی منطق

(ژائو، شود انتخاب مناسب عضویت تاب ی کنترل فرآیندهای به توجه با شده سع کنترل مهندس در

.(٢٠٠٢

بیز تصمیم قاعده�ی است. گرفته قرار مطالعه مورد نویسندگان از بعض توسط فازی محیط در بیزی استنباط

اران، هم و تاناکا و (١٩٧٨) اران، هم و اوکودا توسط فازی محیط در زیان تاب ی براساس فازی

و گیل توسط باشند فازی موجود داده�های که حالت برای بیزی برآورد است. شده بررس (١٩٧٩)

الپوینت توسط ان ام بیز استنباط بحث در متفاوت دیدگاه ی است. یافته تعمیم (١٩٨۵) اران، هم

و الپوینت روش از تعمیم است. گرفته قرار بررس مورد ان ام پسین تاب تحت (٢٠٠٠) اران، هم و

است(٢٠١۶). گرفته قرار مطالعه مورد اران هم و عارف توسط باشند فازی داده�ها که زمان اران هم

٣ بخش در سپس �شود. م تعریف فازی ضروری مفاهیم ٢ بخش در �باشد. م بخش ۵ شامل مقاله این

بیز برآوردگر آمده بدست پسین تاب براساس ۴ بخش در �شود. م پرداخته فازی پسین توزی محاسبه�ی به

فازی بیز برآوردهای پسین بیز ریس بر مختلف عضویت تواب تأثیر ۵ بخش در و �شود م محاسبه فازی

برآوردگر پسین بیز ریس مینیمم که عضویت تاب فازی واقع داده�های از استفاده با و �شود م بررس

�گردد. م انتخاب عضویت تاب بهترین عنوان به دارد را بیز

اولیه مفاهیم ٢

باشد. مرج مجموعه Xکنید فرض �شود. نم مشخص دقیق طور به که است عددی فازی عدد

و �نامیم م عضویت تاب دهد نسبت را [٠١] بازه از عددی ،X از x عضو هر به که تابع تعریف١.٢.

�شود. م تعریف µÃ : X → [٠,١] صورت به

شرایط در حقیق اعداد از R مرج مجموعه�ی روی بر Ã مانند فازی مجموعه ی اگر تعریف٢.٢.

�نامند: م عددفازی را آن نماید صدق زیر

باشد. محدب فازی مجموعه ی Ã(الف

.µÃ(x٠) = ١ آن ازای به که باشد موجود x٠ ی ب)تنها

باشد. پیوسته µÃ بازه ی پ)در
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ذوزنقه�ای-گوس ذوزنقه�ای، ، مثلث به �توان م آن�ها مهمترین از که دارد وجود مختلف عضویت�های تاب

کرد. اشاره -گوس مثلث و

�شوند، م بیان (a, b, c)صورت به که حقیق عدد سه بوسیله مثلث عضویت تاب ( (مثلث تعریف٣.٢.

و �شود م نامیده فازی عدد مرکز b و راست گستره�ی و چپ گستره�ی ترتیب به b و a که �گردد م تعریف

ل ش به

µÃ(x) =


x−a
b−a a ≤ x ≤ b

c−x
c−b b ≤ x ≤ c

٠ صورت این غیر در

�شود. م داده نشان

عضویت مقدار دارای عضو ی از بیشتر فازی مجموعه ی در کنید فرض (ذوزنقه�ای) تعریف٢.۴.

صورت به حقیق عدد چهار با ذوزنقه�ای عضویت تاب صورت این در باشند ی

µÃ(x) =



x−a
b−a a ≤ x ≤ b

١ b ≤ x ≤ c

d−x
d−c c ≤ x ≤ d

٠ صورت این غیر در

�شود. م مشخص

عضویت ازتاب تعمیم که کردند تعریف نرمال داده�های برای عضویت تاب (٢٠١۶) اران هم و لیو

عضویت تاب ی روش این در است. شده ساخته نرمال ال چ تاب از استفاده با و �باشد م ذوزنقه�ای

است. شده گذاری نام ذوزنقه�ای-گوس که �گیرد م نظر در بیفتد” اتفاق است ن ”مم فازی اعداد برای

مشاهده�ای ه این احتمال که استاندارد نرمال توزی جدول به توجه با ( (ذوزنقه�ای-گوس تعریف٢.۵.

ذوزنقه�ای-گوس عضویت تاب است. ٠/۶٨٢۶ بیفتد اتفاق Φ(µ+σ) و Φ(µ−σ) بین نرمال توزی از

Φ(µ− σ
٢ Φ(µ−σ)و( ،Φ(µ−

σ
٢ Φ(µ−σ)و( بین و ی مقدار

[
µ− σ

٢ , µ+ σ
٢
]
بین که شده معرف
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صورت به دو درجه تاب ی با تغییرات این فازی ریاض براساس و �گیرد م صفر از بیشتر مقدار

µÃ(x) =



(x−µ+σσ
٢

)
٢

µ− σ < x < µ− σ
٢

١ µ− σ
٢ ≤ x ≤ µ+ σ

٢

(µ+σ−xσ
٢

)
٢

µ+ σ
٢ < x < µ+ σ

٠ صورت این غیر در

�شود. م داده نشان

کرد. تعریف است مثلث عضویت تاب از تعمیم که عضویت تاب �توان م نرمال ال چ تاب از استفاده با

نشان را فازی عدد مرکز که µ پارامتر دو با -گوس مثلث عضویت تاب ( -گوس (مثلث تعریف٢.۶.

صورت به σ و �دهد م

µÃ(x) =


(x−µ+σσ )

٢
µ− σ < x ≤ µ

(µ+σ−xσ )
٢

µ ≤ x < µ+ σ

٠ صورت این غیر در

�شود. م مشخص

داده�های تحت احتمال پیشین تاب براساس فازی پسین تاب ٣

فازی

داده�های به�صورت مشاهدات که زمان احتمال پیشین توزی براساس فازی پسین توزی بخش این در

�شود. م محاسبه باشند دسترس در فازی

از است عبارت �دهیم، م نشان X̃ با را آن که ،X با مرتبط فازی نمونه�ای فضای ی .١.٣ تعریف

i = ١,٢, ..., k فازی مجموعه�های زیر از رده�ای یعن فازی، پیشامدهای توسط X از فازی افراز ی

.
k∑
i=١

X̃i(x) = ١ ، ∀x ∈ X یعن کنند، صدق تعامد شرط در آن�ها عضویت تواب که X از X̃i ،

به�صورت تای n ی یعن ،X̃ نمونه�ای فضای از n حجم به فازی نمونه�ی ی تعریف٢.٣.

براساس θ درستنمای تاب ،X̃ri ∈ X̃ ،i = ١,٢, ..., n آن در که X̃ = (X̃r١ , X̃r٢ , ..., X̃rn)
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به�صورت فازی تصادف نمونه�ی

l(θ; X̃− ) = P (X̃− |θ) =


∫ +∞
−∞ ...

∫ +∞
−∞ [(

∏n
i=١ X̃i(xi)).l(θ; x−)]dx١...dxn باشد پیوسته f(.|θ) اگر

∑
x١

...
∑
xn

[(
∏n

i=١ X̃i(xi)).l(θ; x−)] باشد گسسته f(.|θ) اگر

=


∏n

i=١
∫ +∞
−∞ [X̃i(xi).f(xi|θ)]dxi باشد پیوسته f(.|θ) اگر

∏n
i=١

∑
xi

[X̃i(xi).f(xi|θ)] باشد گسسته f(.|θ) اگر

�آید. م بدست

است. π(θ) پیشین توزی دارای θ آن در که باشد احتمال تاب ی PX(x|θ) کنید فرض تعریف٣.٣.

�شود. م تعریف زیر به�صورت X̃ فازی داده�های پایه�ی بر θ پسین توزی

π(θ|X̃) =
P (X̃|θ)π(θ)

P (X̃)

.P (X̃) =
∫
P (X̃|θ)π(θ)dθ و �آید م به�دست شد گفته باال در که همانطور P (X̃|θ) آن در که

فازی بیز برآورد ۴

برآوردگرهای فضای از df برآوردگر ی یافتن از است عبارت فازی داده�های پایه�ی بر فازی بیز برآورد

تحت π(θ) پیشین توزی احتماال و ،X̃ فازی تصادف نمونه�ی براساس θ مجهول پارامتر Dfبرای فازی

.L(θ, df ) زیان تاب

برابر df فازی برآوردگر پسین بیز ریس تاب تعریف۴.١.

r(π, df ) = Eθ|X̃(L(θ, df (X̃)) =

∫
θ

L(θ, df (X̃)π(θ|X̃)dθ

است.

π(θ|X̃) فازی داده�های با فازی پسین توزی و L(θ, d) زیان تاب براساس dBf برآورد .٢.۴ تعریف

کند. مینیمم را فازی پسین بیز ریس تاب اگر �شود م نامیده فازی بیز برآورد ی

r(π, dBf ) = min
df∈Df

r(π, df )
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عددی مثال ۵

با ١√
٢πσ e

− ١
٢σ٢ (x−θ)

٢
احتمال ال چ تاب با نرمال توزی از تای ۵٠ تصادف نمونه ی کنید فرض

داده�های صورت به مشاهدات و استخراج ١√
١٢٨π e

− ١
١٢٨ (θ−٧٠)٢ احتمال پیشین تاب و ١٠ واریانس

�شوند. م استفاده -گوس مثلث و ذوزنقه�ای-گوس ذوزنقه�ای، ، مثلث عضویت تاب با فازی

و si = ٠٫٠۵xi, i = ١,٢, ...,۵٠ که طوری به �گیریم م نظر در را مثلث عضویت تاب ابتدا

X̃i(t) =


t−xi+si

si
xi − si < t ≤ xi

xi+si−t
si

xi ≤ t < xi + si

٠ صورت این غیر در

دقیق داده�های :١ جدول
۵٣/۶١۶٢ ٧٠/٧٧۵٩ ۶۶/٨٨٧٢ ۶۶/٣۶٢۶ ۶۵/٨٩٨٢ ۶۴/٧۶٩٨ ۶١/٩۶٣۴ ۶١/۴۶٩٩ ۵۵/۶٠٧٩ ٧١/١۵١۴

٧٨/۵۴٣١ ٧٨/٠٩٣٣ ٧۶/٧٩٧٣ ٧۵/۵۵۶٧ ٧۴/١۶٠٢ ٧۴/١٣٣١ ٧۴/٠۴۵٠ ٧٣/۵٩٠٢ ٧٢/٣۶٣٨ ٧٢/١٢۶٢

٨١/۶۵۶٨ ٨١/٢١٠۴ ٨١/٠۵٧٩ ٨٠/۶٩١۴ ٨٠/۶۴٩٠ ٨٠/۵۶۶٣ ٨٠/۵٢٢٠ ٨٠/٣٣٧۴ ٧٩/١۵٣٣ ٧٨/٩۶٣٧

٨۶/۴٣٣٨ ٨۵/٧٨١٣ ٨۵/۴۵١٠ ٨۵/٢٣٠٢ ٨۴/۶٩٩۴ ٨٣/۶۵۵٩ ٨٣/۶۵۵٩ ٨٢/٢٩٢٣ ٨٢/١۶١٧ ٨١/٧٢٧۵

٩٩/٧٩٣٣ ٩٣/۵٠٣٨ ٩١/۴۵٠٣ ٩٠/٧٨٠١ ٩٠/۴٨٢١ ٨٩/۶٨٣۴ ٨٨/٧٢٠١ ٨٨/٩٨٢٩ ٨٧/٢٣۵٩ ٨۶/٨٢٣۵

برابر فازی داده�های این براساس فازی درستنمای تاب

l(θ; X̃) =

∫ +∞

−∞
...

∫ +∞

−∞
X̃i(ti)

١√
٢٠٠π

e−
(ti−θ)٢

٢٠٠ dt١...dt۵٠

صورت این به شده ذکر پیشین توزی و درستنمای تاب براساس پسین توزی بنابراین بود. خواهد

π(θ|X̃) =

١
π
√
٣٣۶٠٠e

− (θ−٧٠)٢
١۶٨

∫ +∞
−∞ ...

∫ +∞
−∞ X̃i(ti)e

− (ti−θ)٢
٢٠٠ dt١...dt۵٠

P (X̃)

آن در که باشد. م

P (X̃) = ١
π
√
٣٣۶٠٠

∫ +∞
−∞

∫ +∞
−∞ ...

∫ +∞
−∞ X̃i(ti)e

− (ti−θ)٢
٢٠٠ e−

(θ−٧٠)٢
١۶٨ dt١...dt۵٠dθ

= ٣٫۵٣۶١٩× ١٠−۵٢

است. ١ ل ش به پسین بیز ریس تاب نمودار و

�باشد. م ١/٩٨٨۵٨ ریس مقدار با ٧٨/۴٩ برابر θ پارامتر برای بیز برآورد نتیجه در
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دو درجه زیان تاب و مثلث عضویت تاب با پسین بیز ریس تاب :١ ل ش

فرم به ذوزنقه�ای عضویت تاب با را داده�ها اکنون

X̃i(t) =



t−xi+si
si
٢

xi − si < t < xi − si
٢

١ xi − si
٢ ≤ t ≤ xi +

si
٢

xi+si−t
si
٢

xi +
si
٢ < t < xi + si

٠ صورت این غیر در

از است عبارت فازی درستنمای تاب �گیریم م نظر در

l(θ; X̃) =

∫ +∞

−∞
...

∫ +∞

−∞
X̃i(ti)

١√
٢٠٠π

e−
(ti−θ)٢

٢٠٠ dt١...dt۵٠

�شود م پیشین توزی و درستنمای تاب براساس پسین توزی و

π(θ|X̃) =

١
π
√
٣٣۶٠٠e

− (θ−٧٠)٢
١۶٨

∫ +∞
−∞ ...

∫ +∞
−∞ X̃i(ti)e

− (ti−θ)٢
٢٠٠ dt١...dt۵٠

P (X̃)

که طوری به

P (X̃) = ١
π
√
٣٣۶٠٠

∫ +∞
−∞

∫ +∞
−∞ ...

∫ +∞
−∞ X̃i(ti)e

− (ti−θ)٢
٢٠٠ e−

(θ−٧٠)٢
١۶٨ dt١...dt۵٠dθ

= ٢٫١٩٧۵٩× ١٠−۴٣

�دهد. م نشان را پسین بیز ریس تاب نمودار ٢ ل ش

بود. خواهد ٢/٠٠٠٩۵ ریس مقدار با ٧٨/۴٨ برابر θ پارامتر بیز برآورد

۳۴۳



دو درجه زیان تاب و ای ذوزنقه عضویت تاب با پسین بیز ریس تاب :٢ ل ش

فرم به ذوزنقه�ای-گوس عضویت تاب با را داده�ها ر دی بار

X̃i(t) =



(
t−xi+si

si
٢

)٢
xi − si < t < xi − si

٢

١ xi − si
٢ ≤ t ≤ xi +

si
٢(

xi+si−t
si
٢

)٢
xi +

si
٢ < t < xi + si

٠ صورت این غیر در

از است عبارت فازی داده�های این براساس فازی درستنمای تاب گیریم. م نظر در

l(θ; X̃) =

∫ +∞

−∞
...

∫ +∞

−∞
X̃i(ti)

١√
٢٠٠π

e−
(ti−θ)٢

٢٠٠ dt١...dt۵٠

صورت به نیز پیشین توزی و درستنمای تاب براساس پسین توزی و

π(θ|X̃) =

١
π
√
٣٣۶٠٠e

− (θ−٧٠)٢
١۶٨

∫ +∞
−∞ ...

∫ +∞
−∞ X̃i(ti)e

− (ti−θ)٢
٢٠٠ dt١...dt۵٠

P (X̃)

که طوری به است

P (X̃) = ١
π
√
٣٣۶٠٠

∫ +∞
−∞

∫ +∞
−∞ ...

∫ +∞
−∞ X̃i(ti)e

− (ti−θ)٢
٢٠٠ e−

(θ−٧٠)٢
١۶٨ dt١...dt۵٠dθ

= ۶٫٢۶٠٣٧× ١٠−۴۶

است. آمده ٣ ل ش در پسین بیز ریس تاب نمودار و

بود. خواهد ١/٩٨٧٣٧ ریس مقدار با ٧٨/۵ برابر θ پارامتر بیز برآورد
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دو درجه زیان تاب و ای-گوس ذوزنقه عضویت تاب با پسین بیز ریس تاب :٣ ل ش

فرم این به -گوس مثلث عضویت تاب از استفاده با داده�هارا اکنون

X̃i(t) =



(
t−xi+si

si

)٢
xi − si < t ≤ xi(

xi+si−t
si

)٢
xi ≤ t < xi + si

٠ صورت این غیر در

صورت به فازی درستنمای تاب �گیریم. م نظر در

l(θ; X̃) =

∫ +∞

−∞
...

∫ +∞

−∞
X̃i(ti)

١√
٢٠٠π

e−
(ti−θ)٢

٢٠٠ dt١...dt۵٠

از است عبارت پسین توزی بنابراین آید. م بدست

π(θ|X̃) =

١
π
√
٣٣۶٠٠e

− (θ−٧٠)٢
١۶٨

∫ +∞
−∞ ...

∫ +∞
−∞ X̃i(ti)e

− (ti−θ)٢
٢٠٠ dt١...dt۵٠

P (X̃)

آن در که

P (X̃) = ١
π
√
٣٣۶٠٠

∫ +∞
−∞

∫ +∞
−∞ ...

∫ +∞
−∞ X̃i(ti)e

− (ti−θ)٢
٢٠٠ e−

(θ−٧٠)٢
١۶٨ dt١...dt۵٠dθ

= ۵٫٧٧١۶۵× ١٠−۶١

�باشد. م ۴ ل ش به پسین بیز ریس تاب نمودار

است. ١/٩۶٨٨ ریس مقدار با ٧٨/۵٢ برابر θ پارامتر بیز برآورد نتیجه در

جدول در مختلف عضویت تواب برای بیز برآورد�های بیزپسین ریس مقدار و فازی بیز برآورد بنابراین

است. آمده ٢

تاب سه به نسبت را پسین بیز ریس مینیمم -گوس مثلث تاب که �دهد م نشان ٢ جدول نتای

�آید. م بدست -گوس مثلث عضویت تاب براساس بیز برآورد بهترین نتیجه در دارد ر دی عضویت
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دو درجه زیان تاب و -گوس مثلث عضویت تاب با فازی بیز برآورد :۴ ل ش

پسین بیز ریس مقدار و فازی بیز برآورد :٢ جدول

عضویت تاب بیز برآورد پسین بیز ریس

مثلث ٧٨/۴٩ ١/٩٨٨۵٨

ای ذوزنقه ٧٨/۴٨ ٢/٠٠٠٩۵

ای-گوس ذوزنقه ٧٨/۵ ١/٩٨٧٣٧

-گوس مثلث ٧٨/۵٢ ١/٩۶٨٨
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——————————————————————————

نامانای فضای تصادف میدان ی هندس �های ویژگ بررس
پیچش

جعفریخالدی مجید ، داران شی سعید

ایران تهران، تربیتمدرس، اه دانش آمار، گروه

میدان�های از پیچش ارگیری ب نامانا، تصادف میدان�های ساخت در مهم رهیافت�های از ی یده: چ

الزم دهیم، قرار استفاده مورد فضای داده�های تحلیل برای را میدان این بخواهیم اگر ماناست. تصادف

مقاله، این در شود. بررس آن پذیری مشتق درجه و پیوست جمله از تصادف میدان همواری است

�گیرد. م قرار مطالعه مورد پیچش نامانای تصادف میدان هندس �های ویژگ

همواری. پیچش، ، نامانای ، فضای داده ، تصادف میدان کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

گونه�ای به داده�ها این معموال �کنند. م ایفا بسزای نقش فضای داده�های مدل�سازی در تصادف میدان�های

است. مطالعه مورد فضای در مجزا موقعیت ی در مطالعه مورد متغیر از تحقق آنها از ی هر که هستند

تصادف میدان �روند، م کار به داده�ها این مدل�بندی برای که تصادف متغیرهای مجموعه به اینصورت، در

نقش داده�ها کوواریانس ماتریس �شود. م گفته تصادف میدان از تحقق ی آن از کامل نمونه�ای به و

فضای همبست ساختار کاربردی، مسائل اغلب در اما دارد. همبست ساختار مشخصکردن در مهم

مانند محدود�کننده�ای فرض معموال منظور این برای شود. برآورد مشاهدات اساس بر باید و است نامعلوم

شدن ساده موجب موضوع این �شود. م گرفته نظر در مطالعه مورد تصادف میدان برای دوم مرتبه مانای

و کرده دور واقعیت از را ما فرض این است ن مم عمل در اما �شود. م فضای کوواریانس تاب برآورد

نامانا همبست ساختارهای مدل�سازی برای مختلف روش�های شود. ناصحی تحلیل�های ارائه موجب
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ی از استفاده با نامانا فضای کوواریانس تاب ی (١٩٩٢) گاتُرپ و سمپسون جمله از دارد؛ وجود

(١٩٩۴) اران هم و گاتُرپ همچنین کردند. طرح را است، صادق مانای فرض آن در که پنهان فضای

ین میان پیچش روش ی از (١٩٩٩) اران هم و دون هی کردند. ارائه را فضا دگردیس رهیافت

و هسته ی بین پیچش از حاصل �تواند م گاوس تصادف میدان هر که واقعیت این بر�اساس متحرک

هسته بر مبتن روش (٢٠٠٢) فوئنتیز ر دی طرف از کردند. استفاده باشد، نوفه�سفید �تصادف میدان ی

کردند. پیشنهاد پنهان فضای ایده از استفاده با بیزی مدل (٢٠٠٣) اوهاگان و اشمیت داد. ارائه را

(٢٠٠۶) شرویش و پاشیورک دادند. ارائه را فضای متغیر ضریب مدل (٢٠٠٣) اران هم و گلفند

میدان مدل�سازی در مختلف روش�های (٢٠١۶) فوجیو اخیراً دادند. تعمیم را هسته�ای پیچش روش

نمود. بررس را نامانا همبست ساختار با تصادف

میدان�های از پیچش گیری ار ب نامانا، تصادف میدان�های ساخت در مهم رهیافت�های از ی

شود. بررس آن همواری است الزم فضای داده�های تحلیل در آن ارگیری ب برای است. مانا تصادف

مشتق درجه و پیوست جمله از هندس �های ویژگ بررس با �توان م را تصادف میدان ی همواری

پیچش نامانای تصادف میدان ی هندس �های ویژگ مقاله این در کرد. مطالعه تصادف میدان پذیری

�گیرد. م قرار بررس مورد

پیچش نامانای تصادف میدان ٢

میدان �شود. م معرف (٢٠٠٢) فوئنتیز اساس بر پیچش نامانای فضای تصادف میدان بخش این در

در (Ω,F,P) احتمال فضای بر را η(.) =
{
η(s), s ∈ D ⊂ Rd, d ≥ ١

}
نامانای فضای تصادف

دوم) (مرتبه مانای Dرفتار مطالعه مورد ناحیه از زیرفضاهای روی η(s) کنید فرض اکنون یرید. ب نظر

که ونه�ای ب است موجود D =
M∪
j=١

Dj صورت به مطالعه مورد ناحیه از افرازی حالت این در دارد،

η(s) = θj(s) ∀s ∈ Dj (١)

Dبا روی که هستند مشاهده) قابل (غیر مستقل مانای تصادف میدان�های ،{θj(s)}j=١,...,M آن در که

wj(s) =

 ١ s ∈ Dj

٠ s /∈ Dj

ل ش به وزن�ها اگر اکنون کوواریانسمانایKj(s)تعریفشده�اند. تواب
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ل ش به را (١) رابطه در شده داده η(s) �توان م بنابراین شود، گرفته نظر در

η(s) =

M∑
j=١

wj(s)θj(s) ∀s ∈ D (٢)

بین فاصله�ی به که گرفت نظر در هسته�ای تواب را wj(s)ها �توان م کل حالت در نمود. بازنویس

s فاصله است ن مم فاصله این مثال برای هستند. وابسته s موقعیت ی و Dj ⊂ D فضای زیر ی

اساس بر (٢) مدل باشد. زیرفضا ی در موقعیت�ها همه تا s فواصل ین میان یا فضا زیر ی مرکز تا

نشان θj(s) مستقل مانای تصادف میدان M توسط �تواند م Dj مانای زیرناحیه M که است ایده این

نظر در مانا تصادف میدان�های از پیچش صورت به نامانا تصادف میدان دقیق�تر عبارت به شوند. داده

میدان به بیشتری اهمیت که �کنند م عمل فیلتر یا پنجره ی عنوان به wj(s) وزن�های �شود. م گرفته

ته ن این به �دهد. م Dj از خارج موقعیت�های به کمتری اهمیت و s ∈ Dj موقعیت در θj(s) تصادف

کوواریانس تاب که معناست بدان این است، موضع فقط θj(.) تصادف میدان مانای که شود توجه باید

به (٢) مدل کوواریانس تاب �شود. م برآورد (Dj زیرناحیه داده�های با مثال عنوان (به موضع ،Kj(.)

صورت

cov(η(s), η(s′)) =

M∑
j=١

wj(s)wj(s
′)kj(s− s′), (٣)

موقعیت�ها فاصله از تابع صورت به را (٣) کوواریانس تاب �توان نم لزوما این�که دلیل به است.

شده باعث (.)�θjها استقالل فرض است ذکر به الزم است. نامانا کوواریانس تاب این کرد، بازنویس

شود. داده نشان مانا کوواریانس تواب از وزن مجموع ی صورت به نامانا کوواریانس تاب که است

باشد. داشته را موضع مانای کوواریانس ساختار معتبر برآورد برای کاف داده زیرناحیه هر �رود م انتظار

�شود. م فرض معلوم قبل از مطالعه مورد ناحیه بندی افراز روش این در که شود توجه

تصادف میدان همواری بررس ٣

مورد تصادف مدل�سازی آنها توصیف تحلیل جای به فضای داده�های استنباط تحلیل و تجزیه منظور به

در است. مطالعه مورد ناحیه روی فضای تصادف میدان ی ل ش به اغلب مدل�سازی این است. نیاز

ی متغیره چند حالت در ول است؛ ناحیه این روی سط ی میدان، از تحقق ی متغیره ت حالت

از تحقق ی اگر است. مطالعه مورد ناحیه روی همبسته سطوح از مجموعه�ای تصادف میدان از تحقق

۳۵۰



در اطالعات عین صورت به �توانند نم شده نمونه�گیری داده�های باشیم، داشته اختیار در تصادف میدان

که ماترن رد همسان کوواریانس تواب کالس �توان م اما بدهند. جهت مشتقات وجود یا همواری مورد

جالب کنید). مالحظه را ،(١٩٩٩) (اشتاین داد قرار مطالعه مورد را است، همواری پارامتر ی دارای

کرد. برآورد مستقیم طور به نمونه طریق از �توان م را پارامتر این که است آن

پیوست L٢و در پیوست مفهوم دو ، فضای تصادف میدان ی خصوصیاتهمواری ارائه منظور به

کنید). مراجعه ،(١٩٩٩) اشتاین به تعاریف این مشاهده شد(برای خواهد داده یقین١توضی به قریب

ه این ر م ٢هستند، متناه دوم مرتبه گشتاورهای و صفر ین میان دارای میدانها که �شود م فرض اینجا در

شود. بیان خالفش

هرگاه است، t٠ در L٢ پیوسته {X(t), t ∈ Rd} میدان ی تعریف١.٣.

lim
t→t٠

E[X(t)−X(t٠)]
٢ = ٠

X(t)
L٢→X(t٠)صورت به و است دوم٣ توان ین میان در پیوست با معادل L٢ در پیوست باشد.

�شود. م داده نشان

اگر است، t٠ در یقین به قریب پیوسته {X(t), t ∈ Rd} میدان ی تعریف٢.٣.

lim
t→t٠

X(t) = X(t٠) a.s.

دارد. پیوسته تحقق�های میدان گوییم اه آن باشد، t٠ ∈ Rd هر برای یقین به قریب پیوسته میدان اگر

س ع همچنین �دهد. نم نتیجه را L٢ در پیوست یقین، به قریب پیوست کل حالت در .٣.٣ �گزاره

نتیجه را ر دی ی L٢ در رای هم و یقین به قریب رای هم ه این دلیل به نیست برقرار نیز موضوع این

در پیوست یقین به قریب پیوست اه آن باشد، کراندار تصادف میدان ی X(t) اگر اما �دهند. نم

�دهد. م نتیجه را L٢

کنید. توجه (٢٠٠٣) گلفند و بانرج از مثال دو به ٣.٣ گزاره شدن روشن برای

١Almost Surely Continuity

٢Finite Second-Order Moments

٣Mean Square Continuity
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کنید فرض �دهد. نم نتیجه را دوم توان ین میان در پیوست یقین، به قریب پیوست .۴.٣ مثال

صورت به X(t, ω) همچنین ω ∼ U(٠,١) و t ∈ [٠,١]

X(t, ω) =

 (t− ١
٢ )

−١١( ١٢ ,t)
(ω) t ∈ (١٢ ,١]

٠ t ∈ [٠, ١٢ ]

اگر ،t → ١
٢ که وقت اما .X(t, ω) → ٠ a.s. اه آن t → ١

٢ اگر حال �شود. م تعریف

میدان بنابراین .E[X٢(t, ω)] = ٠ اه آن t ∈ [٠, ١٢ ] اگر و E[X٢(t, ω)] → ∞ اه آن t ∈ (١٢ ,١]

است. یقین به قریب رای هم ول نیست L٢ در را هم

فرآیند ی �دهد. نم نتیجه را یقین به قریب پیوست دوم، توان ین میان در پیوست .۵.٣ مثال

صورت به ω ∼ U(٠,١) ه طوری به t ∈ R+ روی دلخواه

X(١t , ω) = ٠ t = ٠

X(١, ω) = I(٠, ١٢ )(ω)

X(١٢ , ω) = I( ١٢ ,١)(ω)

X(١٣ , ω) = I(٠, ١٣ )(ω)

X(١۴ , ω) = I( ١٣ ,
٢
٣ )
(ω)

X(١۵ , ω) = I( ٢٣ ,١)(ω)

...

t > ٠
(۴)

E[X١)٢t , ω)] → ٠ اه آن t → ٠ که زمان شده، تعریف فرآیند طبق بنابراین است. شده تعریف

برابر بار �نهایت ب X(١t , ω) چون نیست یقین به قریب پیوسته فرآیند این اما ،X(١t , ω)
L٠→٢ ه بطوری

است. ی با

(١٩۶٧) لیدبتر و کرامر است. صادق تصادف میدان هر برای ٢.٣ و ١.٣ تعاریف که شود توجه

شرایط این به توجه با که کردند اعمال کوواریانس تاب بر را شرایط (١٩٧٢) اران هم و هوئل و

K(t, s) = کنید فرض موضوع، این بیشتر توضی برای است. دوم توان ین میان در پیوسته میدان

توان ین میان در پیوست تعریف به توجه با باشد. تصادف میدان کوواریانس تاب cov(X(t), X(s))

۳۵۲



داریم: دوم

lim
t→s

E[X(t)−X(s)]٢ = lim
t→s

var (X(t)−X(s))

= lim
t→s

(var (X(t)) + var (X(s))− ٢cov (X(t), X(s)))

= lim
t→s

(K (t, t) +K (s, s)− ٢K (t, s)) = ٠

(۵)

است. دوم توان ین میان در پیوسته X(t) دلخواه میدان باشد، پیوسته K اگر بنابراین

مانای میدان ی کوواریانس تاب و L٢ پیوست بین رابطه برای را شرایط (١٩٩٩) اشتاین

معادل دوم توان ین میان در پیوست ل ش این به میدان�های برای که داد نشان او کرد. ضعیف۴تعیین

زیرا باشد پیوسته صفر در K(t) کوواریانس تاب که است این با

lim
t→s

E[X(s)−X(t)]
٢
= lim
t→s

٢ (K(٠)−K(s− t)) (۶)

K(s, t) = K(s−t)صورت به کوواریانس تاب مانا میدان�های در که داشت توجه باید ته ن این به

است.

کوواریانس تاب تیلور بسط طریق از را تصادف میدان ی تحقق�های پیوست (١٩٨٩) کنت

،K(t) اگر که کرد اثبات او باشد. مانا تصادف میدان ی {X(t), t ∈ Rd} کنید فرض کرد. بررس

از تیلور چندجمله�ای Pd(t) آن در که Kd(t) = K(t)− Pd(t) تاب و مشتق�پذیر پیوسته طور به بار d

شرط در است، ٠ حول d درجه

|Kd(t)| = O
(
∥t∥d+β

)
(٧)

خواهد پیوسته {X(t), t ∈ Rd} تصادف میدان تحقق�های اه آن کند، صدق β > ٠ از برخ برای

بنابراین است. پیوسته صفر در وضوح به اه آن باشد، مشتق�پذیر پیوسته طور به بار d ،K(t) اگر بود.

است. دوم توان ین میان در پیوسته تصادف میدان

ی {X(t), t ∈ Rd} همچنین و پیوسته تاب ی f : L٢ → R١ که کنید فرض .۶.٣ �گزاره

این است. یقین به قریب پیوسته Y (t) = f (X(t)) میدان اه آن باشند، یقین به قریب پیوسته میدان

�شود. م حاصل پیوسته تاب دو ترکیب از نتیجه

۴Weakly Stationary
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واق در نیست. کنت شرایط بررس به نیاز و �آید م بدست مستقیم صورت به ۶.٣ گزاره درست

کوواریانس تاب وجود برای اما باشد. مانا X(t) اگر حت نیست Y (t) تصادف میدان مانای به نیازی

Ef٢(X(t)) < ∞ شرط باید -شوارتز کش نامساوی طبق ،K(t, s) = E[f(X(t))f(X(s))]

باشد. برقرار

در پیوست اثبات اما �شود، م نتیجه راحت به Y (t) جدید میدان یقین به قریب پیوست که حال در

باشد پیوسته تاب ی f : R١ → R١ اگر بنابراین، نیست. سرراست چندان میدان این دوم توان ین میان

Y (t) = f (X(t)) میدان اه آن باشد، یقین به قریب پیوسته میدان ی X(t) و هست نیز کراندار که

داریم: را زیر قضیه کل حالت در است. دوم توان ین میان در پیوسته

صدق شوتس لیپ اول مرتبه شرایط در که باشد پیوسته تاب ی f : R١ → R١ اگر .٧.٣ قضیه�ی

Y (t) = میدان اه آن باشد. دوم توان ین میان در پیوسته میدان ی {X(t), t ∈ Rd} و �کند م

است. دوم توان ین میان در پیوسته f (X(t))

مراجعه (١٩۶۴) بارتل شوتس۵(به لیپ پیوسته تاب ی ابتدا شود، بیان قضیه اثبات ه آن از پیش

�شود. م ارائه مثال سپس و نموده تعریف را نمایید)

به باشند داشته وجود α و C مثبت ثابت دو و باشد شده تعریف I بازه روی f(x) اگر .٨.٣ تعریف

باشیم: داشته x١, x٢ ∈ I همه برای ه طوری

|f(x١)− f(x٢)| ⩽ C|x١ − x٢|α

گوییم. α مرتبه و C ثابت با شوتس لیپ پیوسته را f اه آن

داریم: زیرا �کند م شوتسصدق لیپ اول مرتبه شرایط در [a, b] بازه روی f(x) = x٢ تاب مثال٩.٣.

|f(x١)− f(x٢)| =
∣∣x٢١ − x٢٢

∣∣ = |x١ − x٢| |x١ + x٢| ≤ C |x١ − x٢|

�شود. م اثبات ادعا شود، گرفته نظر در C = ٢max (|a| , |b|) اگر بنابراین

صدق شوتس لیپ شرایط در آیا که کرد اثبات �توان نم مستقیم صورت به که دارند وجود توابع اما

کند. کم �تواند م زیر قضیه شرایط چنین در خیر. یا �کنند م

۵Lipschitz Continuous
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بر f ′(x) اگر باشد. [a, b] بازه بر پذیر مشتق و مقدار حقیق تاب ی f کنید فرض .١٠.٣ قضیه�ی

�کند. م صدق شوتس لیپ شرط در [a, b] بازه بر f تاب اه آن ،|f ′(x)| ≤ k یعن باشد کراندار بازه این

داریم: ین میان مقدار قضیه طبق بنابراین است، مشتق�پذیر [a, b] بازه بر f تاب برهان.

∃c ∈ [a, b], |f ′(c)| =
∣∣∣∣f(b)− f(a)

b− a

∣∣∣∣ ≤ k ⇒ |f(b)− f(a)| ≤ k |b− a|

□

�شود: م ارائه ٧.٣ قضیه اثبات اکنون

داریم: است، شوتس لیپ اول مرتبه پیوسته f ه این به توجه با برهان.

|f (X(t+ h))− f (X(t))| ≤ C |X(t+ h)−X(t)|

داریم طرفین از گرفتن امیدریاض همچنین و رساندن ٢ توان به با ادامه در

E[f (X(t+ h))− f (X(t))]
٢ ≤ C٢E [X(t+ h)−X(t)]

٢

دوم توان ین میان در پیوست از مستقیم طور به Y (t) میدان دوم توان ین میان در پیوست بنابراین

□ �شود. م نتیجه X(t) میدان

بخش در که η تصادف میدان �شود. م پرداخته پیچش فضای تصادف میدان پیوست بررس به ادامه در

ین میان در پیوسته شد، بیان قبال که مطالب طبق میدان این ه این برای یرید. ب نظر در را شد ارائه ٢

رابطه باید باشد دوم توان

lim
h→٠

E[η(s)− η(s+ h)]٢ = ٠, (٨)

داریم: (٨) در (٢) رابطه ذاری جای با بنابراین باشد. برقرار
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lim
h→٠

E[η(s)− η(s+ h)]
٢
= lim
h→٠

E

 M∑
j=١

wj(s)θj(s)− wj(s+ h)θj(s+ h)

٢

=

M∑
j=١

lim
h→٠

E
[
w٢
j (s)θ

٢
j
(s) + w٢

j (s+ h)θ٢j (s+ h)
]

−
M∑
j=١

lim
h→٠

٢wj(s)wj(s+ h)E [θj(s)θj(s+ h)]

=

M∑
j=١

lim
h→٠

[
w٢
j (s)Kj(٠) + w٢

j (s+ h)Kj(٠)
]

−
M∑
j=١

lim
h→٠

٢wj(s)wj(s+ h)Kj(h)

=
M∑
j=١

lim
h→٠

Kj(٠)(wj(s+ h)− wj(s))
٢

+
M∑
j=١

lim
h→٠

٢wj(s)wj(s+ h) (Kj(٠)−Kj(h)) ,

(٩)

دوم توان ین میان در پیوسته پنهان فرآیند هر اگر است دوم توان ین میان در پیوسته η �دهد م نشان که

کوواریانس تاب است کاف گرفتیم نظر در مانا را پنهان فرآیندهای چون �بایست م ر دی عبارت به باشد.

گرفت. قرار مطالعه مورد تصادف میدان�های پیوست بحث اینجا تا باشد. پیوسته صفر در فرآیند این

شود. بررس نیز آن�ها مشتق�پذیری است الزم میدان�ها، همواری بررس چارچوب در موضوع، این بر عالوه

است. شده ارائه (١٩٧٢) اران هم و هوئل از زیر تعریف

باشد موجود X ′(t) میدان اگر دوم۶گویند توان ین میان در پذیر مشتق را X(t) میدان تعریف١١.٣.

که طوری به

lim
h→٠

E[Xh(t)−X ′(t)]
٢
= ٠,

است. Xh(t) =
X(t+h)−X(t)

h آن در که

فراهم کوواریانس تاب طریق از میدان پذیری مشتق برای را شرایط (١٩٧٢) اران هم و هوئل

پیوسته و موجود ∂٢K(t,s)
∂s∂t که است این دوم توان ین میان در مشتق�پذیری برای کاف شرایط کردند.

۶Mean Square Differentiable
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صورت به Xh(t) میدان کوواریانس تاب مانا، میدان�های برای باشد.

Kh(t) = E [Xh(s+ t)Xh(s)] =
١
h٢

[٢K(t)−K(t+ h)−K(t− h)] . (١٠)

X(t) حقیقت، در باشد. مشتق�پذیر بار K(t)دو که صورت در ، lim
h→٠

Kh(t) = −K ′′(t) بنابراین

ر، دی عبارت به باشد. متناه و موجود −K ′′(٠) اگر فقط و اگر است دوم توان ین میان در مشتق�پذیر

است. X ′(t) میدان کوواریانس تاب −K ′′(t)

�شود. م پرداخته پیچش نامانای تصادف میدان دوم توان ین میان در پذیری مشتق ویژگ به حال

دو (٣) کوواریانس تاب است کاف تصادف میدان این دوم توان ین میان در پذیری مشتق بررس برای

وزن تواب و kj(s − s′) کوواریانس تاب اگر (٣) معادله طبق باشد. پیوسته همچنین و پذیر مشتق بار

نتای این همچنین است. دوم توان ین میان در پذیر مشتق η میدان باشند، پیوسته و پذیر مشتق دوبار wj

خصوص در بیشتر مطالعه (برای است نیاز جهت مشتقات به که داد توسی نیز باالتر بعدهای به �توان م را

شود). مراجعه (٢٠٠٣) گلفند و بانرج به تصادف میدان ی پذیری مشتق با آن ارتباط و مشتقات این
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——————————————————————————

تعمیم�یافته نمای توزی تنش-مقاومتدر پارامتر نقطه�ای برآورد
رکوردی رتبه�دار مجموعه�ی نمونه�ی براساسطرح

٢ مهدیصالح سید ،١ نزاکت احمد صادق�پور١، امینه

ایران شاهرود، شاهرود، صنعت اه دانش ریاض ده دانش آمار، گروه ١

ایران نیشابور، نیشابور، اه دانش پایه، علوم ده دانش آمار، ٢گروه

و صالح توسط که رکوردی دار رتبه مجموعه�ی نمونه�ی طرح گرفتن نظر در با مقاله، این در یده: چ

تعمیم�یافته نمای توزی در تنش-مقاومت پارامتر نقطه�ای برآورد به است، شده معرف (٢٠١۴) احمدی

بررس را واریانس باکمترین نااریب برآورگر و ماکسیمم درستنمای برآورگر نسب سپسکارای ��پردازیم. م

�کنیم. م

درستنمای برآوردگر تعمیم�یافته، نمای توزی رکوردی، رتبه�دار مجموعه�ی تنش-مقاومت، واژه�هایکلیدی:

واریانس. کمترین با نااریب برآوردگر ماکسیمم،

مقدمه ١

حقیقت در �شود، م داده نشان R := Pr{X < Y } صورت به که تنش-مقاومت اعتماد قابلیت

به Y و X مؤلفه�ی آن در که �باشد، م ست ش عدم احتمال ر دی عبارت به یا مؤلفه ماندن سالم احتمال

دفعات تعداد نشان�دهنده�ی Y و X کنید فرض �باشند. م فشار برابر در مقاومت و شده وارد فشار ترتیب

مقایسه�ای R صورت این در باشد، �کنند م استفاده �درمان شیم روش دو از که سرطان بیماران بهبود

کاربردهای بدلیل تنش-مقاومت اعتماد قابلیت �باشند. م درمان مؤثر روش یافتن برای فوق روش دو بین

توجه مورد دارد، اقتصادی و اجتماع ، پزش ، مهندس علوم جمله از مختلف زمینه�های در که فراوان

ارائه ،(٢٠٠٣) اران هم و کاتز توسط فوق موضوعات از جامع مرور �باشد. م زیادی نویسندگان

�های توزی در تنش-مقاومت پارامتر خصوص در بسیاری پژوهش�های کنون تا کل طور به شده�است.

۳۵۹



است. شده انجام داده�ها گوناگون انواع تحت و مدل مؤلفه�های استقالل عدم و استقالل فرض با مختلف،

برآورد پارامتری سه یافته تعمیم نمای توزی در را تنش-مقاومت پارامتر (٢٠٠٨) اران هم و رغب

و پاکدامن کردند. برآورد را فوق پارامتر پارامتری، سه وایبول توزی در ،(٢٠٠٩) رغب و کندو نمودند.

نمودند. بررس نمای توزی نظرگرفتن در با را سیستم�ها تنش-مقاومت اعتماد قابلیت ،(٢٠١۵) احمدی

ترتیب و ناقص داده�های براساس بیشتر تنش-مقاومت پارامتر خصوص در استنباط اخیر سال�های در

مقاددیر Rبراساس فاصله�ای و نقطه�ای برآورد به (٢٠١۴) و (٢٠٠٨a) لیزی ب مثال عنوان به �باشد. م

تنش- پارامتر برآورد مساله که ری دی نویسندگان از است. پرداخته دوپارامتری نمای توزی در رکوردی

اران هم و بصیرت ،(٢٠٠٨b)لیزی ب به �توان م داده�اند، انجام رکوردی داده�های براساس را مقاومت

نمود. اشاره (٢٠١۶) و (٢٠١٣)

توزی در را تنش-مقاومت پارامتر رتبه�دار، مجموعه�ی نمونه�ی طرح نظرگرفتن در با ،(٢٠١٠) موتالک

رکوردی رتبه�دار مجموعه�ی نمونه�ی عنوان تحت طرح ،(٢٠١۴) احمدی و صالح نمود. بررس نمای

از برگرفته رکوردی آماره�های �آوری جم برای وی ال روش این حقیقت در ١ .(RRSS) نمودند معرف

کنید فرض �باشد. م رتبه�دار مجموعه�ی نمونه�گیری و (١٩٨٨) وایتاکر و و سامانی نمونه�ای چند روش

به که است نحوی به دنباله هر در نمونه�گیری است، اختیار در تصادف متغیرهای از مستقل دنباله�ی n

برای را رکورد iامین تنها iام دنباله�ی از حقیقت در �شود. م متوقف آزمایش رکورد امین i محضمشاهده

روش این دقیق�تر طور به زیر دیاگرام �دهیم. م قرار استفاده مورد جامعه�آماری صفت�های مورد در استنباط

�دهد. م نشان را

١ : R(١)١ → R١,١ = R(١)١

٢ : R(١)٢ R(٢)٢ → R٢,٢ = R(٢)٢

...
...

...
. . .

...
...

n : R(١)n R(٢)n · · ·R(n)n → Rn,n = R(n)n

�باشد. م jام دنباله�ی در پایین رکورد iامین ،R(i),j و �باشد م iام دنباله�ی رکورد آخرین ،Ri,i آن در که

باال حالت توسط آمده دست به رکوردی های آماره (R(١)١, . . . , R(m)m) کنید فرض تعریف١.١.

١Record Ranked Set Sampling

۳۶۰



R = (R١,١, R٢,٢, . . . , Rm,m) بردار آن�گاه ،i = ١, . . . ,m، Ri,i = R(i)i دهیم قرار اگر باشد.

