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どばفضا どصادفﾁ اﾅرات با بقا ┍دل ┕ای بぱزی ┈ぱ┊حﾁ
آبぱار┡ آ┍┒└ ┍ح┎دزاده┡، ┍حس┐ ┍ﾂرج┌┢,┡، کぱو┍رث

┍درس ﾀぱربﾁ دا┑شگاه آ┍ار، ┡گروه

┐ぱ┖┉أﾂ┎┉صدرا どドفاﾂ┑راぱغ ど┉اド آ┍وزش ┍وسس└ آ┍ار، ┢گروه

ﾁ┎ام あردن ┍┒ظور ا┍いان └あ ┌ばوヰ ど┍ └ﾉوا┍ ┍واردی ｻا ど┕اせ ﾜあاあ ｺﾝا┒ﾂ┍ ┍خاジرات ┍دل از اﾂﾝ〝اده و ｻ│ا داده ┕ای ┈ぱ┊ﾎﾁ در چکぱده:
っば ضرب ｻا └あ ┍ヰ どود اﾂﾝ〝اده どせد┒┒いヰ ┍دل ┕ای از اば┐ صورت در ┑┎ｻ どاヰد. ┍ﾞぱر ど┒ぱぱｼﾁ ┍ﾂغぱر┕ای ─ばرジ از ┍دل در خズر ドوا┍┈
└あ ﾀﾝا ┑اヰ┒اخﾂ└ ای خズر ドوا┍┈ ┑┎اば┒ده ド └ｻ┒وان どｻضر ドا┍┈ ┐ばا و ┍ど آば┒د ﾀﾝد └ｻ ﾜあاあ ┍دل در ﾀｼﾆ┍ せ └ぱいﾁاه ｻا ど｠صادﾁ ┍ﾂغぱر
どばاراあ ｻاヰد └ﾂヰدا وﾉود どばضا｠ どそﾂﾞｼ┎┕ ｻ│ا داده ┕ای ┐ぱｻ └あ ど┍اそ┒┕ ┑ぱز ┍دل ┐ばا ا┍ا ┑ヱده ا┑د. وارد ┍دل در ど┒ぱぱｼﾁ ┍ﾂغぱر┕ای ザﾝوﾁ
どばضا｠ ｻ│ای ┍دل ┕ای از ﾍاالت ┐ばا در ┍バ┎وال ┑┎اばد. ارائ└ را خズر デｻاﾁ و ┍دل پارا┍ﾂر┕ای از どｼﾝا┒┍ ｻرآورد ┑┎ﾁ どوا┑د و └ﾂヰدا┑ را الزم
どばا┎┒ﾂﾝدر デｻاﾁ ｻودن پぱچぱده └ズﾝوا └ｻ どばضا｠ ｻ│ای ┍دل در وばژه └ｻ پارا┍ﾂر┕ا ─ぱ━د و デばرﾝ ｻرآورد ┍ヰ どود. اﾂﾝ〝اده داده ┕ا ┈ぱ┊ﾎﾁ ｻرای
ｻرآورد └ｻ ぱｻزی ﾀ｠اぱ┕ر از اﾂﾝ〝اده ｻا ┍│ا┉└ ┐ばا در .ﾀﾝا どばضا｠ ｻ│ای داده ┕ای ┈ぱ┊ﾎﾁ در ﾞｻا┍دی ﾀ｠اぱ┕ر از اﾂﾝ〝اده چا┉｀ ┕ای از どいば
ｻرای どばضا｠ ｻ│ای ┍دل どばاراあ どﾝررｻ └ｻ ﾝ └ぱｼヰازی └バ┉اズ┍ っば در و ┌ばپرداز ど┍ どばضا｠ ｻ│ای و どせد┒┒いヰ ،ﾜあاあ ｻ│ای ┍دل ┕ای پارا┍ﾂر
ぱｻ┎اری └ｻ اﾂｻال ز┍ان └ｻ ┍رｻوط داده ┕ای ┈ぱ┊ﾎﾁ ｻرای どばضا｠ ｻ│ای ┍دل ﾀﾞｻارあ ┑ﾎوه ﾜپﾝ .ﾀپرداخ ┌ぱ┕خوا どばضا｠ └ﾂﾞｼ┕ داده  ┕ای

ヰد. خوا┕د داده  ┑ヱان زﾂばون ｻاغ ┕ای در ﾝرあوﾝپورばوز
ぱｻزی. ﾀ｠اぱ┕ر ،どばضا｠ ｻ│ای ┍دل ،└ﾂاخ┒ヰا┑ خズر ドوا┍┈ ،ﾜあاあ ┍دل ک┊ぱدی: واژه ┕ای

.62M40 ،62H11 ،62N01 :(┢٠┡٠) どاضばر ┍وضوع ب┒دی كد

┍قد┍└ ┡
وばژどせ ┕ا ┐ばا .ﾀﾝا ┑┎وده ┍ﾊزا آ┍اری روش ┕ای ﾝاばر از را آ┑┖ا ┈ぱ┊ﾎﾁ روش ┕ای ｻ│ا داده ┕ای در ﾝا┑ﾞور و どそ┉چو ┌┖┍ どせژばو دو وﾉود
ｻرای آ┍اری ┍دل ┕ای ﾝاばر └ｻ ﾀｼﾞ┑ ｻ│ا ┍دل ┕ای پارا┍ﾂر┕ای ｻرآورد خاジر ┐ぱ┎┕ └ｻ و ﾀﾝا ヰده ｻ│ا داده ┕ای اｼ┒ﾂﾝاط در どせدぱچぱپ ｺｼﾝ
ﾂ┎あر ｺﾁرا┍ └ｻ ┍دل どせدぱچぱپ ،どせد┒┒いヰ ┍دل و ﾜあاあ ｺﾝا┒ﾂ┍ ┍خاジرات ┍دل ┍ا┑┒د ｻ│ا っぱﾝالあ ┍دل ┕ای در .ﾀﾝا پぱچぱده ﾁر ┍ﾎ││ان

