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تقریبی روش به فرسایش داده های اساس بر خرابی زمان پیش بین

٢ م. رزمخواه، ١ ا. ، نزاکت

مشهد فردوس اه دانش ، ریاض علوم ده دانش آمار، گروه ١,٢

یده چ
آوردن به دست اما م دهد. قرار تولیدکنندگان اختیار در را مهم اطالعات سیستم ها، و مولفه ها خرابی زمان توزیع براورد
زین جای م تواند فرسایش داده های زمینه این در است. هزینه پر و زمان بر کاری باال، قابلیت با سیستم های در عمر طول داده های
فرسایش داده های تحلیل برای روش ها مرسوم ترین از ی تقریبی روش باشد. قابلیت مطالعات و عمر طول داده های برای مناسبی

تقریبی روش م کند. براورد را آن ها توزیع و پیش بین را مولفه ها خرابی زمان  ، فرسایش داده های از استفاده با روش این است.
م پردازیم، تقریبی روش تبیین به مقاله این در م گیرد. نادیده را نکات خرابی زمان های پیش بین در بودن، مرسوم و ساده عل رغم

م پردازیم. روش این اصالح به و کرده بیان را روش این ضعف نقاط

خرابی تا زمان توزیع خرابی، زمان شبه تقربی، روش ، فرسایش داده های کلیدی: کلمات

پیش گفتار ١

کاهش را سیستم کارایی ، افتادگ کار از موق در آن تعمیر و ماشین شدن خراب ، مهندس سیستم های از بسیاری در
سیستم ی برای باال قابلیت داشتن بنابراین م شود. تحمیل هزینه های افزایش باعث مواق بعض در و م دهد
به اغلب عمر، طول داده های از استفاده با قابلیت ارزیابی باال، قابلیت با محصوالت برای م رسد. نظر به ضروری
حاوی فرسایش داده های مواق این در است. طاقت فرسا و ل مش کاری مشخص، بازه ای در ست ش فقدان دلیل
از بسیاری عمل در باشند. عمر طول داده های برای مناسب زین جای ی م توانند و هستند مفیدی اطالعات
و م کند رشد زمان طول در وسیله ی ترک میزان مثال به طور م کنند. پیروی فرسایش انیسم م ی از خرابی ها،

١nezakati-e@stu.um.ac.ir
٢razmkhahm@um.ac.ir
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٩١ آن کاربردهای و اعتماد قابلیت نظریه سمینار دومین

خراب وسیله ی عنوان به و داده دست از را خود کارایی وسیله آن برسد، خاص سط به آن ترک میزان که زمان
روشنایی میزان مرور به که کرد اشاره فلورسنت المپ های روشنایی میزان به م توان همچنین م شود. گرفته نظر در
پیش از ، بحران سط عنوان به فرسایش از سطح باید ، فرسایش آزمایش ی انجام برای م شود. کم تر آن ها

کند. تجاوز بحران سط این از فرسایش مقدار که شود تعریف زمان خرابی و شود تعیین
نمود. استفاده خط غیر یا خط مدل های از م توان آن، نامعلوم پارامترهای براورد و فرسایش داده های تحلیل در
روش های هدف این برای آورد. به دست فرسایش داده های وسیله به را سیستم خرابی زمان توزیع م توان این بر عالوه
بیزی رد روی از این بر عالوه .[۴] نمود اشاره عددی و تقریبی روش به م توان جمله آن از که دارد وجود مختلف

.( [۵] و [١] ) م شود استفاده فرسایش مدل های تحلیل در نیز
نرم افزارهای در را آن م توان راحت به و است خرابی زمان توزیع آوردن به دست برای روش ساده ترین تقریبی روش
خرابی زمان های پیش بین برای را نکات بعض دارد، که جذابیت تمام وجود با روش این نمود. پیاده سازی آماری
پیش بین و پرداخته شود روش این ضعف نقاط بیان به واض به طور که است این بر سع مقاله این در م گیرد. نادیده

شود. ارائه خراب زمان های برای دقیق تری

خرابی زمان پیش بین و فرسایش مدل ٢

رد عمل و گیرند قرار بازرس مورد ts, ...., t١ شده تعیین پیش از زمان های در آزمایش، مورد مولفه n کنید فرض
زمان tij کنید فرض باشد. سان ی مولفه ها تمام برای بازرس زمان های که نیست نیازی شود. ثبت آن ها فرسایش