�گوییم. م m اندازه�ی به (RRSS) رکوردی رتبه�دار مجموعه�ی نمونه�ی ی را

ول ازهم مستقل ، معمول رکوردهای برخالف فوق طرح از �آوری�شده جم رکوردهای است ذکر قابل

باشد رکورد آخرین شده، ثبت مشاهده�ی تنها که یرید ب نظر در را حالت مثال، برای �باشند. م نامرتب

و صالح به RRSS کاربرد از بیشتر مثال�های برای �باشند. نشده ثبت دلیل هر به قبل رکوردهای و

نمائید. مراجعه (١٣٩۴ش)، صالح و (٢٠١۴) اران هم

و باشد F (.) احتمال توزی تاب و f(.) ال چ تاب دارای بررس تحت آماری جامعه�ی کنید فرض

در باشد، پایین RRSS از R = (R١,١, . . . , Rm,m) شده�ی مشاهده� مقدار r = (r١,١, . . . , rm,m)

تاب ،(١٩٩٨ اران، هم و (آرنولد معمول رکوردهای حاشیه�ای ال چ تاب از استفاده� با صورت این

�آید. م به�دست زیر صورت به R توأم ال چ

fR(r, θ) =
m∏
i=١

{−logF (ri,i, θ)}i−١

(i− ١)! f(ri,i, θ), (١)

طرح براساس را آینده رکوردهای و ترتیب آماره�های دونمونه�ای پیش�بین ، (٢٠١۵a) احمدی و صالح

جامعه� توزی عنوان به نمای توزی گرفتن نظر در با (٢٠١۵b) احمدی و صالح نمودند. بررس فوق

تعمیم�یافته نمای توزی گرفتن نظر در با مقاله این در پرداخته�اند. تنش-مقاومت پارامتر برآورد به آماری

تنش-مقاومت پارامتر نقطه�ای برآوردگرهای بررس به �باشد م نمای �های توزی خانواده از تعمیم که

�نمائیم. م بررس را حاصل برآوردگرهای نسب کارای سپس �پردازیم. م پایین RRSS مدل براساس

تعمیم�یافته نمای توزی تنش-مقاومتدر نقطه�ایپارامتر برآورد ٢

تاب با تعمیم�یافته نمای توزی از m و n اندازه�های با پایین RRSS مستقل نمونه�ی دو بخش، این در

اطالعات از استفاده با و داریم اختیار در Y Xو جوام از که هستند اطالعات تنها ،(٢) احتمال ال چ

تاب دارای ترتیب به پارامتری دو یافته تعمیم نمای توزی �کنیم. م برآورد را تنش-مقاومت پارامتر فوق

�باشد. م زیر صورت به تجمع توزی تاب و ال چ

fGE(x; θ, λ) = θλe−λx(١− e−λx)θ−١, (٢)
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و

FGE(x; θ, λ) = (١− e−λx)θ θ, λ, x > ٠. (٣)

برابر و معلوم λ �کنیم م فرض �باشند. م مقیاس و ل ش پارامترهای به��ترتیب λ > ٠ و θ > ٠ آن در که

R = (R١,١, R٢,٢, · · · , Rn,n)T شده مشاهده مقادیر r = (r١,١, r٢,٢, · · · , rn,n) باشد ی با

�باشد. م GE(θ١, λ = ١) توزی با رتبه�دار مجموعه�ی پایین رکوردهای از n حجم به نمونه�ای یعن

S = (S١,١, S٢,٢, · · · , Sn,n)T شده مشاهده مقادیر بردار نیز s = (s١,١, s٢,٢, · · · , sn,n)T بردار

�باشد، م GE(θ٢, λ = ١) توزی با رتبه�دار مجموعه�ی پایین رکوردهای از m اندازه به نمونه�ای یعن

�شود م نتیجه راحت به صورت این در

R = Pr (X < Y ) =
θ٢

θ١ + θ٢
. (۴)

ماکسیمم درستنمای برآوردگر ١.٢

R بردارهای توأم احتمال ال چ تواب و (٢) رابطه در یافته تعمیم نمای توزی ال چ تاب به توجه� با

زیر صورت به ترتیب به شده، داده s و r ازای به θ٢ و θ١ پارامترهای درستنمای تواب ،(١) در S و

�گردد: م محاسبه

L
(RRSS)
R (r, θ١) =

n∏
i=١

{
−log(١− e−ri,i)θ١

}i−١

(i− ١)! θ١e
−ri,i(١− e−ri,i)θ١−١, (۵)

نتیجه در

θ̂١ = −

n∑
i=١

(i− ١) + n

n∑
i=١

ln(١− e−ri,i)

= − N
n∑
i=١

ln(١− e−ri,i)

. (۶)

مشابه روش به

L
(RRSS)
S (s, θ٢) =

m∏
j=١

{
−log(١− e−sj,j )θ٢

}i−١

(j − ١)! θ٢e
−rj,j (١− e−rj,j )θ١−٢, (٧)
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و

θ̂٢ = −

m∑
j=١

(j − ١) +m

m∑
j=١

ln(١− e−sj,j )

= − M
m∑
j=١

ln(١− e−sj,j )

. (٨)

M =
m(m+ ١)

٢ و N =
n(n+ ١)

٢ آن در که

صورت Rبه ماکسیمم درستنمای برآوردگر ماکسیمم، درستنمای برآوردگرهای پایای ویژگ از استفاده با

بود خواهد زیر

R̂ML =
θ̂٢

θ̂١ + θ̂٢
=

[
١+

N

M

T٢
T١

]−١
, (٩)

آن در که

T١ = −
n∑
i=١

ln(١− e−ri,i), (١٠)

و

T٢ = −
m∑
j=١

ln(١− e−sj,j ). (١١)

که �شود م ثابت توزی تواب بین روابط از استفاده با

R̂ML
d
=

(
١+

(١−R
R

)
ν

)−١
. (١٢)

و صورت برای ترتیب به ٢N و ٢M آزادی درجات با فیشر توزی دارای ν تصادف متغیر آن در که

�های نی ت از استفاده و (١٢) رابطه� از استفاده با است. بودن توزی هم نشان�دهنده d= و �باشد م مخرج

�آید، م به�دست زیر صورت به R̂ML احتمال ال چ تاب تبدیل،

fR̂ML
(t) = c (١− t)

(M−١)
t−(M+١)

(
١+

M

N

θ٢
θ١

(١− t

t

))−(M+N)

. (١٣)

.c = Γ(M)Γ(N)

Γ(M +N)

(
Mθ٢
Nθ١

)M
آن در که
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UMV U برآوردگر ٢.٢

شدند، معرف (١١) و (١٠) رابطه در که ، (T١, T٢)T �دانیم م S و R توأم ال چ تاب از استفاده با

(لهمن ٣ لهمن-شفه ٢ و ول رائو-بل قضیه�های به توجه با �باشند. م (θ١, θبرای(٢ کامل توأم بسنده آماره

UMV U باشد کامل بسنده آماره از تابع که نااریب برآوردگر ��دانیم م راببینید.) (١٩٩٨) کسال و

کنیم فرض اگر �دهد. م نتیجه را R برای

Q(a, b) =

 ١ if X١ = −ln(١− e−r١,١) < Y١ = −ln(١− e−s١,١),

٠ if X١ = −ln(١− e−r١,١) > Y١ = −ln(١− e−s١,١).

(١۴)

حالت دو بنابراین �باشد. م R برای نااریب برآوردگر Q(a, b) (١۴) رابطه�ی به توجه با صورت این در

�گیریم: م نظر در R̂UMV U برآوردگر محسابه برای را زیر

:(T١ ≤ T٢) حالتاول

R̂UMV U = Pr (X١ < Y١|T١, T٢) (١۵)

=
(N − ١)(M − ١)
TN−١
١ TM−١

٢

[∫ T١

٠

∫ T٢

x١

(T١ − x١)
N−٢(T٢ − y١)

M−٢
]
dy١dx١

=
M−١∑
s=٠

(
M−١
s

)(
N+s−١

s

) (−T١
T٢

)s
.

:(T١ > T٢) حالتدوم

حالت این در مشابه طور به

R̂UMV U = ١−
N−١∑
s=٠

(
N−١
s

)(
M+s−١

s

) (−T٢
T١

)s
. (١۶)

٢Rao-Blackwell

٣Lehmann-scheffe
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داریم (١۶) و (١۵) ،(١٢) رابطه به توجه با

R̂UMV U =



١−
N−١∑
s=٠

(
N−١
s

)(
N+s−١

s

) (−١− R̂ML

R̂ML

M

N

)s
R̂ML ≥ M

N +M
,

M−١∑
s=٠

(
M−١
s

)(
N+s−١

s

) (− R̂ML

١− R̂ML

N

M

)s
R̂ML <

M

N +M
.

(١٧)

�پردازیم. م R̂UMV U و R̂ML برآوردگرهای کارای مقایسه (١٧)به و (١٢) رابطه به توجه با حال

در (n,m) مختلف ترکیب�های ازای به R مقابل در e =
MSE(R̂UMV U )

MSE(R̂ML)
عددی مقادیر نمودار

در (n,m) مختلف ترکیب�های ازای به �شود م مالحظه ١ ل ش به توجه با است. شده ١رسم ل ش
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واریانس کمترین با نارایب برآورگر و ماکسیمم درستنمای برآوردگرهای کارای نمودار :١ ل ش

ماکسیمم درستمای برآوردگر کارای حالت این در �باشد، م e > ١ مقدار (α١, α٢) مانند بازه�های

Rبرآوردگر → ١
٢ �که زمان �کنیم م مالحظه است. واریانس کمترین با نااریب برآوردگر کارای از بیشتر

مدل ی در باال اعتماد قابلیت به رسیدن برای وجود این با دارد. بهتری رد عمل ماکسیمم درستنمای
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از کاراتر که را واریانس کمترین با نااریب برآوردگر که است ١منطق ل ش به توجه با تنش-مقاومت

نماییم. انتخاب آل ایده برآورگر عنوان به را �باشد م ماکسیمم درستنمای برآورگر

نتیجه�گیری و بحث

نمای توزی در تنش-مقاومت پارامتر نقطه�ای برآورد به پایین RRSS طرح نظرگرفتن در با مقاله، این در

کمترین با نااریب برآوردگر و ماکسیمم درستنمای برآوردگر توزیع هم رابطه�ی پرداختیم. یافته تعمیم

بین توزیع هم رابطه�ی از استفاده با نهایت در آوردیم. به�دست تنش-مقاومت پارامتر با را واریانس

که رسیدیم نتیجه این به و نمودیم بررس R به نسبت را فوق برآوردگرهای کارای R̂UMV U و R̂ML

بهتری رد عمل R̂UMV U ،(R → ١) تنش-مقاومت مدل ی در باال اعتماد قابلیت داشتن برای

دارد. R̂ML به نسبت
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——————————————————————————

تابع ساختار با داده�های برای بیزی خوشه�بندی
جعفری�خالدی مجید صحبت�زاده، رضا

ایران تهران، تربیتمدرس، اه دانش ، ریاض علوم ده دانش آمار، گروه

مورد کاربردی علوم مختلف حوزه�های در هستند تاب ل ش به که داده�های خوشه�بندی امروزه یده: چ

استفاده با �شوند، م نامیده تابع داده�های که داده�ها ونه این خوشه�بندی نحوه مقاله این در دارد. قرار توجه

و مدل پارامترهای برای پیشین توزی اختیار با بویژه �گیرد. م قرار بررس و بحث مورد بیزی رهیافت از

به منجر خوشه�بندی یافتن برای وریتم ال ی سپس �شود. م تعیین آنها پسین توزی خوشه�بندی، متغیر

�شود. م ارائه خوشه�ها پسین احتمال ماکسیمم

پایه. تاب هیلبرت، فضای بیزی، خوشه�بندی ، تابع متغیر کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

و کاربردی منظر دو هر از گرفت، نظر در آنها برای تابع فرم ی �توان م که داده�های خوشه�بندی

گونه این (١٩٩٧) سیلورمن و رمزی تخصص متون در است. مهم و جالب بسیار موضوع نظری

ادامه در �شود. م ارائه داده�ها ونه این ریاض تعریف ادامه در �شوند. م نامیده تابع داده�های داده�ها،

در بیزی رهیافت کارای به توجه با سپس �شود. م داده توضی خوشه�بندی روشهای برخ دوم بخش در

نمود سازمانده را روش این �توان م ونه چ که است آن �شود م مطرح که سوال آماری مدلهای تحلیل

واق در و سوال این به پاس یافتن حاضر مقاله اصل هدف شود. حاصل آن از خوشه�ها که ونه�ای ب

استخراج نحوه و شده تعیین پارامترها پسین توزی بویژه است. تابع داده�های بیزی خوشه�بندی نحوه

�شود. م بیان تابع آمار با رابطه در مقدمات بخش این در �شود. م بیان بیزی تحلیلهای از خوشه�بندی
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معلوم ضابطه با تواب به خام مشاهدات تبدیل موضوع سپس تعریف، تابع داده�های ابتدا راستا این در

�شود. م بررس

تابع داده هستند، فرکانس یا زمان مانند متغیر ی از ای پیوسته تواب ذاتاً که مشاهدات تعریف١.١.

شوند. م نامیده

χ آن در که ایم مواجه χ = {X(t); t ∈ [a, b]} ل ش به مشاهدات با حوزه این در ترتیب بدین

عنوان به �توان م را تابع مشاهده هر بنابراین است. [a, b] بازه در X(t) پیوسته تواب خانواده ر نمایان

حقیق متغیرهای تفاوت�های شدن روشن برای تعریف ادامه در گرفت. نظر در تابع فضای در نقطه�ای

�شود. م بیان تابع و

کند، اختیار ( تابع (فضای بعد نامتناه فضای ی در را مقادیرش χ تصادف متغیر اگر تعریف٢.١.

. �شود م شناخته تابع داده ی عنوان به χ از χ مشاهده و شده نامیده تابع متغیر

χ١,χ٢, ...,χn تابع nمتغیر از ,χ١مشاهدات χ٢, ..., χn تابع داده مجموعه (٢٠٠۶) ویو و فرات

است. χ با توزی هم

داده ی آزمودن هر از بنابراین �شود. م نامیده آزمودن مطالعه مورد اشیای از ی هر تابع آمار در

متصل مشاهده متناه تعدادی عمال آزمودن هر برای تابع داده�های تحلیل در بود. خواهد دست در تابع

عملیات گونه هر انجام از پیش است. دست در نامعلوم ضابطه با ناهموار پیوسته تاب یا راست خط با هم به

رفتار خوش عناصر با فضای به نیاز منظور این برای شود. معلوم تواب این این ضابطه بایست محاسبات

(Ω, β, P ) احتمال فضای لذا آمده�اند. فضا این از آزمودن هر با مرتبط تواب �شود فرضم ه بطوری است

ضرب از استفاده با را {X(t, ω);ω ∈ Ω, t ∈ [a, b]} رال�پذیر انت مرب مقدار مختلط تواب مجموعه و

ی در فوق تواب مجموعه صورت این در یرید. ب نظر در ⟨X,Y ⟩ = E
∫ b
a
X(t)Ȳ (t)dt داخل

از شمارا خط ترکیب صورت به �توان م را X(t, ω) هر لذا دارند. قرار پذیر ی تف هیلبرت فضای

ثابت، ωی هر برای باشد فضا این در پایه�ای ϕ = {ϕn}∞n=١ اگر واق در داد. نمایش پایه تواب

.X(t, ω) =
∑∞
i=١ ci(ω)ϕi(t) که موجودند چنان C = {c١(ω), c٢(ω), ...} تای ی ضرایب

ck(ω) =
∫ b
a
X(t, ω)ϕ̄k(t)dt, رابطه از ck(ω) ضرایب ،k همچون طبیع عدد هر برای همچنین

بود. خواهد ϕ غیرتصادف عامل و C تصادف عامل از ترکیب تصادف تاب هر نتیجه در �آیند. م بدست

اما زد. تقریب را ها آن بایست و است شده مشاهده تواب ضابطه بودن نامعلوم باره این در مهم ته ن اما
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است. تاثیرگذار آن انتخاب در مشاهدات ماهیت و است مهم سوال خود پابه تواب انتخاب موضوع

طور به باشند. م موج پایه تاب و فوریه پایه تاب ، توان پایه تاب از عبارتند پایه تواب ترین معروف

نامعلوم ضرایب با پایه) (تاب مشخص تواب از متناه مجموع با X نامعلوم تاب حالت این در کل

ϕ′ = (ϕ١, ϕ٢, ..., ϕL) ه طوری X(t)به ≃
∑L
l=١ alϕl(x) = a′ϕ(x), یعن �شود، م زده تقریب

شود. برآورد بایست و است نامعلوم ضرایب بردار a′ = (a١, a٢, ..., aL) و پایه تواب بردار

تابع داده�های خوشه�بندی ٢

ار راه ی انتها در همچنین �شود. م بررس تابع داده�های خوشه�بندی متداول روش�های بخش این در

گرفت. خواهد قرار بحث مورد تفصیل به است مراتب سلسسه بیز روش به مبتن که خوشه�بندی

داده�ها روش�هایخوشه�بندیخام ١.٢

�توان م موضوع این به توجه با �شوند. م مشاهده متناه نقاط مجموعه در معموال تابع داده�های

بزرگ عددی P معموال که طوری به گرفت نظر در بعدی P برداری به را آزمودن هر با مرتبط مشاهدات

توجه با است. زیاد تابع داده�های مبحث در عموماً آزمودن هر برای مشاهده نقاط تعداد زیرا است

به �توان م ها آن برای را باال بعد با برداری داده�های خوشه�بندی های روش شده، مطرح توضیحات به

روش نام به کند م عمل تابع داده�های خوشه�بندی برای فوق ل ش به که اری راه هر گرفت. کار

داده�های تحلیل برای ار راه �ترین بدیه و ساده�ترین روش این �شود. م نامیده داده�ها خام خوشه�بندی

بعض به ادامه در که است اساس ایرادهای دارای موارد، برخ در مفید نتای ارائه علیرغم و است تابع

است: شده اشاره ها آن از

وجود. صورت در مشتق�پذیری و پیوست مانند تابع �های ویژگ از استفاده عدم •

ها آزمودن تمام منحن بر واق مشاهدات ترتیب تغییر با نتای ناپذیری تغییر •

مشاهده ر دی ی به نسبت متفاوت نقاط در تواب که زمان روش، کارگیری به در ال اش ایجاد •

دارند.
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مسائل نتیجه در و تابع داده�های تحلیل در روش این از استفاده شده، مطرح الت مش به توجه با لذا

برانت و بویرن مقاله به زمینه این در جدید بررس ی برای �شود. نم توصیه معموال خوشه�بندی با مرتبط

کرد. مراجعه �توان م (٢٠١٣)

فاصله-مبنا بندی روشهایخوشه ٢.٢

تعریف و مناسب تعدیل و اصالح با را ین k-میان مانند هندس فواصل بر مبتن خوشه�بندی های وریتم ال

هر گرفت. کار به دست این از های داده برای �توان م ، تابع داده�های طبیعت با منطبق جدید فواصل

و ویژه فواصل منظور همین �شود.به م نامیده فاصله-مبنا خوشه�بندی روش شده، مطرح قالب در روش

منحن بین متداول نزدی اندازه�های از ی مثال برای شده�اند. تعریف ها منحن بین نزدی اندازه�های

صورت به ، Xi′(t) و Xi(t)

dl(Xi(t), Xi′(t)) = {
∫
τ

(Xi
(l)(t)−Xi′

(l)(t))٢dt}١/٢,

هر با متناظر مستقل متغیر تغییر حوزه τ و X(t) منحن lاُم مشتق X(l)(t) آن در که �شود م تعریف

خوشه�بندی معیار است. شده اختیار ε دلخواه و مثبت حقیق عدد کنید فرض اکنون است. تابع مشاهده

اگر واق در است. آن براساس داده�ها

dl(Xi
(l)(t), Xi′

(l)(t)) < ε,

زمینه این در شده انجام تحقیقات جمله از �گیرند. م قرار خوشه ی در Xi′(t) و Xi(t) گاه آن

d١ ،d٠ از استفاده با را ین k-میان وریتم ال ها آن کرد. اشاره (٢٠١٢) اران هم و ایوا به �توان م

وریتم ال از استوار (٢٠٠٠)اقتباس فومن و کاستا-آلبرتون همچنین گرفتند. کار به
√
d٠

٢ + d١
٢ و

دادند. انجام d٠ فاصله مبنای بر را ین k-میان

خوشه�بندی روش از خاص حالت ها داده خام خوشه�بندی روش شد متذکر بایست بخش زیر این پایان در

صورت به منحن دو بین نزدی فاصله-مبنا، روش در اگر واق در فاصله-مبناست.

d(Xi(t), Xi′(t)) =

J∑
j=١

Xi(tj)Xi′(tj),

مشاهدات کل تعداد J و ′iاُم و iاُم مشاهده ر نماین ترتیب به Xi′(tj) و Xi(tj) آن در که شود تعریف

تبدیل داده�ها خام خوشه�بندی روش به فاصله-مبنا خوشه�بندی روش صورت این در باشد، آزمودن هر برای

�شود. م
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تابع داده�های مراتب سلسله روشبیز بر مبتن خوشه�بندی ٣.٢

نمایان دسته�بندی با متناظر داده�های تابع خوشه�بندی برای بیزی روش (٢٠٠۶) اران هم و هارد

تعیین به نیاز روش این گرفتند. کار به را مدل-مبنا روش منظور این برای و ارایه ها پشه های ژن

تابع نمایش شد اشاره قبال که همانطور دارد. خوشه ی در موجود های داده با متناظر احتمال توزی

نمایان دسته�بندی مقدار ، رگرسیون ساختار اتخاذ با است. پذیر ان ام پایه تواب از استفاده با داده�ها

ه طوری به داد، نمایش yitj = X′(tj)β + ϵi(tj), صورت به �توان م را tj زمان در iاُم ژن برای

تواب با متناظر ضرایب بردار β پایه، تاب p از ل متش برداری X(t) = (X١(t), X٢(t), ..., Xp(t))
′

خط مدل است ذکر به الزم �شود. م گرفته نظر در مستقل و نرمال معموال که خطاست فرآیند ϵi(t) و پایه

�شود، م نتیجه yi = Xi(t̃)β+ ϵi نمایش برداری حالت در iاُم، داده برای مشاهده Ti فرض با است.

و t̃ = {ti١, ..., tiTi} ، ϵi = (ϵi١, ..., ϵiTi)
′ ، Xi(t̃) =

[
X′(ti١), ...,X

′(tiTi)
]′ آن در که

بودن سان ی در اساس فرض داده هر با متناظر ضرایب بودن ی که شود توجه . yi = (yi١, ..., yiTi)
′

kاُم، خوشه های داده با متناظر های پاس بردار y(k) = (y
(k)′

١ , ...,y
(k)′

Nk
)′ اگر اکنون است. خوشه�ها

واریانس با مستقل مشاهدات از ای دنباله عنوان به ϵit و است خوشه آن های داده تعداد Nk آن در که

صورت به متغیره چند نرمال ،Y(k) تصادف متغیر شرط توزی اه آن شود، گرفته درنظر σ٢k

Y (k)|X(k)(t),βk, σ
٢
k ∼ N(X(k)(t)βk, σ

٢
kIT ), (١)

خوشه X(k)(t)ماتریسطرح خوشه، آن با متناظر پذیری تغییر σ٢k kاُم، خوشه ضرایب بردار βk آن در که

نیاز ، (١) مدل بیزی تحلیل برای T =
∑Nk

i=١ Ti ه طوری به است، ه ی ماتریس IT و T × p بعد با

پیشین�های منظور این برای است. (βk, σ٢k) برای پیشین توزی تعیین به

σ٢k ∼ IGamma(α/٢, γ/٢) , βk|σ٢k ∼ N(m, σ٢kV ), (٢)

و متقارن، و مثبت معین p× pماتریس V ،p×١ mبرداری ه طوری به شد، گرفته نظر در ها آن برای

قضیه در که آورد بدست بایست را پسین های توزی اکنون هستند. مثبت و عددی پارامترهای ابر α و γ

�شوند. م معرف زیر
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.١.٢ قضیه�ی

σ٢k |y(k) ∼ IGamma(
α+NkT

٢ ,
γ + dk
٢ )

βk|σ٢k ,y(k) ∼ N(µ٢,Σ٢)

آن در که

dk = (

Nk∑
i=١

y
(k)′

i y
(k)
i )− (

Nk∑
i=١

X ′y
(k)
i )′(V −١ +NkX

′X)−١(
Nk∑
i=١

X ′y
(k)
i )

Σ٢ = σ٢k(V
−١ +X(k)′X(k))−١,

µ٢ = (V −١ +X(k)′X(k))−١(V −١m+X(k)′y(k)).

mبررس = فرض٠ با (٢) راست سمت و (١) استفاده با p(y(k)|σ٢k) ال چ تعیین ابتدا برهان.

داریم �شود. م

p(y(k)|σ٢k) =
∫
p(y(k)|βk, σ٢k)p(βk|σ٢k)dβk

∝
∫
e
− ١

٢ (y
(k)−X(k)βk)

′ I

σ٢
k

(y(k)−X(k)βk)− ١
٢β

′
k

V −١
σ٢
k

βk

dβk

∝ e
− ١

٢y
(k)′{ ١

σ٢
k

(I−X(k)(V −١+X(k)′X(k))−١X(k)′ )}y(k)

. (٣)

ماتریس E آن در که (I +EF )−١ = I −E(I +EF )−١F ماتریس رابطه از استفاده با اکنون

شود: م نتیجه ،F = V X(k)′ و E = X(k) انتخاب و است، p× n ماتریس F و n× p

p(y(k)|σ٢k) ∝ e
− ١

٢y
(k)′{ ١

σ٢
k

(I+X(k)V X(k)′ )−١}y(k)

, (۴)

هستند. µ١ = ٠ , Σ١ = σ٢k(I +X(k)V X(k)′) آن در که Y (k)|σ٢k ∼ N(µ١,Σ١) لذا

صورت به ای حاشیه توزی (٢) چپ سمت از استفاده با اکنون

p(y(k)) =

∫
p(y(k)|σ٢k)p(σ٢k)dσ٢k

=

∫
(٢π)−

NkT

٢ |σ٢k(I +X(k)V X(k)′)|
−١/٢

e
− ١

٢y
(k)′ ١

σ٢
k

(I+X(k)V X(k)′ )−١y(k)

×

(٢σ٢k)−
NkT+α

٢ −١e
− ١

٢σ٢
k

{γ+y(k)′ (I+X(k)V X(k)′ )−١y(k)}
dσ٢k (۵)
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ال چ به (۵) در موجود رال انت پس ٢dσ٢k = dµ �شود م نتیجه ٢σ٢k = µفرض با �آید. م بدست

ل ش به حاشیه�ای ال چ نتیجه در �شود. م تبدیل وس مع گامای

p(y(k)) = (π)−
NkT

٢ (
γ

٢ )
α/٢Γ(

NkT+α
٢ )

Γα٢

١
|I +X(k)V X(k)′ |١/٢

×

١
{γ + y(k)′(I +X(k)V X(k)′)−١y(k)}

NkT+α

٢
, (۶)

انتخاب و |A||I +B′A−١B| = |A+BB′| ماتریس رابطه از استفاده با اکنون �شود. م حاصل

�شود: م نتیجه B = X(k)′ و A = V −١

|V −١||I +X(k)V X(k)′ | = |V −١ +X(k)′X(k)|. (٧)

پس

|I +X(k)V X(k)′ | = |V −١ +X(k)′X(k)|
|V −١|

. (٨)

تساوی باال ماتریس رابطه از مجدد استفاده با

y(k)′(I+X(k)V X(k)′)−١y(k) = y(k)′{I−X(k)(X(k)′X(k)+V −١−(١X(k)′}y(k),

دهید قرار همچنین �شود. م حاصل

g(NkT, α, γ) = (π)−
NkT

٢ (
γ

٢ )
α/٢Γ(

NkT+α
٢ )

Γα٢
. (٩)

ل ش به (۶) و (٩) ، (٨) از استفاده با اکنون

p(y(k)) = g(NkT, α, γ)|V |−١/٢ ١
|V −١ +X(k)′X(k)|١/٢{γ + dk}(

NkT+α

٢ )
(١٠)

برای سان ی مشاهده نقاط دارای اران هم و هارد مطالعه تحت داده�های ه این به توجه با �یابد. م تغییر

در پایه تواب مقادیر از ل متش ماتریس X آن در که X(k)′ = [X ′...X ′] لذا است مشاهدات تمام

نتیجه در است. سان ی ها آن تمام برای داده�ها به توجه با که طوری به است مشاهده نقاط

X(k)′X(k) = (X ′X +X ′X + ...+X ′X) = NkX
′X
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و

X(k)′y(k) =

Nk∑
i=١

X ′y
(k)
i

ل ش به (١٠) حاشیه�ای احتمال لذا

p(y(k)) = g(NkT, α, γ)|V |−١/٢ ١
|V −١ +NkX ′X|١/٢{γ + dk}(

NkT+α

٢ )
(١١)

آن در که �شود م بازنویس

dk = (

Nk∑
i=١

y
(k)′

i y
(k)
i )− (

Nk∑
i=١

X ′y
(k)
i )′(V −١ +NkX

′X)−١(
Nk∑
i=١

X ′y
(k)
i ).

با متناسب σ٢k پسین توزی (٢) چپ سمت از استفاده با اکنون

p(σ٢k |y(k)) ∝ p(σ٢k)p(y
(k)|σ٢k)

∼ IGamma(
α+NkT

٢ ,
γ + y(k)′(I +X(k)V X(k)′)−١y(k)

٢ )

∼ IGamma(
α+NkT

٢ ,
γ + y(k)′(I −X(k)(X(k)′X(k) + V −١−(١X(k)′)y(k)

٢ )

∼ IGamma(
α+NkT

٢ ,
γ + dk
٢ ). (١٢)

با متناسب (٢) راست سمت و (١) از استفاده با βk پسین توزی اکنون

p(βk|σ٢k ,y(k)) ∝ p(βk|σ٢k)p(y(k)|βk, σ٢k)

∝ e
− ١

٢ (βk−m)′ V −١
σ٢
k

(βk−m)− ١
٢ (y

(k)−X(k)βk)
′ I

σ٢
k

(y(k)−X(k)βk)

∝ e
− ١

٢{β
′
k(

١
σ٢
k

(V −١+X(k)′X(k)))βk−٢β′
k

١
σ٢
k

(V −١m+X(k)′y(k))}

∼ N(µ٢,Σ٢) (١٣)

□ �آید. م بدست

برای گرفت. نظر در شود، م داده CLنشان نماد با که خوشه�بندی متغیر برای پیشین بایست اکنون

C یعن ها خوشه تعداد پیشین تعیین ها، خوشه به ها ژن تخصیص در پذیری تعویض فرض با منظور این

نواخت ی پیشین �توان م کافیست. N = (N١, ..., Nc) یعن خوشه هر در موجود داده�های تعداد و

P (C = c) =
١
N

; c = ١, ..., N, (١۴)
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له دیری پیشین �توان م همچنین داده�هاست. کل تعداد N آن در که گرفت نظر در خوشه�ها تعداد برای را

صورت به که را (ξ١, ..., ξc)پارامترهای با مدی چند

p(N |c) =
Γ(
∑c
i=١ ξi)

∏c
i=١ Γ(Ni + ξi)∏c

i=١ Γ(ξi)Γ(N +
∑c
i=١ ξi)

, (١۵)

کرد. اختیار N یعن ها آن در موجود داده�های تعداد برای خوشه�ها، تعداد بودن معلوم شرط به است،

که �شود م نتیجه ξ١ = ξ٢ = ... = ξc = فرض١ با اکنون

p(N |c) = (c− ١)!N١!, ..., Nc!

N(N + c− ١)! , (١۶)

با است متناسب خوشه�بندی حاشیه�ای پسین احتمال لذا

π(CL|y) ∝ p(CL)p(y|CL)

∝ p(N , c)p(y|CL)

∝ P (C = c)p(N |c)
c∏

k=١
p(y(k)), (١٧)

خوشه�بندی آید. م بدست (١٠) رابطه از که است kاُم خوشه برای حاشیه�ای احتمال p(y(k)) ه طوری به

مطلوبخواهد خوشه�بندی منطقاً �دهد، تخصیصم خوشه�ها به را حاشیه�ای پسین احتمال ماکسیمم که ای

خوشه�ها پسین احتمال ماکسیمم به منجر خوشه�بندی یافتن برای زیر وریتم ال مطلب این از استفاده با بود.

شد: پیشنهاد

پسین احتمال دهید. قرار ی حجم به خوشه�ای در را داده هر یعن کنید. آغار خوشه c = N با .١

کنید. محاسبه (١٧) از استفاده با را ای حاشیه

و ایجاد l و k ادغام از که است خوشه�ای y(kl) کنید فرض ،l و k خوشه�های از جفت هر برای .٢

، (١۴) از استفاده با Nkl = Nk +Nl واق در است. ادغام از حاصل مشاهدات تعداد Nkl
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کنید: تعریف شده ادغام خوشه دو شباهت میزان تعیین برای را زیر معیار (١٧) و (١۶)

skl = slk =
πkl
πk|l

=
P (C = ckl) p(N١, · · · , Nkl, · · · , Nckl)

∏ckl

i=١ p(y
(i))

P (C = ck|l) p(N١, · · · , Nk, · · · , Nl, · · · , Nck|l)
∏ck|l
j=١ p(y

(i))

=
(ckl − ١)! N١!, · · · , Nkl!, · · · , Nckl!/N (N + ckl − ١)!

(ck|l − ١)! N١!, · · · , Nk!, · · · , Nl!, · · · , Nck|l !/N (N + ck|l − ١)!

=
Nkl! (N + ck|l − ١) p(y(kl))

Nk!Nl! (ck|l − ١) p(y(k))p(y(l))
, (١٨)

پسین احتمال πkl ، l و k خوشه�های ادغام از قبل حاشیه�ای پسین احتمال πk|l آن در که

ر بیان ckl و ادغام از قبل خوشه�ها تعداد ر نماین ck|l ، l و k خوشه�های ادغام از بعد حاشیه�ای

. ck|l = ckl + ١ واق در است. ادغام از بعد خوشه�ها تعداد

یعن بنامید. k′ را آن و یافته دوم مرحله متر براساس را k همچون خوشه هر برای خوشه مشابه�ترین .٣

�کند،بیابید.در�واق م ماکسیمم j = ١, · · · , ck|l بین در را skj که خوشه�ای آن خوشه، ck|l بین در

k′ = argmaxj∈J skj ; J = {١, · · · , ck|l},

.sk = skk′ دهید قرار سپس و

خوشه�بندی�ای و ادغام k̂′ با را k̂ بنامید. k̂ دارد را sk مقدار بیشترین که خوشه�ای سوم مرحله در .۴

محاسبه را ck̂k̂′ =
πc

πc+١ مقدار و c = c− ١ دهید قرار اکنون دهید. یل تش های برچسب با

کنید.

کنید. رار ت c = ١ ه زمانی تا را چهارم و سوم مرحله .۵

پسین احتمال مقدار بیشترین که کدام هر مرحله هر در آمده بدست خوشه�بندی�های بین در اکنون .۶

کنید. انتخاب نهای خوشه�بندی عنوان به دارد را

انتخاب گفت �توان م (١٠) رابطه به توجه با ، نتای در ابرپارامترها مقادیر تاثیر بررس منظور به

برای همچنین �شود. م وریتم ال در ها آن کم گذاری اثر به منجر γ و α برای کوچ مقادیر

عددی r آن در و ν ∈ {ν١, ν١, · · · νr} ه طوری به V = νIp, کنید فرض ، V مقدار انتخاب
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مقدار بیشترین که ی ν و رار ت را فوق وریتم ال ν مختلف مقادیر برای اکنون است. طبیع

کنید. انتخاب �دهد. م بدست را پسین احتمال

آینده کارهای بحثو

�توان م که داده�های خوشه�بندی در بیزی توانمند و کارا روش پیاده�سازی و ارگیری ب نحوه مقاله این در

سازی شبیه مثالهای در روش رد عمل است الزم اکنون شد. ارائه گرفت نظر در آنها برای تابع فرم ی

بررس تحت ادامه در موضوع این گیرد. قرار مقایسه مورد ر دی روشهای با و شده ارزیاب کاربردی و

دارد. قرار
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——————————————————————————

مارکف زنجیرهای از استفاده با وصف اقالم کنترل کیفیت
اول مرتبه سه حالت

خسروی محسن  طالبی نژاد، سحر

ایران کرمان، کرمان، باهنر شهید اه دانش کامپیوتر، و ریاض ده دانش آمار، گروه

کاال ی اینکه دلیل به کاال)، ی متوال (تولید تکراری تولیدی فرایندهای از برخ در یده: چ

گاه م کنند. دسته بندی نامنطبق و منطبق صورت به را کاالها این باشد، استاندارد چندین دارای باید

منطبق دسته سه در را اقالم این عمل در لذا دارد. وجود نیز نیمه منطبق عنوان تحت میانه ای حالت اوقات

تولیدی محیط های گونه این در م کنیم. طبقه بندی (معیوب) نامنطبق و تعمیر) (قابل نیمه منطبق (سالم)،

کم به مقاله این در م شود. دیده شده تولید واحد های بین مارکف همبستگ ی موارد اغلب در

م کنیم. بررس را اقالم گونه این کیفیت کنترل اول، مرتبه حالت سه مارکف زنجیرهای

کنترل کیفیت. مارکف، زنجیرهای : کلیدی واژه های

مقدمه ١

آن تکیه گاه که است وصف متغیری مناسب، کیف اندازه ی تکراری، تولیدی فرآیندهای از بسیاری در

خروج هر که مفهوم این به م باشد. متناه شمارای موارد اغلب در و شمارا حداکثر مجموعه ای

این ساده ترین م کنند. رده بندی حالت ها از متناه شمارای مجموعه ی ی در را تولیدی) (کاالی

نمونه فضای حالت این در م گیرد، نظر در (F)نامنطبق و (S)منطبق دوحالت کاال هر برای متغیرها

تعریف زیر ل ش به Xگسسته وصف متغیرتصادف نمونه فضای این بر S = {S, F} از است عبارت
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م شود:

X : {S, F} −→ {٠,١}

اختیار را ١ مقدار X باشد، نامنطبق کاال این اگر و ٠ مقدار X باشد منطبق انتخابی کاالی اگر

هستند شوهارت کنترل چارت های تولیدی، فرآیندهای کنترل کیفیت برای اصل ابزار ی م کند.

دنباله ی کارگیری به با چارت ها این شدند. معرف (١٩٣١) شوهارت توسط ١٩٢۴ سال در که

طراح که است واض م شوند. ساخته Xهستند متغیر تصادف با هم توزیع که · · · , Xt, · · · , X٢, X١

حالت ساده ترین دارد. بستگ · · · , Xt, · · · , X٢, X١ دنباله ی ارتباط ساختار به کنترل چارت های

معموالَ و م افتد اتفاق ندرت به حالت این باشند. هم توزیع و مستقل تصادف متغیرهای این که است این

مارکف وابستگ وابستگ ها، نوع این ساده ترین از ی دارد. وجود متغیرها این بین وابستگ نوع ی

تعریف را مرتبه اول دوحالت مارکف زنجیر ی {Xt; t = ٠,١, · · · } حالت این در است. اول نوع

زمینه این در و... (١٩٩١) بورک ، بهات(١٩٩٠) ، (١٩٨٧) ونال دلی ، (١٩۵٨) برودبنت م کند.

وابسته تولیدی فرآیند مدل ،٢٠٠٧ سال در اران هم و شفرد(٢٠٠٧) نموده اند. ارائه ارزشمندی کارهای

مدل آنها نمودند. مطالعه ١٠٠درصد نمونه گیری تحت شد، معرف بهات(١٩٩٠) توسط که را مارکف

پیشنهادی مناسب ی آماره مدل، پارامترهای درستنمایی ماکسیمم برآوردگرهای نمونه گیری، روند ، مارکف

پایه بر فرآیند کنترل برای شوهارت کنترل چارت های طراح و آن توزیع و ترسیم برای (١٩٩١) بورک

نمودند. بررس را آماره این

سه در تولیدی اقالم آن ها در که م دهیم قرار نظر مد را تکراری تولیدی فرآیندهای مقاله، این در

فضای حالت این در بنابراین م شوند. بندی دسته (F) نامنطبق و (M)نیمه منطبق ،(S)منطبق دسته ی

نمونه فضای این بر X وصف متغیر تصادف لذا و S = {S,M,F} از است عبارت کاال هر برای نمونه

م شود: تعریف زیر ل ش به

X : {S,M,F} −→ {٠,١,٢}

نامنطبق اگر و ١ مقدار X باشد، نیمه منطبق کاال این اگر ،٠ مقدار X باشد منطبق انتخابی کاالی اگر

را تولیدی فرآیندهای این گونه برای مناسب مارکف مدل ادامه در م کند. اختیار را ٢ مقدار X باشد

برآورد و مارکف مدل ٢ بخش در است. شفرد(٢٠٠٧) مدل از تعمیم حقیقت در که م کنیم معرف

م دهیم. تعمیم حالت این در را (١٩٩١) بورک پیشنهادی مدل ٣ بخش در و آن پارامترهای
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آن پارامترهای برآورد و مارکف زنجیر مدل ٢

آنگاه باشد، تولیدی کاالهای کیف اندازه ی Fهای و M ، S از دنباله ی · · · , Xt, · · · , X٢, X١ اگر

اول مرتبه حالت سه مانای و ن هم مارکف زنجیر ی دنباله، این برای همبسته خود ساده ی مدل ی

م پردازیم. آن معرف به که است

مارکف زنجیر مدل ٢ . ١

و L = {٠,١,٢} حالت فضای با {Xt; t = ٠,١,٢, · · · } مانای ن هم مارکف زنجیر مدل، این

م باشد، زیر پارامترهای

a = p(Xt = ١|Xt−١ = ٠) = p٠١

b = p(Xt = ٢|Xt−١ = ٠) = p٠٢

c = p(Xt = ٠|Xt−١ = ١) = p١٠

d = p(Xt = ٢|Xt−١ = ١) = p١٢

e = p(Xt = ٠|Xt−١ = ٢) = p٢٠

f = p(Xt = ١|Xt−١ = ٢) = p٢١

از است عبارت مرحله ای ی انتقال احتمال های ماتریس

P =


١ − a− b a b

c ١ − c− d d

e f ١ − e− f

 (١)

م آوریم. دست به را (σ٢
x ) واریانس و (µx) میانگین ،Xt توزیع درادامه

حالت فضای با مانا و ن هم مارکف زنجیر ی {Xt; t = ٠,١,٢, · · · } اگر .٢ . ١ قضیه ی
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است: زیر ل ش به Xt احتمال تابع آنگاه باشد (١) انتقال احتمال های ماتریس و L = {٠,١,٢}

p(Xt = ٠|a, b, c, d, e, f) = de+ ce+ cf

(a+ b+ e)(c+ d+ f)− (a− f)(c− e)

p(Xt = ١|a, b, c, d, e, f) = ae+ af + bf

(a+ b+ e)(c+ d+ f)− (a− f)(c− e)

p(Xt = ٢|a, b, c, d, e, f) = ad+ bc+ bd

(a+ b+ e)(c+ d+ f)− (a− f)(c− e)

برهان.

p(Xt = ٠|a, b, c, d, e, f) = ١−p(Xt = ١|a, b, c, d, e, f)−p(Xt = ٢|a, b, c, d, d, e, f)

p(Xt = ١|a, b, c, d, e, f) = ١−p(Xt = ٠|a, b, c, d, e, f)−p(Xt = ٢|a, b, c, d, d, e, f)

p(Xt = ٢|a, b, c, d, e, f) = ١−p(Xt = ٠|a, b, c, d, e, f)−p(Xt = ١|a, b, c, d, d, e, f)

p(Xt = ٠|a, b, c, d, e, f) = p(Xt−١ = ٠, Xt = ١|a, b, c, d, e, f)

+ p(Xt−١ = ١, Xt = ١|a, b, c, d, e, f)

+ p(Xt−١ = ٢, Xt = ١|a, b, c, d, e, f)

= p(Xt = ١|Xt−١ = ٠; a, b, c, d, e, f)p(Xt−١ = ٠|a, b, c, d, e, f)

+ p(Xt = ١|Xt−١ = ١; a, b, c, d, e, f)p(Xt−١ = ١|a, b, c, d, e, f)

+ p(Xt = ١|Xt−١ = ٢; a, b, c, d, e, f)p(Xt−١ = ٢|a, b, c, d, e, f)

= ap(Xt−١ = ٠|a, b, c, d, e, f)

+ (١ − c− d)p(Xt−١ = ١|a, b, c, d, e, f)

+ fp(Xt−١ = ٢|a, b, c, d, e, f)

= ap(Xt−١ = ٠|a, b, c, d, e, f) + (١ − c− d)p(Xt−١ = ١|a, b, c, d, e, f)

+ f(١ − p(Xt = ٠|a, b, c, d, e, f)− p(Xt = ١|a, b, c, d, d, e, f))
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بنابراین،

p(Xt−١ = ١|a, b, c, d, e, f) = p(Xt−١ = ٠|a, b, c, d, e, f)(a− f) + f

c+ d+ f

است ایستا فرآیند که آنجا از

p(Xt−١ = ١|a, b, c, d, e, f) = p(Xt = ١|a, b, c, d, e, f)

نتیجه، در

p(Xt = ٠|a, b, c, d, e, f) =
de+ ce+ cf

(a+ b+ e)(c+ d+ f)− (a− f)(c− e)

p(Xt = ١|a, b, c, d, e, f) =
ae+ af + bf

(a+ b+ e)(c+ d+ f)− (a− f)(c− e)

p(Xt = ٢|a, b, c, d, e, f) =
ad+ bc+ bd

(a+ b+ e)(c+ d+ f)− (a− f)(c− e)

□

است: زیر ل ش به واریانس و میانگین

µx = E(Xt|a, b, c, d, e, f) = ٠ × p(Xt = ٠|a, b, c, d, e, f) + ١ × p(Xt = ١|a, b, c, d, e, f)

+ ٢ × p(Xt = ٢|a, b, c, d, e, f)

= p(Xt = ١|a, b, c, d, e, f) + ٢ × p(Xt = ٢|a, b, c, d, e, f)

=
a(e+ f + ٢d) + b(f + ٢c+ ٢d)

(a+ b+ e)(c+ d+ f)− (a− f)(c− e)

E(X٢
t |a, b, c, d, e, f) = ٠ × p(Xt = ٠|a, b, c, d, e, f) + ١ × p(Xt = ١|a, b, c, d, e, f)

+ ۴ × p(Xt = ٢|a, b, c, d, e, f)

= p(Xt = ١|a, b, c, d, e, f) + ۴ × p(Xt = ٢|a, b, c, d, e, f)

=
a(e+ f + ۴d) + b(f + ۴c+ ۴d)

(a+ b+ e)(c+ d+ f)− (a− f)(c− e)
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σ٢
x = V (Xt|a, b, c, d, e, f) = E(X٢

t |a, b, c, d, e, f)− [E(Xt|a, b, c, d, e, f)]٢

مدل پارامترهای برآورد ٢ . ٢

از است عبارت درستنمایی تابع فوق مارکف زنجیر در

L(a, b, c, d, e, f) = f(x١, · · · , xn|x٠; a, b, c, d, e, f)

= f(xn|xn−١; a, b, c, d, e, f) · · · f(x١|x٠; a, b, c, d, e, f)

=
n∏
i=١

f(xi|xi−١; a, b, c, d, e, f)

= (١ − a− b)n٠٠an٠١bn٠٢

× cn١)١٠ − c− d)n١١dn١٢en٢٠fn١)٢١ − e− f)n٢٢

۳۸۶



آن در که

n٠٠ =
n∑
i=١

(١ − xi−١)(
٢ − xi−١

٢ )(١ − xi)(
٢ − xi

٢ )

n٠١ =
n∑
i=١

(١ − xi−١)(
٢ − xi−١

٢ )xi(٢ − xi)

n٠٢ =
n∑
i=١

(١ − xi−١)(
٢ − xi−١

٢ )(١ − xi)
٢xi

٢

n١٠ =

n∑
i=١

xi−٢)١ − xi−١)(١ − xi)(
٢ − xi

٢ )

n١١ =
n∑
i=١

xi−٢)١ − xi−١)xi(٢ − xi)

n١٢ =
n∑
i=١

xi−٢)١ − xi−١)(١ − xi)
٢xi

٢

n٢٠ =

n∑
i=١

(١ − xi−١)
٢xi−١

٢ (١ − xi)(
٢ − xi

٢ )

n٢١ =
n∑
i=١

(١ − xi−١)
٢xi−١

٢ xi(٢ − xi)

n٢٢ =

n∑
i=١

(١ − xi−١)
٢xi−١

٢ (١ − xi)
٢xi

٢

. n = n٠٠ + n٠١ + n٠٢ + n١٠ + n١١ + n١٢ + n٢٠ + n٢١ + n٢٢ و

است: زیر صورت به درستنمایی تابع اریتم ل

l(a, b, c, d, e, f) = Lnf(x١, · · · , xn|x٠; a, b, c, d, e, f)

= Ln(١ − a− b)n٠٠ + Lnan٠١ + Lnbn٠٢ + Lncn١٠

+ Ln(١ − c− d)n١١ + Lndn١٢ + Lnen٢٠ + Lnfn٢١ + Ln(١ − e− f)n٢٢
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از عبارتند مدل پارامترهای درستنمایی ماکسیمم برآوردگرهای

â =
n٠٠n٠١

n٢
٠٠ + n٠٠n٠١ + n٠٠n٠٢

b̂ =
n٠٠n٠٢

n٢
٠٠ + n٠٠n٠١ + n٠٠n٠٢

ĉ =
n١١n١٠

n٢
١١ + n١١n١٠ + n١١n١٢

d̂ =
n١١n١٢

n٢
١١ + n١١n١٠ + n١١n١٢

ê =
n٢٢n٢٠

n٢
٢٢ + n٢٢n٢٠ + n٢٢n٢١

f̂ =
n٢٢n٢١

n٢
٢٢ + n٢٢n٢٠ + n٢٢n٢١

Yn و Y١ آماره های توزیع توابع ٣

سالم اقالم تعداد Yn و معیوب) یا (قابل تعمیر ناسالم کاالی اولین تا سالم اقالم تعداد Yم کنیم١ فرض