rی.em@modares.acیmotar.ی ،┌ﾉرﾂ┍ ぱあو┍رث ┍قا┉└: د┕┒ده ارائ└ ┢┑ام
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ｻرای ド┎و┍ا ﾞｻا┍دی ﾀ｠اぱ┕ر در .ﾀﾝا ｻرخورداد ﾂ┎あری どせدぱچぱپ از ┍دل ┐ばا در پارا┍ﾂر┕ا ｻرآورد ┉ذا و ﾀﾝا どばضا｠ ｻ│ای ┍دل ┕ای از
EM ┌ﾂばورそ┉ا ｻا ド┎و┍ا آ┑┖ا └ｼﾝاﾎ┍ └あ ┍ヰ どود اﾂﾝ〝اده どばا┎┒ﾂﾝدر ┌┎ぱﾞあا┍ ｻرآورد┕ای از どせد┒┒いヰ و ﾜあاあ ┍دل ┕ای پارا┍ﾂر┕ای ｻرآورد
ا┍いان و روش ┐ばا どﾁاｼﾝاﾎ┍ ┍いヱالت └ｻ ┍ﾁ どوان آ┑┖ا └┊┎ﾉ از └あ دارد ┕┎راه └ｻ را どﾁالいヱ┍ پارا┍ﾂر┕ا ｻرآورد روش ┐ばا ┍ヰ どود. ا┑ﾊام
┑そردد. اﾊばاد روش ┐ばا ｻا どばراそ┎┕ ﾀﾝا ┐い┎┍ ザばراヰ از پاره ای در どﾂﾍ ばا و あرد اヰاره ど┊あ ┌┎ぱﾞあا┍ ﾉای └ｻ どバوض┍ ┌┎ぱﾞあا┍ っば ارائ└
┈ｻا━ زばادی ﾍدود ﾁا ﾍاص┈ ｻرآورد┕ای ┑┎و┑└ ┌ﾊﾍ ｻودن ｻزرگ صورت در どばا┎┒ﾂﾝدر ┌┎ぱﾞあا┍ ｻرآورد┕ای どｼ┑اﾊ┍ خواص └ｻ └ﾉوﾁ ｻا
ｻرای .ﾀヰدا خوا┕د どپ در را どせزرｻ どジاｼ┒ﾂﾝا چا┉｀ خود ┑┎و┑└ ┌ﾊﾍ ｻودن っوچあ ┕┒そام روش ┐ばا └ｻ پارا┍ﾂر┕ا ｻرآورد ا┍ا ┕ﾂﾞ┒د اﾂド┎اد
デｻواﾁ و ｻ│ا ┍دل ┕ای ﾀぱ┕ا┍ └ズﾝوا └ｻ ┑┎ود. ┌ぱ┕خوا اﾂﾝ〝اده پار┍ﾂر┕ا ｻرآورد در ぱｻزی ﾀ｠اぱ┕ر از どﾁالいヱ┍ ┐ぱ┒چ ｻا ｻرخورد از اﾂﾉ┒اب
ｻرآورد در ぱｻزی ﾀ｠اぱ┕ر از اﾂﾝ〝اد └ｻ ┈ばا┎ﾁ ┐ぱ││ﾎ┍ اﾆあر └あ ┍ど د┕د ┑ヱان ｻ│ا ┍ズا┉バات در どخばارﾁ ┍رور っば پぱچぱده ぱﾞｻار どばا┎┒ﾂﾝدر
┍│االت ﾀ〝せ ﾂｻوان ヰاばد ┍ヰ どو┑د. پぱچぱده ﾁر どばضا｠ ど｠صادﾁ اﾅرات ورود ｻا ┍دل ┕ا └あ ど┍اそ┒┕ وばژه └ｻ دار┑د. ｻ│ا ┍دل ┕ای پارا┍ﾂر┕ای
ど┉ پژو┕｀ ┕ای └ｻ ┍ﾁ どوان └┊┎ﾉ آن از و ┕ﾂﾞ┒د ┍ﾎدود ぱﾞｻار ヰده ا┑د └ﾂヰاそ┑ ﾞｻا┍دی ﾀ｠اぱ┕ر ｻا ｻ│ا ┍دل ┕ای └┒ぱ┍ز در └あ ┍ｼﾂバری و ┌┖┍
(┢٠٠┣) ┕┎いاران و どﾉا┑رｻ あرد. اヰاره ┑┎ود┑د، ど｠رバ┍ را ど｠صادﾁ اﾅرات ｻا ┑ぱ┎└ پارا┍ﾂری どばضا｠ ｻ│ای ┍دل ┕ای └あ (┢٠٠┢) رばان و
از اﾂﾝ〝اده ｻا ┑ぱ┎└ پارا┍ﾂری どばضا｠ ｻ│ای ┍دل っば پارا┍ﾂر┕ای ｻرآورد └ｻ (┢٠٠┨) ┐ぱ┉ و ど┉ あرد┑د. ┍دل ｻ┒دی را どばضا｠ └ﾂﾞｼ┎┕ داده ┕ای
あرد┑د. ｻرآورد را どばضا｠ ｻ│ای ┍دل پارا┍ﾂر┕ای ﾞｻا┍دی ﾀ｠اぱ┕ر از اﾂﾝ〝اده ｻا (┢٠٠┧) ┕┎いاران و す┑وا┕ پرداخﾂ┒د. どばا┎┒ﾂﾝدر デｻاﾁ