سط به مولفه فرسایش مقدار که زمان باشد. آن شده مشاهده فرسایش رد عمل yij و iام مولفه برای jام بازرس
در م شود. گرفته نظر در خراب مولفه ی عنوان به و م دهد دست از را خود کارایی مولفه آن برسد، Df بحران

اند. شده مشاهده ،i = ١, ..., n ، (timi , yimi), ..., (ti٢, yi٢), (ti١, yi١) های جفت آزمایش، پایان
[٣] م باشد زیر صورت به jام، بازدید در iام مولفه فرسایش رد عمل برای کل مدل ی

yij = D(tij ;βi
) + ϵij ; j = ١, ...,mi , i = ١, ..., n, (١)

برای مدل پارامترهای بردار β
i
= (βi١, ..., βik)

t و tij زمان در iام مولفه برای فرسایش مدل D(tij ;βi
) آن در که

مربوط تصادف خطای نیز ϵij باشد. تصادف متغیری یا و مجهول اما ثابت برداری م تواند که م باشد iام مولفه
σ٢
ϵ ثابت واریانس و صفر میانگین با نرمال توزیع دارای و است jام بازرس در iام مولفه فرسایش اندازه گیری به

م باشد.
مراجعه [٣] به م توان زمینه این در بیشتر مطالعه برای م پردازیم. تقریبی روش تبیین به اختصار به ادامه، در
زمان پیش بین به مولفه، هر برای اول مرحله در است. مرحله دو دارای (١) مدل تحلیل در تقریبی روش نمود.

م شود. نامیده خرابی زمان شبه شده، پیش بین مقدار این م رسد. Df بحران سط به آن فرسایش که م پردازیم
مدل م شود، گرفته نظر در کامل تصادف نمونه ی شده مشاهده مقادیر عنوان به خرابی زمان شبه n دوم، مرحله در

: گفت م توان دقیق تر بیان به م آید. به دست خرابی تا زمان توزیع و داده برازش داده ها به را مناسب

(ti٢, yi٢), (ti١, yi١) داده های و (١) مدل از استفاده با iام، مولفه برای اول مرحله در •
عنوان به م شوند. براورد β

i
= (βi١, ..., βik)

t پارامترهای خطا، مربعات کمترین روش از استفاده با ،(timi , yimi), ...

خط صورت به مدل اگر مثال

D(t;β) = β١ + β٢t (٢)
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٩٢ م.. رزمخواه، ا..، ، نزاکت

از است عبارت β
i
= (βi١, βi٢)

t مربعات کمترین براورد باشد،

β̂i١ = ȳi − β̂i٢t̄i , β̂i٢ =

∑mi

j=١(tij − t̄i)yij∑mi

j=١(tij − t̄i)٢ ; i = ١, ..., n,

م باشد. yimi , ..., yi١ و timi , ..., ti١ متوسط ترتیب به ȳi و t̄i آن در که
t̂i مقدار ،(١) مدل در مثال عنوان به م آید. به دست t̂i خرابی زمان  شبه ،D(ti, β̂i

) = Df معادله حل با آن از پس
: از است عبارت

t̂i =
Df − β̂i١

β̂i٢
; i = ١, ..., n.

م آید. به دست t̂n, ..., t̂١ داده های برای خرابی زمان توزیع برازش، ویی نی روش های از استفاده با دوم مرحله در •

اصالح شده خرابی زمان شبه ٣
است ن مم عمل در اما م آیند. به دست D(ti; β̂i

) = Df معادله حل از خرابی زمان های شبه شد بیان که همان طور
jام بازدید در iام مولفه فرسایش مقدار کنید فرض مثال عنوان به باشند. منطق غیر آمده به دست زمان های این
م شود استنباط بنابراین شود. ثبت Df از بیش تر مقدار این ١+jام بازدید در اما شده باشد ثبت Df از کمتر مقداری
م آید به دست تقریبی روش به که t̂i پیش بین اما شده است. خراب [tij , ti(j+١)] بین تصادف زمان در iام مولفه که
این به توجه با باشد. ti(j+١) زمان از بعد یا tij زمان از قبل آمده به دست t̂i است ن مم و م گیرد نادیده را نکته این
را شده اصالح پیش بین زمان م توان شده اند، خراب (ts (زمان آزمایش توقف از تاقبل که مولفه هایی برای نکته