کارگیری به با باشد. n = ٢,٣, · · · ، معیوب) یا (قابل تعمیر ناسالم کاالی امین (n−١) و امین n بین

م آوریم. دست به را آماره ها این توزیع بخش این در م شوند. بنا کنترل چارت های فوق، آماره های

این تجمع توزیع و احتمال توابع آنگاه باشند، شده تعریف فوق ل ش به Ynو Y١ اگر .٣ . ١ قضیه ی
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م باشند: زیر ل ش به ها آماره

p(Y١ = ٠) = p(X١ = ١) + p(X١ = ٢)

p(Y١ = ١) = p(X١ = ٠)(a+ b)

p(Y١ = y) = p(X١ = ١)(٠ − a− b)y−١(a+ b)

p(Y١ ≤ y) = p(X١ = ١) + p(X١ = ٢) + p(X١ = ٠)(a+ b) + · · ·+ p(X١ = ١)(٠ − a− b)y−١(a+ b)

p(Yn = ٠) = ١ − e+ a+ d

p(Yn = ١) = (a+ b)(c+ e)

p(Yn = y) = (١ − a− b)y−١(a+ b)(c+ e)

p(Yn ≤ y) = ١ − e+ a+ d+ (a+ b)(c+ e) + · · ·+ (١ − a− b)y−١(a+ b)(c+ e)

برهان.

p(Y١ = ٠) = p(X١ = ١) + p(X١ = ٢)

p(Y١ = ١) = p(X١ = ٠)[p(X٢ = ١|X١ = ٠) + p(X٢ = ٢|X١ = ٠)] = p(X١ = ٠)(a+ b)

p(Y١ = y) = P (x١ = ٠)P (x٢ = ٠|X١ = ٠) · · · p(Xy = ٠|Xy−١ = ٠)

× [p(Xy+١ = ١|xy = ٠) + p(Xy+١ = ٢|xy = ٠)]

= p(X١ = ١)(٠ − a− b)y−١(a+ b)

p(Y١ ≤ y) = p(Y١ = ٠) + p(Y١ = ١) + · · ·+ p(Y١ = y)

= p(X١ = ١) + p(X١ = ٢) + p(X١ = ٠)(a+ b) + · · ·+ p(X١ = ١)(٠ − a− b)y−١(a+ b)
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p(Yn = ٠) = p(X١ = ١|X٠ = ١) + P (X١ = ٢|X٠ = ٢) + P (X١ = ١|X٠ = ٢)

+ P (X١ = ٢|X٠ = ١) = ١ − e+ a+ d

p(Yn = ١) = p(X١ = ٠|X٠ = ١)p(X٢ = ١|X١ = ٠) + p(X١ = ٠|X٠ = ١)p(X٢ = ٢|X١ = ٠)

+ p(X١ = ٠|X٠ = ٢)p(X٢ = ١|X١ = ٠) + p(X١ = ٠|X٠ = ٢)p(X٢ = ٢|X١ = ٠)

= (a+ b)(c+ e)

p(Yn = y) = p(Xt = ٠|Xt−١ = ١)[p(Xt = ٠|Xt−١ = ٠)]y−١p(Xt = ١|Xt−١ = ٠)

+ p(Xt = ٠|Xt−١ = ٢)[p(Xt = ٠|Xt−١ = ٠)]y−١p(Xt = ٢|Xt−١ = ٠)

+ p(Xt = ٠|Xt−١ = ١)[p(Xt = ٠|Xt−١ = ٠)]y−١p(Xt = ٢|Xt−١ = ٠)

+ p(Xt = ٠|Xt−١ = ٢)[p(Xt = ٠|Xt−١ = ٠)]y−١p(Xt = ١|Xt−١ = ٠)

= (١ − a− b)y−١(a+ b)(c+ e)

p(Yn ≤ y) = p(Yn = ٠) + p(Yn = ١) + · · ·+ p(Yn = y)

= ١ − e+ a+ d+ (a+ b)(c+ e) + · · ·+ (١ − a− b)y−١(a+ b)(c+ e)

□

نتیجه گیری و بحث

حالت سه ایستای ن هم مارکف زنجیر مدل ی حالت سه وصف اقالم کیفیت کنترل برای مقاله، این در

به را مربوطه آماره های توزیع و پایین کنترل حدود مدل این از استفاده با شد. واق استفاده مورد اول مرتبه

همچنین نمود. مشخص فوق تولیدی فرآیندهای در را ARL توان م بیشتر بررس برای آوردیم. دست

م نماییم. مشخص نه، یا دارد بهبود به نیاز فرآیند آیا اینکه تعیین برای را باال کنترل حدود م توانیم

نماییم. استفاده نیز گیری نمونه مختلف های روش از توانیم
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هوا دمای داده�های فضای همبست ساختار در مانای بررس
گسسته فوریه تبدیالت براساسرهیافت

جعفریخالدی مجید ، آرپناه عبداله حفیظ�اله

ایران تهران، تربیتمدرس، اه دانش آمار، گروه

�شود م فرض احتمال فضای ی ایجاد با اغلب ، فضای داده�های آماری مدل�سازی برای یده: چ

میدان این مورد در تسهیل�کننده فرضیات مهم�ترین از ی �اند. تصادف میدان ی از جزئ تحقق داده�ها

گسسته، فوریه�ی تبدیل رهیافت از استفاده با مقاله این در است. فضای همبست ساختار مانای ، تصادف

ایران هوای دمای سالیانه�ی متوسط داده�های تحلیل در و شده ارائه اساس فرض این بررس برای روش

�شود. م گرفته ار ب

تبدیالت ، همبست ساختار مانای هوا، دمای فضای داده��های ، تصادف میدان کلیدی: واژه�های

گسسته. فوریه

مقدمه ١

اقیانوس�ها و زمین سط دمای ین میان افزایش به که است پدیده��������ای نام زمین شدن گرم یا جهان گرمایش

گرم�تر سلسیوس درجه�ی ٠.٧۵ حدود غیرطبیع طور به زمین کره�ی گذشته سال ١٠٠ ط دارد. داللت

ر دی درجه ی تنها زمین دمای اگر که ونه�ای ب کرده، ران ن را دانشمندان موضوع این است. شده

اثرات از کشورها سایر همچون نیز ایران گرفت. خواهد را آن ساکنان گریبان بزرگ خطری یابد افزایش

و یافته کاهش شدت به بارندگ میزان دما افزایش با چنان�که نیست. �نصیب ب زمین گرمایش مخرب

سال در ایران که است شده پیش�بین روند این ادامه�ی با است. کرده دچار کم�آب مسئله�ی به را کشور

مورد ایران در هوا دمای تغییرات تا شد یزه�ای ان مسئله این گیرد. قرار آب تنش وضعیت در ٢٠٢۵
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در �گراد سانت درجه برحسب هوا دمای سالیانه�ی ین میان آماری داده�های منظور بدین گیرد. قرار توجه

گرفت. قرار بررس مورد ٢٠١۴ و ٢٠١٣ سال�های به مربوط کشور سینوپتی هواشناس اه ایست ٣٩

ذکر به الزم است. شده مشخص ١ ل ش در و �شود م فرض ثابت و تصادف غیر اه�ها ایست موقعیت

از هری برای که آنست هدف آمده�اند. بدست نیرو وزارت هواشناس سازمان سایت از داده�ها است

داده�ها فضای ماهیت به توجه با � ماناست؟ داده�ها فضای همبست ساختار آیا که شود بررس سال�ها

ایران سینوپتی هواشناس اه�های ایست موقعیت :١ ل ش

این مدل�سازی برای موقعیت، برحسب آن�ها بودن وابسته واق در و بررس تحت سال�های از هری در

مستلزم داده�ها فضای تحلیل �شود. م استفاده {Z(s), s ∈ Rصورت{٢ به تصادف میدان ی از داده�ها

دوم مرتبه�ی مانای فرض با اغلب است. تصادف میدان فضای همبست ساختار مناسب مشخص�سازی

تصادف میدان ین میان تسهیل�کننده فرض این تحت �شود. م ساده مدل�سازی مسئله�ی تصادف میدان

این است الزم کاربردی مسائل در بود. خواهد موقعیت�ها زوج فاصله�ی از تابع آن کواریانس و ثابت

متغیرهای وجود دلیل به ین میان بودن ثابت فرض معموال گیرد. قرار بررس و توجه مورد اساس فرض

اهمیت تصادف میدان همبست ساختار مانای فرض بررس و نبوده برقرار پاس متغیر بر موثر کم
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واقعیت از دور فضای تحلیل هرگونه نتای است ن مم فرض این بودن مخدوش صورت در �یابد. م

زوج فاصله�ی از تابع فضای همبست ”آیا که سوال این به پاس برای روش مقاله این در باشد.

در مانای بررس برای را آزمون (١٩۶٩) رائو و پرستل بار نخستین� �شود. م ارائه موقعیت�هاست؟”

نمونه�گیری فضای داده�های برای تنها آن�ها آزمون کردند. معرف تصادف میدان�های همبست ساختار

�شود م مشاهده ١ ل ش در که همان�طور که است حال در این است. استفاده قابل منظم نواح بر شده

اخیرا است. نامنظم کشور هوای دمای سالیانه�ی متوسط داده�های فضای موقعیت�

نامنظم نواح بر تصادف میدان�های دوم مرتبه�ی مانای بررس برای آزمون (٢٠١٢) گنتون و جان

به مربوط کواریانس تاب برآورد و زیرناحیه دو به نظر مورد ناحیه�ی افراز شامل آن�ها آزمون کردند. ارائه

نیز آزمون این نتای اما است. حاصل کواریانس تاب دو مقایسه�ی سپس و زیرناحیه�ها این از ی هر

دمای سالیانه�ی متوسط داده�های خصوص در البته است. موردنظر ناحیه�ی افراز ون چ به وابسته�ی

(٢٠١٧) رائو و باندیوپادیا اخیرا است. دشوار مسئله�ی ی خود کشور فضای افرازبندی کشور هوای

نامنظم نواح بر شده نمونه�گیری تصادف میدان�های همبست ساختار در مانای بررس برای را آزمون

ساختار ی از داده�ها اگر �شود. م انجام داده�ها فوریه تبدیل نوع اساس بر آن�ها آزمون کردند. ارائه

خواهد صفر به نزدی یافته تبدیل داده�های بین همبست باشند، برخوردار دوم مرتبه مانای همبست

آزمون مقاله این در بود. نخواهد برقرار ویژگ این باشند، نداشته مانا ساختاری داده�ها که صورت در بود.

استفاده ایران در هوا دمای سالیانه�ی متوسط داده�های مانای بررس منظور به و �شود م داده توضی آن�ها

شد. خواهد

همبست ساختار مانای آزمون ٢

ساختار مانای بررس برای (DFT)گسسته١ فوریه تبدیالت بر مبتن روش مختصر به�طور بخش، این }در
Z(s) ; s ∈ Rd , d ≥ ١

}
�شود م فرض روش این در شد. خواهد مرور تصادف میدان همبست

صورت به موقعیت متناه تعداد در آن از مشاهدات که است صفر ین میان با تصادف میدان ی

{(sj , Z(sj)), j = مشاهدات ر دی عبارت به است. دسترس در [−λ/٢ , λ/٢]d ناحیه�ی بر sj

زمان سری�های با ارتباط در است، ذکر به الزم شده�اند. آوری جم تصادف میدان این از ١,٢, ..., n}

١Discrete Fourier Transforms
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١√
T

T∑
t=١

Xt exp(itω)صورت به که زمان سری -های DFT باشد، دوم مرتبه�ی مانای سری اگر گسسته

سری به مربوط مشاهدات Xt آن در که ناهمبسته�اند، تقریبا شوند، تعریف ω = ٢kπ
T فرکانس�های بر

زمان سری�های دوم مرتبه�ی مانای بررس منظور به را ویژگ این (٢٠١١) رائو و دوئویدی �اند. زمان

دوم مرتبه�ی مانای بررس برای را آزمون فوریه تبدیالت این کم به آن�ها واق در کردند. استفاده

داده�های مانای آزمون برای را مشابه ایده�ای (٢٠٠١) اران هم و ایفارت کردند. معرف زمان سری�های

نامنظم داده�های خصوص در آن�ها آزمون اما بردند. ار ب منظم ه شب ی بر شده نمونه�گیری فضای

t جای به -ها، DFT تعریف در ناکارآمدی این اصالح با (٢٠١٧) رائو و باندیوپادیا است. ناکارآمد

بصورت -ها DFT تغییر این با کردند. زین جای را λ
d/٢

n عبارت T−١/٢ جای به نیز و sj از

Jn(ω) =
λd/٢

n

n∑
j=١

Z(sj) exp(is
′
jω) , ω ∈ Rd.

بر {Jn(ωk)} دنباله باشد، دوم مرتبه�ی مانای تصادف میدان اگر که دادند نشان آن�ها شد. خواهند حاصل

شده ثابت مقابل در است. k ∈ Zd آن در که ناهمبسته�اند، تقریبا ωk = ٢πk/λبصورت فرکانس�های

{Jn(ωk)} دنباله تقریب بطور بودن ناهمبسته ویژگ نباشد دوم مرتبه مانای تصادف میدان اگر که است

صورت به -ها DFT موزون کواریانس تاب تعریف با بنابراین بود. نخواهد برقرار

Âλ(g; r) =
a∑

k١,k٢,...,kd=−a
g(ωk)Jn(ωk)Jn(ωk+r)

−

{
١
n

a∑
k١,k٢,...,kd=−a

g(ωk)× ١
n

n∑
j=١

Z٢(sj) exp(−is′jωr)

} (١)

اگر که �شود م انتخاب قید این با a آن در که �شود، م گیری اندازه -ها DFT بین همبست میزان

شرط در که است کرانداری وزن تاب نیز g(·) کند. میل �نهایت ب سمت به a/λ نسبت ،λ → ∞

گاوس و دوم مرتبه�ی مانای فرض تحت (٢٠١٧) رائو و باندیوپادیا �کند. م صدق لپشیتز پیوست

مجانب توزی آن، جزئ مشتقات و تصادف میدان طیف ال چ تاب بودن کراندار و تصادف میدان بودن

دادند: نشان واق در و نمودند محاسبه را Âλ(g; r)

cλ,١/٢−١λd/٢(ℜÂλ(g; r١),ℑÂλ(g; r١), ...,ℜÂλ(g; rm),ℑÂλ(g; rm))

D→N(0, I٢m)

(٢)

Xرا مختلط متغیر موهوم و حقیق قسمت�های ترتیب ℑXبه ℜXو است، متناه mمقداری آن در که

١ ≤ j ≤ m و rj ∈ Zd\ {0} و �کند م بیان را Âλ(g; r)واریانس تقریب بطور cλ,١ �دهند، م نشان

واق در شود. بررس -ها DFT بین همبست میزان که �کند م فراهم را ان ام این (٢) رابطه�ی است.
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عدم مقابل فرض برابر در تصادف میدان دوم مرتبه�ی مانای صفر فرض آزمون برای را شرایط رابطه این

S ⊂ Zd\ {0} موقعیت متناه تعداد انتخاب با منظور این برای �کند. م هموار دوم مرتبه�ی مانای

صورت به آزمون آماره مختصات، مبدا حول

TS =

λdmax
∣∣∣Âλ(g; r)∣∣∣
r∈S

cλ,١
(٣)

را هم مجانب TSبطور توزی ، تصادف میدان دوم مرتبه�ی مانای فرضصفر تحت �شود. م گرفته نظر در

در است. S مجموعه�ی به مربوط اصل عدد |S| آن در که است، F (x) = {١− exp(−x/٢)}|S| به

تعداد شامل S′ ⊂ Zd\ {0} منظور بدین شود. برآورد است الزم و بوده نامعلوم cλ,١ مقدار (٣) رابطه

کم به cλ,١ مقدار و باشد S ∩ S′ = ϕ که �شود �م گرفته نظر در ونه�ای ب rj موقعیت متناه

ĉλ(S
′) =

λd

٢ |S′| − ١
∑
r∈S′

[{ℜÂλ(g; r)− Ā}
٢
+ {ℑÂλ(g; r)− Ā}

٢
] (۴)

با است. Ā = {٢)/١ |S′|)}
∑

r∈S′

{
ℜÂλ(g; r) + ℑÂλ(g; r)

}
آن در که �شود، م برآورد

�شود. م حاصل TS,S′ =
λd max|Âλ(g;r)|

r∈S

ĉλ(S′) صورت به آزمون آماره (٣) در ĉλ(S′) ذاری جای

دادند: نشان (٢٠١٧) رائو و باندیوپادیا

TS,S′ =

λdmax
∣∣∣Âλ(g; r)∣∣∣
r∈S

ĉλ(S′)

D→
max١≤i≤|S|(Z

٢
٢i−١ + Z٢

٢i)

{٢)/١ |S′| − ١)}
٢(|S|+|S′|)∑
j=٢|S|+١

(Zj − Z̄)
٢

(۵)

نرمالند. مستقل تصادف متغیرهای {Zj ;١ ≤ j ≤ ٢(|S|+ |S′|)} آن در که

نمود. بررس را تصادف میدان نامانای �توان م نیز شهودی طور به شده، ارائه رسم آزمون بر عالوه

استاندارد ضرایب فرضصفر، درست تحت واق در و تصادف میدان همبشت ساختار مانای صورت در

صورت: به شده�ی

tR(r) = λd/٢ℜÂλ(g;r)√
ĉλ(S′)

tI(r) = λd/٢ℑÂλ(g;r)√
ĉλ(S′)

tR(r) نمودارهای رسم با بنابراین بود. خواهند ٢ |S′| − ١ آزادی درجه با T توزی دارای و ناهمبسته�

تصادف میدان نامانای یا مانای وضعیت شهودی طور به ،T توزی با نمودارها این مقایسه و tI(r) و

شد. خواهد مشخص
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هوا دمای داده�های همبست ساختار مانای بررس ٣

پارامتر دو است الزم ایران، هوای دمای واقع داده�های روی قبل بخش در شده ارائه روش از استفاده برای

استفاده Âλ(g; r)ضرایب تعریف در که g(·) وزن تاب ، TS,S′ آزمون آماره محاسبه�ی منظور به S′ و S

نزدی و کوچ مقادیر گرفتن نظر در است ذکر به الزم مشخصشوند. a یعن فرکانس�ها، تعداد و شد

�شود. م گرفته نظر در a =
√
n
٢ عمل در اغلب �شود. م آزمون توان افزایش سبب rبرای مختصات مبدا به

DFT کواریانس Âλ(g; r) ضرایب شود، فرض ،g(r) = exp(iv′r) صورت به g(·) وزن تاب اگر

نمونه�ای مشاهدات پراکنش به توجه با v مقادیر انتخاب عمل در �کنند. م برآورد را v فواصل در -های

دارند، قرار [−λ/٢ , λ/٢]d فضای دامنه بر مشاهده n تعداد که آنجا از �شود. م انجام فضای دامنه بر

V =
{
vj = (vj١,vj٢)′ ∈ Rd : vjk = −s,−s/٢,٠, s/٢, s; k = ١,٢

}
بصورت تاخیرها

است. فضای دامنه این مرکز s آن در که �شوند، م گرفته نظر در

٢٠١٣ سال�های به مربوط ایران هوای دمای سالیانه�ی متوسط داده�های شد گفته قبال که همانطور

سال هر به مربوط مشاهدات شده�اند. �آوری جم کشور سینوپتی هواشناس اه ایست ٣٩ در ٢٠١۴ و

و شده روندزدای داده�ها �شوند. م فرض صفر ین میان با تصادف میدان ی جزئ تحقق عنوان به

با مرتبط است. شده استاندارد [٠,١]٢ فضای ناحیه�ی بر اه�ها ایست موقعیت محاسبات تسهیل جهت

بنابراین �شود. م گرفته ار ب سال هر برای فضای همبست ساختار مانای آزمون تصادف میدان این

�آید م دست به� s =
√
λ٢λ٢/

√
n ≈ ٠٫١۶٠١ فضای ناحیه این مرکز و بود خواهد λ١ = λ٢ = ١

استفاده سال هر برای TS,S′ آزمون آماره محاسبه�ی منظور به که S′ و S مجموعه��ی عناصر .(n = ٣٩)

صورت به نیز g(·) وزن تاب است. آمده ٢ ل ش در شده،

g(ω) =
∑

j=(j١,j٢)∈V

exp

{
i

٢ (۵s١j١ω١ + ٣s٢j٢ω٢)
}

.V = {{−١,٠,١,٢−,٢} × {١,٢} , {٠,١,٢} × {٠}} آن در که است، شده گرفته نظر در

که r ∈ R هر ازاء به tI(r) و tR(r) مقادیر هوا، دمای سالیانه�ی متوسط داده�های برای ٣ ل ش در

R = {{−۵,−۴,−١,٠,١,٢,٣−,٢−,٣,۴,۵} × {٠,١,٢,٣,۴,۵}}

−{{−۵,−۴,−١,٠−,٢−,٣} × {٠}}

٢٠١۴ و ٢٠١٣ سال�های هوای دمای داده�های برای TS,S′ آزمون آماره مقدار است. شده داده نمایش

حاصل p−مقدار آمد. بدست TS,S′(٢٠١۴) = ١٣٫۴٣ و TS,S′(٢٠١٣) = ١۴٫۴٧ ترتیب، به
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محاسبه�ی در که توپر) (نقاط S مجموعه�ی اعضای و ( توخال (نقاط S′ مجموعه� اعضای :٢ ل ش

شدند. استفاده TS,S′ آزمون آماره
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توجه با شد. ٠٫٠٣١۴ با برابر نیز ٢٠١۴ سال برای و ٠٫٠٢٣۴ با برابر ٢٠١٣ سال داده�های برای

گرفته�اند قرار (−١٫٩٠,١٫٩٠) بازه�ی از خارج حاصل مقادیر اکثر که �شود م مشاهده ٣ ل ش به

هستند. (−٣,٣) بازه�ی از خارج مقادیر این از برخ حت ،(t٠٫٩۵(٧) = ١٫٩٠)

(ب) (الف)

(د) (ج)

هوای دمای سالیانه�ی متوسط داده�های برای tI(r) و tR(r) مقادیر ترتیب به (ب) و (الف) :٣ ل ش

سالیانه�ی متوسط داده�های برای tI(r) و tR(r) مقادیر ترتیب به (د) و (ج) ؛ ٢٠١٣ سال در ایران

. ٢٠١۴ سال در ایران هوای دمای

تصادف میدان فضای همبست ساختار بودن نامانا بر شواهدی �توانند م نمودارها این بنابراین،
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پراکندگ به توجه با �کند. نم رد را نتیجه�گیری این نیز سال هر برای حاصل p−مقدار که چنان باشند.

�رسد. م نظر به موجه نتیجه�ای چنین شده گرفته نظر در فضای داده�های

نتیجه�گیری و بحث

میدان�های همبست ساختار مانای بررس منظور به گسسته فوریه تبدیالت بر مبتن روش مقاله، این در

٢٠١٣ سال�های در کشور هوای دمای سالیانه�ی متوسط فضای داده�های با ارتباط در و شد مرور تصادف

شد. داده نشان داده�ها این همبست ساختار نامانای روش این کم به شد. گرفته ار ب ٢٠١۴ و

شباهت به توجه با آمد. دست به� ٢٠١۴ و ٢٠١٣ سال�های برای مشابه بسیار نتایج شد مشاهده چنان�که

الزم �رسد. م نظر به معقول نتیجه�ای این�چنین حصول سال دو این هوای دمای سالیانه�ی متوسط زیاد

بر بحث صرفا و است نبوده زمان فضای داده مجموعه ی تحلیل هدف مقاله این در که است ذکر به

همبست ساختار پیچیدگ بدلیل ، -زمان فضای های داده برای است. بوده متمرکز فضای های داده

موضوع این که شوند استفاده کاربرد در سپس و یابند گسترش تئوری�ها ابتدا است الزم ، -زمان فضای

دارد. قرار بررس تحت ادامه در مسئله ی بعنوان
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شفا�یافته عمر طول مدل برای پواسن توان لیندل توزی
زادکرم محمدرضا آخوند، محمدرضا ، راد فالح ابتسام

ایران اهواز، اهواز، چمران شهید اه دانش آمار، گروه

معرف پواسن توان لیندل نام به شفا�یافته جامعه برای عمر طول ترکیب توزی ی مقاله، این در یده: چ

اجزای از ی هر عمر طول و است پواسن توزی دارای سیستم مولفه�های تعداد مدل این در �کنیم. م

توان لیندل توزی از تعمیم و پارامتری سه جدید، توزی �کند. م پیروی توان لیندل توزی از سیستم

برآورد و �دهیم م برازش کم متغیرهای و راست از سانسور دارای واقع داده�های به را مدل است.

آورده�ایم. بدست درستنمای ماکزیمم روش به را پارامترها

. توان لیندل توزی پواسن، توزی عمر، طول داده�های شفا�یافته، مدل�های کلماتکلیدی:

مقدمه ١

مطالعات در داده�های چنین است. پیشامد ی رخداد تا زمان بررس هدف مطالعات از بسیاری در

�های پیچیدگ به توجه با �شوند. م نامیده بقا یا اعتماد قابلیت داده�های نام�های به پزش و مهندس

�های توزی معرف برای بسیاری تالش�های اخیر سال�های در انسان و سیستم�ها عمر طول توزی در موجود

طول �های توزی ‐آوردن بدست برای مختلف ایده�های است. گرفته صورت اعتماد قابلیت زمینه در جدید

است. �ها توزی ترکیب روش روش�ها این از ی که است شده پیشنهاد جدید عمر

گسسته تصادف متغیر ی صورت به سیستم مولفه�های تعداد گرفتن نظر در توزی ترکیب روش اصل ایده

روش این در است. پیوسته تصادف متغیر ی عنوان به (Yi) سیستم اجزای از ی هر عمر طول و (N)

�شود. م استفاده �شود م شروع ی از آن گاه یه ت که ای گسسته توزی از جدید توزی ساخت برای

موردنظر حادثه مطالعه تحت افراد همه که است این بقا داده�های تحلیل در اصل پیش�فرض�های از ی

در حت اوقات گاه اما نمود. خواهند تجربه گیرند قرار یری پی تحت کاف مدت�زمان �که درصورت را
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یافته شفا جامعه از بخش این و نمی‐دهد رخ موردعالقه حادثه افراد از نسبت برای ، کاف یری پی صورت

شفا احتمال برآورد به هستند، نیافته شفا که افرادی بر عالوه یافته، شفا مدل‐های در . می‐شوند نامیده

بواگ مقاالت با ١٩۴٩ سال در یافته شفا مدل‐های مطالعه هستیم. عالقه�مند دارد، نام شفا نسبت که

،(١٩٨٢،١٩٨۶) فیرول توسط بعدی تحقیقات و شد شروع (١٩۵٢) گی و سون بری و (١٩۴٩)

در یافته شفا افراد نسبت واردکردن برای گرفت. انجام (١٩٩٧) ابراهیم و اویل و (١٩٨۴) گلدمن

گرفت. نظر در صفر از ی به�جای را (N) گسسته تصادف متغیر یه�گاه ت می‐توان ترکیب توزی

پارامتری ی توزی این و کرد معرف را نمای اریب طول توزی و نمای توزی از ترکیب (١٩۵٨) لیندل

و بررس را لیندل توزی کاربردهای و خواص (٢٠٠٨) اران هم و قیطان گرفت. نام لیندل توزی

پارامتری دو توزی ، (٢٠١٣) اران هم و قیطان Y = X١/α تبدیل از استفاده با کردند. مطالعه

آوردند. بدست را آن خواص و توان لیندل

ال چ تاب اگر است، β > ٠ و α > ٠ های پارامتر با توان لیندل توزی دارای X تصادف متغیر

صورت به آن احتمال

fPL(x) =
αβ٢

β + ١ (١+ xα)xα−١e−βx
α

, x > ٠, α, β > ٠ (١)

از: عبارتند ترتیب به آن مخاطره و بقا تاب و باشد

SPL(x) =

(
١+

β

β + ١x
α

)
e−βx

α

, x > ٠, α, β > ٠ (٢)

و

hPL(x) = αβ٢
(١+ xα)xα−١

١+ β + βxα
, x > ٠, α, β > ٠ (٣)

دادند. قرار مطالعه مورد را (EPL) نمای توان لیندل توزی خواص (٢٠١۴) پاراری و واراهنا-لیانی

توزی ترکیب با که (EPLP) پواسن نمای توان لیندل توزی نمای توان لیندل توزی از ری دی تعمیم

(٢٠١۵) اران هم و پاراری توسط و آمده بدست نمای توان لیندل توزی و صفر در آماسیده پواسن

است. گرفته قرار مطالعه مورد

خواص است. (PLP) پواسن توان لیندل پارامتری سه ترکیب توری خانواده ارائه هدف مقاله این در

شود. م بررس توزی این مزایای کاربردی مثال ی با پایان در و گرفته قرار بررس مورد آن
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پواسن توان لیندل توزی ٢

با پواسن توزی از و باشند رده ن مشاهده را نظر مورد رخداد که است های مولفه تعداد N کنیم فرض

احتمال جرم تاب θبا پارامتر

P (N = n) =
e−θθn

n!
, θ > ٠

م نمایش Xj , j = ١,٢, ..., N با را عالقه مورد رخداد تولید برای علت j-امین زمان کند. پیروی

هستند. مستقل نیز N از و هستند توان لیندل توزی با همتوزی و مستقل ها Xj کنیم م فرض ما دهیم.

بست N به R که است شده تعریف Y = X(R) تصادف متغیر وسیله به رخداد شده مشاهده زمان

اگر .Y = ∞ اه آن N = ٠ اگر و هستند ترتیب های آماره X(١) ≤ X(٢) ≤ ... ≤ X(N).دارد

�گیرد. م را X(R) مرتب ی آماره R-امین مقدار Y تصادف متغیر اه آن بیافتد اتفاق نظر مورد رخداد

رخ ست ش سیستم عضو R-امین برای که می‐دهد رخ زمان سیستم) ست ش (مثال نظر مورد رخداد

مولفه اولین برای که دهد رخ زمان سیستم) ست (ش نظر مورد حادثه ه این فرض با اینجا در دهد.

PLP جدید کالس تجمع توزی تاب اه آن . Y = min (X١, X٢, ..., XN ) یعن دهد رخ ست ش

آید: م بدست زیر صورت به یافته شفا جامعه برای ها توزی

FPLPcr(x;α, β, θ) = ١− eθSPL(x)

eθ
= ١− e−θFPL(x) (۴)

= ١− exp

{
−θ
(
١−

(
١+

β

β + ١x
α

)
e−βx

α

)}

شود م نوشته زیر صورت به مربوطه بقای تاب اه آن .x > ٠, α, β, θ > ٠ که

SPLPcr(x;α, β, θ) = ١− FPLPcr(x;α, β, θ) (۵)

= exp

{
−θ
(
١−

(
١+

β

β + ١x
α

)
e−βx

α

)}

در �دهد. م نشان مختلف پارامترهای ازای به یافته، شفا جامعه برای را PLP توزی بقای تاب ١ ل ش

یافته شفا افراد نسبت توزی این در داد. نمایش وضوح به را جامعه یافته شفا افراد نسبت توان م ل ش

دارد. θبست مقدار به

بدست زیر صورت به یافته شفا جامعه برای PLP توزی کالس از X تصادف متغیر احتمال ال چ تاب
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PLP ال چ تاب PLP بقای تاب

PLP خطر تاب

شفایافته جامعه برای مختلف پارامترهای ازای به خطر تاب و احتمال ال چ تاب بقا، تاب نمودار :١ ل ش

�آید م

fPLPcr (x) = θf(x) exp (−θFPL(x)) (۶)

= θ
αβ٢

β + ١ (١+ xα)xα−١e−βx
α

exp

(
−θ
(
١− e−βx

α

(
١+

β

β + ١x
α

)))

�دهد. م نشان مختلف پارامترهای ازای به را PLP توزی احتمال ال چ تاب ١ ل ش .α, β, θ > ٠ که

آید م بدست زیر صورت به یافته شفا جامعه برای PLP توزی خطر تاب

hPLPcr(x) = θfpL(x) = θ
αβ٢

β + ١ (١+ xα)xα−١e−βx
α

, x > ٠, α, β, θ > ٠ (٧)

های داده برای خطر تاب ١ ل ش به توجه با و است خطر وتاب بقا تاب از ای بسته فرم دارای جدید توزی

است. مدی ت و نزول ل ش دارای شفایافته بقا

(٢٠١۵) اران هم و پاراری به توجه با نیافته شفا جامعه برای خطر تاب و احتمال ال چ تاب ، بقا تاب

است. آمده بدست
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عددی مثال ٣

برازش III فاز جلدی مالنوم بالین آزمایش های داده مجموعه به را شده معرف مدل بخش، این در

اران هم و ابراهیم و (٢٠٠٠) اران هم و (کرکود ولوژی ان شرق تعاون گروه توسط که میدهیم،

داشت. ادامه ١٩٩۵ سال تا و شروع ١٩٩١ سال از بیماران �آوری جم است. شده انجام ((٢٠٠١)

ناقص اطالعات با مطالعه مورد افراد حذف از پس اند. شده یری پی ١٩٩٨ سال تا بیماران همچنین

۴٩٫٣٠ سانسور نرخ با بیمار n = ۶۵١ با مجموعه ی ما رفته، دست از شده مشاهده های زمان و

شامل (که گره نوع درمان)، نوع دو درمان(شامل نوع درمان، زمان متغیرهای آوریم. م بدست درصد

است. شده آوری جم بیمار هر از جنسیت و تومور ضخامت �باشد)، م نوع چهار

خوب به که �دهد، م نشان را کاپالن-مایر منحن ٢ ل ش اولیه، اطالعات تحلیل تجزیه از بخش عنوان به

بعض و است نشده مشاهده طورکامل به ست ش زمان اینجا در �دهد. م نمایش را ها داده شفای نرخ

مالنوم های داده برای PLP مدل برازش و کاپالن-مایر بقای منحن :٢ ل ش

، تای n نمونه�ی برای اه آن دهیم، نمایش Ci با را سانسور زمان اگر هستند. شده سانسور راست از افراد

از اگر δ = ٠ و ت شس زمان Ti اگر δ = ١ که δi = I(Yi ≤ Ci) و Xi = min(Yi, Ci) داریم

،٢ بخش مدل در پواسن) توزی (پارامتر θ پارامتر ما همچنین i = ١, ..., n.باشد شده سانسور راست

�دهیم. م نسبت لوجیت ربط تاب از استفاده با wi کم متغیرهای با را

log(θi) = wTi γ (٨)
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است. ضرایب بردار دهنده نشان γ که ،i = ١, ..., n

�نویسیم م زیر صورت به را ϑ = (γ, α, β) درستنمای تاب ما ٨ عبارت از استفاده با

L(ϑ) =
n∏
i=١

fPLPcr(xi;ϑ)
δiSPLPcr(xi;ϑ)

١−δi (٩)

هستند. PLP بقای تاب و احتمال ال چ تاب ترتیب به SPLPcr(.;ϑ) fPLPcr(.;ϑ)و که

توان لیندل مدل برازش درستنمای تاب اریتم ل مقدار و پارامترها درستمنای ماکسیمم برآورد ١ جدول

مقادیر به توجه با ها، داده برای را بقا تاب منحن ٢ ل ش در �دهد. م نشان را مالنوما های داده به پواسن

درستنمای اریتم ل مقدار و پارامترها برآورد واریانس پارامترها، برآورد :١ جدول

γ̂١ γ̂٠ β̂ α̂ مدل

−٠٫ ١٧٨۵ ٢٫ ٢٣٨۵ ٠٫ ٢٠٧٧ ١٫ ٢۵٨٩ PLP

(٠٫ ٠١۴١) (٠٫ ٢١۵٧) (٠٫ ٠٠٠٧) (٠٫ ٠٠۴١) واریانس

l(ϑ) γ̂۶ γ̂۵ γ̂۴ γ̂٣ γ̂٢

۴٧۶٫ ١۵١ ٠٫ ٠١۴۴ ٠٫ ٠١٣٨ −٠٫ ٢٢٣٣ −٠٫ ٢٧٩٩ −٠٫ ۶٨٠٧

(٠٫ ٠٠٠٧) (٠٫ ٠١۶۶) (٠٫ ١۴٠۵) (٠٫ ١۵٢٧) (٠٫ ١۴٢٩)

٣ ل ش همچنین است. نزدی ها داده کاپالن-مایر منحن به که ایم، کرده رسم پارامترها آمده بدست

است. آمده بدست ها داده برای مدی ت خطر تاب �دهد. م نشان ها داده برای را خطر تاب

PLP توزی خطر تاب نمودار :٣ ل ش
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——————————————————————————

فاصله از استفاده با فرایند دو Cpmk کارایی شاخص مقایسه
تعمیم یافته  اطمینان

نوقابی جباری مهدی پروانه، زهره ، قاسم محیا

ایران مشهد، مشهد، فردوس اه دانش آمار، گروه

حالت هایی در م شوند. استفاده فرایند کارایی اندازه گیری برای فرایند کارایی شاخص های یده: چ

متفاوت فرایند دو کارایی شاخص های مقایسه ی فرایند، پیشرفت ارزیابی و بهتر تامین کننده ی انتخاب مثل

شاخص  نسبت برای تعمیم یافته فاصله اطمینان از استفاده با مقاله این در گیرد. قرار توجه مورد م تواند

انجام مقایسه این مثال، ی ارایه با مناسب فرضیه ی آزمون انجام و متفاوت فرایند دو Cpmk کارایی

با نرمال توزیع دارای نظر مورد فرایند که است فرض این اساس بر Cpmk کارایی شاخص  است. گرفته

م باشد. σ معیار انحراف و µ میانگین

تعمیم یافته. فاصله اطمینان فرایند، کارایی شاخص های کلیدی: واژه های

مقدمه ١

سود به و م رساند فروش به زیادی مشتریان به را آن ها که هدف این با را محصوالتش کارخانه ای هر

دارد مطابقت انتظاراتشان با که را محصوالت تنها مصرف کنندگان م کند. تولید م یابد، دست بیش تری

باشد. داشته را انتظار مورد کیفیت با محصول تولید قابلیت باید تولید فرایند بنابراین، م کنند. تقاضا

کارایی گیری اندازه برای فرایند کارایی شاخص های است، آماری کنترل تحت تولید فرایند که هنگام

ای نقطه براورد روی تنها فرایند کارایی شاخص های مورد در ارزیابی بیشترین م شوند. برده کار به فرایند

کارایی ی درباره اعتمادی قابل غیر نظرهای اظهار که دارد وجود ان ام این بنابراین و است متمرکز آنها

کاربردهای از مهم بخش فرایند کارایی شاخص های از استفاده ر دی عبارت به پذیرد. صورت فرایند
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شاخص های م رود. شمار به کیفیت در مستمر های پیشرفت به دستیابی برای آماری فرایندهای کنترل

ساخت رد عمل از کم اندازه ی ی آوردن فراهم برای Cpmk و Cpm ،Cpk ،Cp مانند فرایند کارایی

مهندسین و آماردان ها از بسیاری م شوند. برده کار به محصول ی کارایی اندازه گیری یا و صنایع در

سنجش مورد در مؤثرتری روش های پیشنهاد منظور به فرایند کارایی شاخص های روی پژوهش بر کیفیت

مشخصات حدود و فرایند پارامترهای اساس بر اندازه ی کارایی شاخص م کنند. تأکید فرایند کارایی

است. فن

نظر مورد فرایند که هستند فرض این اساس بر Cpmk و Cpm ،Cpk، Cp ی شده شناخته شاخص های

حد ی دهنده نشان ترتیب به L و U اگر است. σ معیار انحراف و µ میانگین با نرمال توزیع دارای

م شوند: تعریف زیر صورت به شاخص ها این باشد، هدف مقدار T و پایین و باال فن مشخصه

Cp =
U − L

۶σ ,

Cpk = min(
U − µ

٣σ ,
µ− L

٣σ ),

Cpm =
U − L

۶
√
σ٢ + (µ− T )٢

و

Cpmk =
min(USL− µ, µ− LSL)

٣
√
σ٢ + (µ− T )٢

.

سان ی فرایند دو برای T هدف مقدار و (L,U) فن مشخصات حدود است شده فرض مقاله این در

است.

شاخص دو مقایسه ی برای آید. م دست به دو ک توزیع از استفاده با Cp برای دقیق اطمینان فاصله ی

حاصل تقریبی های روش حسب بر فقط اطمینان فواصل و نیستند دقیق اطمینان فاصله ساختارهای Cpmk

شود. م

آزمون اطمینان فاصله این از استفاده با و م شود محاسبه Cpmk١
Cpmk٢

برای تعمیم یافته فاصله اطمینان ادامه در

م گیرد. انجام مربوطه فرضیه
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فرایند دو Cpmk کارایی شاخص مقایسه ٢

تعمیم یافته فاصله اطمینان روش  از استفاده با را فرایند دو Cpmk کارایی شاخص مقایسه بخش، این در

برابر در H٠ : Cpmk١ = Cpmk٢ فرضیه آزمون انجام به عالقمند مقایسه، این برای م دهیم. ارائه

هستیم. H١ : Cpmk١ ̸= Cpmk٢

تعمیم یافته فاصله اطمینان ٢ . ١

ζ = (θ, δ) و تصادف متغیر بردار X که یرید ب نظر در را F (x|ζ) تجمع توزیع تابع با جامعه ی

آورده دست به اطمینان فاصله آن برای که (پارامتری عالقه مورد پارامتر θ است. مجهول پارامترهای بردار

شده مشاهده مقادیر اساس بر θ برای فاصله ای برآورد یافتن به عالقمند است. مزاحم پارامتر δ و شود) م

توابع برای محوری کمیت کردن پیدا ،σ٢ واریانس و µ میانگین با نرمال توزیع در مثال، برای Xهستیم.

باید بنابراین، ندارد. وجود µ٢ + σ٢ مثل تابع برای محوری کمیت اما نیست، ل مش σ یا µ از خط

استفاده مورد کاربردی ل ش به را فاصله ای برآورد بتوان تا داد توسعه را متعارف محوری کمیت تعریف

داد. قرار

مشاهده مقدار از تابع م تواند و است ζ و X از تابع R = r(X;x, ζ) کنید فرض .٢ . ١ تعریف

محوری کمیت ی R گاه آن کند، صدق زیر شرط دو در R تصادف کمیت اگر باشد. نیز x شده

است: تعمیم یافته

باشد. نداشته بستگ مجهول پارامترهای به R توزیع .١

نباشد. وابسته δ مزاحم پارامتر به r = r(x;x, ζ) شده مشاهده کمیت .٢

محوری کمیت که وقت شد. مطرح ویراهاندی١ توسط بار اولین تعمیم یافته فاصله اطمینان ایده

ارزش تعمیم یافته فاصله اطمینان روش باشد، ل مش آن آوردن دست به یا باشد نداشته وجود متعارف

داشت. خواهد بیش تری

توزیع دارای ترتیب به n٢ نمونه حجم با ٢ فرایند و n١ نمونه حجم با ١ فرایند اگر .٢ . ٢ قضیه ی

محوری کمیت های ترتیب به Rσi و Rµi و باشد σ٢ و σ١ معیار انحراف و µ٢ و µ١ میانگین با نرمال
١Weerahandi
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شوند: تعریف زیر صورت به و باشند σ٢
i و µi برای تعمیم یافته

Rµi = x̄i −
Zisi√
Ui

√
ni − ١
ni

, i = ١,٢

Rσ٢
i
=

(ni − ١)s٢
i

Ui
, i = ١,٢

گاه آن م باشد، M = L+U
٢ و Ui = (ni−١)S٢

i

σ٢
i

∼ χ٢
ni−١ ، Zi = Xi−µi

σi/
√
n
∼ N(٠,١) آن در که

است: ١ صورت به Cpmk١
Cpmk٢

برای تعمیم یافته کمیت محوری

RCpmk
=
RCpmk١

RCpmk٢

, (١)

م شود: تعریف زیر صورت به و است Cpmki برای یافته تعمیم محوری کمیت RCpmki
آن در که

RCpmki
=

(U − L)− |Rµi −M |
٣
√
Rσ٢

i
+ (Rµi − T )٢

, i = ١,٢.

RCpmki
توزیع بنابراین ندارند، بستگ (µi, σ٢

i ) به Rσ٢
i

توزیع همچنین و Rµi توزیع برهان.

کمیت محوری ی RCpmki
پس است، rCpmki

= Cpmki طرف از ندارد. بستگ (µi, σ٢
i ) به نیز

است: زیر صورت به Cpmk١
Cpmk٢

برای تعمیم یافته کمیت محوری ی بنابراین است. Cpmki برای تعمیم یافته

RCpmk
=
RCpmk١

RCpmk٢

. (٢)

ندارد، بستگ مجهول پارامترهای به RCpmk
توزیع همچنین و است rCpmk

=
Cpmk١
Cpmk٢

که است واض

□ است. Cpmk١
Cpmk٢

برای تعمیم یافته کمیت محوری ی RCpmk
بنابراین

از: است عبارت Cpmk١
Cpmk٢

برای %١)١٠٠ − α) تقریبی فاصله اطمینان ی ٢ . ٢ قضیه به توجه با

[
RCpmk:

α
٢
, RCpmk:١−α

٢

]
, (٣)

این جا در چون است. RCpm توزیع ١ − α
٢ چندک RCpmk:١−α

٢
و α

٢ چندک RCpmk:
α
٢

آن در که

محاسبه را چندک ها شبیه سازی از استفاده با بنابراین نوشت، بسته ل ش به را RCpmk
توزیع نم توان

است. متفاوت فرایند دو کارایی باشد، RCpmk:١−α
٢
< ١ یا RCpmk:

α
٢
> ١ اگر م کنیم.

تأمین کننده  دو به مربوط است، شده گرفته (٢٠٠٣) وتانگ چن مرج از که ١ جدول داده های .٢ . ٣ مثال

عنوان به آلومینیوم فویل م کنند. آماده تایوان در ترونی ال شرکت ی برای را آلومینیوم فویل که است
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فویل کیف مشخصه های مهم ترین از ی نیز ولتاژ و م کند تعیین را باطری ها کیفیت کلیدی، مؤلفه

است. (۵١٠,۵٢٠,۵٣٠) صورت به ،(LSL, T, USL) ولتاژ تولید مشخصه های است. آلومینیوم

پذیرفته بنابراین و شد خواهد سته ش آلومینیوم فویل باشد، (۵١٠,۵٣٠) فاصله از خارج ولتاژ اگر

است. شده گرفته کیفیت کنترل بازرس توسط ٢ و ١ تأمین کننده های از تصادف نمونه پنجاه نم شود.