┑┎ود┑د. اﾂﾝ〝اده ｻ│ا ┍دل پارا┍ﾂر┕ای ｻرآورد در ﾀばا┍پوزあ どばا┎┒ﾂﾝدر デｻاﾁ از (┢٠┡┢) す┒ば و っばپا ┐ぱ┒چ┎┕
┌ﾂばورそ┉ا از اﾂﾝ〝اده ﾂﾞせرش └ｻ └ﾉوﾁ ｻا اخぱر د┕└ در پرداخﾂ└ ا┑د ｻ│ا ┍دل پارا┍ﾂر┕ای ｻرآورد └ｻ ぱｻزی ﾀ｠اぱ┕ر ｻا └あ どﾁاال│┍ バﾁداد
┍ﾁ どوان آ┑┖ا ┐ばرﾂ┎┖┍ از و ﾀﾝا └ﾂヰدا چぱそ┎ヱری رヰد ┕そ┒ぱﾂﾞز ﾜぱ┉روپوﾂ┍ و ｼぱせز ┑┎و┑└ ぱせری ا┉そورﾂば┌ ┕ای و ┍و┑あ ﾀار┉و ど〝あار┍ ز┑ぱﾊر
ｻا どﾝاぱﾝ ｟راば┒د┕ای ┈ぱ┊ﾎﾁ در (┢٠٠┩) دار┍و｟ال ┍│االت ،ど┎ﾝو┉ ﾝرジان داده ┕ای ┈ぱ┊ﾎﾁ در (┢٠٠┢) ┕┎いاران و ┕┒درﾝون ┍│االت └ｻ
ザﾝوﾁ ┍いｼヱ└ ای داده ┕ای ｻرای どばضا｠ ｻ│ای ┍دل ┕ای (┢٠┡┢) ┕┎いاران و す┑اﾊそ┒せ ど┑ز┍ا どばضا｠ ｻ│ای ┍دل ┕ای ｻ│ا デｻواﾁ از اﾂﾝ〝اده
و ┌ばپرداز ど┍ どばضا｠ ｻ│ای و どせد┒┒いヰ ،ﾜあاあ ｻ│ای ┍دل ┕ای ど｠رバ┍ └ｻ اول ｻخ｀ در ┍│ا┉└ ┐ばا در あرد. اヰاره (┢٠┡┢) す┑اぱ┉ و پارک
どばضا｠ ｻ│ای داده ┕ای ﾝ └ぱｼヰازی ｻرای ﾉدばد どヰرو دوم ｻخ｀ در ┌ぱ┒あ ど┍ └ｼﾝاﾎ┍ را └ジوｻر┍ ┐ぱﾞپ ﾁوزデば ┕ای ぱｻزی ﾀ｠اぱ┕ر از اﾂﾝ〝اده ｻا
و どせد┒┒いヰ ،ﾜあاあ ぱｻزی ┍دل ┕ای どばاراあ どﾝررｻ └ｻ ﾝ └ぱｼヰازی └バ┉ظا┍ っば ｺ┉ا━ در و (┡┣┩┤) ┕┎いاران و ┌ﾉرﾂ┍ ┌ぱ┒あ ど┍ اﾂﾝ〝اده
داده └ドو┎ﾊ┍ っば ┈ぱ┊ﾎﾁ ｻرای ぱｻزی ﾀ｠اぱ┕ر ｻا آ┍اری ┐ぱ┍ز どばضا｠ ｻ│ای ┍دل ﾀﾞｻارあ ┑ﾎوه ﾝوم ｻخ｀ در .ﾀپرداخ ┌ぱ┕خوا どばضا｠

ヰد. خوا┕د داده ┑ヱان ヱあور غرب در زﾂばون ｻاغات در ﾝرあوﾝپورばوز ぱｻ┎اری ぱヰوع └ｻ ┍رｻوط

بقا ┍دل ┕ای ┢
┑ظر ┍ورد اﾁ〝اق و━وع ┉ﾎظ└ ای ┈ぱﾞ┑اﾂپ ،h(t) خズر デｻاﾁ ┍ヰ どود. اﾂﾝ〝اده خズر デｻاﾁ از ｻ│ا داده ┕ای ┈ぱ┊ﾎﾁ و どﾝررｻ ｻرای ｻ│ا ┈ぱ┊ﾎﾁ در
(┡┩┧┢) ﾜあاあ ザﾝوﾁ خズر デｻاﾁ ┐ばرﾁ روفバ┍ ┍ど د┕د. ┑ヱان آ┍اری ┍ヱا┕ده ┕ر ｻرای t ز┍ان ﾁا ┑ظر ┍ورد اﾁ〝اق رخداد ドدم ヰرط └ｻ را
β′ = (β┡, . . . , βk) ،ど┒ييｼﾁ ┍ﾂغير┕ای ｻردار X ′ = (X┡ . . . , XK) آن در ك└ ヰد، ポばرバﾁ h(t|X) = h٠(t)e(β′X) ｻ└ صورت
ｻ└ صورت ど┒ぱﾞپ ど┉اそچ دارای واｼばول └ばپا خズر デｻاﾁ ｻا ﾜあاあ ┍دل ぱｻزی، اｼ┒ﾂﾝاط در .ﾀﾝا پاي└ خズر デｻاﾁ h٠(·) و ﾀｻاﾅ اﾅر┕ای ｻردار

p(β, ν|t,X, δ) ∝ L(β, ν; t, δ)p(β)p(ν)

どばضا｠ ど｠صادﾁ اﾅرات ｻا ｻ│ا ┍دل ┕ای ぱｻزی ┈ぱ┊ﾎﾁ 704
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ｻ└ صورت ┑ぱز آن どばا┎┒ﾂﾝدر デｻاﾁ و ﾀﾝا
n∏

i=┡
{νtν−┡

i exp(β′xi)}δi exp{−tνi exp(β
′xi)}

.ﾀﾝا رخداد ز┍ان ┍ヱا┕ده ┑ヱا┑そر デｻاﾁ δ و واｼばول └ばپا خズر デｻاﾁ ┈いヰ پارا┍ﾂر ν آن در └あ ┍ヰ どود، ﾍاص┈
ν ≤ ┡ ،どヱばا｟زا خズر デｻاﾁ ν ≥ ┡ ｻ└ ازای └あ ど┎ﾞ━ └ｻ ﾀﾝا ┍وﾅر خズر デｻاﾁ ر｟ﾂار ｻر واｼばول └ばپا خズر デｻاﾁ در ν ┈いヰ پارا┍ﾂر ┍│دار

.ﾀﾝا ﾀｻاﾅ خズر デｻاﾁ ｻاヰد ν = ┡ ｻ└ ازای و どヱ┕اあ خズر デｻاﾁ
└ｻ ｻرازش ｻرای どせد┒┒いヰ ┍دل ┕ای از ﾍاالت ┐ばا در ┑ﾂﾞぱ┒د. ا┑دازه ぱせری ┈ｻا━ ｻ│ا داده ┕ای ｻر ﾁاぱﾅرせذار ドوا┍┈ ┍ズا┉バات، どرخｻ در
در ヰد. ┍ズرح ┍ﾂغيره っﾁ ｻ│ا ┍دل ┕ای ｻرای (┡┩┧┩) ┕┎いاران و واپ┈ ザﾝوﾁ ｻار ┐ぱ┉او どせد┒┒いヰ ┍و┉〝└ ┍ヰ どود. اﾂﾝ〝اده ｻ│ا داده ┕ای
どせد┒┒いヰ اﾅرات └あ ﾀﾝا ┐ばا ｻر ｟رض ┍دل ┐ばا در ┕ﾂﾞ┒د. ｻ│ا داده ┕ای ┈ぱ┊ﾎﾁ ｻرای ど｠صادﾁ اﾅرات ｻا ┍دل どドو┑ どせد┒┒いヰ ┍دل ┕ای デ━وا

ｻ└ صورت どせد┒┒いヰ ┍دل خズر デｻاﾁ ｻاヰ┒د. ┌┕ از ┈│ﾂﾞ┍ ポ┊ﾂخ┍ واﾍد┕ای

h(t|W,X) = Wh٠(t) exp (β′X)