است. آماری کنترل تحت و نرمال تقریباً کننده تأمین هر فرایند

.WV ∗ اندازه گیری: واحد آلومینیوم. فویل برای تأمین کننده دو ولتاژ داده های :١ جدول

٢ تأمین کننده ١ تأمین کننده
۵٢٢٫۵ ۵٢۴٫۴ ۵٢٣٫۵ ۵٢١٫٣ ۵٢١٫٧ ۵٢١٫١ ۵١٧٫٠ ۵٢٠٫١ ۵١٩٫۵ ۵١٩٫٩
۵٢۴٫٢ ۵٢٢٫٩ ۵٢۴٫٩ ۵٢٧٫١ ۵٢٣٫٣ ۵٢١٫٧ ۵٢١٫٢ ۵٢٠٫١ ۵١٨٫٧ ۵١٧٫١
۵١٨٫٧ ۵١٧٫٣ ۵٢٧٫۵ ۵٢٣٫۵ ۵٢٣٫٩ ۵١٧٫٢ ۵١٧٫٧ ۵٢٢٫٩ ۵١٧٫٩ ۵٢٠٫۴
۵٢٠٫۴ ۵٢٠٫۴ ۵١٩٫٧ ۵٢١٫٩ ۵١٨٫٧ ۵١٨٫٩ ۵١٨٫۴ ۵١٩٫١ ۵٢١٫٠ ۵٢٠٫٧
۵١٧٫۵ ۵٢٨٫١ ۵١٧٫٧ ۵٢۶٫٨ ۵٢٣٫٧ ۵٢٠٫۶ ۵١٩٫٣ ۵٢٠٫٨ ۵١٨٫۴ ۵١٧٫٩
۵٢۶٫٣ ۵١٨٫۵ ۵٢٢٫۶ ۵١۴٫٧ ۵٢٣٫٨ ۵١٩٫۶ ۵١٧٫٩ ۵٢٠٫۶ ۵١٩٫٠ ۵١۶٫۶
۵٢٠٫۴ ۵١٩٫۶ ۵٢٢٫٧ ۵٢۴٫۴ ۵٢٣٫٢ ۵٢٣٫١ ۵٢٢٫١ ۵١٨٫٣ ۵٢٢٫۶ ۵١٩٫۶
۵٢٢٫٢ ۵١٩٫٣ ۵٢۴٫١ ۵٢۵٫٢ ۵٢٠٫۶ ۵٢١٫۵ ۵١۶٫۵ ۵٢٠٫٧ ۵١٩٫٨ ۵١٩٫٩
۵٢۵٫٢ ۵٢٠٫٩ ۵١۶٫٧ ۵٢١٫٩ ۵٢٠٫١ ۵٢١٫٣ ۵١٧٫٨ ۵١٨٫٩ ۵٢١٫٢ ۵١٩٫٢
۵٢۶٫٣ ۵٢٠٫٩ ۵٢١٫٧ ۵٢٣٫١ ۵٢٢٫۶ ۵٢٣٫٨ ۵٢٢٫٠ ۵١٩٫۵ ۵١٧٫۴ ۵٢١٫٣

م نامند. Working Voltege یا خازن کار ولتاژ را خازن ولتاژ مقدار *حداکثر

(١٫۵٢٢,٢٫۵٩١) از است عبارت فرایند Cpmkدو نسبت (α−١)١٠٠%برای تعمیم یافته فاصله اطمینان

به نیز فرایند دو Cpmk نسبت برای اطمینان فاصله است. ٢ فرایند از کاراتر ١ فرایند م دهد نشان که

است. ٢ فرایند به نسبت ١ فرایند بودن کاراتر بیانگر که م آید دست به (١٫٧۴١,٣٫٣٨٧) صورت
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نتیجه گیری و بحث

آمار مسایل مورد در استنباط برای مفیدی بسیار ابزار تعمیم یافته فاصله اطمینان و تعمیم یافته کمیت محوری

فرایند کارایی تعیین برای که هستند اهمیت با کمیت های فرایند کارایی شاخص های م باشند. صنعت

شاخص مقایسه برای م تواند مقاله این در شده ارائه اطمینان فاصله م شوند. استفاده تولیدی محصوالت

شود. داده تعمیم زوج مقایسه های یا و فرایند چندین کارایی
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——————————————————————————

اقتصادی شاخص های بر کنکاش
نوقابی جباری مهدی حصارسرخ، عباسیان بتول ، قاسم محیا

ایران مشهد، مشهد، فردوس اه دانش آمار، گروه

کاربرد ر دی زمینه های و اقتصاد در گسترده طور به اقتصادی نابرابری شاخص های امروزه یده: چ

محسوب درآمد توزیع خصوص در کشورها اقتصادی رد عمل ارزیابی برای معیاری شاخص ها این و دارند

(راحت موجود شاخص شدن ارائه درصد یا مختلف کارآیی دلیل به زمان مرور به شاخص ها این م شوند.

در و م پردازیم نابرابری شاخص های و منحن ها معرف به مقاله این در شده اند. ارائه محاسبه) نحوه در

این عمل کاربرد دادن نشان برای ١٣٩۴ تا ١٣٩٠ سال های به مربوط ایران آمار مرکز داده های از انتها

کرد. خواهیم استفاده شاخص ها

زنگا. شاخص تایل، شاخص ، جین ضریب ، فرون بن منحن لورنتس، منحن کلیدی: واژه های

مقدمه ١

و منابع منصفانه تخصیص مفهوم به که اجتماع عدالت دیدگاه از م توان را اقتصادی نابرابری مبحث

توزیع مسأله اقتصاد در مهم مباحث از ی امروزه داد. قرار بررس مورد است، جامعه ی در فرصت

به درآمد توزیع و نیست چنین معمول طور به اما است، مختلف افراد توانایی مبنای بر ثروت عادالنه

وضیعت این در است. ناعادالنه جامعه در درآمد توزیع حالت چنین در گیرد نم صورت متناسب طور

اندازه و بررس برای اقتصاد علم دانشمندان علت همین به بود، خواهد جامعه گریبانگیر اقتصادی نابرابری

م پردازیم. آن به مقاله این در که کرده اند معرف را شاخص هایی عالوه به و گرافی ابزار آن گیری

بررس برای را لورنتس منحن خود رساله در (١٩٠۵) سال در لورنتس١ تو او ماکس بار اولین برای

این رود. م کار به درآمد توزیع نحوه دادن نشان برای معمول طور به که کرد، معرف اقتصادی نابرابری

نمایان مختلف جوام در اقتصادی نابرابری شدت آن وسیله به که م باشد گرافی ابزار مهم جز منحن

١Max Otto Lorenz
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درسال نمود. معرف را جین ضریب لورنتس منحن کم ٢به جین کوواردو (١٩١٢) سال در م شود.

معرف بن فرون منحن عنوان با را ری دی منحن لورنتس منحن کم با ٣ فرون بن (١٩٣٠)کارلو

(١٩٧٠) سال در و نمود معرف آنتروپی مفهوم براساس جدیدی ۴شاخص تایل (١٩۶٧) درسال کرد.

نمود. معرف را اجتماع رفاه تابع اساس بر جدیدی ۵شاخص آتکینسون

لورنتس منحن ٢

نشانگر منحن این در عمودی محور م دهد، نشان را درآمد نسبی نجمع توزیع از ل ش لورنتس منحن

کامل طور به درآمد توزیع وقت است. جمعیت تجمع درصد نشانگر افق محور و درآمد تجمع درصد

م گیرد، قرار برابری) (خط اول ربع نیمساز خط روی بر لورنتس منحن باشد، هم تراز جمعیت توزیع با

دهنده نشان یرد ب فاصله تر بیش برابری خط از منحن قدر هرچه است. ن غیرمم واقعیت در امر این که

است. بیشتر نابرابری

٢Corrdo Gini
٣Carlo Emilio Bonferroni
۴Theil
۵Atkinson
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گسسته داده های برای لورنتس منحن ٢ . ١

هستند. دسترس در که باشند، نمونه یا جامعه از n حجم به تصادف نکونه ی x١, · · · , xn کنیم فرض

از عضوی K اگر م دهیم نشان x١:١, · · · , xn:n نماد با و م کنیم مرتب بزرگ به کوچ از را آنها

برابر م شود داده نشان L( kn ) با لورنتس منحن داده ها از kn نسبت برای باشد، ٠,١,٢, · · · , n

با: است

L( kn ) =
∑k

i=١ xi:n∑n
i=١ xI:n

پیوسته های داده برای لورنتس منحن ٢ . ٢

و F (x) ال چ و توزیع تابع با Xمانند نامنف تصادف متغیر ی جامعه، در افراد درآمد کنید فرض

تابع دارند. x با مساوی یا کمتر درآمدی که است جامعه از نسبت p = F (x) µباشد. میانگین و f(x)

م دهد: اختصاص خود به را جامعه کل ازدرآمد نسبت چه جامعه از نسبت این م دهد L(p)نشان

L(p) = ١
µ

∫ F−١(p)
٠ tf(t)dt p ∈ [٠,١]

(گاست آورد. بدست لورنتس منحن برای ری دی ل ش م توان ، t = f−١(u) متغیر تغییر با عالوه به

( ( (١٩٧١) ویرث۶

L(p) = ١
µ

∫
٠p F

−١(u)du p ∈ [٠,١]

لورنتس منحن خواص

است: زیر خواص دارای شده، معرف ٢ بخش در که لورنتس منحن

L(١) = ١ و L(٠) = ٠ آن در که م گیرد قرار واحد مجموعه ی در لورنتس منحن ‐١

است. صعودی و پیوسته محدب، [٠,١] بازه در L ‐٢

پایاست. ها مقیاس تغییر به نسبت لورنتس منحن ‐٣
۶Gastwirth
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م شود. تر نزدی برابری خط به لورنتس منحن شود اضافه واحد c افراد تمام درآمد به اگر ‐۴

یافته تعمیم لورنتس منحن ٣

لورنتس منخن بار اولین برای دو آن مقایسه برای باشند متقاط جامعه دو لورنتس منحن که درصورت

تعمیم لورنتس تابع است. شده معرف (١٩٨۴) ٨ کاکائون و (١٩٨٣) ٧ شروکس توسط یافته تعیم

شود. م حاصل زیر قالب در گسسته حالت در یافته

GL( kn ) =
∑k

i=١ xi:n

n , k = ١,٢, · · · , n

با: است برابر و دهیم م نشان GL(u) نماد با را تابع این پیوسته درحالت

GL(u) = E(x)× L(u) =
∫ u

٠ F−١(t)dt u ∈ [٠,١]

یافته تعمیم لورنتس منحن خواص

است زیر خواص دارای شد معرف ٣ بخش در که یافته تعیمیم لورنتس منحن

GL(١) = و GL(٠) = ٠ تابع این در ‐١

است. [٠,١] فاصله در پیوسته و صعودی ، محدب منحن این ‐٢

نیست. مقیاس پایای منحن این لورنتس، منحن برخالف ‐٣

فرون بن منحن ۴

بررس منظور به را بن فرون ضریب عنوان با معیاری لورنتس منحن کم به (١٩٣٠) بن فرون کارلو

معیارهای سایر از را آن که است هایی ویژگ و خواص دارای ضریب این نمود. معرف اقتصادی نابرابری
٧Shorrocks
٨KaKayvny
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سطوح به نسبت معیار این حساسیت به توان م جمله از کند. م متمایز اقتصادی نابرابری گیری اندازه

کرد. اشاره درآمد توزیع پایین

است. پذیر مشتق و پیوسته مطلقا که باشد F (x) توزیع تابع با نامنف تصادف متغیر ی x که کنید فرض

داریم: بنابراین باشد، م لورنتس منحن از تبدیل فرون بن منحن از نقطه هر

B(p) =
١
pµ

∫ p
٠ F

−١(t)dt =
L(p)

p

فرون بن منحن خواص

است: زیر خواص دارای ایم کرده معرف ۴ بخش در که فرون بن منحن

است. ی تا صفر بین عددی فرون بن شاخص ‐١

پایاست. مقیاس تغییر به نسبت معیار این ‐٢

دهد. م بیشتری وزن جامعه فقیر افراد به شاخص این ‐٣

باشد. نم پذیری تجزیه خاصیت دارای شاخص این ‐۴

جین شاخص ۵

لحاظ از ضریب این نمود. معرف را جین ضریب لورنتس منحن اساس بر (١٩١٢) جین کواردو

برای که است ذکر شایان است. برابری خط و لورنتس منحن بین محصور مساحت برابر دو هندس

اساس بر که است رابطه ای آنها معروفترین از ی که است شده بیان معین روابط جین ضریب محاسبه

م شود. تعریف لورنتس منحن

:(٢٠٠٣ کاتز، و (کلیبر داریم L(p) پیوسته لورنتس تابع با X تصادف متغیر هر برای

G = ١ − ٢
∫ ١

٠ L(p)dp

جین شاخص خواص

است: زیر خواص دارای کردیم معرف ۵ بخش در که جین شاخص

و کمتر نابرابری دهنده نشان باشد تر نزدی صفر به هرچه است ی و صفر بین عددی شاخص ابن ‐١

م باشد. جامعه در بیشتر نابرابری دهنده نشان ی سمت به آن افزایش
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پایاست. مقیاس تغییر به نسبت ‐٢

م یابد. کاهش جین ضریب شود اضافه c عدد افراد درآمد به اگر ‐٣

شاخص این داریم سروکار جمعیت درصدهای با جین ضریب و لورنتس منحن در که آن دلیل به ‐۴

م باشد. جمعیت) کل (تعداد جمعیت اندازه از مستقل

کشورهای برای آن اندازه و دارد را عمومیت بیشترین جین ضریب نابرابری شاخص های بین در ‐۵

م سازد. میسر را تحقیق و مقایسه انجام امر این که . است موجود متوال سالهای و مختلف

زنگا شاخص ۶

و است گرفته قرار استفاده مورد اخیراً اقتصاد نابرابری زمینه در که است ری دی شاخص زنگا شاخص

کند. م منعکس خوبی به را ثروتمند و فقیر رابطه که است این در شاخص ها سایر با شاخص این تفاوت

جین شاخص به نسبت زنگا شاخص ها، زیرگروه به ها شاخص تجزیه در داد نشان (٢٠١٠) ٩ رادائل

است. دقیق تر

اضافه درآمدها همه ی به را مثبت درآمد ی که زمان دادند نشان (٢٠١٠) ١٠ پولیسیچیو و مافنین

شاخص فرد به منحصر ویژگ ی این که م گذارد اثر لورنتس منحن از بیشتر زنگا منحن روی م کنیم،

است. بن فرون و جین شاخص های به نسبت زنگا

م شود. تعریف جامعه باالی ٪(١ − p) جامعه پایین ٪p درآمد بین نسبت صورت به شاخص این

شاخص)م باشد این برای کامل برابری (خط افق محور و منحن بین مساحت اندازه با است برابر زنگا شاخص

است. ی و صفر بین عددی و

Z =
∫ ١

٠ Z(p)dp

زنگا شاخص و منحن خواص

است: زیر خواص دارای کردیم معرف ۶ بخش در که زنگا منحن

م گیرد. قرار واحد مربع ی در زنگا منحن ‐١

٩Radaeli
١٠Mafeeni , polesecho
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م گیرد. قرار ی و صفر بین عددی همواره زنگا شاخص ‐٢

پایاست. مقیاس تغییر به نسبت زنگا شاخص ‐٣

م یابد. افزایش زنگا شاخص شود اضافه c عدد افراد درآمد به اگر ‐۴

تایل شاخص ٧

نابرابری گیری اندازه منظور به اطالع نظریه در آنتروپی مفهوم اساس بر (١٩۶٧) تایل توسط شاخص این

است. آنتروپی ماکسیمم و واقع مقدار بین اختالف با برابر تایل شاخص است. شده طراح اقتصادی

نماید. انتخاب p١, p٢ · · · , pn احتمال با x١, x٢ · · · , xn مقادیر از Xی تصادف متغیر کنید فرض

با: است برابر اطالع مقدار متوسط

H(X) =
∑n
i=١ pih(pi)

گسسته توزیع برای تایل شاخص ٧ . ١

مقدار با تعمیم یافته آنتروپی معیار اساس بر م توان را تایل شاخص باشد گسسته درآمد متغیر که درصورت

است: معروف اول نوع شاخص به که آورد، دست به ی مساوی پارامتر

T١ = ١
n

∑n
i=١

xi

x log(
xi
x
)

نوع تایل شاخص دهیم، قرار صفر مساوی را پارامتر مقدار یافته، تعمیم آنتروپی تایع در که صورت در

م شود. حاصل زیر صورت به دوم

T٢ = ١
n

∑n
i=١ log(

xi
x
)
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پیوسته توزیع برای تایل شاخص ٧ . ٢

صورت به تعمیم یافته آنتروپی از استفاده با اول نوع تایل شاخص باشد، پیوسته درآمد متغیر که صورت در

است: زیر

T١ =
∫∞

٠
x
µ log(

x
µ )dF (x)

( (٢٠٠٣) کاتز، و (کیلبر با است برابر پیوسته های توزیع برای دوم نوع تایل شاخص عالوه به

T٢ =
∫∞

٠ log( xµdF (x))

تایل شاخص خواص

است: زیر خواص دارای کردیم معرف ٧ بخش در که تایل شاخص

کند. م تغییر logn و صفر بین تایل شاخص ‐١

است. نسبی شاخص ی و بوده جامعه افراد تعداد از مستقل تایل شاخص ‐٢

نیست. ان م و مقیاس پایای تایل شاخص ‐٣

شاخص ها مقایسه ٨

مقایسه ر دی ی با را ها شاخص از بعض سپس و پردازیم م شاخص ها بین ارتباط به ابتدا بخش این در

م کنیم: بیان کاربردی مثال ی ادامه در و م کنیم

بن فرون و لورنتس منحن بین ارتباط

م شود: تعریف بن فرون منحن و اول ربع نیمساز بین مساحت صورت به بن فرون شاخص

B(p) = ١ −
∫ ١

٠
L(u)
u )du

زنگا و لورنتس منحن بین ارتباط

م باشد: زنگا و لورنتس منحن بین ارتباط دهنده نشان زیر فرمول
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Ẑ(p) = ١
p

p− L(p)

١ − l(p)

جین شاخص و فرون بن منحن بین ارتباط

بن فرون منحن اساس بر را جین شاخص م توانیم بن فرون و لورنتس توابع بین ارتباط گرفتن نظر در با

صورت: به

G = ١ − ٢
∫ ١

٠ pB(p)dp

دهیم. نشان

زنگا و بن فرون منحن بین ارتباط

باشد: م زنگا و بن فرون منحن بین ارتباط نشان دهنده زیر فرمول

Ẑ(p) =
١ −B(p)

١ − pB(p)

زنگا شاخص و تایل ،شاخص جین ضریب اساس بر کاربردی مثال ٨ . ١

شاخص ها این R افزار نرم از استفاده با توانیم م اقتصادی نابرابری های شاخص و منحن ها معرف از پس

را شهری خانواده سرانه ناخالص هزینه به مربوط اطالعات کنیم. تحلیل ١٣٩-١٣٩٠۴ های سال برای را

شاخص ها این مقادیر نموده ایم. محاسبه را نابرابری شاخص های سپس و کردیم اخذ ایران مرکز سایت از

است. آمده ١ جدول در

شهری خانواده ناخالص هزینه حسب بر زنگا شاخص و تایل شاخص ، جین ضریب . ١ جدول

زنگا شاخص تایل َشاخص جین ضریب سال

٠٬٧۴٢ ٠٬٢٣٨ ٠٬٣٧٩ ١٣٩٠

٠٬٧٣٩ ٠٬٢٣۶ ٠٬٣٧٨ ١٣٩١

٠٬٧٣۵ ٠٬٢٣٣ ٠٬٣٧۴ ١٣٩٢

٠٬٧۴٣ ٠٬٢۴٣ ٠٬٣٨٢ ١٣٩٣

٠٬٧۴۶ ٠٬٢۵٠ ٠٬٣٨۶ ١٣٩۴
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تحقیق نتایج ماخذ:

دهنده نشان این که داشته اند کاهش شاخص ها تمام ٩٢ تا ٩٠ سال ط که است آن بیانگر محاسبات

تاثیر تحت متعاقبا اما است غیرخوارک ناخالص های هزینه بخش در سال ها این در نابرابری کاهش

نابرابری افزایش بر داللت که است داشته صعودی روند ٩٣ سال در نابرابری میزان اقتصادی سیاستهای

م باشد. غیرخوارک ناخالص هزینه های بخش در

نتیجه گیری و بحث

مرکز خام داده های از استفاده با ر دی ی با ها آن نظری ارتباط و شاخص ها معرف ضمن مقاله، این در

سال در شهری های خانواده غیر خوارک ناخالص های هزینه بحث در درآمد توزیع در نابرابری میزان ایران،

سال های بین که گرفت نتیجه میتوان کل نتیجه گیری ی در است. شده بررس ١٣٩۴ ١٣٩٠تا های

برای و است. نابرابری میزان کاهش دهنده نشان که اند یافته کاهش هم شاخص ها این ٩٢ تا ٩١

ناکارآمدی از حاک موضوع این است.که یافته افزایش بخش این در نابرابری ها این ٩۴ و ٩٣ سال های

م باشد. شده اعمال اقتصادی های سیاست

سالها این در زنگا شاخص و تایل شاخص ، جین ضریب مقدار از آمده بدست نتایج تقریبا که این به توجه با

شاخص ها این از کدام هر از توانند م سیاستمداران بنابراین است، داشته کاهش و افزایش روند ی

کنند. استفاده

مراج

Atkinson, A.B. (1970). On the Measurment of Inequality Jornal of Economic theory, 2,

244-263.

Chotikapanich, D. (2008). Modeling Income Distributions and Lorenz Curve.

۴۲۵



Kleiber, Ch. (2005).The lorenz Curve in economics and econometrics. Invaliated Paper

Gini-Lorenz centenial conference, Siena.

ایران. آمار مرکز اطالعات

کارشناس پایان نامه بیمه، مسائل در آن نقش و جین شاخص از مفاهیم . (١٣٩۴) ف. درخشش،
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——————————————————————————

رگرسیون در خطا توزیع برای برازش ویی نی آزمون های معرف
ناپارامتری

خلج حسین قاسمیان، جواد

ایران دامغان، دامغان، اه دانش آمار، گروه

که کند، صدق Y = m (X) + σ(X)ε رگرسیون مدل در (X,Y) تصادف بردار کنید فرض یده: چ

d−بعدی ،X کم متغیر است. X از مستقل ε و شرط واریانس σ٢(.) ، شرط میانگین m(.) آن در

ویی نی های آزمون هستند. هموار اما مجهول توابع σ و m و است، بعدی تک پاس Y متغیر (d ≥ ١)

،σ یا m برای پارامتری فرم هیچ گرفتن نظر در بدون مدل، این تحت خطا توزیع پارامتری فرم برای برازش

ناپارامتری برآوردگر ی بین تفاوت اساس بر شده، ارائه آزمون های م گیرند. قرار بررس و مطالعه مورد

هستند. پارامتری مدل صفر فرض تحت آمده بدست برآوردگر و خطا توزیع و

ویی نی آزمون های ناپارامتری، رگرسیون خودکار، اندازی راه خطا، توزیع باند، پهنای کلیدی: واژه های

برازش.

مقدمه ١

صدق زیر، ١ ناهمواریانس رگرسیون مدل در Y تصادف متغیر و X d−بعدی تصادف بردار کنید فرض

م کنند:

Y = m (X) + σ(X)ε (١)

باشد. م Var(ε) = ١ و E(ε) = ٠ ،X تصادف بردار از مستقل ε آن در که

که فرضیه هایی تست به ما مقاله، این در است. σ٢(X) = Var[Y|X] و m(X) = E[Y|X] رو، این از

فرضیه های از کدام هیچ هموارسازی و ساخت بدون هستیم. متمرکز م گیرد، نظر در را خطا توزیع این فرم

م شود. نامیده نیز واریانس ناهم ١
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پارامتری توزیع ی از ε اینکه از گاه آ ،σ٢(.) واریانس تابع و m(.) رگرسیون تابع فرم به توجه با و

م دهد. ارائه σ٢(.) و m(.) توابع برای استنباط انجام هنگام را مهم مزایای م کند، تبعیت خاص

فشرده ای زیرمجموعه آن در که یرید، ب نظر در را توزیع توابع از F = {Fεθ : θ ∈ Θ} پارامتری رده

θ٠ با را θ صحیح مقدار باشد، صحیح H٠ فرض اگر است. مثبت صحیح عدد ی k و است Rk از

م نماییم. مشخص Fε(y) = P(ε ≤ y) با را ε خطای توزیع و م کنیم، مشخص

است. زیر فرضیه آزمون مقاله این هدف

H٠ : Fε ∈ F versus H١ : Fε ∈ F (٢)

(٢٠٠۶) نیمایر توسط و خط رگرسیون مدل های برای (٢٠٠۵) گامارو خیمنز توسط آزمون، این

برای مساله این مقاله این در است. گرفته قرار بررس مورد ناپارامتری و خط رگرسیون مدل های برای

برای (٢٠٠٩) نیمایر مقاله در و مشخصه توابع مقایسه ی رهیافت ی اساس بر ناپارامتری مدل های

ی نویسندگان ، (٢٠٠۶) اران هم و نیمایر درمقاله است. شده مطالعه مارتینگل تبدیالت روش اساس

مجانبی٢ نظریه آنها است. صادق مجانبی خاص فرم ی در که کردند معرف θ٠ برای عموم برآوردگر

آوردند. بدست θ٠ براوردگر وجود فرض تحت خود پیشنهادی آزمون آماره برای را

فاصله وی کولموگروف‐اسمیرنف٣ فاصله ی براساس دهیم م ارائه مقاله این در که آزمون های آماره

بدست کامل ناپارامتری برآوردگر ی و H٠ فرض تحت خطا توزیع برآوردگر ی بین میس کرامر‐ون

در رایی هم مشابه نرخ آزمون، های آماره و θ٠ برآوردگر که م دهیم نشان ،H٠ صفر تحت است. آمده

م دهد. بدست هستند، پارامتری توابع σ(.) و m(.) آن در که معمول حالت

روش شرح ٢

مولفه آن در که باشد، (١) مدل از شده تولید تصادف نمونه ی (Xn,Yn) ،... ،(X١,Y١) کنید فرض

ε توزیع که است این بر فرض . م شوند داده نشان (i = ١, · · · ,n) ،(Xi١, · · · ,Xid) توسط Xi های

با را آنها احتمال ال چ توابع و FX و Fε با ترتیب به را دو این توزیع هستند. پیوسته مطلق طور به X و

دلخواه نقطه در σ٢(χ) واریانس تابع و m(χ) رگرسیون تابع برآورد با را بحث م دهیم. نشان fX و fε

ناهمساوی نظریه ٢

Kolmogorov–Smirnov ٣
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زیرمجموعه ی م کنیم فرض که م کنیم، شروع (X نمونه ای (فضای RX گاه ازتکیه χ = (χ١, · · · , χd)

مثل زنیم، م تخمین p درجه از موضع چندجمله ای برآوردگر ی با را m(χ) است. Rd از فشرده ای

زیر موضع سازی کمینه مساله ی جواب β̂ و است β̂ مولفه اولین β̂٠ آن در که ،m̂(χ) = β̂٠

min
β

n∑
i=١
{Yi − Pi(β, χ, p)}٢Kh(Xi − χ), (٣)

حاصلضرب ،٠ ≤ s ≤ p تمام با که است p مرتبه از جمله ای چند ی Pi(β, χ, p) آن در که است.

جمله ای چند این ضرایب تمام از برداری β و است شده ساخته ( j = ١, · · · , d) ،Xi j −χ j فرم به عوامل

d−بعدی، ضربی هسته ی K(u) =
∏d

j=١ k(u j) ،u = (u١, · · · ,ud) ∈ Rd ازای به اینجا، در است.

زمان که است d−بعدی باند پهنای بردار ی h = (h١, · · · , hd) متغیره ای، ی هسته ای تابع ی k

روش، همین به است. را هم صفر به باشد، Kh(u) =
∏d

j=١ k(u j/h j)/h j و کند میل نهایت بی به n

زیر موضع کمینه سازی مساله جواب ی γ̂ و بوده γ̂ مولفه اولین σ̂٢(χ) = γ̂٠

min
γ

n∑
i=١
{(Yi − m̂i(Xi))٢ − Pi(γ, χ, q)}٢Kg(Xi − χ), (۴)

این (با است (٣) از آمده بدست موضع چندجمله ای برآوردگر ی i = ١ ،m̂i(Xi) آن در که است

،Kg(u) ،g = (g١, · · · , gd) م شود). مشخص زیر در (٢ . ١) نکته در و شده زین جای l با hکه تفاوت

σ̂(χ) برای برآوردگر ی م شوند. تعریف Pi(β, χ, p) و h ،Kh(u) ،β مشابه روش به Pi(γ, χ, q) و γ

م آید. بدست γ̂٠ (جذر) دوم ریشه گرفتن با سادگ به σ(χ) و

برآوردگرهای از بردار ی که نمایی درست تابع فرم به م توان را ناپارامتری های مانده صورت این در

زیر سازی ماکسیمم مساله حل با را θ٠ برای θn

max
θ∈Θ

n∑
i=١

log fεθ(ε̂i) (۵)

در که است، (i = ١, · · · ,n) ،ε̂i = (Yi − m̂(Xi))/σ̂(Xi) فرمول این در کرد. معرف م دهد، بدست

م باشد. fεθ(y) = d
dy Fεθ(y) آن

برای داده، بر مبتن و آسان روش ی ارائه هدف هموارساز): پارامترهای (انتخاب .٢ . ١ نکته

را ٣ بخش در ارایه روش شش منظور بدین است. (۴) و (٣) روابط در هموارساز پارامترهای انتخاب

روش دو و مختلف مربعات کمترین متقابل سنج اعتبار ایده اساس بر روش چهار م کنیم. مقایسه باهم
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کنید فرض دقیق تر، طور به هستند. نمایی درست حداکثر متقابل اعتبارسنج ایده مبنای بر

hn = arg min
h

n∑
j=١

(Y j − m̂h,− j(X j))٢, (۶)

gn١ = arg min
g

n∑
j=١
{(Y j − m̂g,− j(X j))٢ − σ̂٢

g,− j(X j)}٢, (٧)

و

gn٢ = arg min
g

n∑
j=١
{(Y j − m̂hn (X j))٢ − σ̂٢

g,h,− j(X j)}٢, (٨)

ازای به (٢) فرم به عبارت از آمده بدست موضع چندجملهای برآوردگر ی m̂l,− j(X j) اینجا، در

j آمده بدست نمونه ی در که فرض این با شده، زین جای h یا l = g با h و باشد م χ = X j

بدست موضع چندجمله ای برآوردگر ی σ̂٢
g,− j(X j) این، بر عالوه است. شده حذف داده نقطه اُمین

(i = ،(Xi, (Yi − m̂g,−i(Xi))٢) های زوج بر مبتن ،χ = X j ازای به (٢) فرم به عبارت از آمده

(Xi, (Yi − m̂hn (Xi))٢) زوج های از σ̂٢
g,h,− j(X j) مشابه، طور به است. ١, · · · , j−١, j+١, · · · ,n)

آن به مفصل طور به ٣ بخش در که اول روش دو م آید. بدست (i = ١, · · · , j − ١, j + ١, · · · ,n) ،

برای (gn٢ ترتیب (به gn١ و l برای (hn ترتیب (به gn١ ،h برای hn انتخاب مبنای بر پرداخت خواهیم

هستند. g

این lاست. و g ،h ،θ روی سازی ماکسیمم مساله ی در (۵) تبدیل l و g ،h انتخاب برای ر دی ایده

g ،h ،θ به نسبت (۵) از متقابل اعتبارسنج نسخه ی توام سازی ماکسیمم با سادگ به م تواند مورد

مساله حل با را (h = g = ١ ازای (به hns که م کنیم پیشنهاد دقیق تر، طور به آید. بدست l و

max
θ,h

n∑
j=١

log fεθ(ε̂ j,− j,h,s) (٩)

آن در و آید بدست ،s = ١,٢ ازای به

ε̂ j,− j,h,s =
Y j − m̂h,− j(Xi)
σ̂h,s(X j)

(١٠)

برای (۴) فرم به عبارت از موضع چندجمله ای برآوردگر ی σ̂h,١(X j) با و ،σ̂h,٢(X j) = σ̂h,− j(X j) با

است. آمده بدست (i = ١, · · · ,n) ،(Xi, (Yi− m̂g,−i(Xi))٢) زوج های اساس بر اما g = h و χ = X j
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کمترین سازی کمینه مسائل در موجود های ازمانده استفاده با مستقیم طور به معمول ایده نهایت، در

حل با (h = g = ١ (برای h′ns انتخاب موجب امر این م گیرد. قرار متقابل اعتبارسنج در مربعات

م شود. s = ١,٢ ازای به زیر مورد

min
h

n∑
i=١
ε̂٢j,− j,h,s (١١)

عبارتند م دهیم پیشنهاد g و h باندهای پهنای برای که انتخابی روش شش سازی، خالصه منظور به

(۴ ،h = g = l = Hn١ (٣ ،(h, l, g) = (hn, hn, gn٢) (٢ ،(h, l, g) = (hn, gn١, gn١) (١ از:

.h = g = l = h′n٢ (۶ ،h = g = l = h′n١ (۵ ،h = g = l = hn٢

گرفت. خواهد قرار مطالعه مورد ٣ بخش در آنها عمل کارایی

برآوردگر و Fεθn (y) بین تفاوت از آزمون های آماره :( محل چندجمله ای های (مرتبه .٢ . ٢ نکته

: م شوند ساخته Fε(y) غیرپارامتری

F̂ε(y) =
١
n

n∑
i=١

l(ε̂i ≤ y), (١٢)

تعمیم موردی به آن از پس و شد بررس وم(٢٠٠١) کیلی ون و اکریتس توسط بار اولین برآوردگر این

یرید ب نظر در را زیر روند م باشد. d−بعدی وم(٢٠١٠) کیلی ون و نیمایر توسط X آن در که شد داده

Wn(y) = n
١
٢ (F̂ε(y) − Fεθn (y)), −∞ < y < ∞ (١٣)

کنید: تعریف را زیر میس کرامر‐ون و کلموگروف‐اسمینیروف نوع آزمون آماره های و

TKS = n
١
٢ sup
−∞<y<∞

|F̂ε(y) − Fεθn (y)|. (١۴)

و

TCM = n
∫

(F̂ε(y) − Fεθn (y))٢dF̂ε(y). (١۵)

عمل سازی شبیه و سازی پیاده ٣

عمل جنبه های از برخ بر متمرکز پیشنهادی آزمون آماره های متناه و محدود نمونه رفتار بخش، این در

م دهیم. قرار بررس مورد را آن از حاصل های نظریه و پیاده سازی اصل
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م کنیم تولید زیر مدل از تصادف نمونه ی بعدی، ی حالت در

Y = α٠ + α١X + α٢X٢ + α٣X٣ + (β٠ + β١X)ε. (١۶)

مستقل ε و است، min(β٠, β٠ + β١) > ٠ که هستند ای گونه به β١ و β٠ ،X ∼ U[٠,١] آن در که

Fε(y) = p١P(Z١ ≤ y)+ (١− p١)P(Z٢ ≤ y) یعن است نرمال تصادف متغیر دو از ترکیبی و X از

است الزم که است بدیه است. ( j = ١,٢) ،σ٢
j واریانس و µ j میانگین با نرمال Z j آن در که م باشد،

رابطه های در σ٢
٢ و µ٢ ،σ٢

١ ،µ١ ،p١ پارامترهای

p١(σ٢
١ + µ

٢
١) + (١ − p١)(σ٢

٢ + µ
٢
٢) = ١ و p١µ١ + (١ − p١)µ٢ = ٠

رو، این از م باشد. واحد واریانس و صفر میانگین دارای ε اینکه دلیل به کنند، صدق

σ٢
٢ = {σ٢

١p٢
١ − (١ + σ٢

١ + µ
٢
١)p١ + ١)/{١ − p٢(١ و µ٢ = −µ١p١)/١ − p١)

م گیریم. نظر در σ٢
١ و µ١ ، p١ برای مقدار چندین ما است.

م کنیم، تولید زیر مدل از تصادف داده های بعدی، دو حالت در

Y = α١٠X١ + α٠١X٢ + α١١X١X٢ + α٢٠X٢
١ + α٣٠X٣

١ + (β٠ + β١١X١X٢)ε. (١٧)

،X١ ∼ U[٠,١] آن در که

X٢|X١ ∼


β(٠٫۵,٠٫۵) اگر X١ ≤ ٠٫١ X١یا ≥ ٠٫٩

U[٠,١] اگر ١ < X١ < ٠٫٩.

در β١ و β٠ پارامترهای م باشد. b و a پارامترهای با بتا توزیع β(a, b) ،a, b > ٠ هر ازای به و

با مشابه توزیع و است X = (X١,X٢) از مستقل ε خطای م کنند، صدق min(β٠, β١) > ٠ شرط

دارد. (١۶) مدل

و m(.) برآورد برای م کنیم. شبیه سازی را n = ٢٠٠یا١٠٠ اندازه با نمونه ۵٠٠ مدل، هر برای

ضربی هسته و ،d = ١ درحالت (−١ ≤ u ≤ ١) ،k(u) = (١۵/١۶)(١−u٢)٢I وزن دو هسته ،σ(.)

و g و l ،hهموارساز پارامترهای م دهیم. قرار استفاده مورد است، d = ٢ که زمان را k(u١)k(u٢)

۴۳۲



(از (٧) و (۶) ،(۵) حل با یا یعن ٢ . ١؛ نکته در شده داده توضیح روش شش از ی از θn برآوردگر

و (١٠) و (٩) حل با یا ،((b) (روش (۵) و (۶) ،(٨) حل با یا م شود)، خالصه (a) با پس این

(روش s = ١ ازای به (۴) و (١١) یا ،((d) (روش s = ٢ ازای به یا ،((c) (روش s = ١ ازای به

بردار هر مولفه دو هر است، d = ٢ که زمان م آوریم. بدست (( f ) (روش s = ازای٢ به یا ،((e)

و است ٢٠٠ ساز خودگردان تکرار تعداد باشند. برابر هم با که م شوند انتخاب گونه ای به باند پهنای

را p = q = ١ است بعدی ی X که زمان ترتیب به ،٢ . ٢ نکته به توجه با است. ٪۵ آزمون ها سط

م گیریم. نظر در را p = q = ٢ است بعدی دو که زمان و م گیریم، نظر در

و نرمال های توزیع از مختلف ترکیب های برای H٠١ تحت پذیرش عدم نسبت های ١ جدول

،α٢ = −٢ ،α١ = ١ ،α٠ = ١ صورت به σ(.) و m(.) کننده تعیین پارامترهای (١۶) مدل برای

. م شوند انتخاب β١ = ٠٫١ و β٠ = ٠٫١ ،α٣ = ١٫۵

برای و نرمال توزیع های از مختلف ترکیب های برای H٠ تحت پذیرش عدم نسبت های ٢ جدول

،α٣ = ٠ ،α٢ = ٠ ،α١ = ١ ،α٠ = ١ صورت به σ(.) و m(.) کننده تعیین پارامترهای (١۶) مدل

. م شوند انتخاب β١ = ٠٫٣ و β٠ = ٠٫٣
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م گیریم: نظر در Fε برای را مختلف آزمون سه ما

،H٠١ : ε ∼ Φ(٠,١) .١

،H٠٢ : ε ∼ p١Φ(٠٫٩,٠٫۴٩) + (١ − p١)Φ
(
−٠٫٩p١
١−p١

,
٠٫٩۴p٢

٢٫٣−١p١+١
(١−p١)٢

)
.٢

H٠٣ : ε ∼ p١Φ(µ١,٠٫۴٩) + (١ − p١)Φ
(
−µ١p١
١−p١
,

٠٫٩۴p٢
١٫)−١۴٩p٢

١+µ
٢
١)p١+١

(١−p١)٢

)
.٣

فرضیه که است واض است. σ٢ واریانس و µ میانگین با نرمال توزیع ی معنای به Φ(µ, σ٢) آن در که

برای و p١ از مقداری هر ازای به H٠٢ فرضیه است، برقرار σ١ = ١ و µ١ = ٠ ،p١ = ٠ ازای به H٠١

صادق σ١ = ٠٫٧ ازای به و µ١ و p١ هر ازای به H٠٣ فرضیه و است، برقرار σ١ = ٠٫٧ و µ١ = ٠٫٩

است.

نشان منظور به م دهند. ارائه فوق (صفر) ته فرضیه سه برای را پذیرش عدم نسبت های ،۶ جداول

شده داده زیر رابطه توسط که اندرسون‐دارلینگ آماره اساس بر آزمون کامل تر، روش به نتایج دادن

TAD = n
∫

(F̂ε(y) − Fεθn (y))٢

F̂ε(y)(١ − F̂ε(y−))
(١٨)

و dFεθn (y)) توسط dF̂ε(y) زین جای با که آماره، این از «پارامتری» نسخه ی م کنیم. اضافه

بررس و مطالعه مورد م آید، بدست فوق عبارت در Fεθn (y)(١− Fεθn (y−)) با F̂ε(y)(١− F̂ε(y−))

منجر TCM «پارامتری» نسخه مشابه، روش به هستند. TAD نتایج از بدتر کم آن نتایج اما گرفته قرار

در «پارامتری» آماره های آن برای پذیرش عدم نسبت های بنابراین م شود. TCM با مشابه کامال نتایج به

نشده اند. گزارش اینجا
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بیشتر تغییرپذیری کننده القا داده های به نسبت (e) و (c) ،(b) ، (a) م رسد نظر به اغلب ، کل طور به

برازش بیش دچار کمتر یا بیشتر آنها، خودگردانساز برآوردگرهای و معادل آزمون های آماره توزیعات

باند پهنای پارامترهای از بزرگتری مقادیر ازای به (١١) و (٩) اکسترمم های ،( f ) و (d) در شوند.

دهنده افزایش مقادیر کردن اضافه ، واق در آیند. م بدست ((b) و (a) (و (e) و (c) موارد به نسبت

بیشتر (h افزاینده مقادیر (برای σ̂٢
h,٢(X j) دار وزن میانگین به نسبت عموم طور به (Yi − m̂h,−i(Xi))٢

مقدار که آنجا از دهد)، کاهش را مربعات کمترین (یا دهد افزایش را نمایی درست تابع که دارد احتمال

نمونه های ترین نزدی (c) م رسد نظر به ، ته فرض تحت . نم گیرد نظر در را (Yi − m̂h,− j(X j))٢

نشان نیز (و م شود مناسب خودگردانساز برآوردهای موجب که کند، فراهم درست مدل برای را مجدد

( f ) با معموال نتایج بهترین ،H١ تحت است). Fεθ پارامترهای برای خوبی تخمین روش (c) که م دهد

م آید. بدست فرض بدون و از مستقل طور به زیرا م آیند، بدست

مدل برای و نرمال های توزیع از مختلف ترکیب های برای H٠٣ تحت پذیرش عدم های نسبت ٣ جدول

،α٣ = ٠ ،α٢ = ٠ ،α١ = ١ ،α٠ = ١ صورت به σ(.) و m(.) کننده تعیین پارامترهای (١۶)

. م شوند انتخاب β١ = ٠٫٣ و β٠ = ٠٫٣

برای و نرمال های توزیع از مختلف ترکیب های برای H٠١ تحت پذیرش عدم های نسبت ۴ جدول

،α٢٠ = ۴ ،α١١ = ١ ،α١٠ = ١ ،α٠١ = ١ ،n = ١٠٠ ،( f ) از هموارسازی پارامتر (١٧) مدل

آید. م بدست β١١ = ٠٫٣ و β٠ = ٠٫٣ ،α٣٠ = −٣
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برای و نرمال توزیع های از مختلف ترکیب های برای H٠٢ تحت پذیرش عدم نسبت های ۵ جدول

،α٢٠ = ۴ ،α١١ = ١ ،α١٠ = ١ ،α٠١ = ١ ،n = ١٠٠ ،( f ) توسط باند پهنای پارامتر (١٧) مدل

م آید. بدست β١١ = ٠٫٣ و β٠ = ٠٫٣ ،α٣٠ = −٣

برای و نرمال های توزیع از مختلف ترکیب های برای H٠٢ تحت پذیرش عدم نسبت های ۶ جدول

،α٢٠ = ۴ ،α١١ = ١ ،α١٠ = ١ ،α٠١ = ١ ،n = ٢٠٠ ،( f ) توسط باند پهنای پارامتر (١٧) مدل

م آید. بدست β١١ = ٠٫٣ و β٠ = ٠٫٣ ،α٣٠ = −٣

م کنیم)، حرکت H٠٣ و H٠٢ سمت به H٠١ از که هنگام (بنابراین م یابد افزایش K که زمان

هستند هایی نمونه اساس بر خودگردانساز برآوردهای که است بدیه اما مانند، م درست فوق مالحظات

توجه قابل طور به F و Fε بین فواصل و اند، شده تولید تر نزدی و نزدی اصل های نمونه به نسبت که

است، مشخص که همانطور حال، این با م شود. کمتری پذیرش عدم موجب امر این که م شود، کمتر

کمتری توان ( f ) و م دارد نگه H٠ تحت را ٠٬٠۵ به تر نزدی نتایج کل طور به (c) که م رسد نظر به

م دهد. دست از تحت را

به مربوط نتایج فقط م کنیم. dبررس = ٢ ازای به را مختلف های آماره رفتار ۶-۴ جداول در
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م رود. کار به بعدی ی حالت در مشابه مشخصات و خصوصیات ، واق در شده اند. داده نشان ( f )

خوب معقول طور به نتایج اما است، کمتر بعدی ی حالت به نسبت توان م رود، انتظار که همانگونه

م گذارد، تاثیر نتایج بر بیشتر d افزایش همان به نسبت K افزایش م رسد نظر به که همانطور م مانند.

م بخشد. بهبود را نتایج توجه قابل طور به (۶ جدول در ٢٠٠ به ١٠٠ (از n اندک افزایش و

نتیجه گیری و بحث

این خصوص در استثنائات همیشه، مثل حال این با شود. توصیه عمل در م تواند ( f ) روش ، کل طور به

(مثال شوند شناسایی σ(.) و m(.) متفاوت شدیداً رفتارهای اگر مثال، عنوان به دارد. وجود کل قاعده

شود. استفاده (b) روش از که باشد بهتر م رسد نظر به باشد)، مصنوع تر بسیار σ(.) به نسبت m(.) اگر

بررس که است این دهنده ی نشان که م کند، رفتار خوبی به ته فرضیه تحت (c) روش این، بر عالوه

فرض ε برای پارامتری توزیع ی که زمان (c) روش با آمده بدست θn بررس یعن آن؛ برآورد رفتار

کوچ نمونه های برای سازی های شبیه مبنای بر تنها پیشنهادات و ها توصیه بود. خواهد جالب م شود،

اساس بر مختلف های آماره که آنجا از نهایت، در نم باشند. نظری استدالل گونه هیچ اساس بر و هستند

دنباله در تفاوت اگر یا شود معرف باید میزس کرامر‐فون آماره که م کنیم گمان هستند، ها توزیع تفاوت

باشد. بهتر اندرسون‐دارلینگ آماره احتماال شده، واق ش مورد ها

مراج

Akritas, M.G., Van Keilegom, I., 2001. Nonparametric estimation of the residuals dis-

tribution.Scand. J. Statist. 28, 549–567.

Jiménez Gamero, M.D., Muoz Garca, J., Pino Mejas, R., 2005. Testing goodness of fit

for the distribution of errors in multivariate linear models.J. Multivariate Anal. 95,

301–322.

Mora, J., Pérez-Alonso, A., 2009. Specification tests for the distribution of errors in

۴۳۷



nonparametric regression: A martingale approach.J. Nonparametr. Stat. 21, 441–

452.

Neumeyer, N., 2009. Smooth residual bootstrap for empirical processes of nonparamet-

ric regression residuals.Scand. J. Statist. 36, 204–228.

Neumeyer, N., Dette, H., Nagel, E.-R., 2006. Bootstrap tests for the error distribution

in linear and nonparametric regression models.Aust. N. Z. J. Stat. 48, 129–156.

Neumeyer, N., Van Keilegom, I., 2010. Estimating the error distribution in nonpara-

metric multiple regression with applications to model testing. J. Multivariate Anal.

101, 1067–1078.

۴۳۸



——————————————————————————

توسعه�یافته وایبل توزی تاب ی از کاربردی و برآورد معرف
عبدالله زهرا قاسمیان، جواد

ایران دامغان، دامغان، اه دانش ، ریاض علوم ده دانش آمار، گروه

معرف ل ش پارامتر دو و مقیاس پارامتر ی با توسعه�یافته وایبل توزی ی مقاله این در یده: چ

�های ویژگ است. افزایش و وارونه حمام وان شبیه نرخخطر تواب جدید مدل مقاله این در همچنین �شود. م

استفاده مدل تشخیص برای ابزار ی عنوان به و گرفته قرار بحث مورد وایبل احتمال نمودار چول

بازه و پارامترها ماکسیمم درستنمای برآوردگرهای فزاینده ٢ نوع شده سانسور داده�های برای است شده

�گیرد. م قرار بحث مورد متناظر اطمینان

. کائی آ معیار پارامترها، برآورد خطر، نرخ تاب توسعه�یافته، وایبل توزی کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

این با است. شده شناخته اطمینان قابلیت مهندس در ها توزی پرکاربردترین ی عنوان به وایبل توزی

را آن توان نم لذا و دهد نم نشان را وارونه ل ش حمام وان خراب نرخ تاب ی وایبل توزی حال

این بر غلبه برای بنابراین کرد. استفاده پیچیده های سیستم عمر طول برای مدل ی به برازش برای

پیشنهاد نمای وایبل، توزی ی (١٩٠٠) ار مودهول مثال برای است. شده داده بسط توزی این کمبود،

(١٩٩٧) ین اول و مارشال کردند. معرف پذیر جم وایبل توزی ی (١٩٩۵) الی و ژی دادند.