.ﾀﾝا どせد┒┒いヰ اﾅر W و ど┒ぱぱｼﾁ ┍ﾂغぱر┕ای اﾅر ｻردار β ،ど┒ぱぱｼﾁ ┍ﾂغぱر┕ای ｻردار X ،└ばپا خズر デｻاﾁ h٠(·) ｻ│ا، ز┍ان t آن در └あ ،ﾀﾝا
┍دل ぱｻزی، اｼ┒ﾂﾝاط در .ﾀﾝا └ﾂاخ┒ヰا┑ خズر ドوا┍┈ ┑┎اば┒ده ド └ｻ┒وان ┍ﾂغぱر っば ورود ┕دف ｻا ﾜあاあ ┍دل از ど┎ぱ┎バﾁ どせد┒┒いヰ ┍دل

ｻ└ صورت ど┒ぱﾞپ ど┉اそچ دارای واｼばول └ばپا خズر デｻاﾁ ｻا ﾜあاあ どせد┒┒いヰ

p(β,W, ν|t,X, δ) ∝ L(β,W, ν; t, x)p(W )p(β)p(ν)

ｻ└ صورت ┑ぱز آن どばا┎┒ﾂﾝدر デｻاﾁ و ﾀﾝا
n∏

i=┡
{νtν−┡

i exp(β′xi +Wi)}δi exp{−tνi exp(β
′xi +Wi)}

┍ど آばد. ﾀﾝد └ｻ
┑┎ودن ┍┒ظور ｻرای ┐ばراｻا┒ｻ ، (┡┣┩┡) ┍ﾎ┎دزاده ┍ヰ どود اﾂﾝ〝اده ┡ど｠صادﾁ ┍يدان از ┍バ┎ول ジ └ｻور どضاي｠ داده ┕ای ┍دل ｻ┒دی ｻرای
آن در └あ ﾀﾝا Z(s); s ∈ D ┍ا┑┒د ど｠صادﾁ ┍ﾂغぱر┕ای از ┍ﾊ┎وド└ ای └あ Z(·) ど｠صادﾁ ┍ぱدان あردن ┉ﾎاظ ｻا داده ┕ا どばضا｠ どそﾂﾞｼ┎┕

ｻ└ صورت どばضا｠ خズر デｻاﾁ ┍ｻ どاヰد. Rd از d ≥ ┡ バｻدی، d どﾝدぱ┊━ا ｟ضای از ┍ﾊ┎وド└ ای زばر D ا┑دせ ﾜばذار └ドو┎ﾊ┍

h(s, t|X,Z) = h٠(t) exp (β′X + Z(s))

s ،ど┒ぱぱｼﾁ ┍ﾂغぱر┕ای ｺضرائ ｻردار β ،ど┒ぱぱｼﾁ ┍ﾂغぱر┕ای ｻردار X ،└ばپا خズر デｻاﾁ h٠(·) ｻ│ا، ز┍ان t آن در └あ ┍ヰ どود، └ﾂ｠رせ ┑ظر در
━رار いばدそばر از h ｟اص┊└ └ｻ └あ Z(s + h) و Z(s) ど｠صادﾁ ┍ﾂغぱر دو ﾜ┑اばووارあ .ﾀﾝا ど｠صادﾁ ┍ぱدان Z(·) و どばاぱ｠غراﾉ ﾀぱバ━و┍
دارای ﾜあاあ どばضا｠ ｻ│ای ┍دل ┍ど ┑ا┍┒د. ┕┌ ﾁغぱぱر┑そار را آن و ┍ヰ どود ポばرバﾁ C(h) = Cov(Z(s), Z(s+ h)) صورت せر｟ﾂ└ ا┑د،

ｻ└ صورت ど┒ぱﾞپ ど┉اそچ

p(β, Z, ν,Θ|t,X, δ) ∝ L(β, Z, ν; t, x, δ)p(Z|Θ)p(β)p(ν)p(Θ)

┡Random field
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ｻ└ صورت واｼばول └ばپا خズر デｻاﾁ ｟رض ｻا どばا┎┒ﾂﾝدر デｻاﾁ و ﾀﾝا

L(β, Z, ν,Θ|t,X, δ) ∝
I∏

i=┡
{νtν−┡

i exp(β′xi + Zi)}δi exp{−tνi exp(β
′xi + Zi)}

.ﾀﾝا Zi = Z(si) و ど｠صادﾁ ┍ぱدان پارا┍ﾂر┕ای ｻردار Θ آن در └あ ،ﾀﾝا
آ┍اری ┐ぱ┍ز どばضا｠ ｻ│ای ┍دل و واｼばول └ばپا خズر デｻاﾁ ｻا どせد┒┒いヰ و ﾜあاあ پارا┍ﾂری ┍دل ┕ای ぱｻزی ﾀ｠اぱ┕ر ｻا ┌ばدار ━صد ادا┍└ در

.┌ぱ┕د ━رار どｻاばارز ┍ورد را ﾈばاﾂ┑ و داده ｻرازش ヰده ﾝ └ぱｼヰازی داده └ドو┎ﾊ┍ っば └ｻ را

شبぱ└ سازی └バ┉طا┍ ┣
داده ┕ا، در どばضا｠ どそﾂﾞｼ┎┕ وﾉود درصورت ぱｻزی ﾀ｠اぱ┕ر ｻا آ┍اری ┐ぱ┍ز どばضا｠ ｻ│ای و どせد┒┒いヰ ،ﾜあاあ ┍دل ┕ای い┊┎ドرد └ﾞばا│┍ ｻرای
ﾉدばد どヰرو ┕ﾂﾞ┒د ز┍ان ｻر ド┎دﾁا どばضا｠ ｻ│ای داده ┕ای  ﾁو┉ぱد ┍وﾉود روش ┕ای └あ آ┑ﾊا از ┍ヰ どود. ﾁو┉ぱد どばضا｠ ｻ│ای داده  └ドو┎ﾊ┍ っば

┍ヰ どود. ど｠رバ┍ どばضا｠ ｻ│ای داده ┕ای ﾁو┉ぱد ｻرای
┐ばا ┌ぱ┎バﾁ ｻا اﾊ┒ばا در あرد┑د. ارائ└ っぱﾝالあ ｻ│ای داده ┕ای ﾝ └ぱｼヰازی ｻرای どヰرو ｻ│ا デｻاﾁ از اﾂﾝ〝اده ｻا (┢٠٠┥) ┕┎いاران و ｻ┒در
ｻ│ا デｻاﾁ └ｻ └ﾉوﾁ ｻا ┍┒ظور ┐ばدｻ ┍ヰ どود. ارائ└ どばضا｠ ｻ│ای داده ┕ای ﾁو┉ぱد ｻرای ﾝاده どヰرو ،どばضا｠ ど｠صادﾁ اﾅر っば あردن وارد و روش