تاب ی ل ش (١٩٩٨) مورت و جیان . کردند مطالعه ین مارشال-اول یافته توسعه وایبل توزی ی

متفاوت ی شده اصالح وایبل های توزی دادند. قرار بررس مورد را آمیخته وایبل توزی برای خطر نرخ

های پیشرفت از دقیق بررس ی (٢٠٠٧) والی فم کردند. معرف ل ش حمام وان خراب نرخ تاب با

پذیر انعطاف وایبل بسط ی (٢٠٠٧) ارانش هم و تون ببی دادند. ارائه وایبل توزی بسط در مختلف

کردند. معرف یافته تعمیم شده اصالح وایبل توزی ی (٢٠٠٧) ارانش هم و و کارس دادند. پیشنهاد
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(٢٠١٢) ارانش هم و ال سین دادند. پیشنهاد شده اصالح توزی ی (٢٠١٢) ارانش هم و ناواراجا

دادند. پیشنهاد β وارونه ل ش حمام وان خطر نرخ با یافته تعمیم وایبل توزی ی

تجمع توزی تاب ه بل ندارند وارونه ل ش حمام وان نرخ تنها نه پارامتری سه یافته توسعه های مدل

کاربردی مناسب بسته تجمع توزی تاب و کمتر پارامترهای ما مدل که است مشخصشده دارند. نیز بسته

است. عمل

معرف λ و β ل ش پارامتر دو و αمقیاس پارامتر ی با یافته توسعه وایبل توزی ی مقاله این در

ی داده مجموعه دو کنیم. م مطالعه را آن چول و وایبل احتمال نمودار و خطر نرخ خواص و کرده

آوردایم. است مناسب عمل کاربردهای در جدید مدل این ه این توضی برای واقع

نولوژی ت ضعف و هزینه کاهش ، زمان محدودیت دالیل به فزاینده سانسور آزمون اخیر سالهای در

ی (٢٠٠٧) باالکریشنان و (٢٠٠٠) گراواال آ و باالکریشنان است. گرفته قرار محققین توجه مورد

سانسور مقاله این در دادند. ارائه فزاینده شده سانسور های داده در گوناگون های پیشرفت از دقیق بررس

واحد n که کنید فرض کرد. توصیف زیر صورت به توان م که گیریم. م نظر در را فزاینده دوم نوع

که کنید فرض دهیم. قرار x٠ = ٠ زمان در عمر طول آزمون ی در همزمان طور به مستقل و سان ی

از R١ تعداد ، X١ ست ش زمان اولین .در باشد شده تثبیت قبل از R١, · · · , Rm سانسور طرح ی

، X٢ ست ش زمان دومین در مشابه طور به شود. م خارج آزمون از تصادف به مانده باق واحدهای

m در نهایت در ترتیب. همین به و شود م خارج آزمون از تصادف به مانده باق واحدهای از تا R٢

به Rm = n −m − R١ − R٢ − · · · − Rm−١ مانده باق های Rm ی همه ست ش زمان امین

شود. م متوقف آزمون و شود م خارج تصادف

ی شده سانسور مرتب های آماره را (X١, · · · , Xm) یعن مرتب ی مشاهده ست ش زمان m این

شامل فزاینده ٢ نوع سانسور که است واض گوییم. م (R١, · · · , Rm) سانسور طرح با فزاینده ٢ نوع

که زمان ) است راست ٢ نوع سانسور و (R١ = R٢ = Rm که (وقت مرسوم مرتب های آماره

(R١ = R٢ = · · · = Rm−١, Rm = m− n > ٠

توزی ی از ٢ نوع فزاینده ی شده سانسور عمر طول های Xداده = (X١, · · · , Xm) کنید فرض

صورت به نمای درست تاب Fباشد (x, θ) تجمع توزی تاب و f(x, θ) احتمال ال چ تاب با پیوسته
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شود. م تعریف زیر

L(x, θ) =
m∏
i=١

f(xi; θ)[١− F (xi, θ)]
Ri (١)

است. توزی پارامتر بردار θ آن در که

ارانش هم و جیان فزاینده ٢ نوع شده سانسور های داده با شده اصالح وایبل توزی در اخیرا

ی مسئله ارانش هم و سلیمان هستند. سان ی موجود پارامترهای MLE برآوردگرهای که کردند ثابت

در کردند. بررس ترکیب (MCMC) روش از استفاده با ای فاصله و ای نقطه و های بازه برآوردهای

شده سانسور های داده اساس بر را پارامتر اطمینان های بازه و تقریب های واریانس ها MLE مقاله این

مرب زیان تاب تحت اه آن . دهیم م قرار توجه مورد جدید یافته توسعه وایبل مدل برای فزاینده ٢ نوع

های بازه و پیشین ها واریانس ، پارامترها بیزی برآوردگرهای یافتن برای گیبس گیری نمونه نی ت خطا

log ال چ تاب ل ش های پارامتر پسین گاماست ال چ تاب مقیاس پارامتر پیشین فرضیه بر مبتن معتبر

شود. م گرفته کار به است مقعری

خواصآن و جدید یافته توسعه وایبل مدل ٢

صورت به یافته توسعه وایبل تجمع توزی تاب

F (x;α, β, λ) =

 ١− exp{−αxβe
−
λ

x } x > ٠

٠ o.w

(٢)

بنابراین هستند. ل ش پارمترهای λ ≥ ٠ و β > ٠ مقیاس پارامتر α > ٠ آن در که شود م تعریف

صورت به توزی این خطر نرخ تاب و احتمال ال چ تاب

f(x;α, β, λ) = α(λ+ βx)xβ−٢exp{−λ
x
− αxβe

−
λ

x } (٣)

و

h(x;α, β, λ) =
f(x;α, β, λ)

١− F (x;α, β, λ)
= α(λ+ βx)xb−٢e

−
λ

x (۴)

ل ش پارامتر و αمقیاس پارمتر با استاندارد وایبل توزی به مدل این باشد λ = ٠ اگر آید. م بدست

ساده فرمول مدل این که کنیم م مشاهده . شود م گرفته نظر در λ > ٠ مقاله دراین شود. م تبدیل β
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. β و λ مختلف مقادیر برای خراب نرخ تاب نمودار :١ ل ش

است، زیر صورت به احتمال ال چ خطر نرخ تاب خواص . است نداشته زیادی پیچیدگ و داشته ای

lim
x→٠

h(x;α, β, λ) =
α

λ
lim
x→٠

(β − ١)(β − ٢)xβ

e

λ

x

= ٠ (۵)

اه آن β > ١ اگر (I)

lim
x→+∞

h(x;α, β, λ) = +∞

اه آن β = ١ اگر (II)

lim
x→+∞

h(x;α, β, λ) = α

اه آن ٠ < β < ١ اگر (III)

lim
x→+∞

h(x;α, β, λ) = ٠

تاب ی باشد β ≥ ١ که قت و و دارد ل ش حمام وان تاب ی باشد β < ١ که وقت خطر نرخ تاب

است. شده رسم خطر نرخ تاب (β, λ) مختلف مقادیر برای ١ ل ش در است افزایش

احتمال ال چ تاب خاصیت ١.٢

۴ فرمول ال چ تاب فرمول به توجه با

lim
x→٠

f(x;α, β, λ) = lim
x→٠

h(x;α, β, λ)(١− F (x;α, β, λ)) = ٠
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. β و λ مختلف مقادیر برای وایبل ال چ توزی تاب نمودار :٢ ل ش

که است واض

lim
x→٠

f(x;α, β, λ) = ٠

محاسبه لذا راست. هم صفر به ال چ تاب کند میل x → ∞ یا x → ٠ وقت که معناست این به این

مختلف مقادیر برای احتمال ال چ تاب ٢ ل ش نیست. پذیر ان ام دقیق طور به تاب این برای خطا ی

نمای پارامتری ت توزی این که گیریم م نتیجه ل ش این ب توجه با دهد م نشان α = ١ و (β, λ)

است.

به که است گشتاوری روش احتمال ال چ تاب ی چول گیری اندازه برای روش ترین رای

تصادف متغیر سوم و دوم مرکزی گشتاورهای µ٢ و µ٣ آن در که شود م داده S =
µ٣

µ
٣/٢
٢

صورت

صورت به که صدک رهیافت از بنابراین ندارد وجود گشتاورها این ها توزی بعض برای گرچه هستند.

معادله

Sγ(F ) =

[
F−١)١− γ)− x٠٫۵

]
−
[
x٠٫۵ − F−١(γ)

]
F−١)١− γ)− F−١(γ)

٠ < γ < ٠٫۵ (۶)

دهنده نشان x٠٫۵ = F−١(٠٫۵) فرمول این در شود. م استفاده چول محاسبه برای شود، م تعریف

ی دهنده نشان Sγ(F ) > ٠ ه حالی در Kγ(F ) = ٠ متقارن توزی ی برای است. F توزی میانه ی

ندارد بسته فرم مدل در ۶ معادله است. چپ به چول ی دهنده نشان Sγ(F ) < ٠ و راست به چول

به Sγ(F ) ، مد ، میانه γ = ٠٫٧۵ فرض با ٢ ،١ ها ل ش در α = ١ و (β, λ) مقادیر برخ برای

دهد م نشان ١ جدول و ٢ ل ش نتای دهیم. م نشان ١ جدول در و محاسبه عددی های روش وسیله
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. میانه ، نما مختلف مقادیر :١ جدول

وایبل توزی با ها ویژگ این است چپ به چوله و راست به چوله متقارن های مدل احتمال ال چ تاب که

است. سازگار نیز استاندارد

Wpp نمودار ٢.٢

بودن، مثبت صورت در خیر با است وایبل توزی دارای نمونه ی که است آزمون این برای مفید ابزار ی

. کنیم م بررس را Wpp خواص پیشنهادی جدید توزی برای بنابراین شود. م برآورد آن پارامترهای

کنید فرض

Y = ln{ln [١− F (x, α, β, λ)]}

= lnα+ βx− λe−x (٧)

٨ فرمول

F (α, β, λ, χ) = (١− e−αx
β

)λ x > ٠, α > ٠, β > ٠, λ > ٠ (٨)

مستقیم خط زیر و است افزایش که شده رسم ١ ل ش در

Y = lnα+ βx (λ = ٠)

برای که زیرا شود م رسم

Y
′
= β + λe−x λ > ٠, −∞ < x <∞

ی دهنده نشان موضوع این λ→ ٠ یا (x→ ∞) که وقت (Y = lnα+ βx) عالوه به است برقرار

از داده مجموعه ی ه این تعیین برای است بزرگ نسبتا λ که مواقع در Wpp از توان م که است این

کرد. استفاده آید، م پیشنهادی جدید مدل با وایبل توزی
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مناسب داده مجموعه ی برای جدید توزی آیا ه این تعیین جهت ما به تواند م تجرب Wpp نمودار

کند. م کم خیر، یا است

داده برای ln t = x متغیر با آمده بدست ی داده مجموعه ی x١ < x٢ < · · · < xn کنید فرض

باشد. n حجم به t١ < t٢ < · · · < tn اصل مرتب های

آن در که (xi, yi i = ١, · · · , n) رسم با توان م را ٨ فرمول تجرب نمودار

yi = ln{− ln{١− (i− ٠٫٣)
n+ ٠٫۴ }} (٩)

مقدار افزایش یعن باشند داشته مقعری ل ش به شبیه ل ش ی ها (xi, yi) نمودار اگر آورد. دست به

نیست. مطلوب معیار ی Wpp روش کنند م تبعیت جدید مدل از ها داده اه آن باشند

است. تجرب توزی اساس بر برازش وی نی برای ابزار که اسمیرنوف کلموگروف آزمون که دانیم م

معیار این در سنجیده آزمون این اساس بر داده مجموعه ی برای توان م را توزی چندین کل حالت در

کند. کم ما به داده مجموعه ی برای مدل ترین مناسب انتخاب برای توان م کائی آ اطالع

برآورد پارامترهای تعداد از افزایش تاب که معن این به . است جریمه ی دارای کائی آ معیار

نیست. گونه این اسمیرینوف کلموگروف که حال در است. شده

م داده زیر صورت یه کائی آ اطالع معیار باشد، مدل ی مستقل پارامترهای تعداد k کنید فرض

شود

AIC = ٢k − ٢ lnL(α, β, λ, x) (١٠)

شود. م تبدیل زیر صورت به ٨ فرمول اینصورت در x١ = x x٢ = e−x کنید فرض عالوه به

y = lnα+ βx١ + λx٢ (١١)

آوریم. م بدست را (α, β, λ) برآوردهای چندگانه خط رگرسیون اساس بر اه آن

نمای درست روشماکسیمم به پارامتر برآورد ٣

شده سانسور های داده اساس ١بر ماکزیمم درستنمای تاب ۴ احتمال ال چ تاب با پیشنهادی مدل برای

م مشخص زیر صورت به (R١, · · · , Rm) سانسور طرح با X = (X١, · · · , Xm) فزاینده ٢ نوع
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شود.

L(α, β, λ, χ) = αmΠmi=١(λ+ βχi)χ
β−٢
i exp{−λ

χi
− (١+Ri)αχ

β
i e

−λ
χi } (١٢)

است. زیر صورت به آن اریتم ل تاب

lnL(α, β, λ, χ) = m lnα+
m∑
i=١

ln(λ+βχi)+(β−٢)
m∑
i=١

lnχi−
m∑
i=١

(
λ

χi
)−α

m∑
i=١

(١+Ri)χβi e
−λ
χi

(١٣)

عددی روش با توان م آنها دادن قرار صفر با برابر و λ ، β ، α به نسبت اریتم ل تاب از گیری مشتق با

به پارامترها اطمینان های بازه و تقرب های واریانس آورد. دست به را λ̂m ، β̂m ، α̂m برآوردگرهای

یعن آیند. م دست به فیشر ماتریس وس مع وسیله


var(α̂) cov(α̂, β̂) cov(α̂, λ̂)

var(β̂) cov(β̂, λ̂)

var(λ̂)

 = I−١(α̂m, β̂m, λ̂m, x)

آن در که

I−١(α̂m, β̂m, λ̂m, x) =


δ٢ ln(α, β, λ;x)

δα٢
δ٢ ln(α, β, λ;x)

δαδβ

δ٢ ln(α, β, λ;x)

δαδλ
δ٢ ln(α, β, λ;x)

δβ٢
δ٢ ln(α, β, λ;x)

δβδλ
δ٢ ln(α, β, λ;x)

δλ٢


(α̂m,β̂m,λ̂m)

است. زیر صورت به λ و β ،α برای ١)١٠٠− γ)٪ تقریب اطمینان ی θ̂mبازه − zα

٢

√
var(θ̂), θ̂m + zα

٢

√
var(θ̂)

 (١۴)

باشد. α, β, λ تواند م θ و آید م دست به نرمال جدول از استفاده با zα
٢

ها داده تحلیل ۴

ارائه پارامتر برآرود روش و پیشنهادی مدل کاربرد توضی برای واقع داده مجموعه ی بخش این در

دهیم. م
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. مثال١ برای Wppو TTT :٣ ل ش

مثال

محوری دو فلزی قطعات فرسودگ عمر طول از مشاهده ۴۶ عمری: دو فلزی قطعات فرسودگ عمر طول

که شده رسم آزمون) برای تجرب کل زمان ) TTT نمودار ٣ ل ش در گیریم. م نظر در زیر صورت به

Wpp ل۴ درش باشند وارونه حمام وان توانند م ها داده این خطر نرخ تاب که است این ی دهنده نشان

توزی که است این ی دهنده نشان مشخصه دو این است. افزایش که بوده ١ ل ش شبیه که شده رسم

خطر نرخ با نیز ر دی مدل ٢ وایبل، توزی از جدا طرف از داد. برازش داده این به توان م را پیشنهادی

٢ این از ی گرفت. نظر در توان م مقایسه برای بسته تجمع توزی تاب و وارونه ل ش حمام وان

است، زیر تجمع توزی تاب با ١ معادله نمای مدل ، مدل

F (α, β, λ, χ) = (١− e−αx
β

)λ x > ٠, α > ٠, β > ٠, λ > ٠

است، زیر تجمع توزی تاب دارای که است. ین مارشال-اول یافته توسعه وایبل ر دی مدل

F (α, β, λ, χ) =
١− e−αx

β

١− (١− λ)e−αxβ x > ٠, α > ٠, β > ٠, λ > ٠ (١۵)

گیری نتیجه و بحث

با توزی تاب ی دادرای پیشنهادب مدل که (دیدیم شده معرف یافته توسعه توزی ی مقاله این در

ه این توزی برای Wpp نمودار دارد. مثبت و منف چول و بوده وارونه ل ش حمام وان خطر نرخ

مربوط فزاینده ٢ نوع شده سانسور نمونه بر میتن جدید یافته توسعه وایبل توزی از آیا داده مجموعه ی
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. شده سازی شبیه داده ۵٠٠٠٠ به مربوط نمودار :۴ ل ش

قرار بررس مورد مختصرا آنها های واریانس و شده معرف خیر یا کند م تبعیت مجهول پارامترهای به

این از که داریم انتظار دادیم ارائه نیز مدل این کاربرد برای واقع و کاربردی مثال ی همچنین گرفت.

باشد. داشته کاربرد شناس زیست و صنعت های رشته در مدل
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——————————————————————————

آن در اعتماد قابلیت تواب رفتار و کاماراسوام توزی
نام نی زهرا ، کاظم محمدرضا

ایران فسا، فسا، اه دانش آمار، گروه

توزی به شبیه بسیار که است (٠,١) بازه روی دوپارامتری توزی ی کاماراسوام توزی یده: چ

ی یعن متناه کران دو بین که هستند تصادف متغیرهای برای مناسب مدل اغلب توزی این بتاست.

زمان فاصله�ی ی در که جامعه از افرادی نسبت مانند �کنند،�� م تغییر پایین کران ی و باال کران

آن �های ویژگ و کاماراسوام توزی معرف به مقاله این در �کنند. م مصرف را خاص فرآورده�ی معین

�مانده باق ین میان وس، مع خطر نرخ خطر، نرخ اعتماد، قابلیت تواب قبیل از مفاهیم �پردازیم. م

�کنیم. م مطالعه را ی هر رفتار و �کنیم م بررس کاماراسوام توزی در را عمر گذشته ین میان و عمر

ماکسیمم برآورد روش گرفتن نظر در با واقع داده�های از مجموعه�ای با را آن عمل ضرورت نهایت در

�کنیم. م تشری درستنمای

�کل زمان مقعر، ل اعتماد، قابلیت خطر، نرخ تاب ، درستنمای ماکسیمم برآوردگر کلیدی: واژه�های

آزمون.

مقدمه ١

زمينه�های در كاربردهاي با گذشته قرن نيم از که است اعتماد قابليت بحث آمار، علم مباحث از ي

شاخص�های اعتماد قابلیت نظریه است.در گرفته قرار مطالعه مورد مهندس و زیستشناس اقتصاد، ، پزش

�توان م آنها مهمترین از که شده�اند مطرح ر دی ی با آنها مقایسه و سیستم�ها عمر طول مطالعه جهت مختلف

طول گذشته�ی ین میان عمر، طول باقیمانده ین میان وس، مع خطر نرخ خطر، نرخ اعتماد، قابلیت تواب به

تصادف متغیرهای برای مناسب مدل اغلب کاماراسوام توزی کرد. اشاره تصادف ترتیب�های و عمر
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افرادی نسبت مانند �کنند، م تغییر پایین کران ی و باال کران ی یعن متناه کران دو بین که هستند

زیر مزارع سط کل درصد یا �کنند، م مصرف را خاص فرآورده معین زمان فاصله ی در که جامعه از

نمرات افراد، قد سخت، طوفان ی اثر در آن سر ی از درخت ست ش نقطه فاصله یا هندوانه، کشت

مانند هیدرولوژی داده�های و...، اری بی داده�های مانند اقتصادی داده�های آزمون، ی از آمده دست به

در �شود م تلق بتا توزی برای بهتری زین جای کاماراسوام توزی که آنجا از اتمسفر. دمای روزانه، بارش

(١٩٨٠) کاماراسوام �کنند. م استفاده توزی این از هیدرولوژی تحقیق ادبیات در مقاالت از بسیاری

، کاماراسوام توزی β و α پارامترهای انتخاب به بسته که دادند نشان (٢٠٠١) اران هم و پونامبالم و

-مدی ت توزی هر تقریباً یا مثلث نواخت، ی توزی مانند بسیاری �های توزی تقریب برای توزی این

تولید دوباره را شده بریده نرمال یا بتا های توزی نتای �تواند م همچنین �گیرد. م قرار استفاده مورد ١

پارامتری سه بتای توزی از خاص حالت ی کاماراسوام توزی که داد نشان ناداراجا(٢٠٠٨) کند.

است، شده ارائه اران(١٩٨٧) هم و ریچاردز آن از پس و اران(١٩٨۴) هم و امسیدونالد توسط که

و حاصلضرب توزی توأم، توزی همچنین و کاماراسوام توزی ترتیب آماره گاگ(٢٠٠٩) �باشد. م

خواص جونز(٢٠٠٩) آورد. دست به را کاماراسوام توزی از یافته تعمیم ترتیب آماره دو نسبت توزی

از ای خالصه و آن پارامترهای درستنمای حداکثر برآورد و کشیدگ ، چول مانند توزی این اساس

و تجزیه به اران(٢٠١٢) هم و نادر آورد. دست به را بتا و کاماراسوام توزی تفاوتهای و شباهتها

پرداختند. رکورد داده�های براساس کاماراسوام توزی آماری تحلیل

اعتماد قابلیت تواب رفتار بخش٣ در و �پردازیم م آن �های ویژگ و کاماراسوام توزی معرف به بخش٢ در

را کاماراسوام توزی در عمر گذشته و عمر �مانده باق ین میان وس، مع خطر نرخ خطر، نرخ تواب مانند

را واقع داده�های برازش در شده معرف مدل� توانای کاربردی مثال ی با ۴ بخش در �کنیم. م مطالعه

�دهیم. م ارائه را گیری نتیجه نهایت در کرد. خواهیم مقایسه رقیب مدل با

کاماراسوام توزی ٢

باشد: زیر صورت به آن ال چ تاب هرگاه است، کاماراسوام توزی دارای X تصادف متغیر گوییم

f(x, α, β) = αβxα−١)١− xα)β−١, ٠ < x < ١ α > ٠, β > ٠ (١)

١single-modal
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تاب �دهیم. م نمایش Kum(α, β) نماد با و هستند ل ش پارامترهای β > ٠ و α > ٠ آن در که

است: زیر صورت به آن احتمال توزی

F (x, α, β) = ١− (١− xα)β .

�شود: م محاسبه زیر صورت به آن گشتاورهای اما

E(Xn) =
βΓ(١+ n

α )Γ(β)

Γ(١+ β + n
α )

= βB(١+
n

α
, β).

است: زیر صورت به آن واریانس بنابراین

V ar(X) =
βΓ(١+ ٢

α )Γ(β)

Γ(١+ β + ٢
α )

−

(
βΓ(١+ ١

α )Γ(β)

Γ(١+ β + ١
α )

)٢

.

کاماراسوام توزی درستنمای حداکثر برآورد ١.٢

بردار θ = (α, β) و Kum توزی از تصادف نمونه ی مشاهدات x١, x٢, ..., xn کنید فرض

کنیم. برآورد درستنمای حداکثر روش با را پارامترها �خواهیم م باشد. مدل نامعلوم پارامترهای

L(θ) = Πni=١f(xi;α, β) = Πni=١αβ
αxαi (١− xαi )

است: زیر صورت به درستنمای تاب اریتم ل

ℓ(θ) = logL(θ) = nlog(αβ) + α
n∑
i=١

log(xi) + (β − ١)
n∑
i=١

log(١− xαi )

درستنمای برآوردیاب معادالت پارامتر، دو این به نسبت درستنمای اریتم ل تاب از جزی مشتق گرفتن با

: �آوریم م دست به زیر صورت به را

∂ℓ

∂α
=

n

α
+

n∑
i=١

log(xi) + (١− β)

n∑
i=١

xαi log(xi)

١− xαi
= ٠,

∂ℓ

∂β
=

n

β
+

n∑
i=١

log(١− xαi ) + (١− β) = ٠,

صریح جواب معادالت این لذا ندارد، ساده�ای بسته فرم ی کاماراسوام توزی درستنمای معادالت

به را آن درستنمای حداکثر برآوردهای باید بنابراین �دهند. نم ارائه مقیاس و ان م پارامترهای برای

با ، ۴ بخش در شده ارائه کاربردی مثال در ما کرد. محاسبه نیوتن-رافسون روش شبیه عددی روشهای

�کنیم. م محاسبه را آن پارامترهای درستنمای حداکثر برآورد R افزار درنرم nlminb دستور از استفاده
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کاماراسوام توزی در اعتماد قابلیت تواب رفتار ٣

اعتماد قابلیت تاب �پردازيم. م کاماراسوام توزي در اعتماد قابليت تواب رفتار بررس به بخش اين در

از: است عبارت کاماراسوام توزی

F (x) = ١− F (x) = (١− xα)β ,

است: زیر صورت به کاماراسوام توزی خطر نرخ تاب

h(x) =
αβxα−١)١− xα)β−١

(١− xα)β
=
αβxα−١

١− xα

آن در نقش ر دی پارامتر و دارد بست α پارامتر به تنها خطر نرخ تاب رفتار است مشخص که ونه همان

α ≥ ١ حالت دو در �دهیم. م قرار بررس مورد را آن مشتق رفتار خطر نرخ تاب مطالعه منظور به ندارد.

زیر صورت به کاماراسوام توزی خطر نرخ تاب رفتار است. متفاوت خطر نرخ تاب رفتار α < ١ و

است:

است. صعودی α ≥ ١ ازای به خطر نرخ تاب الف)

است. ل ش وان α < ١ ازای به خطر نرخ تاب ب)

است: زیر صورت به h(x) تاب مشتق الف. اثبات برهان.

h′(x) = αβ

[
(α− ١)xα−١)٢− xα) + αxα−١xα−١

(١− xα)٢

]
=
αβxα−٢(α− ١+ xα)

(١− xα)٢

است. صعودی خطر نرخ تاب ، h′(x) > ٠ ، α ≥ ١ و ٠ < x < ١ ازای به که آنجا از

�کند. م قط x∗ مانند نقطه ی در تنها را ها x محور h(x) تاب مشتق حالت این در ب. اثبات

x∗ = (١− α)
١
α

تاب این و h′(x) > ٠ ، x > x∗ ازای به و نزول خطر نرخ تاب و h′(x) < ٠ ، x < x∗ که زمان

است. ل ش وان Kum توزی خطر نرخ تاب α < ١ ازای به بنابراین است. صعودی

.h(x) −→ ٠ گاه آن x −→ ٠ اگر این بر عالوه

.h(x) −→ +∞ گاه آن x −→ ١ اگر

□ یابد. م افزایش ، α −→ ٠ که زمان x∗ نقطه
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برنامه ی از استفاده با β و αمختلف مقادیر ازای به کاماراسوام توزی خطر نرخ تاب نمودار ١ ل ش

�دهد. م نشان است شده نوشته R افزار نرم محیط در که افزاری نرم

پارامترها مختلف مقادیر ازای به Kum توزی خطر نرخ تاب نمودار :١ ل ش
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در را ل ش وان صعودی، حالتهای توزی این خطر نرخ تاب که است مشخص ل ش به توجه با

برای Kum توزی عمر گذشته ین میان عمر، �مانده باق ین میان وس، مع خطر نرخ �گیرد.تواب م بر

از: عبارتند ترتیب به ، ٠ < x < ١

h∗(x) =
αβxα−١)١− xα)β−١

١− (١− xα)β
وس: مع خطر نرخ تاب

m(x) =

∫ ١
x
(١− uα)βdu

(١− xα)β
عمر: �مانده باق ین میان تاب

m∗(x) =

∫ x
٠ ١− (١− uα)βdu

١− (١− xα)β
عمر: گذشته ین میان تاب

درنتیجه ندارند. ای بسته فرم کاماراسوام توزی عمر گذشته ین میان تاب و عمر �مانده باق ین میان تاب

خطر نرخ تواب بین که روابط به توجه با ادامه در نیست. پذیر ان ام آسان به تواب این مستقیم بررس

به را تاب دو این رفتار دارد وجود عمر گذشته ین میان و عمر �مانده باق ین میان و وس مع خطر نرخ و

�کنیم. م بررس غیرمستقیم طور

استفاده با ما جونز(٢٠٠٩). است. مقعر ل α و β ≥ ١ ازای Kumبه احتمال ال چ تاب تذکر:

است آمده دست به جونز(٢٠٠٩) توسط که کاماراسوام توزی ال چ تاب بودن مقعر ل خاصیت از

تواب رفتار با رابطه در نتایج کردیم معرف را آنها بخش ابتدای در که قضایای و تعاریف همچنین و

�آوریم. م دست به اعتماد قابلیت

در و (IFR) صعودی خطر نرخ دارای α, β ≥ ١ ازای به کاماراسوام تصادف متغیر .١.٣ نتیجه�ی

است. (DMRL) نزول عمر مانده باق ین میان نتیجه

برهان.

m′(x) =
−(١− xα)٢β − αβxα−١)١− xα)β−١ ∫ ١

x
(١− uα)βdu

(١− xα)٢β

= −١+
αβxα−١ ∫ ١

x
(١− uα)βdu

(١− xα)β+١

m′(x) < ٠ که گرفت نتیجه �توان م که است ی و صفر بین مقداری ی جم عالمت پشت عبارت

□ است. نزول �مانده باق ین میان تاب نتیجه در است
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فرض باشد. Kum توزی از تای n تصادف نمونه ی X١, X٢, ..., Xn کنید فرض .٢.٣ نتیجه�ی

به Kum توزی چون .Tn = Max(X١, X٢, ..., Xn) و T١ = Min(X١, X٢, ..., Xn) کنید

توزی دارای α, β ≥ ١ ازای به نیز Tn و T١ های توزی حالت این در است، مقعر ل α, β ≥ ١ ازای

هستند. مقعر ل

باشد. Kum توزی از تای n تصادف نمونه ی X١, X٢, ..., Xn کنید فرض .٣.٣ نتیجه�ی

T١ = اه آن است، صعودی) خطر نرخ دارای (یعن IFR α ≥ ١ ازای به Kum توزی چون

است. IFR ١,Min(Xi)نیز ≤ i ≤ n

ازای به Kum توزی از تای n تصادف نمونه ی X١, X٢, ..., Xn کنید فرض .۴.٣ نتیجه�ی

T١ = و صعودی خطر نرخ دارای T١ = Min(Xi),١ ≤ i ≤ n اه آن ، باشد α, β ≥ ١

است. نزول وس مع خطر نرخ ١,Max(Xi)دارای ≤ i ≤ n

ین میان و نزول وس مع خطر نرخ دارای α ≥ ١ ازای به کاماراسوام تصادف متغیر .۵.٣ نتیجه�ی

وان عمر �مانده باق ین میان و وس مع خطر نرخ دارای α ≤ ١ ازای به و است. صعودی عمر گذشته

است. ل ش وان عمر گذشته ین میان و وارون ل ش

Kum توزی عمر گذشته ین میان و عمر �مانده باق ین میان تواب ترتیب به m∗(x) و m(x) اگر

الف) گاه آن باشد، ٠ < x < ١ برای

m(x) =

∫ ١
x
(١− uα)βdu

(١− xα)β
=

∑∞
n=٠

(−١)n
(αn+١)

(
n
β

)
(١− xαn+١)

(١− xα)β

ب)

m∗(x) =

∫ x
٠ ١− (١− uα)βdu

١− (١− xα)β
=
x−

∑∞
n=٠

(−١)n
(αn+١)

(
β
n

)
xαn+١

(١− xα)β

داشت: خواهیم | x |< ١ برای گاه آن باشد حقیق عدد ی γ اگر برهان.

(١− x)γ =
∞∑
n=٠

(−١)n
(
β

n

)
xn

داشت: خواهیم است، ٠ < u < ١ ه این و باال رابطه از استفاده با

(١− uα)β =
∞∑
n=٠

(−١)n
(
β

n

)
uαn

داریم: بنابراین

m(x) =

∑∞
n=(١−)٠n

(
β
n

) ∫ ١
x
uαndu

(١− xα)β
=

∑∞
n=٠

(−١)n
(αn+١)

(
n
β

)
(١− xαn+١)

(١− xα)β
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□ است. الف قسمت اثبات به شبیه قسمت این اثبات ب. اثبات

بنزین رد اطالعاتعمل به مربوط کاربردی:داده�های مثال ۴

برای �کنیم. م مقایسه واقع داده�های روی بر بتا مدل� با را کاماراسوام مدل برازش قابلیت بخش این در

داده�ها �کنیم. م استفاده است، شده آوری جم پراتر(١٩۵۶) توسط که داده�های مجموعه از منظور این

نسبت که رد عمل متغیرهای است، متغیر شش و مشاهده ٣٢ شامل بنزین رد عمل اطالعات به مربوط

فارنهایت)، حسب (بر حرارت درجه دما، است، جزء به جزء تقطیر از پس بنزین به شده تبدیل خام نفت

بررس مورد را رد عمل متغیر مقاله این در که اند. شده ارائه ١ جدول در که دسته زمین، جاذبه فشار،

�دهیم. م قرار

بنزین رد عمل اطالعات به مربوط داده�های :١ جدول

٠/٠٧۴ ٠/٢۶۶ ٠/١٣١ ٠/٠٨٠ ٠/۴۵٧ ٠/٣۴٧ ٠/٢٢٣ ٠/١٢٢

٠/٢۶٨ ٠/١۴۴ ٠/٣٣۶ ٠/٢۶٠ ٠/١۵٢ ٠/٠۶٩ ٠/٣٠۴ ٠/١٨٢

٠/٢٧٨ ٠/۶١ ٠/٠۶۴ ٠/٢٨ ٠/٣١٧ ٠/٢۴٨ ٠/١٠٠ ٠/٣۴٩

٠/١٨٠ ٠/۴٧ ٠/٠٨۵ ٠/٢٣٢ ٠/١۴٠ ٠/٣٢١ ٠/١٧۶ ٠/٠۵٠

معیار از مدل�ها مقایسه برای �دهد. م نشان را داده�ها برای شده محاسبه آماره�های از خالصه�ای ٢ جدول

بنزین رد عمل اطالعات به مربوط داده�های مجموعه آماری شاخص�های :٢ جدول
ین میان میانه معیار انحراف تغییرات ضریب دامنه سوم چارک اول چارک (n) تعداد

٠/١٩۶ ٠/٠٨٩ ٠/١٠٧ ٠/۵۴۵ ٠/۴٢٩ ٠/٢٧ ٠/١١۶ ٣٢

شده استفاده آنها نظیر P-مقدار و (K − S) کلموگروف-اسمیرنوف آماره و (AIC) کائی آ اطالع

مدل بودن مناسب فرض شدن پذیرفته بر داللت P-مقدار بزرگ و (K−S) آماره کوچ مقادیر است.

برآورد شامل جدول این است. گردیده ارائه ٣ جدول در ها مدل این برازش به مربوط محاسبات دارد.

مقدار همچنین و آنها (AIC) کائی آ اطالع معیار شده، مطرح مدل�های پارامترهای درستنمای حداکثر
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مقادیر به توجه با �باشد. م آزمون این P-مقدار همراه به (K − S)کلموگروف-اسمیرنوف آزمون آماره

به بهتری برازش کاماراسوام توزی �رسد م نظر به مختلف معیارهای مقایسه با و جدول این در شده ارائه

�کند. م کم موضوع این تأیید به نیز ٢ ل ش همچنین است. کرده ارائه داده�ها

.B ،Kum مدل دو برای P − valueو K − S و BIC و AIC و MLE مقادیر :٣ جدول
پارامترهاست. استاندارد انحراف پرانتز داخل عبارت

loglike P − value K − S BIC AIC β α توزی

٢٨/۵١ ٠/٩٨ ٠/٠٨٣١ -۵٠/٠٩١ -۵٣/٠٢٢ ١۶/٣۶۴ ١/٨٨۵ Kum

(٧/٠٧٢) (٠/٢٩٠)

٢٨/٣٧ ٠/٩۴٩ ٠/٠٩٢١ -۴٩/٨٣٩ -۵٢/٧٧٠ ١٠/١١٣ ٢/۴۶۴ B

(٢/۵٧٣) (٠/۵٨٠)

B Kumو �های توزی با آن�ها برازش و بنزین رد عمل اطالعات به مربوط داده�های مجموعه ار بافتن :٢ ل ش

ل ش این �دهد. م نشان را آنها به شده داده برازش �های ال چ همراه به داده�ها ار ن بافت ٢ نمودار
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بهترین کاماراسوام مدل که �دهد م نشان و �کند م تأیید را ٣ جدول توسط آمده دست به نتیجه نوع به

اند. شده رسم ۴ ل ش در بتا و Kum �های توزی (Q−Q) تجمع احتمال نمودار دارد. را برازش

(Q − Q) تجمع احتمال نمودار :(b)نمودار ، کاماراسوام توزی (Q − Q) تجمع احتمال نمودار :(a)نمودار :٣ ل ش

بتا توزی

بنزین رد اطالعاتعمل به مربوط TTTداده�های نمودار

دهد. م نشان را بنزین رد عمل اطالعات به مربوط داده�های TTT نمودار ۴ ل ش

بنزین رد عمل اطالعات به مربوط داده�های TTT نمودار :۴ ل ش
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نشان�دهنده که �باشد م مقعر نمایشداده�ایم، ۴ ل ش در که ١ جدول داده�های TTT نمودار به توجه با

صعودی خطر نرخ تاب با �های توزی بنابراین است. صعودی داده�ها این متناظر خطر نرخ تاب که است این

باشند. مناسب داده�ها این برای �توانند م

بنزین رد عمل اطالعات به مربوط داده�های برای تجرب و شده برآورد بقا تواب نمودار :۵ ل ش

�دهد. م نشان را داده�ها تجرب بقای تاب با شده داده برازش �های ال چ همراه برآوردشده بقا تاب ۵ ل ش

داده�های چنین این برای را خوب تقریب مدل ی �تواند م Kum توزی �شود م مالحظه که همانطور

باشد.

گیری نتیجه و بحث

با که شدیم آشنا آزمون با پرداختیم. آن �های ویژگ بررس و کاماراسوام توزی معرف به مقاله این در

تواب رفتار دارد. رفتاری چه واقع داده مجموعه ی خطر نرخ داد تشخیص توان م آن از استفاده

تحلیل در را کاماراسوام مدل توانای کردیم. بررس کامل جزئیات با نیز را توزی این اعتماد قابلیت

بهتری برازش کاماراسوام توزی که دیدیم و کردیم بررس رقیب های مدل سایر کنار در واقع داده�های

است. کرده ارائه داده�ها به
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——————————————————————————

خوشه�ای تحلیل در اطالع تغییرات معیار
محسن عظیم مجید ، خلف مهناز ، گوجین مارال

ایران گرگان، گلستان، اه دانش علوم، ده دانش آمار، گروه

که چند هر �باشد. م کاربردی مطالعات در مهم مباحث از چندمتغیره داده�های خوشه�بندی یده: چ

است، غیر�ناظر روش ی خوشه�بندی که آنجا از اما است، شده ارائه خوشه�بندی در متعددی روش�های

این در گردد. خوشه�بندی نتای دقت در معناداری افزایش باعث �تواند م دسترس در اطالعات از استفاده

خوشه�بندی اطالع، تغییرات بر مبتن معیار و تعمیم�یافته رند معیار پسین، شباهت عدم ماتریس با مقاله

است. شده انجام شبیه�سازی مطالعه� ی شده ذکر روش�های کارای بررس برای �گیرد. م صورت بهینه

شباهت عدم ماتریس تعمیم�یافته، رند اطالع، تغییرات ، آنتروپ خوشه�بندی، کلیدی: واژه�های

پسین.

مقدمه ١

است. شده ارائه داده�ها تحلیل برای که است روش�های متداول�ترین از ی داده�ها افراز یا خوشه�بندی

مشابه رفتار که سهام�های کردن پیدا مانند ... و پزش ، مال امور اقتصادی، کاربردهای از بسیاری در

با مناطق یا و مشابه جمعیت رشد با کشورها شناسای فروش، وهای ال تعیین با مشابه محصوالت دارند،

خوشه�بندی جدیدی داده�های روزه هر �گیرد. م انجام داده�ها روی بر خوشه�ای تحلیل مشابه، حرارت درجه

�شود. م منتشر جدید وریتم�های ال و خوشه�بندی روش�های و شده

مبتن خوشه�بندی روش است، شده معرف (١٩٩٣) ریفتری و بنفیلد توسط که روش�ها این از ی

دارا را ین) میان -K و مراتب سلسله قبیل (از کالسی روش�های از �تری جام فرم که است مدل بر

مناسب خوشه�ای تحلیل برای پارامتری مدل ی که داشت انتظار �توان نم همواره عمل در اما است.

استفاده خوشه�بندی برای ناپارامتری بیز خوشه�بندی پذیر انعطاف مدل�های از �توان م شرایط این در باشد.

را تفاوت�ها ماتریس پسین احتماالت از استفاده با (٢٠٠۴) رنر بوم و مدودویس مثال عنوان به نمود.
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بیندر همچنین نموده�اند، استفاده تفاوت�ها ماتریس این از مراتب سلسله خوشه�بندی وریتم ال در و ساخته

جفت از شده محاسبه زیان تاب براساس خوشه�بندی�ها مقایسه برای معیاری که بود کس اولین (١٩٧٨)

اندازه به�عنوان (١٩٧١) رند شاخص است. آورده بدست نباشند یا و باشند خوشه ی در که مشاهدات

است. ارتباط در بیندر توسط شده معرف زیان تاب با تشابه،

سپس داده�اند یل تش پسین احتماالت براساس را یافته تعمیم رند معیار (١٩٨۵) ارب و هوبرت

خوشه�بندی برای را (PEAR) یافته تعمیم رند پسین ریاض امید معیار (٢٠٠٩) ستادت ای و فری

برده�اند. به�کار

که (VI) اطالع تغییرات براساس شده ساخته فاصله�ی تاب پسین ریاض امید معیار از مقاله این در

تغییرات براساس شده تعریف فاصله دوم فصل در �شود. م استفاده است شده معرف (٢٠٠٧) میال توسط

و PEAR معیار از استفاده با سوم فصل در و �شود م بیان یافته تعمیم رند رندو بیندر، زیان تاب اطالع،

�شوند. م خوشه�بندی شده شبیه�سازی داده�های ، VI براساس مقاله این در شده معرف معیار

�ها ویژگ و اطالع تغییرات ٢

براساس که �باشد، م سان ی داده�های مجموعه از افراز دو بین فاصله اندازه از تاب ی اطالع، تغییرات

بین رابطه�ی همچنین است، گرفته قرار استفاده مورد طوالن زمان�های از و بوده اطالع و آنتروپ مفهوم

الزم �کند. م بررس آنها بین آمده) بدست یا رفته دست (از اطالعات تبادل نقطه�نظر از را خوشه�بندی دو

شود. بیان اطالع و خوشه�بندی پایه�ای مفاهیم ابتدا در است

ی ها Ck از ی (هر C١, ..., CK خوشه�های به D داده�های مجموعه از افرازی C خوشه�بندی

�باشد. م خوشه)

C = { C١, ..., CK}

که به�طوری

Cl ∩ Ck = ∅, k = ١, ...,K, l ̸= k

و

∪Kk=١Ck = D

به�طوری n = Σnk صورت آن در باشد، nk و n برابر به�ترتیب Ck و D در داده�ها تعداد اگر
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از خوشه�بندی دومین C′ = { C ′
١, ..., C

′
K′} وهمچنین .( nk > ٠ (یعن است ناته خوشه�ها که

باشد. C ′
k′ خوشه در داده تعداد n′k′ و باشد D سان ی داده�های مجموعه

Ck در گرفتن قرار احتمال اه آن باشد، برابر خوشه ی در داده�ها گرفتن قرار شانس ه این فرض با

با است برابر

P (k) =
nk
n

∪Kk=١Ck = D

�شود[١٣] م تعریف زیر بصورت C خوشه�بندی به مربوط آنتروپ فوق احتماالت از استفاده با

H(C) = −ΣKk=١P (k)logP (k)

باشد، نداشته وجود اطمینان عدم که است صفر برابر وقت تنها آن مقدار و بوده نامنف همیشه آنتروپ

نداشته بست D اعضای تعداد به قطعیت عدم یرند. ب قرار خوشه ی در تنها داده�ها که وقت یعن

خوشه�بندی ی که است اطالع خوشه�بندی، دو بین متقابل اطالع است. ارتباط در خوشه�ها تعداد با اما

P (k) و P ′(k′) با C و C ′ خوشه��های با مرتبط احتماالت �دهد. م بدست ر دی خوشه�بندی درباره�ی

خوشه�بندی در C ′
k′ به متعلق و C خوشه�بندی در Ck به متعلق داده، ی ه این احتمال �شود. م مشخص

�شود م محاسبه زیر بصورت و داده نشان P (k, k′) با باشد C′

P (k, k′) =
|Ck ∩ C ′

k′ |
n

k′ = ١, ...,K ′ k = ١, ...,K

اعضای تعداد نسبت P (k, k′) و C ′
k′ و Ck بین مشترک اعضای تعداد ر نمایان |Ck ∩ C ′

k′ | که

دو بین متقابل اطالع فوق احتماالت از استفاده با �باشد. م داده�ها کل تعداد به C ′
k′ و Ck بین مشترک

�شود م محاسبه زیر بصورت I(C, C′) ، C′ و C خوشه�بندی

I(C, C′) = ΣΣP (k, k′)log
P (k, k′)

P (k)P ′(k′)

C خوشه�بندی از تغییر در رفته ازدست یا آمده بدست اطالع از مقداری ؛ اطالع تغییرات تعریف١.٢.

�باشد. م C′ خوشه�بندی به

تعریف زیر بصورت C′ و C خوشه�بندی دو برای مقایسه معیار ی عنوان به را VI ، میال(٢٠٠٧)

�کند م

V I(C, C′) = H(C) +H(C′)− ٢I(C, C′) (١)

کرد بیان زیر بصورت �توان م به�راحت را، (١) رابطه�ی
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V I(C, C′) = [H(C)− I(C, C′)] + [H(C′)− I(C, C′)]

بوده، H(C′|C) و H(C|C′) شرط آنتروپ دهنده نشان باال، فرمول راست سمت جمله�ی دو که

بنابراین

V I(C, C′) = H(C|C′) +H(C′|C)

رابطه�ی به توجه با �باشد. م VI برای معادل عبارت ی

I(C, C′) = H(C) +H(C′)−H(C, C′)

بصورت VI برای ر دی معادل عبارت ی است، خوشه�بندی مشترکدو ,H(Cآنتروپ C′) آن در که

�شود م حاصل زیر

V I(C, C′) = ٢H(C, C′)−H(C)−H(C′)

: VI �های ویژگ

خوشه�بندی�ها تمام رویمجموعه آن اساس �های ویژگ برخ VI ساختار درکبهتر بخشبه�منظور این در

�گردد. م بیان

است. برقرار VI برای متری اصول که �شود م دیده به�راحت است. متری ی VI .١

V I(C, C′) = ٠ ⇐⇒ C = C′ , V I(C, C′) ≥ ٠ است. نامنف VI •

V I(C, C′) = V I(C′, C) است. متقارن VI •

D از C٣ و C٢ و C١ خوشه�بندی هر برای است. برقرار VI برای مثلث نامساوی •

V I(C١, C٢) + V I(C٢, C٣) ≥ V I(C١, C٣)

معیار ی بودن متری �باشد. م خوشه�بندی�ها روی فاصله) (یا متری ی VI ترتیب بدین

هر از خوشه�بندی متناه تعداد تنها که آن�جهت از و �شود م محسوب مهم برتری ی مقایسه،

است. کراندار لزوماََ V I متری پس دارد، وجود D داده مجموعه

دارد. بست خوشه�ها نسب اندازه به تنها V I(C, C′) مقدار .٢

به�عبارت �باشد م logn ، V I(C, C′) باالی کران .٣

V I(C, C′) ≤ logn
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کران این به VI مقدار ، C = {{١}, ..., {n}} و C′ = {D} خوشه�بندی دو با مثال به�عنوان

V I(C, C′) = logn �رسد. م باال

تغییراتاطالع پسین ریاض امید معیار ١.٢

بیان یافته تعمیم رند پسین ریاض امید و یافته تعمیم رند بیندر، زیان تاب رند، معیار است الزم ابتدا در

شود.