┌ばدار

S(t|X) = exp (−H٠(t) exp (β′X)); H٠(t) =
∫ t

٠
h٠(u)du

ｻ└ صورت ﾜあاあ ┍دل どバ┎ﾊﾁ デばوزﾁ デｻاﾁ ﾜあاあ ┍دل ｻراﾝاس ┐ばراｻا┒ｻ

F (t|X) = ┡ − exp [−H٠(t) exp (β′X)]

S(Y ) = ┡ − F (Y ) و F (Y ) ど｠صادﾁ ┍ﾂغぱر┕ای اば┐ صورت در ｻاヰد. F デばوزﾁ デｻاﾁ ｻا ど｠صادﾁ ┍ﾂغぱر っば Y ぱ┒あد ｟رض .ﾀﾝا
┌ばدار ﾜあاあ ┍دل ｻراﾝاس ｻ│ا داده ﾁو┉ぱد ｻرای ┐ばراｻا┒ｻ ┕ﾂﾞ┒د. U(٠,┡) デばوزﾁ دارای

U = exp [−H٠(t) exp (β′X)] ∼ U(٠,┡)

داده ﾜあاあ ┍دل در どばضا｠ اﾅر ド └ｻ┒وان آن あردن اضا｟└ و ┍ｼﾂバر ﾜ┑اばووارあ ﾝاخﾂار っば ｻا どﾝاوせ ど｠صادﾁ ┍ぱدان っば ┐ﾂ｠رせ ┑ظر در ｻا
ｻ└ صورت どばضا｠ ｻ│ای

T = H−┡٠ [− log(U)× exp(−β′x+ Z(s))]

.ﾀﾝا آ┍اری واﾍد ┕ر ﾀぱバ━و┍ ドرض و ジول ｺﾞﾍرｻ ど┑اい┍ ﾀぱバ━و┍ s و ┑ظر ┍ورد どﾝاوせ ど｠صادﾁ ┍ぱدان Z(·) آن در └あ ┍ヰ どود، ﾁو┉ぱد
ｻ│ای ز┍ان ど｠صادﾁ ┍ﾂغぱر ┍ﾁ どوان ┐ばراｻا┒ｻ .ﾀپرداخ どばضا｠ ｻ│ای داده ﾁو┉ぱد └ｻ ┍ﾁ どوان د┉خواه └ばپا خズر デｻاﾁ っば ┐ﾂ｠رせ ┑ظر در ｻا ﾍال

ｻ└ صورت واｼばول └ばپا خズر デｻاﾁ و U └ﾂﾝوぱپ ﾀواخ┒いば ど｠صادﾁ ┍ﾂغぱر っば از اﾂﾝ〝اده ｻا را どばضا｠

T = λ−┡[− log(U) exp(β′x)]
┡
ν = −[

log(U)

λ exp(β′x)
]

┡
ν
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どばا┕ デばوزﾁ ｻراﾝاس را └ばپا خズر デｻاﾁ ┍ﾁ どوان روش ┐ばا در ┕ﾂﾞ┒د. واｼばول خズر デｻاﾁ ┍│ぱاس و ┈いヰ پارا┍ﾂر┕ای λ و ν آن در └あ あرد، ﾁو┉ぱد
.ﾀﾝا └ｼﾝاﾎ┍ ┈ｻا━ ┍ぱ│ﾂﾞ┎ا ど┊あ ﾀ┉اﾍ در ヰده ど｠رバ┍ ｟رم └ｻ └ﾉوﾁ ｻا └あ ﾀ｠رせ ┑ظر در せا┍پرﾁز せا┍ا، واｼばول، ┍ا┑┒د ﾀｼﾆ┍ せ └ぱいﾁاه ｻا

n ،└いｼヱ┍ ┐ばا せره ┕ای ｟اص┊└ ﾜばرﾁا┍ اﾝاس ｻر و ヰده └ﾂ｠رせ ┑ظر در √n×√
n └いｼヱ┍ っば どばضا｠ اﾅر n ﾁو┉ぱد ｻرای └バ┉اズ┍ ┐ばا در

どﾝدぱ┊━ا ｟اص┊└ ||h|| آن در └あ ،ﾀﾝا ヰده ﾁو┉ぱد σ┢ exp (− ||h||
a ) ｻ└ صورت どばا┎┑ ┑そار どそﾂﾞｼ┎┕ デｻاﾁ ｻا どばا┎┑ ど｠صادﾁ ┍ぱدان از داده

ヰده ا┑د. └ﾂ｠رせ ┑ظر در a = ┡ و σ┢ = ┢ و ﾀﾝا どばضا｠ ﾀぱバ━و┍ دو ┐ぱｻ
خズر デｻاﾁ ｻا ┡┢ × ┡┢ └いｼヱ┍ っば در どばضا｠ ｻ│ای داده ┡┤┤ ヰا┍┈ داده └ドو┎ﾊ┍ اﾝاس ┐ばا ｻر

h(t|Z(s)) = h٠(t) exp (βX + Z(s))

ν = ┡ و λ = ┡ ｻا واｼばول └ばرپاズخ デｻاﾁ β┢ = ┡ و β┡ = −┡/┣ あردن ┍┒ظور ｻا داده └ドو┎ﾊ┍ ┐ばا ﾝ └ぱｼヰازی .ﾀﾝا ヰده ﾁو┉ぱد
┑ظر در و (σ┢ = ┢ و a = ┡) っば ﾜ┑اばوار و دا┍┒└ ｻا σ┢ exp (− ||h||

a ) ｻ└ صورت どばا┎┑ ┕┌ ﾁغぱぱر┑そار ｻا どﾝاوせ ど｠صادﾁ ┍ぱدان و
┢٠ ﾀﾝرا ﾝا┑ﾞور ｻا ٠/┥ ﾀぱ│｠و┍ ﾜ┑اヰ ｻا ﾉ┎┊└ ای دو و ┡┡┢ ﾜ┑اばوار و ┤/┥ ┐ぱそ┑اぱ┍ ｻا ﾀواخ┒いば デばوزﾁ از ど┒ぱぱｼﾁ ┍ﾂغぱر دو ┐ﾂ｠رせ

.ﾀﾝا └ﾂ｠رせ صورت درصدی
ザﾝوﾁ どばضا｠ ｻ│ای ┍دل っば و せا┍ا どせد┒┒いヰ ┍ﾂغぱر ｻا ﾜあاあ どせد┒┒いヰ ┍دل واｼばول، └ばپا خズر デｻاﾁ ｻا ﾜあاあ ┍دل └ﾝ バｻد └┊ﾍر┍ در
ذあر └ｻ الزم .┌ぱﾂپرداخ ﾈばاﾂ┑ どﾝررｻ └ｻ ┢DIC ┍ぱバار ｻا و ヰد داده ｻرازش ヰده ﾝ └ぱｼヰازی داده ┕ای └ｻ OpenBUGS و R ا｟زار┕ای ┑رم

ヰده ا┑د: └ﾂ｠رせ ┑ظر در زばر پぱヱぱ┐ ┕ای ﾀﾝا
.┡٠٠ ﾜ┑اばوار و ص〝ر ┐ぱそ┑اぱ┍ ｻا ┑ر┍ال デばوزﾁ ┍دل، ど┑وぱﾝرせر پارا┍ﾂر┕ای ｻرای
.┡٠٠ ﾜ┑اばوار و ص〝ر ┐ぱそ┑اぱ┍ ｻا ┑ر┍ال デばوزﾁ ،└ばپا خズر デｻاﾁ پارا┍ﾂر┕ای ｻرای

.┡٠ ﾜ┑اばوار و ص〝ر ┐ぱそ┑اぱ┍ ｻا ┑ر┍ال デばوزﾁ ┍ぱدان، دا┍┒└ و ﾜ┑اばوار ヰا┍┈ どばضا｠ پارا┍ﾂر┕ای ｻرای
.ﾀﾝا ヰده └ﾂ｠رせ ┑ظر در ┡٠٠ ┕ا せام و ┡٠٠٠٠ داغぱدن دوره ｻار ┤٠٠٠٠ ز┑ぱﾊر いﾁرا┕ای バﾁداد

و ﾜあاあ ┍دل ┕ای └あ ┍ど د┕د ┑ヱان DIC ┍الک .ﾀﾝا ヰده ارائ└ ┡ ヰ┎اره ﾉدول در ｻ│ا ポ┊ﾂخ┍ ┍دل ┕ای ｻرازش از ﾍاص┈ ﾈばاﾂ┑

┍دل  پارا┍ﾂر┕ای ぱｻزی ｻراورد :┡ ﾉدول
どばضا｠ ｻ│ای どせد┒┒いヰ ﾜあاあ

SD ｻراورد SD ｻراورد SD ｻراورد پارا┍ﾂر
٠/┢┡┦ -┡/┧┤٠ ٠/┣┢┣ -٠/┦┩┦ ٠/┣┡┢ -٠/┦┧┧ β┡
٠┡/٠┨ ┡/┣┧٠ ٠/┡┧┦ ٠/┤┣┣ ٠/┡┧┡ ٠/┤┡┣ β┢
٠/٠┧┢ ٠┥┨/٠ - - - - a

٠/┡┥┦ ┡/┩┤٠ - - - - σ┢

واﾍد └ﾝ DIC ┍│دار どせد┒┒いヰ ┍دل در ﾂヱぱｻر پارا┍ﾂر┕ای バﾁداد └ズﾝوا └ｻ └ﾂｼ┉ا └あ داﾂヰ└ ا┑د ┌┕ └ｻ どいばزد┑ ぱﾞｻار い┊┎ドرد ﾜあاあ どせد┒┒いヰ
.ﾀヰدا خوا┕┒د ど┑اﾞいば ﾁ│رｼばا い┊┎ドرد どせد┒┒いヰ و ﾜあاあ ┍دل ┕ای ｻاヰ┒د، どばضا｠ └ﾂﾞｼ┎┕ داده ┕ا اせر ど┒バば .ﾀﾝا از ﾂヱぱｻر ┍دل ┐ばا در
┐ばا ﾈばاﾂ┑ از └あ دそばری └ﾉوﾁ ┈ｻا━ └ﾂい┑ .ﾀﾝا └ﾂヰدا دそばر ┍دل دو └ｻ ﾀｼﾞ┑ ﾂ┖ｻری い┊┎ドرد زばاد ぱﾞｻار اخﾂالف ｻا どばضا｠ ｻ│ای ┍دل ا┍ا

┢Deviance Information Criterion
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┐ばا └あ ┍せ どردد ┍┒ظور ┍دل در ｻ│ا ┍ヱا┕دات ┐ぱｻ どばضا｠ どそﾂﾞｼ┎┕ どばضا｠ ｻ│ای ┍دل در ﾁ┒┖ا └┑ └あ ﾀﾝا ┐ばا ┍ど آばد ﾀﾝد └ｻ ﾝ └ぱｼヰازی
┐ばا در └あ ┍せ どردد ┑ぱز ┍دل ど┑وぱﾝرせر پارا┍ﾂر┕ای ｻرآورد در ﾁغぱぱر ｺｼﾝ ┍دل در どばضا｠ اﾅرات ورود ┍ヰ どود ┍دل い┊┎ドرد ｼ┖ｻود ｺｼﾝ ا┍ر
━رار اﾂﾝ〝اده ┍ورد どｼﾞ┑ خズر └ｼﾝاﾎ┍ ｻرای ｻ│ا ┈ぱ┊ﾎﾁ در ど┑وぱﾝرせر ｺばضرا └あ آن └ｻ └ﾉوﾁ ｻا ｻرد どپ ﾁ〝اوت ┐ばا └ｻ ┍ﾁ どوان どｻخو └ｻ ┍ﾆال

.ﾀﾝا ｻرخوردار زばادی ぱﾞｻار ﾀぱ┎┕ا از ど┑وぱﾝرせر پارا┍ﾂر┕ای ─ぱ━د و ﾀﾝدر ｻرآورد ｻ│ا ぱ│ﾎﾁ│ات ﾍوزه あارｻران ｻرای و ┍ぱせ どر┑د