است شده بیان زیر بصورت رند شاخص

R(C, C′) =
N١١ +N٠٠
n(n− ٢⧹(١

= ١− L(C,C′)

(n٢)

آن در که

�گیرد. م قرار سان ی خوشه�ی در C و C′ تحت که جفت�های تعداد : N١١

�گیرد. م قرار متفاوت خوشه�های در C و C′ تحت که جفت�های تعداد : N٠٠

نزدی ی عدد به رند شاخص که اندازه هر است مشخص واقع خوشه�بندی که شبیه�سازی در

است. تر نزدی واقع خوشه�بندی به گرفته ل ش خوشه�بندی باشد،

است. شده معرف زیر بصورت مشاهدات جفت اساس بر بیندر توسط رند، شاخص L زیان تاب

L(C, C′) = Σi<j

(
l١I{C′

i ̸=C′
j}I{Ci=Cj} + l٢I{C′

i=C
′
j}I{Ci ̸=Cj}

)
است. ر نشان تاب I{C′

i=C
′
j} و هستند مثبت ثابت ضرایب l٢ و l١ آن در که

خوشه�بندی هر در خوشه�ها تعداد که کرد استفاده �توان م ام هن تنها رند، شاخص از ه این به�دلیل

تعداد با خوشه�بندی�ها برای که است شده معرف زیر بصورت (AR) یافته تعمیم رند شاخص باشد، برابر

نمود. استفاده �توان م نیز نابرابر خوشه�های

AR(C, C′) =
R(C, C′)− E(R)

١− E(R)

=
ΣKk=١Σ

K′

k′=١
(
nkk′
٢
)
− [ΣKk=١

(
nk

٢
)
][ΣK

′

k′

(n′
k′
٢
)
]⧸
(
n
٢
)

[ΣKk=١
(
nk

٢
)
+ΣK

′
k′

(n′
k′
٢
)
]⧸٢− [ΣKk=١

(
nk

٢
)
][ΣK

′
k′

(n′
k′
٢
)
]⧸
(
n
٢
)

آن در که

nkk′ = |Ck ∩ C ′
k′ |
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ستادت ای و فری توسط MCMC روش براساس (PEAR) یافته تعمیم رند پسین ریاض امید

است. شده برآورد زیر بصورت

E(AR(C∗, C)) = ١
MΣMm=١AR(C∗, C(m))

C∗ و است سان ی های داده از MCMC به�روش خوشه�بندی M ، C(١), ..., C(M) که به�طوری

�باشد. م داده�ها از واقع خوشه�بندی شماره C و موردنظر خوشه�بندی از برآورد ی

MCMCبراساسروش (PEVI) تغییراتاطالع پسین ریاض امید معیار فوق، معیارهای به توجه با

�شود م برآورد زیر بصورت

E(V I(C∗, C)) = ١
MΣMm=١V I(C∗, C(m))

PEARمعیار دو از استفاده خوشه�بندیدادههایشبیه�سازیبا ٣

PEVI و

رند پسین ریاض امید و یافته تعمیم رند پسین ریاض امید شبیه�سازی، داده�های براساس بخش این در

داده�ها سه�بعدی، نرمال جمعیت ٨ از ابتدا منظور بدین �شوند. م محاسبه خوشه�بندی�ها برای اطالع تغییرات

MCMCاز روش به سپس است. شده تولید داده ۵٠ جمعیت�ها این از ی هر از که است شده تولید

است. گرفته صورت شبیه�سازی (۴٠٠) داده�ها تعداد به مرتبه ۵٠٠ خوشه�ها شماره پسین ال چ تاب

mcclust.ext آن داده�ی توسی بسته�ی و mcclust افزاری نرم بسته از استفاده با فوق معیارهای

است. شده محاسبه R.٣.٣.٢ در [١٩]

امید و یافته تعمیم رند پسین ریاض امید روش به خوشه�بندی بهینه�سازی از حاصل مقادیر :١ جدول

اطالع تغییرات پسین ریاض

معیار ین میان کامل (draws)دراوز

PEAR ٠٫ ٧٩۵٣۴٣٩ ٠٫ ٧٩٠٨۶٧٨ ٠٫ ٧۶٩۴۵۴١

PEVI ٠٫ ۵٩٣٣١٧۶ ٠٫ ۶١٢٩۴۴۶ ٠٫ ٧٢٣٩١۵٧

به اطالع تغییرات پسین ریاض امید و یافته تعمیم رند پسین ریاض امید بهینه مقادیر ١ جدول در
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زیاد داده�ها تعداد که آنجای از است. شده بیان (draws) دراوز و کامل ین، میان مختلف روش�های

تغییرات پسین ریاض امید و یافته تعمیم رند پسین ریاض امید روش از که خوشه�های شماره �باشد م

روش�های از که بهینه خوشه�بندی�های در خوشه�ها بررس در اما است. نشده آورده آمده، به�دست اطالع

که �دهد م نشان آمده، به�دست اطالع تغییرات پسین ریاض امید و یافته تعمیم رند پسین ریاض امید

است. کمتر اطالع تغییرات پسین ریاض امید معیار در بهینه مقدار اما هستند سان ی خوشه�ها

ریاض امید معیار ناپارامتری بیز مدل براساس زمان سری�های خوشه�بندی برای که �شود م پیشنهاد

گردد. استفاده نیز اطالع تغییرات پسین ریاض امید و یافته تعمیم رند پسین
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——————————————————————————

طیف ال چ تاب برآورد بر کالمن فیلتر تأثیر
خلف مهناز پور، گلعل مسعود ، عظیم�محسن مجید ، مام ساناز

ایران گلستان،گرگان، اه دانش علوم، ده دانش آمار، گروه

ار دوره�ن آنجاکه از �گیرد. م انجام ار دوره�ن با معموال زمان سری�های طیف ال چ تاب برآورد یده: چ

استفاده سازگار برآوردگر ی به رسیدن برای هموارساز تواب از معموال است ناسازگار برآوردگر ی

پنهان مقادیر به رسیدن برای حالت فضای مدل�سازی در کارا روش ی عنوان به کالمن فیلتر �گردد. م

هموارساز ی عنوان به کالمن فیلتر مقاله، این در �باشد. م مشاهدات مقادیر حسب بر زمان سری�های

گرفته کار به طیف ال چ تاب برای کمتر خطای با برآوردگری به رسیدن برای زمان سری�های اولیه

�شود. م

شبیه�سازی. ، طیف ال چ تاب کالمن، فیلتر حالت، فضای مدل ، زمان سری�های کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

اتوکوواریانس تاب مل م واق در و ، سری�زمان فرکانس خواص بررس در است ابزاری طیف ال چ تاب

روش �شود، م نامیده فرکانس قلمرو در تحلیل و تجزیه که طیف ال چ تاب مبنای بر استنباط �باشد. م

فوائد �کند. م بیان مختلف فرکانس�های در سینوس رفتار حسب بر را سری�زمان نوسانات که است

احساس وسیع طور به هواشناس و فیزی ژئو برق، مهندس چون زمینه�های در فرکانس دامنه روش�های

�شود. م

برآوردگری ار دوره�ن که آنجای از �باشد. م ار دوره�ن طیف ال چ تاب کردن برآورد طبیع راه ی

روش�های �شود. م استفاده ار دوره�ن هموارسازی روش�های از آن کردن سازگار برای است، ناسازگار

از استفاده و هام روش هانان، روش شده، بریده اتوکوواریانس از استفاده هموارسازی، برای متداول
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تاب از سازگاری برآورد ار دوره�ن با مقایسه در روش هر �باشند. م ار دوره�ن برای هموارساز پنجره�های

.((٢٠١۶) چتفیلد ) �سازد، م فراهم را طیف ال چ

�باشد. م پنهان مقادیر حسب بر زمان سری�های بیان برای مناسب، روش ی حالت فضای مدل�سازی

y١, ..., yn مشاهدات سری�زمان با x١, ..., xn پنهان مقادیر سری�زمان استکه این روشفرضبر این در

�گردد. م تعیین حالت فضای مدل وسیله�ی به yt و xt سری�زمان دو بین رابطه�ی �باشند. م ارتباط در

مشاهدات مقادیر برحسب xt سری�زمان به مربوط خواص به �بردن پ حالت، فضای آنالیز اصل هدف

) �باشد، م پارامترها برآورد و نال سی استخراج ، بین پیش� شامل ر دی اهداف �باشد. م yt سری�زمان

.((٢٠١٢) کوپمن و داربین

زمان سری�های ایستای شرط به نیاز که است این حالت فضای مدل�های مطلوب �های ویژگ از ی

راحت به متغیره چند زمان سری�های و زمان به وابسته ضرایب این، بر عالوه ندارد. وجود مدل�سازی برای

فضای مدل�های .(٢٠٠٧) کوپمن و کماندِور شود، گرفته نظر در �تواند م حالت فضای مدل�های در

و متحرک ین -میان خودبازگشت مانند خط مدل�های از بسیاری که هستند گسترده�ای مدل�های حالت،

�گیرند. م بر در را غیرخط

روی بر مدل�سازی برای اما شده، معرف فضا هوا تحقیقات در استفاده برای ابتدا در مدل این گرچه

،(١٩٨٣) تود و هاروی ،(١٩٨۴) پیرس و هاروی ،(١٩٧۶) استیونز و هاریسون اقتصادی( داده�های

زیست ،(٢٠١٢) اران هم و وان پزش ،((١٩٨٢) استوفر و وِی شوم ،(١٩٨۴) گرچ و کیتاگاوا

(١٩٩۶) وِی شوم شناس زمین و ((٢٠٠٧) اران هم و هاویستو ،(٢٠٠۴) اران هم و ل ران ) شناس

است. گرفته قرار استفاده مورد نیز

مقادیر برحسب زمان سری�های (پنهان) مشاهدات غیر مقادیر برآورد برای حالت، فضای مدل�های در

نظر در گونه�ای به را مدل �توان م خاص، حالت ی در �شود. م استفاده کالمن فیلتر از ، مشاهدات

از .(٢٠١٠) استوفر و شوموی باشد، مشاهدات مقادیر �شده�ی هموار فرم ی پنهان مقادیر که گرفت

برآوردهای به رسیدن برای �توان م باشد، کم سری�زمان داده�های حجم که مواقع در هموارسازی این

تعداد به نیاز سازگار برآوردگرهای اکثر �دانیم م که همان�طور کرد. استفاده پارامترها برای مناسب�تری

از استفاده سپس و اول مرحله�ی در داده�ها هموارسازی با دارند. ساز�گاری ایجاد برای زیاد مشاهدات

�گردد. م مرتف حدودی تا ل مش این �رسد م نظر به برآوردیاب در آن�ها
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داده�ی تعداد به نیز شده هموار ار دوره�ن توسط طیف ال چ تاب مطلوب برآوردیاب که آنجای از

در کرد. برطرف را ل مش این کالمن فیلتر از �توان م باشد کم داده حجم که مواقع در دارد، نیاز زیاد

در کند. کم طیف ال چ تاب برآورد بهبود به کنیم استفاده کالمن فیلتر از اول مرحله�ی در اگر واق

بخش در �گردد. م ارزیاب موردنظر روش مختلف حالت�های در شبیه�سازی مطالعه�ی ی با مقاله این

�گردد. م ذکر متحرک ین -میان بازگشت خود مدل�های در ویژه به آن برآوردگر و طیف ال چ تاب ٢

برآورد به مربوط وریتم ال ۴ بخش در �گردند. م معرف کالمن فیلتر و حالت فضای مدل ٣ بخش در

سپس و ۵ بخش در شبیه�سازی مطالعه�ی �گردد. م طراح کالمن فیلتر از استفاده با طیف ال چ تاب

�گردد. م ارائه مطالعه این از نتیجه�گیری

آن برآوردگر و طیف ال چ تاب ٢

�گردد. م ارائه ار دوره�ن هموارسازی روش به آن برآوردگر و طیف ال چ تاب بخش این در

اگر یعن باشد �پذیر جم مطلقاً ut ایستای فرآیند به متعلق γuu(k)اتوکوواریانس تاب اگر تعریف١.٢.

�شود: م تعریف زیر صورت به ut طیف ال چ تاب اه آن
∞∑

k=−∞

|γuu(k)| <∞

fuu(λ) =
١
٢π

∞∑
k=−∞

γuu(k)e
−iλk (١)

را λاطراف فرکانس�های نقش است، اتوکوواریانس تاب نامتناه فوریه تبدیل که طیف ال چ تاب

�دهد. م نشان سری�زمان تغییرات در

زیر صورت به آن نامتناه فوریه تبدیل اه آن باشد، سری�زمان ی {ut, t ∈ Z} اگر تعریف٢.٢.

�شود: م تعریف

du(λ) =

∞∑
t=−∞

ute
−iλt, λ ∈ [٠,٢π) (٢)

زیر صورت به آن گسسته�ی فوریه�ی تبدیل اه آن باشد، ut از متناه دنباله�ی ی u١, u٢, ..., un اگر و

�شود: م تعریف

du(λ) = n−١/٢
n∑
t=١

ute
−iλt, λ ∈ [٠,٢π) (٣)
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�شود: م تعریف زیر صورت به آن گسسته فوریه تبدیل اساس بر ut سری�زمان ار ن دوره

Iu(λ) = d(λ)d(λ) = |d(λ)|٢ = n−١|
n∑
t=١

ute
−iλt|٢, λ ∈ [٠,٢π) (۴)

�شوند. م تعریف فوریه فرکانس�های در ار دوره�ن و فوریه تبدیل زمان سری�های نظریه�ی در معموال

فوریه فرکانس را λk اه آن �باشد، م مشاهدات تعداد n که باشد، λk = ٢kπ
n ،k = ١, ..., n اگر

�گویند. م

ار دوره�ن هموارسازی ١.٢

واریانس nافزایش با اما است. طیف ال چ تاب برای نااریب مجانب طور به برآوردگر ی ار، دوره�ن

ار دوره�ن هموارسازی طبیع راه نیست. f(λ)برای سازگار برآوردگری I(λ) بنابراین �کند. نم تنزل I(λ)

کنیم. هموار هدف فرکانس همسای در موضع طور به را ار دوره�ن که است این

�شود م Wm(k)استفاده وزن تاب از سازگار، برآوردگرهای یافتن نتیجه در ، I(λ) هموارسازی برای

�باشد. م هموارسازی ضریب m که

است: زیر �های ویژگ دارای وزن تاب این

Wm(k) =Wm(−k) > ٠ (١∑
|k|<mWm(k) = ١ (٢

limn→∞
∑

|k|<mW
٢
m(k) = ٠ (٣

�شود: م تعریف زیر صورت به رابطه این در برآورد ی

f̂(λ) =
∑

|k|<m

Wm(k)I(λ+
٢πk
n

) (۵)

فرکانس این اطراف در ار دوره�ن از وزن ین میان ی فرکانس، هر در ار ن دوره هموارشده صورت

اطراف به فرکانس این از چه هر و بیشتر همه از مربوط فرکانس وزن که به�طوری �گیرد م خدمت به را

�شود. م داده مرتبط فرکانس�های به کمتری وزن �شویم م دورتر

فرکانس هر در آن در که �باشد م متحرک ین میان روش ار، دوره�ن هموارسازی معمول روش ی

�شود. م استفاده فرکانس این اطراف ار دوره�ن مقادیر ین میان از ار دوره�ن هموارسازی برای
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داریم: اه آن Wm(k)باشد = ١
٢m+١ اگر

f̂(λ) =
١

٢m+ ١

m∑
k=−m

I(λ+ λk) (۶)

(p, q)متحرکمرتبه ین -میان خودبازگشت فرآیند طیف ال چ تاب ٢.٢

متحرک ین -میان خودبازگشت فرآیندهای طیف ال چ تاب برآورد به شبیه�سازی مطالعه�ی در که آنجای از

�گردد. م ارائه طیف ال چ تاب این بخش این در �پردازیم، م

ϕ(B)ut = θ(B)zt ، (p, q)مرتبه متحرک ین -میان خودبازگشت فرآیند کننده�ی بیان {ut} اگر

اه آن باشد،

fu(λ) =
σ٢

٢π
|θ(e−iλ)|٢

|ϕ(e−iλ)|٢
, −π ≤ λ ≤ π (٧)

ϕ(B) = ١−ϕ١B− ...− ، -ام q و -ام p درجه �های جمله�ای چند ترتیب به θ(.) و ϕ(.) آن در که

�باشد. م پسرو ر عمل B آن در که �باشند م θ(B) = ١+ θ١B + ...+ θqB
q و ϕpBp

کالمن فیلتر ٣

�گردد. م معرف پنهان مقادیر محاسبه�ی برای کالمن فیلتر سپس و حالت فضای مدل ابتدا بخش این در

برای که �باشد م خودبازگشت مدل ی آن، پایه�ای فرم در خط دینامی مدل یا حالت فضای مدل

�شود: م گرفته نظر در پنهان مقادیر

xt = Φxt−١ + ωt (٨)

برآورد برای �باشد. م Q کوواریانس ماتریس و صفر ین میان با نرمال توزی دارای ωt آن در که

مدل در همچنین �باشد. م نیاز Σ٠ کوواریانس ماتریس و µ٠ ین میان با x٠ اولیه�ی مقدار به Φ پارامتر

مربوط هم به زیر صورت به xt پنهان سری با yt مشاهدات سری که است این بر فرض حالت فضای

�باشند: م

yt = Atxt + υt (٩)
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ماتریسکوواریانس و صفر ین میان با نرمال توزی دارای υt باشد. زمان به وابسته یا ثابت �تواند Atم که

هستند. ناهمبسته {υt} و {ωt} که است این بر فرض همچنین و �باشد م R

اه آن At = ١ اگر خاص حالت در

yt = xt + υt (١٠)

شده مشاهده خطا اندک با که �باشند م مشاهدات مقادیر همان پنهان مقادیر که �کند م بیان معادله این

�باشد. م yt برای شده هموار فرم ی xt ر دی عبارت به است.

کالمن فیلتر وریتم ال ١.٣

برای برآوردگرهای ایجاد ،(٩) و (٨) حالت فضای مدل به مربوط آنالیز هر اصل اهداف عمل دیدگاه از

دسترس در s زمان تا Ys = {y١, ..., ys} شده�ی مشاهده های داده که زمان ،xt مشاهدات غیر متغیر

فیلترین مسئله�ی باشد s = t که حالت در ، پیش�بین مسئله�ی باشد s < t �که ام هن �باشد. م است،

�گیریم. م نظر در را فیلترین حالت مقاله این در که داریم را هموارسازی مسئله�ی باشد s > t اگر و

به زیر شرط امیدهای طریق از �تواند م شده اشاره برآوردگر ،(١٩۶٠) کالمن مطالعات اساس بر

آید: دست

xst = E(xt | Ys) (١١)

و است. xt غیرمشاهدات متغیر برآورد xst آن در که

P st١,t٢ = E{(xt١ − xst١)(xt٢ − xst٢)
′ | Ys} (١٢)

�شود. م گرفته کار به کالمن فیلتر در که �باشد م مشاهدات غیر مقادیر شرط کوواریانس ماتریس

است، گرفته نشأت �باشد م y١, ..., yt مشاهدات از خط ترکیب ی xtt که واقعیت این از فیلتر نام

�گردد: م ارائه زیر صورت به کالمن فیلتر وریتم ال .xtt =
t∑

s=١
Bsys

گرفته نظر در زیر صورت به پنهان مقادیر برای اولیه مقادیر داده�ها، از Σ٠ و µ٠ برآورد با : اول گام

�شود: م

x٠٠ = µ̂٠ P ٠
٠ = Σ̂٠ (١٣)
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�شود. م به�روزرسان زیر صورت به xt مقادیر : دوم گام

xt−١
t = Φxt−١

t−١, (١۴)

P t−١
t = ΦP t−١

t−١Φ
′ +Q, (١۵)

�شود. م تعیین زیر صورت به پنهان مقادیر نهای فرم : سوم گام

xtt = xt−١
t +Kt(yt −Atx

t−١
t ), (١۶)

P tt = [I −KtAt]P
t−١
t , (١٧)

�باشد: م زیر صورت به Kt آن در که

Kt = P t−١
t A′

t[AtP
t−١
t A′

t +R]−١. (١٨)

کالمن فیلتر از استفاده با طیف ال چ تاب برآورد ۴

از y١, ..., yn مشاهده�ی nاساس بر باشد. fy(λ) ال چ تاب با شده مشاهده سری�زمان yt کنید فرض

�گردد: م پیشنهاد طیف ال چ تاب برآورد برای زیر وریتم ال yt

مشاهدات غیر مقادیر ،y١, ..., yn مشاهدات مقادیر برای کالمن فیلتر از استفاده با : اول گام

�شود. م حاصل (١٠) حالت فضای مدل در x١, ..., xn

�شود. م آورد بر x١, ..., xn اره دوره�ن توسط fx(λ) ،xt سری طیف ال چ تاب : دوم گام

�شود. م هموار دوم گام ار دوره�ن : سوم گام

نائل طیف ال چ تاب برای کمتر خطای با برآوردگر ی به مراحل این ازط پس �رود م انتظار

شویم.
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: طیف ال چ تاب برآورد خطای مربعات ین میان :١ جدول

.(ϕ : ٠٫٢, θ : ٠٫٩) و (n : ٣٠,۵٠,٨٠,١٠٠,۵٠٠)

کالمن فیلتر از حاصل مقادیر براساس مشاهدات مقادیر براساس نمونه حجم

۶/١٨١٢٠١ ٧/٢٩۵۴٠٣ ٣٠

۵/۶٨٨٢٩۴ ٧/٢٧٢٣٧۴ ۵٠

۵/٧١۵٣۴۴ ٨/٣٠٨٠٠۴ ٨٠

۵/۶٢٠۵۵٣ ٨/٢۵٠۴٨٧ ١٠٠

۵/۴۴۴٨۵۵ ٨/٨٠٣۵٢۴ ۵٠٠

شبیه�سازی مطالعه�ی ۵

مورد کالمن فیلتر از استفاده با طیف ال چ تاب برآورد شبیه�سازی مطالعه�ی ی براساس بخش این در

برآورد نیز کالمن فیلتر از استفاده بدون طیف ال چ تاب مرتبه ی مقایسه، برای �گیرد. م قرار ارزیاب

مختلف حالت�های در مرتبه(١,١) از متحرک ین -میان خودبازگشت فرآیند از مطالعه این در �شود. م

�گردد: م استفاده

ut − ϕut−١ = zt + θzt−١ (١٩)

است. شده آورده ٣ و ٢ ، ١ جداول در بررس از حاصل نتای �باشد. م {zt} ∼WN(٠, σ٢) آن در که

θ = ٠٫٩ و ϕ = ٠٫٢ پارامترهای و نمونه�های(١٠٠،٨٠،۵٠،٣٠و۵٠٠) حجم ازای به ١ جدول در

کالمن فیلتر از استفاده بدون مرتبه ی ، طیف ال چ تاب برای رار ت بار صد در خطا مربعات ین میان

با ول نمونه حجم�های همان ازای به نیز ٣ و ٢ جداول در شده�اند. محاسبه آن از استفاده با ر دی بار و

خطا مربعات ین میان ( θ = ٠٫۵ و ϕ = ٠٫۵ و( ( θ = ٠٫٢ و ϕ = ٠٫٢ ترتیب( به پارامترهای

روش از استفاده که �گردد م مشخص ٣ و ٢ ، ١ جداول به توجه با شده�اند. محاسبه رار ت بار صد در

تنها نه خطا کاهش این است. داده کاهش را طیف ال چ تاب برآورد خطای معناداری طور به کالمن

است. افتاده اتفاق نیز زیاد نمونه�ی حجم در ه بل کم نمونه�ی حجم در
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: طیف ال چ تاب برآورد خطای مربعات ین میان :٢ جدول

.(ϕ : ٠٫٢, θ : ٠٫٢) و (n : ٣٠,۵٠,٨٠,١٠٠,۵٠٠)

کالمن فیلتر از حاصل مقادیر براساس مشاهدات مقادیر براساس نمونه حجم

١/٠٨٣٣۶٣ ١/۵١۶۵٢٨ ٣٠

١/٠٧٩۵۶۶ ١/٧۵۵٧۴۴ ۵٠

١/٠٩۴۵٧٨ ١/٧٨۴٢۶٨ ٨٠

٠/٩۴٩٧٣۶٠ ١/۴۶۶٣٨۴۶ ١٠٠

٠/٩١۶۶۵۴۶ ١/٧۴٩۴٧٠١ ۵٠٠

: طیف ال چ تاب برآورد خطای مربعات ین میان :٣ جدول

.(ϕ : ٠٫۵, θ : ٠٫۵) و (n : ٣٠,۵٠,٨٠,١٠٠,۵٠٠)

کالمن فیلتر از حاصل مقادیر براساس مشاهدات مقادیر براساس نمونه حجم

٩/٠٧٣٠٩٣ ٩/٢٩٧۵٧١ ٣٠

٨/٩۵١٩٧۴ ٩/٧٩۴۶۵٣ ۵٠

٨/۶۴٧١٩۶ ٩/٧٠٩۶۵١ ٨٠

٩/۶۵١۵٨۵ ١١/٠٧۵٧٧٨ ١٠٠

١٠/٠٨۴۵۵ ١١/٩٩٠۶٢ ۵٠٠
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نتیجه�گیری و بحث

نمونه حجم در ، طیف ال چ تاب جمله از سری�زمان مؤلفه�های برآوردگرهای مطلوب �های ویژگ اکثر

ندارد. وجود برآوردگرها این بودن مناسب برای تضمین هی کم نمونه حجم برای اما �دهد. م رخ زیاد

پیشنهاد سری�زمان داده�های برای پیشصاف ی عنوان به کالمن فیلتر روش از استفاده مقاله این در

از استفاده خصوص به کند. کنترل حدودی تا را برآورد خطای �تواند م کردن صاف پیش این گردید.

سبب، همین به گردد. رهنمون اطمینان�تری قابل برآوردهای به �تواند م کم، نمونه حجم برای روش این

�گردد. م پیشنهاد کم حجم با زمان سری�های به مربوط استنباط�های در روش این از استفاده
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——————————————————————————

پالکتلویس و �تری بردل مدل معرف
ارجمند نقشینه امید ، میرزای نسترن

ایران تهران، تهران)، نی ت کبیر(پل امیر صنعت اه دانش آمار، گروه

با امروزه و است بوده بشر توجه مورد دیرباز از که است موضوع رتبه�بندی و داوری مسئله یده: چ

مقاالت، مثل اشیاء از گروه وقت است. گرفته قرار توجه مورد بیشتر فناوری و علم افزون روز گسترش

رتبه�بندی ی به رسیدن برای باشند شده مقایسه هم با به�نحوی ورزش تیم�های یا وب�سایت�ها دانشجویان،

روش�های از دسته�ای هستیم. روش ی انتخاب به نیازمند انجام�شده، مقایسه�های اساس بر اشیاء این برای

به مقایسه�ها گاه که حال در شده�اند طراح جفت مقایسه�های برای صرفاً ، احتماالت مدل�های بر مبتن

قابل تا کنند پیدا تعمیم به�نوع مذکور مدل�های است الزم لذا و است تا سه از بیشتر یا تای سه صورت

�پردازیم. م لویس پالکت یعن مدل این تعمیم و �تری بردل مدل معرف به ما مقاله این در باشند. استفاده

�پردازیم. م مدل دو این از استفاده با واقع و شده شبیه�سازی داده�های رتبه�بندی به سپس

درست�نمای ماکسیمم لویس، پالکت �تری، بردل رتبه�بندی، کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

روش�های بشر تاری طول در و کرده معطوف خود به را افراد از بسیاری ذهن که مسئله�ایست رتبه�بندی

پیشنهاد را حل راه آمده پیش مسئله نوع به توجه با ی هر است. یافته مسئله این برای را مختلف

ه�های شب یا وب صفحات داوری استادها، یا مقاله�ها داوری� مسابقه�ها، بورس، در رتبه��بندی است. کرده

داشت، کاربرد مسابقه�ها برای بیشتر رتبه�بندی گذشته زمان�های در دارد. زیادی کاربرد ... و اجتماع

اجتماع ه�های شب و اینترنت افزون روز پیشرفت کامپیوتر، ظهور و فناوری و علم گسترش با امروزه اما

رتبه�بندی و مقایسه عمل کل حالت در است. گرفته قرار بیشتری توجه مورد رتبه�بندی وب صفحه�های و

و بدهند نمره اشیاء به بتوانند داوران که زمان اول حالت شود: انجام داوران توسط طریق دو به �تواند م
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را اشیاء نسب صورت به بتوان فقط و باشد نداشته وجود اشیاء به دادن نمره ان ام که زمان دوم حالت

مقایسه جفت صورت به اشیاء که زمان �شود، م تقسیم حالت دو به خود دوم حالت کرد. مقایسه هم با

مقایسه هم با هم�زمان طور به ش چندین که زمان و است) معروف ١ جفت مقایسه�های به روش (این شوند

افراد تیم�ها، (مقاالت، اشیاء از مجموعه�ای رتبه�بندی برای که را �تری بردل مدل ابتدا مقاله این در شوند.٢

به که مدل این تعمیم معرف به سپس �کنیم. م معرف �شوند، م مقایسه جفت صورت به که شرکت�ها) یا

شده�اند مقایسه هم با هم�زمان طور به که شیئ چندین رتبه�بندی برای و است معروف پالکت�لویس مدل

پارامترهای و کرده مدل�بندی ، نمای صورت�بندی از استفاده با را مدل دو این �پردازیم. م �رود، م کار به

�کنیم. م برآورد درست�نمای بیشترین روش به را مدل دو هر

�تری بردل مدل ٢

مدل به که کردند معرف اشیاء رتبه�بندی برای را احتماالت مدل (١) تری۴ و ٣ بردل ١٩۵٢ سال در

این است. داشته مدل این درباره مطالعات هم (٣) زرملو۵ ١٩٢٠ سال در البته است. معروف �تری بردل

به j به i ترجی احتمال باشند، جامعه از متمایز ش دو j و i اگر است. جفت مقایسه�های برمبنای مدل

است: زیر صورت

P(i ≻ j) =
πi

πi + πj
(١)

و ماشین یادگیری ، ورزش آماری، زمینه�های در �تری بردل مدل است. πj > ٠ و πi > ٠ رابطه این در

مانند دارند، برابری نهای فرم که دارد وجود معادل صورت�بندی�های مدل، این برای دارد. کاربرد ...

بیشینه روش از استفاده با و داده توضی را نمای مدل ادامه در که گامبل مدل و نمای مدل ، برنول مدل

�کنیم. م برآورد را مدل پارامترهای درست�نمای

١paired comparison

٢multiple comparison

٣Ralph Bradley

۴Milton Terry

۵Zermelo
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نمای تصادف متغیر با صورت�بندی ١.٢

نمای متغیرهای از استفاده با گرفت، نظر در �تری بردل مدل برای �توان م که صورت�بندی�های از ی

پیشامد دارند، وجود λn تا λ١ پارامتر با مستقل نمای تصادف متغیرهای ش nبرای �کنیم فرضم است.

�شود: م محاسبه زیر صورت به P (Xi < Xj) است. (Xi < Xj) با متناظر j ش به i ش ترجی

Xi ∼ exp(λi) Xj ∼ exp(λj)

داریم: پس

P (Xi < Xj) =
∫∞
٠ P (Xi < Xj |Xi = t)fXi(t)dt

=
∫∞
٠ P (Xj > t)λie

−λitdt

=
∫∞
٠ e−λitλje

−λjtdt

= λi
∫∞
٠ e−(λi+λj)tdt

= λi

λi+λj

درست�نمای روشبیشینه از استفاده با �تری بردل پارامترهایمدل برآورد ٢.٢

اتفاق احتمال پارامترها از برداری چه ازای به که �دهد م پاس سوال این به درست�نمای بیشینه روش

بیشینه نمونه، مشاهده شرط با درست�نمای تاب روش این در �شود. م بیشینه شده مشاهده نمونه افتادن

با i ش آزمایش هر در که دارند وجود هم از مستقل آزمایش�های از دنباله�ای �تری بردل مدل در �شود. م

که است دفعات تعداد شده مشاهده نمونه مدل، این در واق در �شود. م داده ترجی j ش به πij احتمال

احتمال ، درست�نمای تاب نوشتن برای پس ها). i, j تمام (برای �شود. م داده ترجی j ش به i ش

�کنیم. م بیشینه را نمونه این افتادن اتفاق

داشته وجود λ١, λ٢, ..., λn متناظر پارامترهای i, j = ١, ..., n اشیاء از ی هر برای �کنیم م فرض

�شود: م نوشته زیر صورت به درست�نمای تاب باشند.

L(Λ) =
∏
i

∏
j

P (Xi ≤ Xj)
wij

نظر در wii = ٠ و است شده داده ترجی j ش به i ش که است دفعات تعداد wij باال رابطه در که

�گیریم. م
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نسبت ها i مقدار پس �کند، نم تغییر درست�نمای تاب شوند ضرب ثابت مقدار ی در پارامترها همه اگر

اضافه با لذا �کند. نم تغییر درست�نمای تاب ثابت، مقدار در آن�ها همه کردن ضرب با دارد، اهمیت هم به

�کنیم. م حل را مسئله λ١ = ١ شرط کردن

(١) رابطه اساس بر

L(Λ) =
∏
i

∏
j

(
λi

λi + λj
)wij

با است برابر درست�نمای تاب اریتم ل

l(Λ) =
∑n
i=١
∑n
j=١ wij log

λi
λi + λj

=
∑n
i=١
∑n
j=١(wij log λi − wij log(λi + λj))

(٢)

برابر را حاصل عبارت و �گیریم م مشتق λi به نسبت i ≥ ٢ ازای به (٢) رابطه از کردن بیشینه برای

�دهیم. م قرار صفر

∂

∂λi
l(Λ) =

∑
j

wij
λi

−
∑
j

Nij
λi + λj

= ٠

است. (j ش و i ش بین انجام�شده مقایسه�های کل (تعداد Nij = wij + wji رابطه این در که

این حل برای بازگشت وریتم ال از استفاده نیست. حل قابل تحلیل روش به معادالت اه دست این

برابر را λiها ،i ≥ ٢ ازای به رر م طور به که است کاف است؛ مفید اه دست
n∑

j=١
wij

n∑
j=١

Nij

λ̂i+λ̂j (٣)

λ̂i و است بازگشت روش ی آمده به�دست برآورد شود. هم�گرا عددی طور به که جای تا �دهیم م قرار

Λ = [١, λ٢, ..., λn] بردار برای اولیه مقدار دادن قرار با �شود. م برآورد Λ بردار مقادیر سایر اساس بر

آورد. به�دست را λ̂i �توان م بازگشت وریتم ال رار ت و

هر ”در راست. هم زیر فرض تحت بازگشت وریتم ال این که کرد ثابت (٢) فورد۶ ١٩۵٧ سال در

۶Ford
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دست�کم دوم دسته در اشیا برخ به نسبت اول دسته از اشیا برخ باید دسته، دو به اشیا مجموعه از افرازی

باشند”. شده داده ترجی بار ی

کرد: بیان نیز گراف�ها زبان به �توان م را فرض این

ی دهنده�ی نشان j به i از گراف جهت�دار یال هر و باشند گراف ی رأس�های ما اشیای کنید فرض

رأس دو هر برای یعن باشد، هم�بند قوی طور به گراف این�که با است معادل باال فرض باشد. j از i برد

باشد. داشته وجود j به i از جهت�دار مسیری j و i

پالکت-لویس مدل ٣

مقایسه هم با چندتای صورت به که اشیای رتبه�بندی برای و است �تری بردل مدل تعمیم پالکت�لویس مدل

D بردار مانند برداری کم به باشد، کرده مقایسه را ش m داور ی اگر �رود. م کار به �شوند، م

داد: نشان �توان م را داوری نتیجه

D = (D(١) ≻ D(٢) ≻ . . . ≻ D(m))

�شود: م محاسبه زیر صورت به هم به نسبت اشیاء برتری احتمال مدل این در

P(D(١) ≻ D(٢) ≻ . . . ≻ D(m)) =
m∏
j=١

λDj

m∑
k=j

λDk

(۴)

نمای تصادف متغیر با صورت�بندی ١.٣

n برای که کنیم فرض اگر کرد. صورت�بندی نمای توزی از استفاده با را پالکت-لویس مدل �توان م

صورت به که اشیای برتری احتمال دارد. وجود λn تا λ١ پارامتر با نمای مستقل تصادف متغیرهای ش

�شود: م محاسبه زیر صورت به شده�اند، مقایسه (X١ < ... < Xn)

P(X١ < ... < Xn) =
∫∞
٠ fX١(t)P(t < X٢ < ... < Xn)dt

=
∫∞
٠ fX١(t)P(t < min(X٢...Xn), X٢ < ... < Xn)

=
∫∞
٠ λ١eλ١tP(t < min(X٢...Xn))P(X٢ < ... < Xn|t < min(X٢...Xn))

= λ١
λ١+λ٢+...+λn

× P(X٢ < ... < Xn)
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روشبیشینهدرست�نمای از استفاده پارامترهایمدلپالکت-لویسبا برآورد ٢.٣

احتمال مقدار باشند. داشته وجود ١,٢, ..., n اشیای با متناظر λ١, ..., λn پارامترهای �کنیم م فرض

�کنیم: م محاسبه زیر صورت به را داوری بردار

P(D) =
λD(١)

λD(١) + . . .+ λD(m)
×

λD(٢)
λD(٢) + . . .+ λD(m)

× . . .×
λD(m)

λD(m)
(۵)

�شود: م نوشته زیر صورت به درست�نمای تاب

l(Λ) =
∑
j

log P(D)

�کنیم. م حل را مسئله λ١ = ١ شرط کرن اضافه با شد، داده توضی قبال که همان�طور

برابر را حاصل عبارت و �گیریم م مشتق λi به نسبت i ⩾ ٢ ازای به (۵) رابطه از کردن بیشینه برای

�دهیم. م قرار صفر

∂ log P(D)
∂λi

= ∂
∂λi

(log λi − log(λD(١) + ...+ log(λD(k))

− log(λD(١) + ...+ λD(k+١)) + ...+ log(λD(١) + ...+ λD(m)))

= ١
λi

− ١
λD(١)+...+λD(k)

− ١
λD(١)+...+λD(k+١)

− ...− ١
λD(١)+...+λD(m)

∂l
∂λi

=
∑

D
i∈D
i=D(k)

(
١
λi

− ١
λD(١)+...+λD(k)

− ١
λD(١)+...+λD(k+١)

− ...− ١
λD(١)+...+λD(m)

)

= ni

λi
−

∑
D
i∈D
i=D(k)

(
١

λD(١)+...+λD(k)
− ١

λD(١)+...+λD(k+١)
− ...− ١

λD(١)+...+λD(m)

)

برای بازگشت وریتم ال روش از بنابراین نیست. محاسبه قابل تحلیل روش به نیز معادالت اه دست این

برابر را ها λi،i ⩾ ٢ ازای به و کرده استفاده اه دست این حل

ni

/ ∑
D
i∈D
i=D(k)

(
١

λ̂D(١) + · · ·+ λ̂D(k)

− ١
λ̂D(١) + · · ·+ λ̂D(k+١)

− · · · − ١
λ̂D(١) + · · ·+ λ̂D(m)

)

λi و است بازگشت برآورد ی آمده به�دست برآورد شود. هم�گرا عددی طور به که جای تا �دهیم م قرار
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و Λ = [١, ..., λn] بردار در اولیه مقدار دادن قرار با �کند. م برآورد Λ بردار مقادیر سایر اساس بر را

آورد. به�دست را λ̂i �توان م بازگشت وریتم ال رار ت

شبیه�سازی ۴

�تری بردل مدل از استفاده با واقع داده�های رتبه�بندی ١.۴

هر که است شعر بیت ۵ رتبه�بندی و مقایسه هدف آن در که �کنیم م مطرح را مثال روش این اجرای ۵)برای
٢
)
از پرسش�نامه�ها است، شده� مقایسه بوده�اند، استاد یا دانشجو اغلب که نفر ١٣۵ توسط بیت جفت

گرفته قرار پرسش مورد دوتای مقایسه�های صورت به بیت چهار پرسشنامه هر در و است حالت ١٠ شامل

است. شده داده افراد به تصادف صورت به که بوده�اند متفاوت بیت ۴ صورت به جفت�ها این است،

ابیات :١ ل ش

واق بیت برتری دفعات تعداد جدول خانه�های است. آمده زیر جدول در مقایسه�ها از حاصل نتای

�دهند. م نشان را ستون در واق بیت به نسبت سطر در

�گیریم، م نظر در را λi پارامتر ام i بیت برای و کنیم رتبه�بندی �تری بردل مدل با را ابیات �خواهیم م

�پردازیم. م ابیات رتبه�بندی به و کرده برآورد را پارامترها بازگشت روش از استفاده با سپس
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ابیات مقایسه :١ جدول
بیت�ها بیت١ بیت٢ بیت٣ بیت۴ بیت۵
بیت١ ٠ ١٣ ٢٢ ١۶ ١٢
بیت٢ ١۴ ٠ ٢١ ٢٠ ١٩
بیت٣ ۵ ۶ ٠ ۴ ۶
بیت۴ ١١ ٧ ٢٣ ٠ ٧
بیت۵ ١۵ ٨ ٢١ ٢٠ ٠

ابیات رتبه�بندی :٢ جدول
بیت آغاز ... دیدم فل سبز مزرع پنجره... بازترین از من ... دارم توپ یه خداوند... نام به یزی... ان غم سرنوشت چه

λ̂i ١ ١٫۴۵ ٠٫ ٢٣ ٠٫ ۶٢ ١٫ ٠۴

رتبه ٣ ١ ۵ ۴ ٢

پالکت-لویس مدل از استفاده با شبیه�سازیشده داده�های رتبه�بندی ٢.۴

تعداد به ستون n = ٧ و داورها تعداد به سطر d = ٢٧ دارای که �کنیم م شبیه�سازی را ماتریس ابتدا

ش آن داور یعن ماتریس در صفر درایه�های است. داده قرار مقایسه مورد را ش ۵ داور هر است، اشیاء

هر برای است. کرده تعیین شده، مشاهده ش برای داور که رتبه�ایست ر دی اعداد و رده ن مشاهده را

را λ پارامتر ، ش هر برای λ محاسبه برای گرفته�ایم. نظر در λ پارامتر با نمای تصادف متغیر ی ش

احتمال با متوال ش ٢ مقایسه نتیجه انتخاب چنین با داده�ایم، قرار i =( ستون (شماره ۴i−١ با برابر

سطر هر در هستند. برآورد قابل پارامترها و همبند گراف و است دوم نف به ٠٫٨ و اول نف به ٠٫٢

�دهیم. م نسبت را ۵ عدد آن مقدار بزرگ�ترین به و ١ عدد نمای توزی از حاصل مقدار �ترین کوچ به

شد. مشاهده زیر صورت به آن نتیجه و کرده شبیه�سازی را ماتریس این

رتبه�بندی را اشیاء و پرداخته پارامترها برآورد به نمای صورت�بندی در بازگشت روش از استفاده با

�کنیم. م

است. اصل حالت همان به ش ٧ رتبه�بندی اما دارد وجود خطا پارامترها برآورد در چند هر
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داوری شده شبیه�سازی ماتریس :٢ ل ش

ابیات داوری ماتریس :٣ ل ش
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داوری شده شبیه�سازی ماتریس رتبه�بندی :٣ جدول

i ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧
logλi
log۴ ٠ ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶

logλ̂i
log۴ ٠ ٠٫٨ ٢٫ ٠٣ ٢٫ ٩٩ ۴٫ ۵ ۵٫ ٣۵ ۵٫ ۶۵

پالکت-لویس مدل از استفاده با واقع داده�های رتبه�بندی ٣.۴

داده�اند. قرار داوری و مقایسه مورد هم�زمان صورت به را (١.۴) ل ش بیت ۵ هر ٢٧نفر قسمت این در

�پردازیم. م ابیات رتبه�بندی به و کرده برآورد را پارامترها بازگشت روش از استفاده با حالت این در
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طیف ال چ تاب برآورد در روشبوت��استرپ کارای
خلف مهناز عبداللّه�نژاد، کامل ، �محسن عظیم مجید ، نجف ملیحه

ایران گرگان، گلستان، اه دانش علوم، ده دانش آمار، گروه

قرار متنوع استفاده مورد کالسی آمار در کارآمد روش ی عنوان به بوت�استرپ روش یده: چ

استفاده مورد و معرف زمان سری�های برای بوت�استرپ مختلف روش�های اخیر سال�های در �گیرد. م

تاب برآورد خطای کاهش در بوت��استرپ مختلف روش�های ارزیاب به مقاله دراین است. گرفته قرار

این از مناسب استفاده برای ارهای راه شبیه�سازی مطالعه ی براساس �شود. م پرداخته طیف ال چ

�گردد. م ارائه روش�ها

خطای دوم توان�های ین میان ، زمان سری�های ، طیف ال چ تاب استرپ، بوت کلیدی: واژه�های

شبیه�سازی. ، نسب

مقدمه ١

نمونه داده�های از حاصل برآوردگرهای دقت میزان تعیین برای آماری، محاسبات روش ی استرپ بوت

تخمین را نمونه از آماره�ای هر توزی تقریبا �توان م ساده خیل روش ی با تنها نی ت این در است.

نمونه�ها این از ذاری جای با نمونه ی باشد. تصادف نمونه ی X١, X٢, ..., Xn �کنیم م فرض زد.