کاربردی ┍ﾆال ۴
در デ━وا زﾂばون ｻاغ っば در ﾝرあوﾝپورばوز ぱｻ┎اری ぱヰوع داده ┕ای آ┍اری ┐ぱ┍ز どばضا｠ ｻ│ای ┍دل ぱｻزی ﾀ｠اぱ┕ر از اﾂﾝ〝اده ｻا ｻخ｀ ┐ばا در
┍ヰ どود. زﾂばون ｻرگ ┕ای در └い┉ آ┍دن وﾉود └ｻ ﾄドاｻ └あ ﾀﾝا どارچ━ ぱｻ┎اری っば ﾝرあوﾝپورばوز ┍ぱせ どرد. ━رار └バ┉اズ┍ ┍ورد ヱあور غرب
┍ヰ どود. ぱﾝاه あا┍ال آن از ﾜپ و ┍ど آばد وﾉود └ｻ ｻرگ ┐ばرばز ﾌズﾝ در └あ ﾀﾝا どそ┑ر どｻرﾝ ﾁا خاﾂﾞあری ┉い└ ┕ای ┈いヰ └ｻ ぱｻ┎اری ドالئ┌
زﾂばون ┍ﾎصول در زばاد ぱﾞｻار ﾀ｠ا ｺｼﾝ ا┍ر ┐ばا ┍せ どردد. ヰاخ└ از ｻرگ ┕ا رばزش ｺｼﾝ ﾀばا┖┑ در و ヰده زرد ┑ぱز ｻرگ ┕ا どばاالｻ ズﾝوح
ｻرگ ┕ای └ｻ آ┉وده ｻرگ ┕ای از ━ارچ ا┑ﾂ│ال در ど┎┖┍ ｀│┑ ｻارش ドا┍┈ دارد. وﾉود ぱｻ┎اری ┐ばا ぱヰوع ┑ﾎوه درｻاره どあا┑د اジالドات ┍せ どردد.
ﾀぱバ━و┍ ┍ど رﾝد ｻ└ ┑ظر ┐ばراｻا┒ｻ ك┒د. ┈│ﾂ┒┍ ｻرگ ┕ا ﾝاばر └ｻ ｻاغ ポك در ا｟ﾂاده ｻرگ ┕ای از را ━ارچ ┍ﾁ どوا┑د ┌┕ ｻاد ض┎┐ در دارد. ﾝا┉┌
どｼばر│ﾁ ﾀﾍاﾞ┍ └ｻ どاغｻ └バ┉اズ┍ ┐ばا در ｻاヰد. ぱｻ┎اری ┐ばا ぱヰوع در اﾅرせذار ドوا┍┈ از どいば ┍ﾁ どوا┑د いばدそばر از درخﾂان ｟اص┊└ و ━رارぱせری
درخﾂان どせآ┉ود خصوص در پぱそぱرا┑└ └バ┉اズ┍ ﾀﾎﾁ روزا┑└، ｻ└ صورت ┍اه، دو ┍دت └ｻ دارد وﾉود ┑┖ال اص┊└ ┡┧┣ آن در └あ デｻر┍ ┍ﾂر ┥٠٠٠
┍┒ظور ┍دل در ارﾁ〝اع و せو┑└) └ﾝ (ヰا┍┈ زﾂばون درخﾂان せو┑└ ،ﾀدرخ ┐ﾝ ヰا┍┈ ど┒ぱぱｼﾁرぱغﾂ┍ └ﾝ .ﾀﾝا └ﾂ｠رせ ━رار ﾝرあوﾝپورばوز ぱｻ┎اری └ｻ
バﾁداد └バ┉اズ┍ پاばان در .ﾀﾝا ヰده ﾀヰادداば اﾂｻال ز┍ان ヰده، ばاد ドالئ┌ └ｻ └ﾉوﾁ ｻا ぱｻ┎اری └ｻ ﾀدرخ ┕ر ヰدن آ┉وده صورت در .ﾀﾝا ヰده
└バ┉اズ┍ ┐ばا در .ﾀﾝا └ﾂ｠رせ صورت ﾀﾝرا ﾝا┑ﾞور ﾀ│ぱ│ﾍ در └あ ┍ا┑ده ا┑د ﾝا┉┌ ど│ｻا┍ و ヰده ぱｻ┎اری └ｻ ┍ﾂｼال ｻاغ درخﾂان از اص┊└ ┨┥
ど┑اﾂدرخ آن در └あ ﾀﾝا ヰده داده ｀ばا┎┑ ┡ ┈いヰ در درخﾂان ━رارぱせری ﾀぱバ━و┍ .┌ぱﾂﾞ┕ رو └ｻ رو درصدی ┥┡ ﾁ│رｼばا ﾀﾝرا ﾝا┑ﾞور ｻا
داばره ┕ا ﾀﾍاﾞ┍ ヰده ا┑د. داده ┑ヱان ド └ｻالوه ﾀ┍الド ｻا ┑ヱده ا┑د ┍ﾂｼال └バ┉اズ┍ پاばان ﾁا └あ ど┑اﾂدرخ و داばره ｻا ヰده ا┑د ぱｻ┎اری └ｻ ┍ﾂｼال └あ
└┊ﾍر┍ ┐ばا در .ﾀﾝا └バ┉اズ┍ اول روز┕ای در اﾂｻال ┑ヱان د┕┒ده ﾂ┎あر ﾀﾍاﾞ┍ ｻا داばره ┕ای └あ ジ └ｻوری ﾀﾝا ぱｻ┎اری └ｻ اﾂｻال ز┍ان ┑ヱان د┕┒ده

(ک) ヰده ﾝا┑ﾞور داده ┕ای و (•) ┍ヱا┕دات ｻاغ، در درخﾂان اﾂｻالی ز┍ان و ﾀぱバ━و┍ :┡ ┈いヰ

و どせد┒┒いヰ ،ﾜあاあ ┍دل └ﾝ ぱｻ┎اری └ｻ اﾂｻال ｻر درخﾂان ど┑اい┍ ﾀぱバ━و┍ ┐ぱ┒چ┎┕ و ど┒ぱぱｼﾁ ┍ﾂغぱر┕ای از っば ┕ر ﾁأぱﾅر ┍ぱزان ┐ぱぱバﾁ ｻرای
در درخﾂان せو┑└ و ┐ﾝ ど┒ぱぱｼﾁ ┍ﾂغぱر┕ای ｺばضرا ｻراورد ┍ヰ どود ┍الﾍظ└ ┢ ﾉدول در └あ ┕┎ان ジور ヰد. داده ｻرازش داده ┕ا └ｻ どばضا｠ ｻ│ای
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┍ﾂغぱر ｺばضر どばضا｠ ｻ│ای ┍دل در ┍ﾆال ジ └ｻور .ﾀﾝا ぱｻ┎اری └ｻ اﾂｻال (ز┍ان) خズر ｻر ﾜいド اﾅر ┑ヱان د┕┒ده └あ ﾀﾝا ど〝┒┍ ┍دل └ﾝ ┕ر
ぱｻ┎اری └ｻ اﾂｻال خズر ｻاヰ┒د ┑ظر ┍د ﾞいばان ザばراヰ ｻا ا┍ا ┍ﾂ〝اوت ┐ﾝ ｻا ﾀدرخ دو اせر ┐ばراｻا┒ｻ .ﾀﾝا -٠/┩┣┨ ｻراｻر درخﾂان ┐ﾝ ど┒ぱぱｼﾁ
┕ر ﾜپ .ﾀﾝا ﾂ┎あر ┐ﾝ ｻا ﾀدرخ در ぱｻ┎اری └ｻ اﾂｻال خズر ｻراｻر e−٠/┩┣┨ = ٠/┣┩┡ ﾝال ┕ر ازای └ｻ دارد ﾂヱぱｻری ┐ﾝ └あ どﾂدرخ ｻرای

ｻود. خوا┕د ﾂ┎あر آن ｻرای ぱｻ┎اری └ｻ اﾂｻال خズر ｻاヰد ﾂヱぱｻر ﾀدرخ ┐ﾝ چ│در

زﾂばون درخﾂان ぱｻ┎اری داده ┕ای └ｻ ヰده ｻرازا┑ده ┍دل ┕ای پارا┍ﾂر ｻراورد :┢ ﾉدول
どばضا｠ ｻ│ای どせد┒┒いヰ ﾜあاあ

SD ｻراورد SD ｻراورد SD ｻراورد پارا┍ﾂر
٠/┡┤┦ -٠/┩┣┨ ٠/٠┩┣ -٠/┡┨┤ ٠/٠┩┢ -٠┨┡/٠ β┡
٠┨┢/٠ -┡/┧٠┧ ٠┡/٠┧ -٠┧┢/٠ ٠┡/٠┦ -٠/┢┦┤ β┢
٠/┡┩┤ ٠/┧┥┩ ٠/٠┩┢ ٠/┡┣┩ ٠/٠┩┡ ٠/┡┣┦ β┣
٠/٠┥┣ ٠/┡┣┦ - - - - a

٠/┢┡┥ ┢/┧┡┧ - - - - σ┢

┧┣┧/┤┡┩ ┡┦┣┥ ┡┦┣┢ DIC

┑ぱﾂج└ گぱری و ﾄبح

داده ┑ヱان و └ﾂپرداخ ｻ│ا ┈ぱ┊ﾎﾁ └ｻ ぱｻزی ﾀ｠اぱ┕ر ｻا ｻ│ا داده ┕ای ┈ぱ┊ﾎﾁ در ﾞｻا┍دی ﾀ｠اぱ┕ر در ┍وﾉود ┍いヱالت └ｻ └ﾉوﾁ ｻا ┍│ا┉└ ┐ばا در
ﾈばاﾂ┑ └ｻ ┍┒ﾊر ┑ぱز どせد┒┒いヰ و ﾜあاあ ┍دل ┕ای در ぱｻزی ﾀ｠اぱ┕ر از اﾂﾝ〝اده どﾂﾍ ｻ│ا داده ┕ای در どばضا｠ どそﾂﾞｼ┎┕ وﾉود صورت در ヰد
وﾉود صورت در └あ ｻود ┐ばا どばضا｠ ┍دل و どせد┒┒いヰ ،ﾜあاあ ｻ│ای ┍دل ┕ای ぱｻزی ┈ぱ┊ﾎﾁ در └ﾉوﾁ ┈ｻا━ └ﾂい┑ ヰد. خوا┕د あ┒┒ده ای せ┎راه
どばضا｠ どそﾂﾞｼ┎┕ ﾁاぱﾅر ﾀﾎﾁ ヰدت └ｻ ┍دل ど┑وぱﾝرせر پارا┍ﾂر┕ای ｻرآورد ،└ﾂい┑ ┐ばا └ｻ └ﾉوﾁ ドدم و ｻ│ا داده ┕ای در どばضا｠ どそﾂﾞｼ┎┕
┐ぱ┍ز どばضا｠ ｻ│ای ┍دل در ﾀﾝا ذあر └ｻ الزم あ┒د. اｼﾂヰاه دچار ﾈばاﾂ┑ ぱﾞ〝ﾁر در را ┐ぱ││ﾎ┍ ┍ﾁ どوا┑د ┐ばا و ┍ぱせ どرد ━رار داده ┕ا در ┍وﾉود
デ━وا┍ از پاره ای در ┍ど رﾝد ┑ظر └ｻ ا┍ا ┕ﾂﾞ┒د どﾝاوせ ど｠صادﾁ ┍ぱدان っば از ど││ﾎﾁ どばضا｠ ど｠صادﾁ اﾅرات ヰد ｟رض ﾍاضر ┍│ا┉└ در آ┍اری
چو┉└ ど｠صادﾁ ┍ぱدان っば ┐ﾂ｠رせ ┑ظر در ｻا ┍ﾁ どوان ┐ばراｻا┒ｻ ｻاヰد. どﾝاوせا┑ ど｠صادﾁ اﾅرات ど｠صادﾁ ┍ぱدان ド┎ال و ┑ヱود ─│ﾎ┍ ヰرط ┐ばا
ﾄﾎｻ ┍ورد را ┍دل پارا┍ﾂر┕ای ｻرآورد ｻر آن ど┉ا┎ﾂﾍا اﾅرات و ﾀپرداخ ┍ぱدان ｻودن どﾝاوせ ｟رض اﾅر どﾝررｻ └ｻ └ﾂﾞｻ どﾝاوせ چو┉└ ばا どﾝاوせ
ｻرخوردار ﾂヱぱｻری ا┑ズバاف پذばری از どそ┉چو پارا┍ﾂر وﾉود └ズﾝوا └ｻ どﾝاوせ چو┉└ ど｠صادﾁ ┍ぱدان در ┍ど رﾝد ┑ظر └ｻ داد. ━رارد どﾝررｻ و
ｻ│ای داده ┕ای └ｻ ｻرازش در ﾂ┖ｻری ﾈばاﾂ┑ └ｻ ┍┒ﾊر ﾀﾝا ┐い┎┍ どﾝاوせا┑ ど｠صادﾁ اﾅرات ｻا どばضا｠ ｻ│ای ┍دل っば از اﾂﾝ〝اده و ｻود خوا┕د
┍دل زﾂばون، درخﾂان ﾝرあوﾝپورばوز ぱｻ┎اری └ｻ اﾂｻال ز┍ان └ｻ ｻ│ا ポ┊ﾂخ┍ ┍دل ┕ای ｻرازش ｻا └あ ヰد ┍الﾍظ└ あارｻردی ┍ﾆال در せردد. どばضا｠
ヰد. داده ｻرازش داده ┕ا └ｻ د━ﾁ ─ぱری どｼﾞ┑ خズر デｻاﾁ どばضا｠ ｻ│ای ┍دل ｻرازش ｻا داد. ┑ヱان را داده ┕ا └ｻ ┍┒اﾁ ｺﾝری ｻرازش どばضا｠ ｻ│ای
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