�نامند. م استرپ بوت نمونه�ی را X∗
١ , X

∗
٢ , ..., X

∗
n مانند

در زمان سری�های استرپ بوت گردید. معرف (١٩٧٩) افرون بارتوسط اولین استرپ بوت روش

است.در شده مطرح طیف دامنه در هم و زمان دامنه در هم که است گرفته قرار توجه مورد اخیر سال�های

،(٢٠٠٢) باهلمن به توان م جمله از که است گرفته صورت مطالعات زمان دامنه استرپ بوت روش

از ی نمود. اشاره (٢٠٠٩) نردمن و (٢٠٠٠) وکیلیان بروکویتس ،(٢٠٠٣) اران هم و هاردل
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مورد (٢٠١١) نردمن و کیم توسط که است بلوک استرپ بوت روش زمان، دامنه استرپ بوت روش�های

استنباط در استرپ بوت� روش از استفاده در �های بررس نیز طیف دامنه در است. گرفته قرار دقیق بررس

�توان م زمینه این در گرفته انجام مطالعات جمله از است. گرفته صورت طیف ال چ تاب برای آماری

نمود. اشاره (٢٠١١) پوالیتس و کری و (٢٠٠٢) پاپارودایتس به

در سری�زمان داده�های برای را استرپ بوت روش�های انواع (٢٠١١) کرایس و پاپارودایتس همچنین

اند. داده� ارائه طیف و زمان دامنه

طیف ال چ تاب برآورد خطای کاهش در استرپ بوت مختلف روش�های ارزیاب به مقاله این در

طیف ال چ تاب برآورد درخطای را کاهش بیشترین که روش شده ذکر روش�های بین در �پردازیم. م

�کنیم. م معرف را دارند

استرپ بوت روش سوم بخش و �شود م داده شرح زمان دامنه در استرپ بوت روش�های انواع دوم بخش

مختلف روش�های انواع مقایسه و شبیه�سازی مطالعه به چهارم بخش و �شود م داده شرح طیف دامنه در

�باشد. م نتیجه�گیری و بحث شامل پنجم بخش �پردازد. م استرپ بوت

زمان دامنه در استرپ بوت روش�های ٢

اتورگرسیو استرپ بوت ، بلوک استرپ بوت روش�های به �توان م زمان دامنه در استرپ بوت روش�های از

کرد. اشاره مدل براساس باقیمانده استرپ بوت و

بلوک استرپ بوت

است ℓ طول به متوال مشاهده�های با بلوک�های به سری��زمان تقسیم از بلوک استرپ بوت اصل ایده

انجام بلوک�ها ازتمام ذاری جای با تصادف طور به بلوک از نمونه�برداری .(Xt, Xt+١, ..., Xt+l−١)

ه این یا و نه یا دارند تداخل هم با بلوک�ها آیا که است این بلوک مختلف روش�های بین تفاوت �گیرد. م

�شوند، م انتخاب تصادف طور به بلوک�ها طول �که زمان است. غیرتصادف یا و تصادف بلوک�ها طول

کرد: بیان زیر صورت به �توان م را غیرتصادف طول با معموال

ℓ و نمونه تعداد n آن در که ℓ ∈ N ، ℓ ≤ n ، L = [n/ℓ] ، k = n − Lℓ �کنیم م فرض :١ گام

انتخاب In,l مجموعه از را i١, i٢, ..., iL+١ مستقل گسسته تصادف متغیرهای �باشد. م بلوک�ها طول
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�شود: م تعریف زیر صورت به مختلف حالت�های در مجموعه این �کنیم. م

In,l = {١,٢, ..., n− ℓ+ ١} باشند. داشته تداخل اگربلوک�ها (١

In,l = {١, ℓ+ ١,٢ℓ+ ١, ..., (L− ١)ℓ+ ١} باشند. نداشته تداخل اگربلوک�ها (٢

انتها به ازانتها s = ١,٢, ..., L+ ١ برای را (Xis , Xis+١, ..., Xis+ℓ−١) بلوک�های :٢ گام

�کنیم. م حذف استرپ بوت مشاهدات از را آخر مشاهده ℓ− k و �چسبانیم م ر دی ی کنار

اتورگرسیو استرپ بوت

در که اتورگرسیو استرپ بوت روش �کنند، م پیروی اتورگرسیو مدل ی از سری�زمان داده�های که وقت

�شود. م گرفته کار به �شود م خالصه زیر گام سه

�دهیم. م برازش X١, X٢, ..., Xn داده�های به p مرتبه اتورگرسیو مدل ی : ١ گام

�گیریم: م نظر در زیر صورت به را شده برازش اتورگرسیو باقیمانده�های : ٢ گام

ε̃t(p) = Xt −
p∑
j=١

âj(p)Xt−j t = p+ ١, p+ ٢, ..., n

ه به�طوری

�باشد. م ε̄ = (n− p)−١∑n
t=p+١ ε̃t(p) آن در که ε̂t(p) = ε̃t(p)− ε̄

�آوریم. م دست به را {e∗١, ..., e∗n} �گیریم، م کار به باقیمانده�ها برای را معمول استرپ بوت

سری�زمان مشاهدات از مجموعه ی عنوان به که را (X∗
١ , X

∗
٢ , ..., X

∗
n) انتخاب مشاهدات : ٣ گام

�آوریم. م دست به زیر رابطه از استفاده با است، X∗
t = {X∗

t : t ∈ Z }

X∗
t =

p∑
t=١

âj(p)X
∗
t−j + e∗t

براساسمدل باقیمانده استرپ بوت

مورد�نظر مدل که است اتورگرسیو استرپ بوت از �تر کل حالت ی مدل، براساس باقیمانده استرپ بوت

باقیمانده استرپ بوت روش باشد. ناپارامتری یا و پارامتری اتورگرسیو، از پیچیده�تر مدل ی �تواند م

�شود: م خالصه زیر گام چهار در پارامتری مدل�های برای

�شود. م داده برازش داده�ها به مدل ی ابتدا :١ گام
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تعریف E[Xt|Xt−١, ..., Xt−p] شرط امیدریاض از را m̂θ(Xt−١, ..., Xt−p) برآوردگر :٢ گام

�شود. م باقیمانده�ها برآورد به منجر برآوردگر این که �کنیم، م

êt = Xt − m̂θ(Xt−١, ..., Xt−p) t = p+ ١, ..., n

�گیریم. م کار به باقیمانده�ها برای را معمول استرپ بوت گام این در :٣ گام

X∗
t = m̂θ(X

∗
t−١, ..., X

∗
t−p) + e∗t t = ١, ..., n

�آوریم. م دست به را {e∗١, e∗٢, ..., e∗n} و

�شوند. م حاصل زیر رابطه�ی از استرپ بوت مشاهدات :۴ گام

X∗
t = m̂θ(Xt−١, ..., Xt−p) + e∗t t = ١, ..., n
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طیف دامنه در استرپ روشبوت ٣

فرکانس�های در In(λj) ار دوره�ن ایستا زمان سری�های در ه این براساس طیف دامنه استرپ بوت روش

f(λ١), ..., f(λm) ین میان با نمای توزی دارای و مستقل هم از ٠ < λ١ < λ٢ < ... < λM < π

نمایش با {Xt, t ∈ Z} سری�زمان از X١, X٢, ..., Xn مشاهدات براساس �گردد. م طراح است؛

داشت. خواهیم Xt =
∑t
j=١ ϕjXt−j خط

In(λj) = f(λj)In,ε(λj) +Op(n
−١/٢)

ε١, ..., εn هم�توزی و مستقل تصادف متغیرهای ار دوره�ن In,ε(λj) = ١
٢πn |

∑n
t=١ εte

−itλj |٢ که

�گردد: م خالصه زیر صورت به طیف دامنه در استرپ بوت روش مختلف مراحل است.

�آوریم: م به�دست زیر صورت به را باقیمانده�ها برآورد :١ گام

ε̃j =
In(λj)

f̂(λj)
, j = ١,٢, ..., N N = (n− ٢/(١

را ε̂j مقادیر سپس، است. ار دوره�ن In و �باشد م f طیف ال چ از سازگار برآوردگر f̂(λj) آن در که

�کنیم: م محاسبه زیر صورت به

ε̂j =
ε̃j
ε̄
, j = ١, ..., N

�باشد. م ε̄ = ١/n
∑n
k=١ ε̃k که

داده�های ار دوره�ن �آوریم. م به�دست {ε̂١, ..., ε̂n} مجموعه از ذاری باجای را ε∗١, ..., ε∗n :٢ گام

�کنیم: م محاسبه زیر صورت به را استرپ بوت

I∗n(λj) = f̂(λj)ε
∗
j , j = ١, ..., N

�دهد. م قرار اختیار در فرکانس هر در را ار دوره�ن از کپ ی دوم گام که کنید توجه
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شبیه�سازی مطالعه ۴

ال چ تاب برآورد در را استرپ بوت مختلف روش�ها�ی شبیه�سازی مطالعه ی براساس بخش این در

اتورگرسیو کل مدل که �گیریم، م نظر در را ١ مرتبه اتورگرسیو فرآیند سادگ برای �گیریم. م کار به طیف

�گردد: م تعریف زیر صورت به ١ مرتبه

Xt = ϕ١Xt−١ + ωt

�باشد: م زیر صورت به ١ مرتبه اتورگرسیو طیف ال چ تاب فرم

f(λ) =
σ٢ω

١− ٢ϕ١cos(٢πν) + ϕ٢١

بوت مختلف روش�های استرپ، بوت رار�ها�ی ت تعداد همچنین و اتورگرسیو ضریب نمونه، تعداد تغییر با

مربعات ین میان معیار از استرپ بوت مختلف روش�های ارزیاب برای گردید. مقایسه ر دی ی با استرپ

ین میان به استرپ بوت روش خطای مربعات ین میان تقسیم از معیار این گردید. استفاده نسب خطای

مربوط نسب خطای مربعات ین میان مقادیر تا٣ ١ جداول �شود. م حاصل اصل داده�های خطای مربعات

مختلف نمونه�های تعداد و (ϕ١ = ٠/٨) اتورگرسیو ثابت ضریب ازای به را استرپ بوت روش�های به

�دهد. م نشان

برآورد خطای ، تصادف و ثابت بلوک استرپ بوت روش�های که �گردد مشخصم ٣ تا ١ جداول به توجه با

معنادارتری طور به کاهشخطا این شود، بیشتر نمونه حجم چقدر هر داده�اند. کاهش را طیف ال چ تاب

روش از مناسب�تری رد عمل ثابت، بلوک استرپ بوت روش �رسد م نظر به همچنین است. افتاده اتفاق

دامنه استرپ بوت و مدل براساس باقیمانده استرپ بوت روش�های اما دارد. تصادف بلوک استرپ بوت

رده�اند. ن ایجاد طیف ال چ تاب برآورد خطای کاهش در اثری طیف

استرپ بوت روش ارزیاب به استرپ بوت روش مورد در بیشتر اش کن برای و نتای این به باتوجه

�پردازیم. م ثابت بلوک
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.n = برای١٠٠ استرپ بوت مختلف روش�های نسب خطای مربعات ین میان :١ جدول

استرپ بوت نسب خطای مربعات ین میان روش

٠/٨۶٣۶٧٨ ثابت بلوک استرپ بوت

٠/٨٩۵۵٢٠٢ تصادف بلوک استرپ بوت

١ مدل براساس باقیمانده استرپ بوت

١ طیف دامنه استرپ بوت

.n = برای٣٠٠ استرپ بوت مختلف روش�های نسب خطای مربعات ین میان :٢ جدول

استرپ بوت نسب خطای مربعات ین میان روش

٠/۵۶۵٢٩٩۵ ثابت بلوک استرپ بوت

٠/۶٧٧٧١۴۶ تصادف بلوک استرپ بوت

١ مدل براساس باقیمانده استرپ بوت

١ طیف دامنه استرپ بوت

.n = برای۵٠٠ استرپ بوت مختلف روش�های نسب خطای مربعات ین میان :٣ جدول

استرپ بوت نسب خطای مربعات ین میان روش

٠/۴٢١٩۶۶٩ ثابت بلوک استرپ بوت

٠/۴۵٨٢٧٣ تصادف بلوک استرپ بوت

١ مدل براساس باقیمانده استرپ بوت

١ طیف دامنه استرپ بوت
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ضرایب و نمونه تعداد ازای به ثابت بلوک استرپ بوت روش نسب خطای مربعات ین میان :۴ جدول

متفاوت اتورگرسیو

استرپ بوت نسب خطای مربعات ین میان نمونه تعداد اتورگرسیو ضرایب

٠٫ ٧۵۵۶۵٣٨ ١٠٠

٠٫ ۴٢٨١٢٢٢ ٣٠٠ ٠٫ ۵

٠٫ ٣٩۴۶٣٩ ۵٠٠

٠٫ ٧٧٨۵۵۶۶ ١٠٠

٠٫ ۵٩٧٢٩۶ ٣٠٠ ٠٫ ٧

٠٫ ۴۵٢۴٠٣ ۵٠٠

٠٫ ٨۶٣۶٧٨ ١٠٠

٠٫ ۵۶۵٢٩٩۵ ٣٠٠ ٠٫ ٨

٠٫ ۴٢١٩۶۶٩ ۵٠٠

حجم و اتورگرسیو ضریب تغییر با ثابت بلوک استرپ بوت روش نسب مربعاتخطای ین میان مقادیر

است. شده داده ۴ جدول در نمونه

اتورگرسیو ضرایب تأثیر تحت ثابت بلوک استرپ بوت روش دقت که مشخصگردید ۴ جدول به توجه با

است. کرده پیدا افزایش طیف ال چ تاب برآوردگر�های دقت نمونه افزایشحجم با اما است، رفته ن قرار

ال چ تاب برآورد�گر� دقت بر ثابت بلوک استرپ بوت روش در بلوک طول اثر بررس برای همچنین

باعث مشخص مقدار ی تا بلوک طول افزایش با �دهد، م نشان ۵ جدول شد. انجام مطالعه�ای طیف

است. شده ثابت بلوک استرپ بوت روش به طیف ال چ تاب برآوردگر خطای مربعات ین میان کاهش

�شود. نم انجام محسوس تغییر بعد به مقدار آن از اما
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متفاوت. بلوک�های طول ازای به ثابت بلوک استرپ بوت روش نسب خطای مربعات ین میان :۵ جدول

استرپ بوت نسب خطای مربعات ین میان بلوک طول

٠/٨٨٩٧٧۶٧ ١٠

٠/۵٣٩٠۶٧٧ ٢٠

٠/۵٠٧٩۵٩٢ ۵٠

روش از طیف ال چ تاب برآوردگر خطای کاهش در استرپ بوت رار ت تعداد تأثیر بررس برای

فرآیند طیف ال چ تاب ١ ل ش است. گرفته انجام شبیه�سازی مطالعه�ی نیز ثابت بلوک استرپ بوت

رار�های ت در ثابت بلوک استرپ بوت روش�های و داده�ها اصل براساس برآورد همراه به ١ مرتبه اتورگرسیو

�دهد. م نشان را مختلف

.ϕ١ = ٠/٨ و n = ۵٠٠ ثابت: بلوک استرپ بوت مختلف رار�های ت در طیف ال چ تاب برآورد :١ ل ش

تاب برآورد خطای کاهش در معناداری تأثیر رار ت تعداد که �گردد م مشخص نمودار این به توجه با

ندارد. طیف ال چ
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نتیجه�گیری و بحث ۵

به توجه با شد. پرداخته طیف ال چ تاب برآورد در استرپ بوت روش کارای ارزیاب به مقاله این در

تاب برآورد خطای توجه قابل طور به ثابت بلوک استرپ بوت روش که گردید مشخص شبیه�سازی نتای

�یابد. م افزایش نمونه حجم افزایش با کارای این داد. کاهش را طیف ال چ

روش در بلوک طول جمله از استرپ بوت روش�های مؤلفه�های صحی تعیین که گردید مشخص همچنین

باشد. داشته استرپ بوت کارای افزایش در مؤثری نقش �تواند م ثابت، بلوک استرپ بوت

برای هزینه�ای واق در و �باشد نم داده�ها از اضافه�تر اطالعات به نیاز استرپ بوت روش در آنجاکه از

روش از برآورد خطای کاهش برای طیف ال چ تاب برآورد در که داد پیشنهاد �توان م ندارد، محقق

گردد. استفاده استرپ بوت
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و ماتریسهمبست از استفاده با سهام بازار داده�های تحلیل
تصادف ماتریس�های تئوری

سعیدیان٣ مقداد بیات٢، ،روح�الله ١ محمدحسین ،باب نوروزی١ اندیشه

ایران قزوین، (ره)، خمین امام بین�الملل اه دانش ، فیزی ١گروه

ایران قزوین، (ره)، خمین امام� بین�الملل اه دانش اقتصاد، ٢گروه

ایران تهران، ، بهشت شهید اه دانش ، فیزی ٣گروه

تصادف ماتریس�های تئوری از استفاده با تهران بازار سهام قیمت همبست مطالعه، این در یده: چ

٢٠٠٠ از تهران بازار سهام قیمت روزه ی بازده از همبست ضرایب منظور این برای است. شده مطالعه

نتای گردید. مقایسه تصادف ماتریس با سهام همبست ماتریس آماری �های ویژگ و محاسبه ٢٠١۵ تا

هستند. (غیرهمبسته) منف همبسته رفتارهای از �تر رای مثبت همبسته رفتارهای �دهد م نشان آمده بدست

ماتریس انبوه بازه در ویژه مقادیر اکثر شد مشاهده و مطالعه نیز همبست ماتریس ویژه بردارهای و مقادیر

�دهد. م نشان را شده اندازه�گیری همبست ضرایب بودن تصادف از باالی درجه و �گیرند م قرار تصادف

داده. تحلیل سهام، بازار ، همبست ضرایب ، تصادف ماتریس کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

است. بوده محققین و سرمایه�گذاران دغدغه همواره سهام بازارهای جمله از سرمایه بازارهای شناخت

از مشخص میزان نظرگرفتن در با سود بیشترین آوردن بدست �شود م بورس وارد که سرمایه�گذاری هدف

برای بنابراین �گیرند. م کم حوزه این متخصصین از سرمایه�گذاران خصوص این در است. ریس

بسیار محققین برای سیستم�ها این ر دی طرف از است. ضروری بازار از کاف شناخت هدف، این تحقق

سیستم�ها این ماهیت ه بل سرمایه�گذاران، برای سهام سبد بهترین انتخاب جهت به فقط نه است، جالب
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شناخت دنبال به افراد این و است جذاب بسیار ران پژوهش برای آن در موجود �های پیچیدگ دلیل به

شده�اند حوزه این وارد نیز دانان فیزی گذشته دهه دو در �باشند. م سیستم�ها این پیش�بین و کار و ساز

اقتصادی سیستم�های ساختار ، فیزی در مسئله حل روش�های و مفاهیم از استفاده با �کنند م تالش و

و قوی بسیار ابزارهای از ی .(٢٠٠٠ استنل و نا (منت کنند درک را آن�ها ماهیت و کنند بررس را

اولین (RMT) تصادف ماتریس�های تئوری �باشد. م تصادف ماتریس�های تئوری ، فیزی در پرکاربرد

بعد دهه دو رفت. ن قرار ریاضیدانان توجه مورد اما شد، ظاهر آماری ریاضیات در ١٩٣٠ سال در بار

این شد. استفاده ین سن هسته�های انرژی ترازهای محاسبه و توصیف برای آن از تئوری، این پیدایش از

ترازهای توصیف برای هسته�ای فیزی در ١٩۵٠ سال در ران دی و متا دایسون، نر، وی توسط تئوری

پوترز ١٩٩٩ سال در .(٢٠٠٠ اران هم و (پلرو یافت توسعه و شد برده ار ب ین سن هسته�های انرژی

اران هم و (پوترز کرد مطرح را مال حوزه در تصادف ماتریس�های تئوری از استفاده ایده بار اولین

تئوری از استفاده با تهران بهادار اوراق بورس مطالعه نتای مقاله این ادامه در .(١٩٩٩ − ٢٠٠٠

است. شده ارائه تصادف ماتریس�های

تحقیق روشانجام و مطالعه مورد آماری جامعه ٢

مدت در شرکت ٣٩۴ شامل تهران بهادار اوراق بورس در سهام قیمت به مربوط داده�های مطالعه، این در

محاسبه سهام قیمت بازده است الزم �ها همبست �کردن کم برای است. گرفته قرار بررس مورد سال ١۵

و (پلرو کردیم محاسبه (١) فرمول از استفاده با را سهام بازار در سهام قیمت روزه ی بازده ما شود.

(کرونیس٢٠١۶). (٢٠٠٢ اران هم

Gi ≡ lnSi(t+△t)− lnSi(t) (١)

مختلف سهام قیمت که جای آن از است. t زمان در iام سهم قیمت Si(t) و سهام تعداد i = ١, · · · , N

است. شده محاسبه نرمال بازده دارند)، متفاوت معیار (انحراف �کنند م نوسان متفاوت سطوح در بازار

gi(t) ≡
Gi(t)− < Gi >

σi
(٢)

معیار انحراف σi ≡
√
< G٢

i > − < Gi >٢ ،t زمان در iام سهم نرمال بازده gi(t) (٢) معادله در

ماتریسهمبست Cijو همبست ضرایب ادامه در است. تحقیق دوره در زمان ین >میان ... > Giو
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است. شده محاسبه را C سهام

Cij ≡< gi(t)gj(t) > (٣)

�گیرد. م قرار −١ ≤ Cij ≤ ١ بازه در و است سهام بین همبست نوع و میزان نشان�دهنده Cij

مثبت و کامل همبست : Cij = ١

همبست وجود عدم : Cij = ٠

منف و کامل همبست : Cij = −١

و ویژه مقادیر ، همبست ضرایب آماری �های ویژگ مطالعه برای شرایط ، همبست ماتریس یل تش با

�شود. م فراهم تهران بهادار اوراق بورس سهام قیمت به مربوط همبست ماتریس ویژه بردارهای

سهام ماتریسهمبست آماری �های ویژگ ٣

ضرایبهمبست توزی تاب بررس ١.٣

ماتریس به مربوط P (Cij) مولفه�های توزی سهام، همبست ماتریس یل تش از پس گام اولین در

�دهد. م نشان را توزی این نمودار (١) ل ش گرفت. قرار بررس مورد ،C همبست

تهران بهادار اوراق بورس بازار همبست ضرایب توزی تاب :١ ل ش

تهران بازار سهام همبست ضرایب توزی تاب �شود، م مشاهده (١) ل ش نمودار در همان�طورکه

ین میان مقدار ی اطراف در است، نامتقارن توزی این است. یافته انحراف تصادف ماتریس به نسبت
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منف همبسته رفتارهای از �تر رای مثبت همبسته رفتارهای که دارد این بر داللت و است شده متمرکز مثبت

تصادف همبست ماتریس توزی تاب با همچنین P (Cij) ،(١) ل ش نمودار در است. (غیرهمبسته)

است. شده مقایسه L = ۵٧۵٢ طول با مستقل زمان Nسری = ٣٩۴ از شده ساخته Rij عناصر با R

ماتریس ضرایب توزی تاب اختالف است. صفر ین میان با گوس تاب ی P (Rij) که است واض

�شود. م دیده وضوح به تصادف همبست ماتریس و همبست

ویژه بردارهای مولفه�های و ویژه مقادیر توزی تاب بررس ٢.٣

، ماتریس نوشتار در پرداختیم. همبست ماتریس ویژه بردارهای و ویژه مقادیر مطالعه به ما بعدی گام در

:(٢٠٠٠ اران هم و (پلرو �شود م داده نمایش زیر صورت به همبست ماتریس

C =
١
L
GGT (۴)

عناصر با N × Lماتریس ی G و همبست ماتریس C

G ماتریس ترانهاده GT �باشد. م {gim ≡ gi(m▽ t); i = ١, · · · , N ;m = ٠, · · · , L − ١}

است. زیر صورت به C ماتریس با با متناطر تصادف همبست ماتریس است.

R =
١
L
AAT (۵)

مستقل تصادف عنصر L زمان سری هر است. زمان Nسری Nشامل ×Lماتریس ی A به�طوری�که

ساختار به توجه با است. A ماتریس ترانهاده AT و دارد ی واریانس و صفر ین میان با (ناهمبسته)

�باشد. م چندمتغیره آمار در ویشارت های ماتریس نام به ماتریس�ها از گونه�ای به متعلق ماتریس این ،R

شناخته L→ ∞ و N → ∞ حد در ویژه به ،R مانند تصادف ماتریس�های آماری �های ویژگ به�طورکل

آن�ها ویژه مقادیر توزی تاب ، تصادف ماتریس�های از این�گونه شده شناخته �های ویژگ از ی است. شده

در Prm(λ) تصادف همبست ماتریس ویژه مقادیر توزی که داد نشان �توان م تحلیل صورت به است.

و (یوچ (٢٠١۶ (کرونیس است محاسبه قابل زیر رابطه با کنند میل �نهایت ب به N و L که صورت

:(٢٠١۵ اران هم و (کرنن (٢٠١۵ اران هم

Prm(λ) =
Q

٢π

√
(λ+ − λ)(λ− λ−)

λ
(۶)

Q ≡ L

N
L→ ∞; N → ∞ (٧)
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بازه در ویژه مقادیر از زیادی تعداد تهران. بهادار اوراق بورس بازار همبست ماتریس ویژه مقدارهای توزی تاب :٢ ل ش

�دهد. م نشان را تصادف ماتریس�های تئوری با محاسبات مطابقت و گرفته�اند قرار [λ−, λ+]

λ− ≤ λi ≤ λ+ بازه در λ و هستند Rماتریس ویژه مقادیر ترین کوچ و بزرگترین بترتیب λ− و λ+

�شوند: م حاصل زیر رابطه از λ− و λ+ �شود. م نامیده انبوه بازه بازه، این دارد، قرار

λ± = σ٢
(
١+

١
Q

± ٢
√

١
Q

)
(٨)

(٢) ل ش نمودار �باشد. م ی برابر باشد، نرمال�شده داده�ها �که حالت در و است معیار انحراف σ

روزه ی بازده نمودار این رسم برای �دهد. م نشان را همبست ماتریس ویژه مقدارهای توزی ون چ

(L = ۵٧۵٢) روز ۵٧۵٢ مدت در (N = ٣٩۴) تهران بورس بازار در موجود شرکت ٣٩۴ سهام

(٨) رابطه از استفاده با λ− و λ+ ،((٧) (رابطه Q = ۵٢٫١۴ حالت این در است. شده محاسبه

�شوند. م محاسبه

�گیرند م قرار [λ+, λ−] بازه در ویژه مقادیر از زیادی درصد که �شود م مالحظه (٣) ل ش نمودار در

�گیرند. م قرار انبوه بازه از خارج و یافته انحراف� ویژه مقادیر ترین کوچ و بزرگترین از عدد ٢٠ از کمتر و

λ+ = ١٫٩۴ از بزرگتر ٢۵برابر حدود و ساله پانزده دوره برای λ٣٩۴ = ۵٠ ویژه مقدار بزرگترین ویژه به

�باشد. م

انجام آزمون باید است صحی و Nمعتبر → ∞ و L→ ∞ برای اکیداً (۶) رابطه که جای آن از

محدود مقادیر دلیل به (٣) نمودار در ویژه مقادیر از تعدادی انحراف که گردد حاصل اطمینان و شود

٣٩۴ برای R =
١
L
AAT تصادف ماتریس ویژه مقادیر توزی راستا این در است. نشده ایجاد N و L
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ویشارت توزی تاب با تصادف همبست ماتریس ویژه مقادیر توزی تاب مطابقت نمودار :٣ ل ش

Prm(λ) ویژه مقادیر توزی برای RMT بین پیش با L = ۵٧۵٢ سان ی طول با مستقل زمان سری

�شود. م مشاهده (٣) نمودار در بررس این نتیجه و است شده مقایسه

آماری �های ویژگ در انحراف�ها که �کند م ایجاد را انتظار این تصادف حالت از ویژه مقادیر انحراف

ماتریس ویژه بردارهای مولفه�های توزی موضوع این بررس برای کند. پیدا نمود نیز متناظر ویژه بردارهای

.(٢٠٠٠− ٢٠٠٢ اران هم و (پلرو است شده مقایسه (٩) رابطه گوس توزی با C

ρrm(u) =
١√
٢π

exp(
−u٢

٢ ) (٩)

�شود. م مشاهده (۴) ل ش نمودار در بررس این نتای

تهران. بازار سهام همبست ماتریس ویژه بردارهای مولفه�های توزی :۴ ل ش
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قرار انبوه بازه داخل در که ویژه بردارهای از ی مولفه�های توزی a قسمت (۴) ل ش نمودار در

کامال گوس توزی تاب با مولفه�ها توزی که �شود م مشاهده نمودار این در است. شده داده نمایش دارد،

تاب برداشت؛ در سان ی نتای انبوه بازه داخل ویژه مقادیر سایر روی بر مشابه تحلیل دارد. مطابقت

مولفه�های توزی تاب اما دادند. نشان کامل تطابق گوس توزی با نیز ویژه بردارهای این مولفه�های توزی

از تصادف ماتریس انبوه بازه از انحراف�یافته ویژه مقادیر به مربوط همبست ماتریس از ویژه بردارهای

دو به شدن نزدی با است ٣٩٢ ویژه بردار به مربوط bقسمت (۴) نمودار شده�اند. منحرف گوس حالت

بردارهای مولفه�های توزی تاب نهایت در و �شود م کم ویژه بردارهای مولفه�های در انحراف انبوه بازه سر

ویژه بردار مولفه�های توزی dقسمت �شود. نم ظاهر انحراف هی دارند، قرار [λ+, λ−] بازه در که ویژه�ای

مالحظه�ای قابل انحراف نمودار این در �دهد. م نمایش را است ویژه مقدار بزرگترین با متناظر که ٣٩۴

و دارند مشارکت ویژه بردار این در بازار در موجود سهام اکثر گرفت نتیجه �توان م بنابراین �شود، م دیده

ویژه بردار این مولفه�های بیشتر که شد مشاهده همچنین گرفت. نظر در بازار اثر عنوان به را آن �توان م

نسبت بررس به ادامه در �باشد. م سمت ی به نمودار شدن کشیده دلیل واقعیت این و هستند هم�عالمت

پرداخته�ایم. وس مع مشارکت

وس نسبتمشارکتمع ٣.٣

RMT پیش�بین به نسبت آن عناصر توزی تاب انحراف باشد بیشتر λ+ از uk ویژه بردار فاصله هرچه

بردار در تصادف رفتار λ+ به شدن نزدی با که است واض �شود. م مشهودتر ( گوس توزی (تاب

محاسبه ویژه بردار ی بودن تصادف از انحراف درجه اندازه�گیری برای روش ی �شود. م بیشتر ویژه

این .(٢٠٠٧ سینها و (پن (٢٠٠۴ (متها �یاشد م ویژه بردار آن در موثر مولفه�های تعداد (تخمین)

IPR است. شده استخراج اندرسون موقیعت�یاب نظریه از که دارد نام وس مع مشارکت نسبت روش

�شود: م محاسبه زیر صورت به و است uk بردار ویژه مولفه�های چهارم گشتاور جم

Ik ≡
N∑
l=١

(ukl )
۴ (١٠)

مولفه�های ukl �دهد. م نشان را ویژه بردار در بزرگ مولفه�های اهمیت رابطه این در چهارم گشتاور وجود

�شود م واضحتر حدی حالت دو بررس با Ik مفهوم �باشد. م l = ١, · · · , N و هستند uk ویژه بردار

:(٢٠٠۴ اران هم و (شریف (٢٠٠۴ (متها
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تمام که است معن بدین �باشد، م Ik =
١
N

است ١√
N

آن های مولفه همه که برداری برای .١

هستند. موثر آن در uk ویژه بردار مولفه�های

در �آید. م بدست Ik = ١ است صفر آن مولفه�های بقیه و دارد ی مولفه ی که برداری برای .٢

است. اثرگذار ویژه بردار در مولفه�ها از ی فقط حالت این

دارند ویژه بردار آن در مالحظه�ای قابل مشارکت که ویژه بردار ی مولفه�های تعداد وارون IPR بنابراین

و تهران بازار سهام همبست ماتریس برای وس مع مشارکت نسبت (۵) ل ش نمودار �دهد. م نشان را

برای شده محاسبه Ik با (λ− < λi < λ+) بازه در کمیت این �دهد. م نمایش را تصادف ماتریس

ماتریسهمبست وس مع مشارکت نسبت . تصادف ماتریس و تهران بازار سهام ماتریسهمبست IPR مقایسه نمودار :۵ ل ش

دارد. مطابقت تصادف همبست ماتریس برای کمیت این نمودار با (λ− < λi < λ+) بازه در سهام

حالت به نسبت مالحظه�ای قابل انحراف ویژه مقدار طیف لبه�های در اما دارد. مطابقت ، تصادف ماتریس

و است ٢٨٠ حدود ویژه مقدار بزرگترین برای وس مع مشارکت نسبت وارون �شود. م مشاهده تصادف

مقادیر سایر برای ١/Ik دارند. مشارکت مقدار ویژه این در بازار در موجود سهام اکثر که است این مؤید

مقادیر این در سهام از تعدادی که است ته ن این ر بیان و است < I > از بزرگتر نیز یافته انحراف ویژه

دارند. مشارکت ویژه
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نتیجه�گیری و بحث

اوراق بورس در موجود سهام همبست تصادف ماتریس�های تئوری از استفاده با شد تالش مطالعه این در

ماتریس با آن آماری �های ویژگ سپس و شد ساخته سهام همبست ماتریس ابتدا شود. بررس تهران بهادار

است نامتقارن توزی ی همبست ضرایب توزی آمده بدست نتای به توجه با گردید. مقایسه تصادف

مثبت همبسته رفتارهای این�که بر دارد داللت و است شده متمرکز مثبت ین میان مقدار ی اطراف در و

بررس مورد ویژه مقادیر آماری �های ویژگ ادامه در است. (غیرهمبسته) منف همبسته رفتارهای از �تر رای

مقادیر این دارند، قرار تصادف ماتریس انبوه بازه در ویژه مقادیر از زیادی درصد شد مشاهده و گرفت قرار

که �گیرند م قرار بازه این از خارج ویژه مقادیر از محدودی تعداد و �شوند م شناخته نویز عنوان به ویژه

در موجود نویز و اطالعات �توان م روش این از استفاده با بنابراین �روند. م شمار به سیستم اطالعات

مولفه�های کردیم. بررس را ویژه بردارهای مولفه�های توزی ون چ همچنین ما کرد. جدا را بازار

بازه از خارج مولفه�های توزی اما دارند گوس توزی انبوه بازه داخل ویژه مقادیر با متناظر ویژه بردارهای

مشارکت نسبت روش از استفاده با عالوه به دارند. گوس توزی به نسبت مالحظه�ای قابل انحراف انبوه

بررس این زد، تخمین را یافته انحراف ویژه بردارهای در مشارکت�کننده شرکت�های تعداد �توان م وس مع

بردار این در بازار در موجود شرکت�های بیشتر که داد نشان یافته انحراف ویژه بردار بزرگترین روی بر

قرار تاثیر تحت را سهام تمام که عموم اثر ی عنوان به ویژه بردار این بنابراین دارند؛ مشارکت ویژه

موجود سهام تمام پاس اثر، این ر دی بیان به �شود. م شناخته بازار اثر عنوان به و گرفته نظر در �دهد م

از بهره�گیری و مختلف علوم متخصصین کم با داد نشان مطالعه این �باشد. م محرک�ها به بازار در

بود. خواهد ان�پذیر ام بازار کارا شرایط به دستیاب ان ام رشته�ای بین دانش
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——————————————————————————

چندک�های و آنتروپ ماکزیمم با گسسته احتمال تواب برآورد
مشخص

طیب جواد وروش، نی زهره

ایران بیرجند، بیرجند، صنعت اه دانش آمار، گروه

چندک�های مقادیر دانستن با آنتروپ ماکزیمم با احتمال توزی تواب آورد بر مقاله این هدف یده: چ

با سپس �کنیم. م فرمول�بندی غیرخط بهینه�سازی مسأله�ی ی صورت به را مسأله ابتدا است. آن�ها

نهایت در �کنیم. م تبدیل غیرخط معادالت اه دست ی به را مسأله الگرانژ ضرایب روش از استفاده

مسأله�ی ی حل به نیاز رار ت هر در روش� این �کنیم. م پیشنهاد اه دست این حل برای آزاد�سازی روش ی

را پیشنهادی روش� صحت و رد عمل ، محاسبات آزمایش چندین از استفاده با دارد. خط برنامه�ریزی

�کنیم. م بررس

برنامه�ریزی الگرانژ، ضرایب ، غیر�خط سازی بهینه ، آنتروپ ماکزیمم مسأله چندک، کلیدی: واژه�های

. �خط

مقدمه ١

شرایط تحت که است احتمال توزی برآورد هدف که �شود م استفاده مواردی در آنتروپ ماکزیمم اصل

تصادف متغیر برای (١٩۴٨) شانون توسط بار اولین آنتروپ باشد. داشته را آنتروپ مقدار بیشترین مسأله

صورت به pi متناظر احتمالهای و S = {x١, x٢, x٣, . . . , xn} نمونه فضای با X

H(X) = −
∑
i

pilogpi.
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با مجهول احتمال تاب دنبال به آن در که شد مطرح ای مسأله تعریف این اساس بر بعدها شد. تعریف

ماکزیمم مسأله به که مسأله بود.این شده داده آن از شرایط فقط که یودند قطعیت عدم مقدار بیشترین

است زیر صورت به یافت شهرت انتروپ

max H(X)

s.t.
∑n
i=١ pi = ١,∑n
i=١ pigj(xi) = βj j = ١,٢, . . . , n,

pi ≥ ٠, i = ١,٢, . . . , n.

(١)

اند. حقیق توابع gj و معلوم حقیق اعداد βjها که

برای بنابراین Rاست. Rnبه فضای از متغیره چند تاب ی حقیقت در تصادف متغیر ی آنتروپ

که شود گرفته جزئ مشتق piها یعن آن متغیرهای به نسیت آنتروپ تاب از ابتدا باید آن کردن ماکزیمم

که آنجا از برسیم. pi مقدار n آوردن دست به برای معادله n به مشتقات این دادن قرار صفر مساوی با

خواهد تاب ماکزیمم همان آمده دست به جواب (٢٠٠۶ توماس و است(کاور محدب تاب ی آنتروپ

کردن ماکزیمم دنبال به ما بنابراین کنند. صدق نیز (٧) شرایط در باید piها شد گفته آنچه بر عالوه بود.

ابتدا کنیم. م استفاده الگرانژ ضرایب روش از هدف این به رسیدن برای هستیم. آنتروپ تاب مشروط

دهیم م قرار

L(p, λ) = −
n∑
i=١

pilogpi + λ٠

n∑
i=١

pi +
k∑
j=١

λj
∑
i

pirj(xi). (٢)

اه دست باید −
∑
i pilogpi تاب کردن مینیمم عبارت به یا آنتروپ تاب کردن ماکزیمم برای حال

کنیم حل را زیر معادالت

∂L(p, λ)

∂pi
= ٠, i = ١,٢, ..., n, (٣)

و

∂L(p, λ)

∂λj
= ٠ j = ٠,١,٢, ..., k. (۴)
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مشخص را آنتروپ ماکزیمم توزی �توان م ها محدودیت اعمال همچنین و فوق معادالت حل با حال

سع مقاله این در نیست. ای ساده کار آنها بودن خط غیر روند به توجه با معادالت این حل البته کرد.

گردد. حل و بازنویس انتروپ ماکزیمم مسآله چندکها مقادیر بودن معلوم با شده

ماکزیمم از استفاده با خاص شرایط تحت را اریب حداقل با احتمال توزی (١٩۵٧) جینز بار اولین

سالهای در دادند. قرار بررس مورد را مسأله این بسیاری افراد ادامه در آورد. به�دست شانون آنتروپ

است. پرداخته آنتروپ ماکزیمم روش تعمیم و کاربردها �ها، ویژگ بررس به زوگرافوس(٢٠٠٨) اخیر

استفاده باورمندی� نظریه در روش این از ( ٢٠١٢ ) اران هم و پاینده و ( ١٩٩٩ ) الندزمن همچنین

از استفاده با را توزیعها بندی مدل (٢٠١۴ ) وپاپانیا ساچالس و ( ٢٠٠٠) مرگل و کرواوی کردند.

اند. داده قرار بررس مورد را پیوسته احتمال تواب افراد این اکثر کردند. بررس آنتروپ ماکزیمم روش

درمورد اند. کرده وارد را انتروپ ماکزیمم مفهوم (٢٠١۶) اران هم و دای اعتماد قابلیت مباحث در

زنجیرهای در خصوص به نیز تصادف فرآیندهای مبحث در گسسته، احتمال تواب انتروچ ماکزیمم

(٢٠١۵) اران هم و کلیامووی ادامه در و بیان را آنتروپ ماکزیمم مفهوم (٢٠٠٩) اری مارکف،

است. پرداخته موضوع همین به نیز (٢٠١۵) باست کردند. کاملتر را وی کارهای

م آن ریاض بندی فرمول و مسئله تعریف به دو بخش در است. بخش سه بر مشتمل مقاله این

کم به ری دی رزش ارائه با سه بخش در است، الگرانژ ضرایب از استفاده معمول حل روش پردازیم.

است. شده حل و بررس انتروپ ماکزیمم مسئله ، خط غیر سازی بهینه مسائل حل

مسأله فرمول�بندی تعریفو ٢

ازای به آن در که است مفروض S = {x١, x٢, x٣, . . . , xn} نمونه فضای Xبا گسسته تصادف متغیر

Pr(X = xi) = pi احتمال تواب است. برقرار xi < xi+١ نامساوی i = ١,٢, . . . , n − ١ هر

همانند شده، تعیین پیش از اطالعات برخ که طوری به یافت تصادف متغیر این برای �توان م را متفاوت

متغیر احتمال تاب �خواهیم م مقاله این در باشد. داشته را چندکها گشتاورها، ر دی واریانس، ین، میان

همه�ی بین در است. مشخص آن چندک�های مقادیر که � صورت در کنیم برآورد را X گسسته تصادف

باشد. داشته را آنتروپ مقدار بیشترین که �کنیم م اختیار را احتمال تاب خاصیت، این با �های توزی

جواب قطعا و داشت خواهد را قطعیت عدم بیشترین ن مم احتمال تواب تمام بین در تاب این زیرا
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برای αi کنید فرض مسأله دقیق فرمول�بندی برای بود. خواهد دارا تاب این از بیشتر قطعیت واقع

که طوری به باشد r مرتبه چندک امین i ، i = ١,٢, . . . , r − ١

α١ < α٢ < . . . < αr−١.

دارد. قرار [xij , xij+١) بازه�ی در αj مقدار j ∈ {١, . . . , r − ١} هر ازای به که فرض�کنید همچنین

مشخص چندک�های و آنتروپ ماکزیمم روش با احتمال، تاب عنوان به را ها pi برآورد مسأله�ی �توان م پس

کرد. فرمول�بندی زیر صورت به αj

max z = −
n∑
i=١

pi log pi (۵آ)

s.t.

n∑
i=١

pi = ١, (۵ب)

ij∑
i=١

pi +
(αj − xij )

(xij+١ − xij )
pij+١ =

j

r
, j = ١,٢, ..., r − ١, (۵ج)

pi ≥ ٠, i = ١,٢, . . . , n. (۵د)

کالس در بنابراین، است. خط اهداف و خط غیر هدف تاب با بهینه�سازی مسأله�ی ی مسأله این

به هدف تاب از منف حذف به را مسأله این �توان م �گیرد. م جای مقید غیرخط بهینه�سازی مسایل

را pi ≤ ١ شرط مسأله این در که است توجه قابل گرفت. نظر در مینیمم�سازی مسأله�ی ی صورت

�شود. م تضمین� (۵د) و (۵ب) محدودیت�های وسیله�ی به شرط این زیرا کرده�ایم حذف

روشپیشنهادی ٣

ی داریم. خط غیر بهینه�سازی �های نی ت از استفاده به نیاز (۵) مسأله�ی بهینه�ی جواب� یافتن برای

الگرانژ ضرایب روش �رود، م کار به مقید بهینه�سازی مسایل حل برای که �های نی ت محبوب�ترین از

مسأله و �شوند م افزوده� هدف تاب به ضرایب گرفتن نظر در با مسأله محدودیت�های روش این در است.

جدید تاب جزی مشتقات دادن قرار با سپس �گردد. م نامقید غیرخط بهینه�سازی مسأله�ی ی به تبدیل

این از استفاده با بخش این در �شود. م یافت ( موضع اکسترمم عنوان (به بحران نقطه�ی ی صفر برابر

برنامه�ریزی مبنای بر روش ی سپس �کنیم. م خط غیر اه دست ی به تبدیل را (۵) مسأله�ی نی ت

�کنیم. م پیشنهاد اه دست حل برای خط
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(۵د) بودن � نامنف شرط الگرانژ تاب ساخت برای یرید. ب نظر در را (۵) مسأله�ی از دلخواه نمونه�ی ی

زیر صورت به متناظر الگرانژ تاب شد. خواهد اضافه مسأله به بعدا شرط این چند هر �گیریم نم نظر در را

است:

L(p, λ) =
n∑
i=١

pi log pi+
r−١∑
j=١

λj(

ij∑
i=١

pi+
αj − xij
xij+١ − xij

pij+١−
j

r
)+λr(

n∑
i=١

pi−١) (۶)

کند. مینیمم را L(p, λ) تاب که بیابیم نامنف جواب ی است کاف (۵) مسأله�ی حل جای به بنابراین

موضع مینیمم هر رو، این از است محدب تاب ی L(p, λ) تاب که است ضروری ته ن این به توجه

از بحران نقطه ی است کاف تاب این موضع مینیمم یافتن برای بود. خواهد سراسری مینیمم ی آن

بیابیم: زیر اه دست برای نامنف جواب ی ر، دی بیان به کنیم. مشخص را تاب

∂L(p, λ)

∂pi
= ٠ i = ١, . . . , n,

∂L(p, λ)

∂λj
= ٠ j = ١, . . . , r.

داریم: معادالت این در (۶) زاری جای با

log pi + ١+ aTi λ = ٠ i = ١,٢, . . . , n, (٧آ)

s.t.
n∑
i=١

pi = ١, (٧ب)

ij∑
i=١

pi +
(αj − xij )

(xij+١ − xij )
pij+١ =

j

r
, j = ١,٢, ..., r − ١, (٧ج)

بیان به است. (۵) مسأله�ی ضرایب ماتریس iام ستون ai از منظور و λ = [λ١, . . . , λr]T آن در که

برابر بردار این ام j درایه آن�گاه ،i = ij٠ اگر تر، دقیق

aji =


٠ j ∈ {١,٢, . . . , j٠},
(αj−xij

)

(xij+١−xij
) j = j٠ + ١,

١ j ∈ {j٠ + ٢, . . . , r},

برابر ai بردار jام درایه�ی آن�گاه باشد، ij٠ < i < ij١+٠ اگر که حال در است.

aji =

 ٠ j ∈ {١,٢, . . . , j٠},

١ j ∈ {j٠ + ١, . . . , r},
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است.

حل برای هستند. خط غیر log pi شدن ظاهر دلیل به (٧آ) معادالت فقط (٧) معادالت اه دست در

برآوردی که p(k) بردار ی kام مرحله�ی در که �کنیم م پیشنهاد را راری ت رویه�ی ی ما اه دست این

در که کنید فرض �شود. م شروع p٠ آغازین جواب ی از محاسبات روند �آید. م دست به است p از

�گردد: م حل زیر مسأله�ی kام رار ت در یافته�ایم. را p(k−١) مقدار kام − ١ رار ت

min w =
n∑
i=١

|p(k−١)
i qi − (log p

(k−١)
i )pi| (٨آ)

s.t. qi + ١+ aTi λ = ٠ i = ١,٢, . . . , n, (٨ب)
n∑
i=١

pi = ١, (٨ج)

ij∑
i=١

pi +
(αj − xij )

(xij+١ − xij )
pij+١ =

j

r
, j = ١,٢, ..., r − ١, (٨د)

pi ≥ ٠. (٨ه�)

متغیر log(pi) جای به که تفاوت این با است (٧) معادالت اه دست همان (٨ب-٨د) محدودیت�های

افزوده مسأله به piها بودن نامنف تضمین برای (٨ه) محدودیت همچنین است. شده زین جای qi جدید

کمترین q∗ بردار که طوری به است λ∗ و q∗ ،p∗ بردارهای کردن پیدا هدف مسأله این در است. شده

از مناسب برآورد q∗i بنابراین، باشد. داشته قبل رار ت از حاصل p∗ مقادیر اریتم ل تا را ن مم فاصله�ی

�شود. م آغاز kام + ١ رار ت p(k+١) = p∗ دادن قرار با مسأله حل از پس است. log(pi)

w∗ = هدف٠ تاب مقدار با λ∗ و q∗ ،p∗ بهینه�ی جواب ی دارای (٨) مسأله�ی اگر .١.٣ قضیه�ی

بود. خواهند (٧) اه دست برای جواب ی λ∗ و p∗ بردارهای آن�گاه باشد،

و q∗i = log(p
(k−١)
i ) ،i = ١,٢, . . . , n هر ازای به که �کند م تضمین w∗ = ٠ تساوی برهان.

□ �باشد. م (٧) اه دست از جواب ی p∗ و λ∗ بنابراین . p∗i = p(k−١)

با �توان م اما �آید. م حساب به خط غیر بهینه�سازی مسأله�ی ی (٨) مسأله�ی مطلق، قدر وجود دلیل به

صدق x+i − x−i = p
(k−١)
i qi − (log p

(k−١)
i )pi تساوی در که x+i و x−i نامنف متغیرهای تعریف

راس بهینه�ی جواب�های در همواره زیرا کرد تبدیل خط برنامه�ریزی مسأله�ی ی به را مسأله �کنند م

خط برنامه�ریزی مسأله�ی به (٨) مسأله نی ت این از استفاده با ناصفرند. متغیر دو این از ی حداکثر
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�شود. م تبدیل زیر

min w =

n∑
i=١

x−i + x+i (٩آ)

x+i − x−i = p
(k−١)
i qi − (log p

(k−١)
i )pi (٩ب)

s.t. qi + ١+ aTi λ = ٠ i = ١,٢, . . . , n, (٩ج)
n∑
i=١

pi = ١, (٩د)

ij∑
i=١

pi +
(αj − xij )

(xij+١ − xij )
pij+١ =

j

r
, j = ١,٢, ..., r − ١, (٩ه�)

pi, x
−
i , x

+
i ≥ ٠ i = ١,٢, . . . , n. (٩و)

مسایل از کالس این که است این خط برنامه�ریزی مسأله�ی ی به خط غیر بهینه�سازی مسأله تبدیل دلیل

کرد. حل س) سیمپل روش (مانند دقیق روش�های به �توان م را

p(٠) اولیه جواب ی از روش این دهیم. شرح کامل طور به را خود پیشنهادی روش که آماده�ایم اکنون

مقدار هر ازای به سپس شود. حاصل (٩د-٩و) خط معادالت حل از �تواند م جواب این �کند. م آغاز

جواب از تقریب کدام هر که �شود م ساخته {p(k)} دنباله�ی و شده حل (٩) مسأله k = ١,٢,٣, . . .

است. ( ۵) مسأله�ی

محاسبات نتای ١.٣

نشان را ما پیشنهادی روش صحت و کارای که �پردازیم م محاسبات آزمایش چند انجام به بخش این در

اجرا ١٠ ویندوز عامل سیستم و رم ابایت گی ٨ با هسته�ای ۴ رایانه ی روی بر آزمایشات تمام دهد.

است. شده گرفته کم ٢٠١۵b نسخه متلب نرم�افزار از آزمایشات انجام برای �شود. م

به شرط اولین است. شده ذکر رارها ت برای توقف شرط دو پیشنهادی روش در محاسبات انجام برای

روند باشد، صفر به نزدی کاف اندازه به مسأله هدف تاب مقدار اگر یعن است z > ١٠−١٠ صورت

مسأله رارهای ت تعداد حداکثر تعیین توقف شرط دومین ببینید. را (١.٣ (قضیه �گردد م متوقف حل

پیش روش که است شده استفاده linprog دستور از خط برنامه�ریزی مسایل حل برای است. ۵ برابر

خط غیر سازی بهینه نی ت ی با را خود پیشنهادی روش است. درون نقطه روش نوع ی آن، فرض

۵۱۹



.r متغیر مقدار و n = ١٠٠ ثابت مقدار اساس بر روش�ها رد عمل نمودارهای :١ ل ش

روش، این کرده�ایم. مقایسه �شود م اجرا (۵) مسأله�ی بر مستقیم طور به که ( درون نقطه روش نام (به

غیر بهینه�سازی مسایل حل برای که است fmincon دستور در فرض پیش صورت به استفاده مورد روش

زمان�های بتوان که است این درون نقطه �های نی ت از همزمان استفاده�ی دلیل �رود. م کار به خط

کرد. مقایسه هم با را اجرا

به نواخت ی توزی وسیله�ی به داده�ها سایر و است شده داده r و n پارامترهای فقط آزمایشات انجام در

شده�اند: انتخاب [٠, n] بازه�ی از تصادف طور

xi ∼ U(٠, n) i = ١, . . . n,

αj ∼ U(٠, n) j = ١, . . . , r.

دو است. شده گزارش آنتروپ مقدار و اجرا زمان ین میان و شده رار ت مرتبه ده آزمایشات تمام

�بینید، م ١ ل ش در را آن نتای که آزمایش اولین در است. شده انجام مقایسه برای آزمایش نوع

است متغیر چندک�ها تعداد و است شده فرض n = ١٠٠ برابر و ثابت نمونه فضای اعضای تعداد

و ثابت چندک�ها تعداد �بینید، م ٢ ل ش در را آن نتای که دوم آزمایش در .(r = ٣,۴, . . . ,١٠)

صورت به نمونه فضای اعضای تعداد و است شده گرفته نظر در ۴ برابر

n = ۵٠,٧۵,١٠٠,١٢۵,١۵٠,١٧۵,٢٠٠
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.n متغیر مقدار و r = ۴ ثابت مقدار اساس بر روش�ها رد عمل نمودارهای :٢ ل ش

از بهتر پیشنهادی روش اجرای زمان که �شود م مشخص آمده دست به نتای به توجه با �کند. م تغییر

نسبتا دقت همچنین و کنیم حل غیرخط �های نی ت با مستقیم طور به را مسأله بخواهیم که است حالت

دارد. آنتروپ ماکزیمم با احتمال تاب ی برآورد برای را خوب
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——————————————————————————

تقاضای تحت تامین زنجیره ی در شالق اثر فرایند بررس
پیش�بین گوناگون روش�های (AR(1))و اتورگرسیو

٣ لوی ه هت یوسف علیرضا عباسمرادی٢، زاده١، هادی رضا

ایران تهران، ایران، آمار کارشناسمرکز ١

ایران تهران، ایران، آمار ده پژوهش کارشنای ٢

ایران تهران، انرژی، آموزشعال کارشناسموسسه ٣

حرکت تأمین زنجیره باالی سمت به چه هر تقاضا تغییر�پذیری که است فرایندی شالق اثر یده: چ

در �رود. م بشمار تامین زنجیره مدیریت در اساس و مهم موضوعات از ی و �یابد م افزایش �کنیم م

ه حالی در فروش، خرده ی و کننده تأمین ی شامل ، سطح دو تأمین زنجیره ی در مقاله، این

ذخیره�سازی برای فروش خرده و �کند م پیروی (AR(1)) اول مرتبه اتورگرسیو فرایند ی از تقاضا فرایند

از است. شده پرداخته شالق اثر اندازه بررس به �کند، م استفاده پایه ذخیره مش خط از خود موجودی

حداقل ین میان و نمای هموارساز متحرک، ین میان روش�های یعن ،� پیش�بین برای استاندارد روش سه

است. شده مقایسه هم با ها روش این و استفاده خطا، مربعات

توان�های حداقل ین میان ، نمای هموارساز متحرک، ین میان رگرسیو، اتور ، شالق اثر واژه�هایکلیدی:

خطا دوم

.

مقدمه ١

ترین بهینه� در تأمین زنجیره با مرتبط عملیات کنترل و اجرا برنامه�ریزی، فرآیند ١ تأمین زنجیره مدیریت

موجودی اولیه، مواد ذخیره و �ها جابجای تمام برگیرنده در تأمین زنجیره مدیریت است. ن مم حالت

Management Chain Supply١
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در مستقل عناصر از ی هر باشد. � م پایان نقطه تا شروع نقطه از شده تمام محصول و کار حین در

رسان حداقل به در تالش کاال کننده تأمین و کننده تولید انبار، فروش، خرده مشتری، شامل تأمین زنجیره

مختلف علل حال، این با دارند. هزینه حداقل با مشتری درخواست با مواجهه در پایدار موجودی سط

پیش تغییرات .((٢٠١٢) ل و (چو شوند تأمین زنجیره ی در ثبات ب و نوسان منشاء توانند م

و (ل شود تامین زنجیره در پیچیده نوسانات باعث تواند م که است عوامل جمله از تقاضا نشده بین

زنجیره در شده مشاهده رفتارهای مهمترین از ی .((٢٠٠۴) اران هم و چتفيلد و (١٩٩٧) اران هم

که چیزی آن از سفارشات، که است موضوع این ر بیان شالق اثر است. (( شالق اثر ((فرآیند تامین

در شدت به و پیاپ طور به انحراف این است. بیشتری تغییرات دارای شود، م فروخته خریداران به

تغییری شود. م تقویت گونه موج صورت به انحرافات و یابد م افزایش زنجیره باالی سمت به حرکت

م نشان را خود کارخانه از شده داده سفارش در برابر، چند صورت به مشتری حقیق تقاضای در کوچ

بین پیش قبیل: از آورد ارمغان به را تأمین زنجیره ی برای شدیدی الت مش تواند م شالق اثر دهد.

ناش کاری اضافه های هزینه و اضاف عملیات های هزینه خام، مواد کمبود یا و فزون تقاضا، نادرست

،(١٩٩٧) اران هم و (ل مال جریان ماندگ عقب و باال سازی ذخیره های هزینه یا و زیاد تولید از

سال در تحقیقات به شد انجام شالق اثر زمینه در که های فعالیت اولین .((١٩٩٨) اران هم و چن

در ارش ن به سالیان این ط در مختلف نویسندگان توسط که مقاالت از بسیاری گردد. م باز ١٩۵٨

تقاضاست. و سفارش فرآیندهای سازی شبیه برای زمان سری گوناگون های مدل استفاده از حاک آمده

را AR(١) سفارش ی و زنجیره سط دو با تأمین زنجیره از ساده مدل (١٩٩٧)در اران هم و ل

خرده های سفارش واریانس نسبت صورت به را شالق اثر (٢٠٠٠) اران هم و چن نمودند. بررس

(٢٠٠٠) اران هم و چن کردند. تعریف است مواجه آن با فروش خرده که تقاضای واریانس به فروش

اثرات و متحرک ین میان و نمای سازی هموار روش دو تأثیر مقایسه و بررس به جداگانه تحقیق دو در

ش و سیائو اند. پرداخته تأمین زنجیره در شالق اثر بر سفارش تدارک زمان و تقاضا بین پیش عامل دو

و شالق اثر ARIMA(٠,١, q) تقاضای تحت شالق اثر ای مرحله دو تامین زنجیره برای (٢٠٠۶)

استفاده با (٢٠٠۶) دیسن و گالمن کردند. مطالعه را آن کاهش در اطالعات گذاری اشتراک به ارزش

به (٢٠٠٧) لون کردند. مطالعه را ٢ (R,S) یا پایه ذخیره مش خط ی حالت فضای نی ت از

خواهد پرداخته آن به کامل طور به پنجم بخش در که است انبار بازپرسازی و موجودی مدیریت بر مش خط نوع ی این ٢

شد.
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توسط و پرداخت AR(١) مدل از استفاده با ای رده دو تأمین زنجیره ی در شالق اثر گیری اندازه

تاثير بررس به (٢٠٠٨) اران هم و بايراكتار شد. داده بسط AR(p) مدل با (٢٠٠٧) فین و لون

و دوک اند. پرداخته ترونيك ال تامين زنجيره مديريت در چرم شالق اثر بر نماي هموارسازي روش

ذخیره ای پایه سیاست ی و ای مرحله دو تامین زنجیره ی برای شالق اثر (٢٠٠٨)کمیت اران هم

شالق اثر (٢٠١٢) ل و چو کردند. مطالعه ARMA(١,١) مدل طریق از تقاضا بین پیش و موجودی

کردند. بررس SARMA(١,٠)× (٠,١) تقاضای تحت ای مرحله دو فصل تامین زنجیره در چرم

های روش استاندارد، بين پيش روش سه تأثير داریم قصد سازی شبیه از استفاده با مقاله این در

را و ، (MMSE) خطا مربعات حداقل ین میان و (ES) نمای هموارساز ، (MA) متحرك ين ميان

ی از تقاضا ه حالی در (R,S) بازپرسازی تحت ای مرحله دو تأمین زنجیره ی شالق اثر فرآیند در

کنیم. مقایسه ر دی ی با را کند م پیروی AR(١) فرآیند

ای مرحله دو تامین زنجیره ی موجودی مدل سازی شبیه ٢

در کند. م بررس را کننده تأمین ی و فروش خرده ی با ای مرحله دو تأمین زنجیره مطالعه، این

م ارجاع فروشنده به را سفارشات و مواجه مشتری تقاضای با فروش خرده ای مرحله دو تأمین زنجیره

خرده ، کل طور به کند. بین پیش را مشتری تقاضای باید فروش خرده سفارش، مقدار تعیین برای دهد.

این ی محاسبه برای را بین پیش های روش از برخ مشتری، تقاضای اطالعات ی مشاهده با فروش

کنند م مشاهده را فروش خرده تقاضای کنندگان، تامین دوم، مرحله در گیرد. م ار ب ها بین پیش

که است معن بدان چرم شالق اثر شرایط، این تحت سازند. م پر باز را فروش خرده سفارشات و

توسط شده مشاهده مشتری تقاضای با توجه قابل میزان به فروش خرده توسط شده داده قرار سفارشات

.((١٩٩٧) اران هم و باشد(ل متفاوت فروش خرده

d̂t ، t دوره در مشتری تقاضای مقدار dt گیرند: م قرار استفاده مورد مقاله این در زیر نمادهای

ضریب ϕ ، t دوره در موجودی ذخیره Stسط ، t دوره در سفارش qtمقدار ، dt بین پیش مقدار

پذیر جم ین میان µd ، مدل پذیر جم ثابت δ ، t دوره در بین پیش خطا εt ، اول مرتبه اتورگرسیو

کل تقاضای که تقاضا، تدارک زمان dLt ، سفارش تدارک زمان L ، تقاضا مقادیر واریانس σ٢d ، فرآیند

آت های دوره از بیش فروش خرده که تقاضا تدارک زمان بین پیش d̂Lt ، است t+L+١ تا t از دوره
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است. t دوره در تقاضا تدارک زمان بین پیش خطای استاندارد انحراف σ̂Lt و شد خواهد مواجه L

است. (AR) اتورگرسیو فرآیند دارای خاص محصول ی برای فروش خرده از تقاضا کنید فرض

AR(١) تقاضای ی است. مفید بسیار تولید فرآیند و موجودی مورد در مسائل با مواجهه در AR مدل

شود: م تعریف زیر صورت به

dt = δ + ϕdt−١ + εt (١)

مبدأ از عرض δ ، رگرسیو اتو مولفه ϕ و دهد م نشان را t دوره در مشتری تقاضای مقدار dt آن در که

باشد. م σ٢ ثابت واریانس و صفر ین میان با نرمال توزی دارای خالص اغتشاش فرآیند ی εt و فرایند

و µd = δ
١−ϕ برابر ترتیب فرایندبه واریانس و ین میان ماناست. |ϕ < ١| فرض تحت فوق فرآیند و

باشد. م σ٢d = ١
١−ϕ٢σ

٢

تدارکتقاضا زمان بین پیش ٣

است: محاسبه قابل زیر رابطه از استفاده با تقاضا تدارک زمان ، قبل مطالعات اساس بر

dLt = dt + dt+١ + · · ·+ dt+L+١ =
L−١∑
i=٠

dt+i (٢)

بود: خواهد زیر صورت به تقاضا تدارک زمان بین پیش باشد، tام دوره در dt بین پیش d̂t اگر و

d̂Lt = d̂t + d̂t+١ + · · ·+ d̂t+L+١ =
L−١∑
i=٠

d̂t+i (٣)

MAروش از استفاده با تدارکتقاضا زمان بین پیش ١.٣

اگر کند. م بین پیش قبل دوره pاطالعات از استفاده با را t دوره تقاضای فروش خرده روش، این در

باشد، ψt−١ = {dt−١, dt−٢, · · · , d١} بصورت قبل دوره t− ١ در شده مشاهده تقاضای مجموعه

داریم: ما (٢٠٠٠) اران هم و چن کار اساس بر

d̂t+k|ψt−١ = d̂t|ψt−١ =
١
p

p∑
k=١

dt−k ⇒
L−١∑
k=٠

١
p

p∑
k=١

dt−k =
L

p

p∑
k=١

dt−k = Ld̂t (۴)
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ESروش از استفاده با تدارکتقاضا زمان بین پیش ٢.٣

پیش (ES) نمای ساز هموار بین پیش روش از استفاده با را تقاضا ین میان فروش خرده روش، این در

کند: م بین

d̂t+k|ψt−١ = d̂t|ψt−١ = αdt−١ + (١− α)d̂t+k|ψt−١ (۵)

:((٢٠٠۴) (ژان داشت خواهیم بازگشت معادله بسط با است. هموارساز ثابت ٠ < α ≤ ١ که

d̂t|ψt−١ =
L−١∑
k=٠

∞∑
k=٠

α(١− α)kdt−k = L
∞∑
k=٠

α(١− α)kdt−k = Ld̂t (۶)

MMSEروش از استفاده با تدارکتقاضا زمان بین پیش ٣.٣

م مینیمم را خطا مربعات ین میان که راه از استفاده با را t دوره در تقاضا فروشان خرده روش، این در

داریم: بنابراین کنند؛ م بین پیش کند

d̂(t+k) = E(dt+k|ψt−١) = (١+ ϕ+ ϕ٢ + · · ·+ ϕk)δ + ϕk+١dt−١

⇒ d̂(t+k) = δ(
∑L
k=٠ ϕ

k) + ϕL+١dt−١δ
١−ϕL+١

١−ϕ + ϕL+١dt−١

⇒ d̂(t+k) = µd(١− ϕL+١) + ϕL+١dt−١

⇒ d̂Lt =
∑L
k=٠ d̂t+k =

∑L−١
k=٠ µd(١− ϕk+١) + ϕk+١dt−١

⇒ d̂Lt = µd(L− ϕ(١−phiL)
١−ϕ ) + ϕ(١−ϕL)

١−ϕ dt−(٧)١

تدارکتقاضا زمان بین پیش خطای استاندارد انحراف ۴

پیش خطای استاندارد انحراف محاسبه (٢٠٠۴) ژان کار و (١٠) ،(٩) ،(٨) ،(٧) روابط اساس بر

بود: خواهد زیر صورت به مذکور بین پیش روش سه با (σ̂Lt ) تقاضا تدارک زمان بین

(σ̂Lt )
٢
MA = var(dLt − d̂Lt ) = var(dLt ) + var(d̂Lt )− ٢cov(dLt , d̂Lt ) =

σ٢d ([
L(١+ϕ)
١−ϕ ]− ٢ϕ(١−ϕL)

(١−ϕ)٢ +(Lϕ )
٢[L(١+ϕ)١−ϕ − ٢ϕ(١−ϕp)

(١−ϕ)٢ ]−٢(Lϕ )[
ϕ(١−ϕL)(١−ϕp)

١−ϕ٢ ])(٨)

(σ̂Lt )
٢
ES =
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σ٢d ([
L(١+ϕ)
١−ϕ ]−٢ϕ(١−ϕL)

(١−ϕ)٢ +(αL)٢( ١
α(٢−α) )(

١+(١−α)ϕ
١−(١−α)ϕ )−٢(αL)

ϕ−ϕL+١

(١−ϕ)(١−(١−α)ϕ) )(٩)

(σ̂Lt )
٢
MMSE =

σ٢

(١− ϕ)٢

L−١∑
k=٠

(١− ϕL−k)٢ =
σ١)٢+ ϕ)

(١− ϕ)٢

L∑
k=١

(١− ϕk)٢ (١٠)

سه هر در تقاضا تدارک زمان بین پیش خطای واریانس (١٣)؛ و (١٢) ،(١١) معادالت به توجه با

(σ̂Lt )
٢ = (σ̂Lt−١)

٢ نتیجه در ندارد، بست t یعن زمان پارامتر به روش

(مدیریتموجودی) انبار بازپرسازی مش خط ۵

R بررس فاصله طریق از سفارشات بازپرسازی برای زمان نقاط موجودی، سیاست یا مش خط این در

بازپرسازی Rهای دوره از ثابت زمان فواصل در که است ونه این موجودی مدیریت شد. خواهد تعیین

سیاست است بدیه برسد. Sهدف یا سفارش سط به موجودی موقعیت که گیرد م صورت مرتب بطور

ای دوره مرور در و t دوره سفارشدر مقدار بنابراین است. ای دوره مرور با سیاستموجودی ی ، (R,S)

بست (t−١) قبل دوره در پایه ذخیره سط و تقاضا میزان و t دوره در (S) پایه ذخیره سط میزان Rبه

مطابق و است qt = St−St−١+dt−١ برابر سفارش مقدار ،(R,S)سیاست به توجه با بنابراین، دارد.

است St = d̂Lt +zσ̂
L
t ، t دوره در پایه ذخیره سط زمینه این در گرفته صورت های پژوهش و مطالعات

خطای استاندارد انحراف و نظر مورد خدمات سط با برخورد در شده انتخاب نرمال z نمره ، z آن در که

(σ̂Lt )
٢ = (σ̂Lt−١)

٢ همچنین و (١۵) و (١۴) رابطه به توجه با است. تقاضا تدارک زمان بین پیش

و بود(چن خواهد زیر بصورت شده گرفته ار ب بین پیش روش سه اساس بر t دوره در سفارش مقدار ،

:((٢٠٠٧) لون و (٢٠٠۴) ژان ،(٢٠٠٠) اران هم

qMA
t = d̂Lt − d̂Lt−١ + dt−١ = (١+

L

p
)dt−١ −

L

p
dt−p−١ (١١)

qESt = d̂Lt − d̂Lt−١ + dt−١ = dt−١ + Lα(dt−١ − d̂t−١|ψt−١) (١٢)

qMMSE
t =

١− ϕL+١

١− ϕ
dt−١ −

ϕ(١− ϕL)

١− ϕ
dt−٢ (١٣)
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شالق اثر مقدار ۶

حرکت تامین ی زنجیره باالدست سمت به هرچه تقاضا اطالعات واریانس که است ای پدیده شالق اثر

استفاده شالق اثر گیری اندازه برای آماری های روش از نوسیندگان از بسیاری یابد. م افزایش کنیم م

، تقاضا واریانس به ها سفارش واریانس نسبت صورت به آماری نظر از (BE) شالق اثر اند. کرده

MA ، بین پیش روش سه و کنون تا شده ذکر روابط اساس بر شود. م تعریف BE = var(qt)
var(dt)

، یعن

داشت: خواهیم شده گرفته ار MMSEب و ES ،

BEMA =
var(qMA

t )

var(dt)
= ١+ ١)٢− ϕp)(

p+ L

p
)(
L

p
) (١۴)

پیش های دوره تعداد عامل سه به شالق اثر مقدار شود، روشMAاستفاده از بین پیش برای که ام هن

هویداست، ١٧ رابطه از که همانطور است. وابسته اتورگرسیو مولفه و (L) بازپرسازی زمان ، (p) بین

(L) بازپرسازی زمان افزایش با و یابد م کاهش شالق اثر مقدار (p) بین پیش های دوره افزایش با

هرچه همچنین شد. خواهد انبارداری قبیل از موجود های هزینه افزایش و شالق اثر افزایش موجب

اثر مقدار باشد، بزرگتر اتورگرسیو مولفه یعن باشد، بیشتر قبل دوره و جاری دوره تقاضای میان همبست

یافت. خواهد کاهش شالق

BEES =
var(qESt )

var(dt)
= ١+ ٢(αL)(١+

αL

٢− α
)(

١− ϕ

١− (١− α)ϕ
) (١۵)

زمان ،α سازی هموار ضریب به شالق اثر مقدار شود، استفاده ES روش از بین پیش برای که ام هن

ضریب افزایش با هویداست، ١٨ رابطه از که همانطور است. وابسته اتورگرسیو مولفه و (L) بازپرسازی

شالق اثر افزایش موجب بازپرسازی زمان افزایش با و یابد م افزایش شالق اثر مقدار هموارسازی

اثر مقدار قبل رابطه همانند شود بزرگتر اتورگرسیو مولفه هرچه همچنین شد. خواهد ١٧ رابطه همچون

دهد. م کاهش را شالق

BEMMSE =
var(qMMSE

t )

var(dt)
= ١+

٢ϕ(١− ϕL)(١− ϕL+١)

١− ϕ
(١۶)

زمان عامل دو به تنها شالق اثر مقدار شود، استفاده MMSE روش از بین پیش برای که ام هن

طبیع بطور هویداست، ١٩ رابطه از که همانطور است. وابسته اتورگرسیو مولفه و (L) بازپرسازی

بزرگتر اتورگرسیو مولفه هرچه همچنین شد. خواهد شالق اثر افزایش موجب بازپرسازی زمان افزایش

دهد. م کاهش را شالق اثر مقدار قبل رابطه همانند شود
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نتیجه�گیری و بحث

چند دهد. نشان را شالق اثر در بین پیش روش¬های تاثیر دارد سع پشین ادبیات مرور با مقاله این

شود: م اشاره آنها به که دارد وجود سازی شبیه در کلیدی ته ن

پیش به فروش خرده که است نیاز صنعت، در شالق اثرات از کاستن برای که است پرواض -١

زمان افزایش موجب پذیری تغییر افزایش که ¬شود م دیده وضوح به همچنین کند. اقدام تقاضا بین

دارد. بست بین پیش روش به میزان این که هرچند شد خواهد تقاضا تدارک برای

تقاضا برای بیشتری پیشین اطالعات ارگیری ب شود، گرفته ار ب MA بین پیش روش اگر -٢

به منجر تقاضا منف خودهمبست ،ES بین پیش روش در شد. خواهد پذیری تغییر در کاستن موجب

ام هن ،MMSE بین پیش روش در شود. منجر مثبت همبست با مقایسه در پذیری تغییر افزایش

بین مثبت همبست دارای ام هن و ندارد وجود شالق اثر است منف همبست دارای تقاضا فرآیند

دارد. وجود داری معن شالق اثر است، ١ و ٠.۵

شالق اثر پدیده افزایش موجب ،ES بین پیش روش از استفاده هویداست، ١ ل ش که همانطور -٣

شد. خواهد خاص تقاضای با فرآیندهای MAدر بین پیش روش از استفاده با مقایسه در

وجود شالق اثر زیرا است بهتری رد عمل روشMMSEدارای ، منف ارتباط با فرآیند ی در -۴

بهتری رد عمل هم MMSEهنوز روش است، صفر به نزدی و مثبت ارتباط دارای فرآیند اگر ندارد.

دارای MA یا ES است، ی به نزدی همبست پارامتر مقدار اگر دارد. ر دی روش دو به نسبت

هستند. بهتری نتای

زنجیره در تقاضا نال سی از ما درک به که موضوع چند در توان م را رو پیش تحقیقات و ها پژوهش

داد: تعمیم دارد بست تامین

برای SARMA فرآیند و ARMA فرآیند از استفاده مانند تقاضا، روند تعمیم از استفاده -١

و ARIMA فرآیندهای از توان م همچنین هستند. فصل غیر و فصل روند دارای که بازارهای

بیش روش گیری ار ب برای مطالعه و کرد استفاده نامانا روندهای دارای که بازارهای برای SARIMA

گیرد. صورت موثر بین

اثر کاهش برای مش خط بهترین یافتن منظور به ر دی موجودی های مش خط از استفاده -٢

. شالق
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های روش از گیری بهره با توان م است، ساده نسبتا اینجا در شده بررس های روش و مدل -٣

نمود. اتخاذ شالق اثر پدیده کاهش برای را ار راه بهترین هم با آنها مقایسه و آماری ر دی
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آن �های ویژگ ١٢−Gو نوع بِر �های توزی خانواده
تندپور زهرا یاری، غالمحسین

ایران تهران، ایران، صنعت و علم اه دانش آمار، گروه

�باشد. م عمر طول داده�های تحلیل و تجزیه در �ها توزی پرکاربردترین از ی ١٢ نوع بِر توزی یده: چ

تحلیل در بیشتری کاربردی قابلیت�های که را G−١٢ نوع بِر جدید �های توزی خانواده مقاله این در

تاب همچنین �دهیم. م قرار مطالعه مورد را آن ریاض خصوصیات از بعض و �کنیم م معرف دارد، بقا

�کنیم. م تعیین را خانواده این مرتب آماره�های خصوصیات از بعض و آنتروپ گشتاور، مولد تاب چندک،

مورد �باشد، م مدی ت و ثابت ، نزول مخاطره نرخ تواب دارای که را خانواده این از خاص حالت سپس

�دهیم. م قرار بررس

. آنتروپ مرتب، آماره مخاطره، نرخ تاب بِر، توزی بقا، تحلیل عمر، طول کلیدی: واژه�های

مقدمه ١

آمار، ، مهندس مختلف شاخه�های در داده�ها مدل�بندی برای گذشته دهه�های در زیادی کالسی �های توزی

استفاده مورد بیمه و اقتصادی ، شناس جمعیت ، شناس زیست مطالعات زیست، محیط و پزش علوم

به مبرم نیاز بیمه و مال عمر، طول داده�های تحلیل و تجزیه مانند زیادی کاربردهای در است. گرفته قرار

خانواده�های تولید برای زیادی روش�های دلیل همین به دارد. وجود �ها توزی این یافته تعمیم ل�های ش

است. گرفته قرار مطالعه مورد �ها توزی جدید

مختلف نوع ١٢ (١٩۴٢) بر است. بر �های توزی خانواده معروف، کالسی �های توزی خانواده از ی

و معروفترین از ی آن�ها ١٢ نوع که کرد تعریف عمر طول داده�های مدل�بندی برای را �ها توزی از

به را لوجستی و وایبول معروف �های توزی که ١٢ نوع بر توزی است. خانواده این در پرکاربردترین
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با پدیده�های و عمر طول داده�های مدل�بندی در پرکاربرد توزی ی دارد، خود خاص مدل�های زیر عنوان

است. نوا ی ست ش نرخ

خانواده�های دادن تعمیم ضمن در که احتمال �های توزی از جدید خانواده�های تعریف برای تالش�های

انجام باشند، داشته کاربردی داده�های مدل�بندی در را بیشتری پذیری انعطاف بتوانند �ها توزی معروف

توزی ،(٢٠٠٠ ، (ون جمع بر توزی ،١٢ نوع بر توزی تعمیم برای تالش�ها این جمله از است. شده

توزی و (٢٠١۴ اران، هم و (آروا ین مارشال-اول یافته تعمیم بر توزی ،(٢٠١۴ (مید، توان بتا-بر

است. (٢٠١۴ آلیم، و (دنیل وایبول و بر آمیخته

خانواده این که امید این با است �ها توزی از جدید خانواده ی مطالعه و تعریف مقاله این در اصل هدف

خصوصیات درباره کلیت این، بر عالوه دهد. ارائه بقا تحلیل از معین کاربردهای در را بهتری” ”برازش

است. آمده فراهم �ها توزی از شده ارائه خانواده ریاض

است: شده سازمانده زیر صورت به مقاله مطالب

ریاض خصوصیات از بعض ٣ بخش �شود. م معرف G−١٢ نوع بر �های توزی خانواده ،٢ بخش در

آن�ها کوواریانس و گشتاورها مرتب، آماره�های ، آنتروپ گشتاورها، عموم فرمول جمله از خانواده این

بخش �گیرد. م قرار مطالعه مورد خانواده این از خاص توزی ی ۴ بخش در �گیرد. م قرار بحث مورد

یافت. خواهد اختصاص گیری نتیجه و بحث به ۵

G−١٢ نوع بر �های توزی خانواده ٢

باشد. a, b ∈ [−∞,∞], a < b ، (a, b) دامنه و g ال چ تاب با پیوسته توزی تاب Gی کنید فرض

نظر در را p و cمثبت پارامترهای با ( t > ٠ برای ) B(t) = ١− (١+ tc)−p ،١٢ نوع بر توزی تاب

صورت به G−١٢ نوع بر جدید خانواده توزی تاب t = G(x)
١−G(x) دادن قرار با صورت این در یرید. ب

�شود: م تعریف زیر

F (x; c, p, ξ) =

∫ G(x;ξ)
١−G(x;ξ)

٠
cptc−١)١+ tc)−p−١dt = B(

G(x; ξ)

١−G(x; ξ)
),

= ١− (١+ (
G(x; ξ)

١−G(x; ξ)
)c)−p , x ∈ (a, b), (١)
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زیر صورت به (١) با متناظر احتمال ال چ تاب است. G توزی مجهول پارامترهای بردار ξ آن در که

است:

f(x; c, p, ξ) =
h(x; ξ)

١−G(x; ξ)
b(

G(x; ξ)

١−G(x; ξ)
), (٢)

است. ١٢ نوع بر توزی ال چ تاب b(t) و G توزی به مربوط مخاطره نرخ تاب h(x; ξ) آن در که

خانواده ی ، G توزی هر برای است. پیوسته پایه�ای توزی ی G �کنیم م فرض بعد به اینجا از

�شود. م تعریف (٢) ال چ تاب کم به p و c اضاف پارامتر دو با G−١٢ نوع بر �های توزی از

بر F متفاوت توزی ی ، G پایه توزی هر برای که این یعن مولد ) ١٢ نوع بر مولد اضاف پارامترهای

�شود. م برده کار به توزی پذیری انعطاف بردن باال برای شیوه�ای عنوان به �آید) م به�دست (١) اساس

است. ٢ نوع پارتو مولد با متناظر حاصل �های توزی خانواده آن�گاه باشد، c = ١ اگر •

. است لوجستی اریتم ل مولد با متناظر حاصل �های توزی خانواده آن�گاه باشد، p = ١ اگر •

G−١٢ نوع بر حدی توزی (١٩٩٧) اران هم و گروی توزی آن�گاه باشد، صعودی G(x)تابع اگر •

زیرا . p→ ∞ که وقت است

lim
p→∞

١− F (x; c, p, ξ) = lim
p→∞

(١+
(p

١
c

G(x;ξ)
١−G(x;ξ) )

c

p
)−p = e−(p

١
c

G(x;ξ)
١−G(x;ξ)

)c .

: �شود م تعریف زیر صورت به نیز G−١٢ نوع بر �های توزی خانواده مخاطره نرخ تاب

h(x; c, p, ξ) = cp
(G(x; ξ))c−١

(١−G(x; ξ))c
(١+ (

G(x; ξ)

١−G(x; ξ)
)c)−١h(x; ξ) , x ∈ (a, b).

c = ١ در ، c ل ش پارامتر از تاب ی عنوان به �ها توزی از خانواده این مخاطره نرخ تاب که کنید توجه

، c = ٠٫٩٩٩ مثال برای زیرا است الزم عددی محاسبات در مسئله این دانستن است. ناپیوسته

هستند. a به نزدی x مقادیر برای متفاوت مخاطره نرخ های تاب دارای c = ١٫٠٠١ و c = ١٫٠٠٠

ریاض خصوصیات ٣

�های توزی خانواده ال چ تاب در موجود دوجمله�ای بسط برای یافته تعمیم دوجمله�ای قضیه از استفاده با

داریم: G−١٢ نوع بر

f(x; c, p, ξ) = cg(x; ξ)
∞∑
j=٠

(−١)j Γ(p+ j + ١)
j!Γ(p)

(G(x; ξ))c(j+١)−١

(١−G(x; ξ))c(j+١)+١ .
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�آید: م دست به زیر صورت به ال چ تاب (١−G(x; ξ))−c(j+١)−١ دوجمله�ای بسط از مشابه طور به

f(x; c, p, ξ) =
∞∑

j,k=٠
wj,khc(j+١)+k(x; ξ),

آن در که

wj,k = c(−١)j Γ(j + p+ ١)Γ(c(j + ١) + k + ١)
j!k!Γ(c(j + ١) + ١)Γ(p)(c(j + ١) + k)

و

ha(x; ξ) = ag(x; ξ)Ga−١(x; ξ).

خصوصیات از مستقیم طور به توان م را G−١٢ نوع بر مدل ریاض خصوصیات از بعض بنابراین

بر تصادف متغیر گشتاور مولد تاب و گشتاور امین s مثال طور به آورد. به�دست شده نمای Gی توزی

با: است برابر ترتیب به G−١٢ نوع

µ(s) = E(Xs) =

∞∑
j,k=٠

wj,kE(Zsj,k) (٣)

و

MX(t) =
∞∑

j,k=٠
wj,kE(etZj,k),

است. c(j + ١) + k توان پارامتر با شده نمای Gی تصادف متغیر Zj,k آن�ها در که

متغیر و ، X ، G−١٢ نوع بر تصادف متغیر بین ارتباط ، F (x; c, p, ξ) = B( G(x;ξ)
١−G(x;ξ) ) به توجه با

است. X = G−١( T
١+T ) صورت به ، T ،١٢ نوع بر تصادف

را ، T ،١٢ نوع بر تصادف متغیر ابتدا که است این X تصادف متغیر شبیه�سازی برای راه ی بنابراین

کنیم. محاسبه را X = G−١( T
١+T ) سپس و کرده شبیه�سازی

فرمول کم به �تواند م ١٢−Gنیز نوع بر �های توزی خانواده برای ، ٠ < u < ١ ،Q(u)چندک تاب

شود: تعیین زیر

Q(u) = G−١(
B−١(u)

١+B−١(u)
) .

ی برای (١٩۴٨ و (شانون شانون آنتروپ است. قطعیت عدم تغییرات Xاندازه تصادف متغیر آنتروپ

١.٣ قضیه است. شده تعریف E(− log(f(X))) صورت به f(x) ال چ تاب با X تصادف متغیر

دهد. م نشان را ١٢ نوع بر توزی شانون آنتروپ و �ها توزی از جدید خانواده شانون آنتروپ بین ارتباط
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باشد (٢) ال چ تاب با G−١٢ نوع بر �های توزی خانواده از X تصادف متغیر اگر .١.٣ قضیه�ی

با: است برابر ، Hsh(X) ، X شانون آنتروپ آن�گاه

Hsh(X) = −E(log(g(G−١(
T

١+ T
; ξ)))) + log cp+ p(١− ١

c
)− ١

p
− ١

−٢
∞∑
i=٠

(
c(−١)i+c(i+١)

i!

Γ(i+ p+ ١)Γ(c(i+ ١))
Γ(p)

×(
Γ′(١)Γ(c(i+ ١) + ١)− Γ′(c(i+ ١) + ١)

Γ٢(c(i+ ١) + ١) )).

شانون، آنتروپ تعریف به بنا برهان.

Hsh(X) = −E(log(g(X; ξ)) + ٢E(log(١−G(X; ξ)))−E(log(b(
G(X; ξ)

١−G(X; ξ)
))).

بنابراین دارد. را ١٢ نوع بر توزی T = G(X;ξ)
١−G(X;ξ) تصادف متغیر ، (١) به توجه با

E(log(g(X; ξ)) = E(log(g(G−١(
T

١+ T
; ξ))),

E(log(١−G(X; ξ))) = −E(log(١+ T )),

−E(log(b(
G(X; ξ)

١−G(X; ξ)
))) = −E(log(b(T ))) = Hsh(T ).

�کنیم: م تعیین را Hsh(T ) حال

Hsh(T ) = − log cp− (c− ١)E(log T ) + (P + ١)E(log(١+ T c)).

به . E(log T ) = ١
c ، r = ٠ در r به نسبت E(T r) = r

c

Γ( r
c )Γ(p−

r
c )

Γ(p) , ( rc < p) گیری مشتق با

نتیجه در . E(log(١+ T c)) = ١
p بنابراین E((١+ T c)r) = p

p−r چون مشابه طور

Hsh(T ) = − log cp− p(١− ١
c
) +

١
p
+ ١ .

کنیم. محاسبه را E(log(١+ T )) است کاف اثبات شدن کامل برای

یافته تعمیم دوجمله�ای بسط از استفاده با و مشابه روش به

E((١+ T )r) =
∞∑
i=٠

c(−١)i+c(i+١)

i!

Γ(i+ p+ ١)Γ(c(i+ ١))Γ(r + ١)
Γ(p)Γ(c(i+ ١) + r + ١) ,

بنابراین

E(log(١+ T )) =
∞∑
i=٠

c(−١)i+c(i+١)

i!

Γ(i+ p+ ١)Γ(c(i+ ١))
Γ(p)

×(
Γ′(١)Γ(c(i+ ١) + ١)− Γ′(c(i+ ١) + ١)

Γ٢(c(i+ ١) + ١) ).
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□

برای �شوند. م محاسبه K = µ۴
σ۴ و S = µ٣

σ٣ کم به اغلب پارامتری توزی ی کشیدگ و چول

در الت مش برخ با G پایه�ای تواب از بعض برای است ن مم G−١٢ نوع بر �های توزی خانواده

زین جای اندازه�های از �توانیم م موارد گونه این در شویم. مواجه چهارم و سوم مرتبه گشتاورهای محاسبه

بر (١٩٨٨) ٢ مورس و (١٨٨٣) ١ گالتون توسط زیر صورت به شده تعریف کشیدگ و چول برای

�کنیم. م استفاده چندک � تاب اساس

S =
Q(۶٨ )− ٢Q(۴٨ ) +Q(٢٨ )

Q(۶٨ )−Q(٢٨ )

K =
Q(٧٨ )−Q(۵٨ ) +Q(٣٨ )−Q(١٨ )

Q(۶٨ )−Q(٢٨ )

G−١٢ نوع بر �های توزی مرتبخانواده آماره�های ١.٣

از بعض اینجا در بنابراین هستند. ناپارامتری استنباط و آمار در ابزار ترین اساس از مرتب آماره�های

�کنیم. م بیان �ها توزی از شده پیشنهاد خانواده برای را مرتب آماره�های خصوصیات

خانواده از X١, X٢, ..., Xn تصادف نمونه ی مرتب آماره امین i برای fi:n(x) احتمال ال چ تاب

با: است برابر G−١٢ نوع بر �های توزی

fi:n(x) =
n!

(i− ١)!(n− i)!
f(x; c, p, ξ)F i−١(x; c, p, ξ)(١− F (x; c, p, ξ))n−i ,

هستند. (١) و (٢) روابط در شده تعریف توزی تاب و ال چ تاب ترتیب به F (.) و f(.) آن در که

بنابراین

fi:n(x) =
i−١∑
k=٠

dk(n, i)f(x; c, p(k + n− i+ ١), ξ) , (۴)

آن در که

dk(n, i) =
n(−١)k

(
n−١
i−١
)(
i−١
k

)
k + n− i+ ١ .

�آید: م به�دست زیر صورت به Xi:n مرتب آماره گشتاور امین s ،(۴) و (٣) از استفاده با

µi:n(s) =
i−١∑
k=٠

∞∑
j,l=٠

d∗k,j,l(n, i)E(Zsj,l) ,

١Galton

٢ Moors
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آن در که

d∗k,j,l(n, i) =
ncp(−١)j+k

(
n−١
i−١
)(
i−١
k

)
Γ(j + p(k + n− i+ ١) + ١)Γ(c(j + ١) + l + ١)

j!l!Γ(c(j + ١) + ١)Γ(p(k + n− i+ ١) + ١)Γ(c(j + ١) + l)

آماره�های گشتاورهای بنابراین است. c(j+١)+ l توان پارامتر با شده نمای Gی تصادف متغیر Zj,l و

آیند. به�دست شده نمای Gی تصادف متغیر گشتاورهای و d∗k,j,l(n, i)ضرایب کم به �توانند م مرتب

با: است برابر (١ ≤ i < j ≤ n) V = Xj:n و U = Xi:n مرتب آماره دو توام ال چ تاب

fi,j:n(u, v) = c٢p٢wi,j:n(١− (١+ (
G(u; ξ)

١−G(u; ξ)
)c)−p)i−١

×((١+ (
G(u; ξ)

١−G(u; ξ)
)c)−p − (١+ (

G(v; ξ)

١−G(v; ξ)
)c)−p)j−i−١g(u; ξ)

×g(v; ξ) (G(u; ξ))c−١

(١−G(u; ξ))c+١
(G(v; ξ))c−١

(١−G(v; ξ))c+١ (١+(
G(u; ξ)

١−G(u; ξ)
)c)−p−١

× (١+ (
G(v; ξ)

١−G(v; ξ)
)c)−p(n−j+١)−١, (۵)

آن در که

wi,j:n =
n!

(i− ١)!(j − i− ١)!(n− j)!
.

�آید: م به�دست زیر صورت به مرتب آماره�های حاصلضرب گشتاور (۵) از استفاده با بنابراین

µi,j:n = E(Xi:nXj:n) = c٢p٢wi,j:n

∫ b

a

∫ v

a

uvfi,j:n(u, v)dudv , a < u < v < b.

و (١− (١+ ( G(u;ξ)
١−G(u;ξ) )

c)−p)i−١ های بسط برای دوجمله�ای قضیه از استفاده با حال

�شود: م تبدیل زیر صورت به گشتاور ((١+ ( G(u;ξ)
١−G(u;ξ) )

c)−p − (١+ ( G(v;ξ)
١−G(v;ξ) )

c)−p)j−i−١

µi,j:n = c٢p٢wi,j:n

i−١∑
k=٠

j−i−١∑
l=٠

(
i− ١
k

)(
j − i− ١

l

)
(−١)k+l×

∫ b

a

∫ v

a

((١+(
G(u; ξ)

١−G(u; ξ)
)c)−p(j+k−i−l)−١)١+(

G(v; ξ)

١−G(v; ξ)
)c)−p(l+n−j+١)−١

×g(u; ξ)g(v; ξ) (G(u; ξ))c−١

(١−G(u; ξ))c+١
(G(v; ξ))c−١

(١−G(v; ξ))c+١ )dudv .

است: زیر صورت به نیز (١ ≤ i < j ≤ n) Xj:n و Xi:n مرتب آماره دو بین کوواریانس

cov(Xi:n, Xj:n) = µi,j:n − µi:nµj:n .
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مرتب نقاطچندکآماره�های ٢.٣

با: است برابر (١ ≤ i ≤ n) Xi:n تجمع توزی تاب

Fi:n(x) = IF (x)(i, n− i+ ١) ,

آن در که

Ix(a, b) =
١

β(a, b)

∫ x

٠
ta−١)١− t)b−١dt

است. ناکامل بتا تاب

معادله حل کم به u و n ، i مقادیر برای Xi:n مرتب آماره چندک (٠ < u < ١) امین u بنابراین

Fi:n(x) = u (۶)

، هارتل و پیرسون ) ناکامل بتا جدول کم به و (۶) از استفاده با Xi:n چندک نقاط �آید. م به�دست

(١+ ( G(x;ξ)
١−G(x;ξ) )

c)−np = ١− u معادله به (۶) معادله ، i = ١ اگر است. محاسبه قابل ( ١٩٧٠

با: است برابر ، X١:n مرتب، آماره ترین کوچ چندک امین u بنابراین �شود. م تبدیل

F−١
١:n(u; c, p, ξ) = G−١(

((١− u)−
١
np − ١) ١

c

١+ ((١− u)−
١
np − ١) ١

c

).

با: است برابر ، Xn:n مرتب، آماره بزرگترین چندک امین u ، i = n برای مشابه طور به

F−١
n:n(u; c, p, ξ) = G−١(

((١− u
١
n )−

١
p − ١) ١

c

١+ ((١− u
١
n )−

١
p − ١) ١

c

).

١٢-نمای نوع بر توزی ۴

، G(x; θ) = ١ − e−θx و g(x; θ) = θe−θx(x, θ > ٠) یعن باشد نمای تصادف متغیر X اگر

است: زیر صورت به ١٢-نمای نوع بر توزی ال چ تاب و توزی تاب آن�گاه

F (x; c, p, θ) = ١− (١+ (eθx − ١)c)−p , x > ٠

و

f(x; c, p, θ) = cpθeθx(eθx − ١)c−١)١+ (eθx − ١)c)−p−١ , x > ٠.

بر توزی بنابراین �شود. م تبدیل pθ پارامتر با نمای توزی به ١٢-نمای نوع بر توزی آن�گاه c = ١ اگر

است. نمای توزی از تعمیم ١٢-نمای نوع
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برابر α توان پارامتر با Z ٣ نمای شده نمای تصادف متغیر ام s مرتبه گشتاور که این و (٣) به توجه با

و E(Zs) = ds

dtsE(etZ) |t=٠ با است

E(etZ) =

∫ ∞

٠
αθe(t−θ)z(١− e−θz)α−١dz

�آید. م به�دست u = e−θz متغیر تغییر با که

E(etZ) = α

∫ ١

٠
u−

t
θ (١− u)α−١du = αβ(١− t

θ
, α)

بنابراین

E(Zs) =
(−١)sα
θs

∂s

∂ps
β(α, p+ ١− α) |p=α .

�آید. م به�دست زیر صورت به ١٢-نمای نوع بر تصادف متغیر ام s مرتبه گشتاور نتیجه در

µ(s) =

∞∑
j,k=٠

wj,k
(−١)s(c(j + ١) + k)

θs
∂s

∂ps
β(c(j+١)+k, p+١−c(j+١)−k) |p=c(j+١)+k .

با: است برابر ١٢-نمای نوع بر توزی شانون آنتروپ .١.۴ لم

Hsh(X) = log
cp

θ
+ p(١− ١

c
)− ١

p
− ١−

∞∑
i=٠

(
c(−١)i+c(i+١)

i!

×Γ(i+ p+ ١)Γ(c(i+ ١))
Γ(p)

(
Γ′(١)Γ(c(i+ ١) + ١)− Γ′(c(i+ ١) + ١)

Γ٢(c(i+ ١) + ١) )).

E(log(g(G−١( T
١+T ; ξ)))) = log θ − E(log(١ + T )) و ١.٣ قضیه از استفاده با برهان.

□ �شود. م حاصل نتیجه

اساس بر را کشیدگ و چول ٢ ل ش و ١٢-نمای نوع بر توزی مخاطره نرخ تاب و ال چ تاب ١ ل ش

نرخ ١٢-نمای نوع بر توزی �شود، م مشاهده ل�ها ش در که همانطور �دهد. م نشان p و c پارامترهای

همچنین دارد. ثابت مخاطره نرخ نمای توزی که حال در دارد مدی ت و نزول ثابت، مخاطره�های

نوع بر توزی کشیدگ و چول ول است ۶ و ٢ ثابت مقادیر ترتیب به نمای توزی کشیدگ و چول

به نزدی مقادیر برای �شود م دیده ل ش در که همانطور بردارند. در را �تری وسی پوشش ١٢-نمای

و صفر بین مختلف مقادیر �توان م همچنین �آید. م به�دست توزی کشیدگ برای بزرگ مقادیر ، c صفر

آورد. به�دست ١٢-نمای نوع بر توزی چول برای را ی

٣Exponentiated exponential

۵۴۱
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نتیجه�گیری و بحث

�های ویژگ ،G−١٢ نوع بر �های توزی خانواده نام به جدید �های توزی خانواده تعریف ضمن مقاله این در

�های ویژگ از بعض همچنین و مخاطره نرخ تاب و آنتروپ چندک، تاب گشتاورها، جمله از خانواده این

تواب از ترکیب صورت به �تواند م G−١٢ نوع بر ال چ تاب شد. بیان خانواده این مرتب آماره�های

ساختاری خصوصیات از بعض آوردن به�دست در ترکیب نمایش این شود. بیان شده نمای ی G ال چ

شود. واق مفید �تواند م جدید خانواده این

قرار مطالعه مورد �آید، م به�دست ، G پایه توزی عنوان به نمای توزی گرفتن نظر در با که خاص خانواده

توزی این کم به شده تعریف جدید خانواده اما دارد. ثابت مخاطره نرخ تاب نمای توزی است. گرفته

است. منعطف بسیار بقا داده�های برای و دارد مدی ت و ثابت ، نزول مخاطره نرخ تواب پایه،
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