گرفت. نظر در زیر صورت به

t̃i =


tij , t̂i ≤ tij

t̂i, tij < t̂i < ti(j+١)

ti(j+١), ti(j+١) ≤ t̂i

, i = ١, ..., n. (٣)

برای بنابراین و م دهد قرار تسلط تحت را t̂i ،(٢) در شده معرف t̃i پیش بین که است ضروری نکته این به توجه
باشد. مناسب تر م تواند خرابی مدل برازش

کاربردی مثال ۴
مورد [٣] ر٣ می و لو٢ توسط و شد آوری جم [٢] اران هم و هوداک١ توسط بار اولین ترک، رشد داده های
توزیع و م شود داده نشان t̂i و t̃i میان تفاوت داده ها مجموعه این از استفاده با مقاله این در گرفت. قرار تحلیل
بازدید زمان های در این حسب بر را مولفه ٢١ ترک رشد مقادیر ١ ل ش م شود. برازش داده ها گونه این به مناسب
م شود. متوقف آزمایش ts = ٠٫١٢ زمان در م شود مشاهده که همان طور م دهد. نشان ٠٫١٢, ...,٠٫٠٢,٠٫٠١,٠
شده اند. خراب ٠٫١٢ زمان تا مولفه ١٢ تنها ١ ل ش به توجه با شده است. گرفته نظر در این ١٫۶ نیز بحران سط

مدل ترک داده های به م توان فرسایش مسیرهای نمایی رشد به توجه با م شود، مشاهده ١ ل ش در که همان طور
١Hudak
٢Lu
٣Meeker
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٩٣ آن کاربردهای و اعتماد قابلیت نظریه سمینار دومین

فرسودگ از حاصل ترک رشد مقادیر :١ ل ش

معادله حل و خطا مربعات کمترین روش به مدل برازش از پس داد. برازش را D(t;β) = exp {β١ + β٢t} نمایی
زیر جدول در م آید. به دست ،i = ١, ...,٢١ ،t̂i خرابی زمان های شبه مولفه ها از ی هر برای t̂i =

log(Df )−β̂i١

β̂i٢

تا که است معن این به −− عالمت جدول این در شده است. ارائه خرابی از بعد و قبل بازدید زمان و t̃i ،t̂i مقادیر
شده است. سانسور داده نتیجه در و نرسیده  ١٫۶ بحران سط به موردنظر مولفه فرسایش آزمایش، شروع از ٠٫١٢ زمان

شده اصالح خرابی زمان های شبه  و خرابی زمان های شبه :١ جدول
مولفه ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧
tij ٠٫٠٨ ٠٫٠٩ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫١

ti(j+١) ٠٫٠٩ ٠٫١ ٠٫١١ ٠٫١١ ٠٫١١ ٠٫١١ ٠٫١١
t̂i ٠٫٠٩٣ ٠٫١٠۶۴ ٠٫١٠۴۵ ٠٫١٠٧٧ ٠٫١٠٨۵ ٠٫١١١٩ ٠٫١١٢٧
t̃i ٠٫٠٩ ٠٫١ ٠٫١٠۴۵ ٠٫١٠٧٧ ٠٫١٠٨۵ ٠٫١١ ٠٫١١

مولفه ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴
tij ٠٫١ ٠٫١١ ٠٫١١ ٠٫١١ ٠٫١١ ٠٫١٢ ٠٫١٢

ti(j+١) ٠٫١١ ٠٫١٢ ٠٫١٢ ٠٫١٢ ٠٫١٢ −− −−
t̂i ٠٫١١۶٠ ٠٫١١٨۴ ٠٫١٢٣١ ٠٫١٢٧۵ ٠٫١٣١٢ ٠٫١۴۵٠ ٠٫١۵٠٩
t̃i ٠٫١١ ٠٫١١٨۴ ٠٫١٢ ٠٫١٢ ٠٫١٢ ٠٫١۴۵٠ ٠٫١۵٠٩

مولفه ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١
tij ٠٫١٢ ٠٫١٢ ٠٫١٢ ٠٫١٢ ٠٫١٢ ٠٫١٢ ٠٫١٢

ti(j+١) −− −− −− −− −− −− −−
t̂i ٠٫١۴۴٢ ٠٫١۶۴٢ ٠٫١٧٠٢ ٠٫١٧٨۴ ٠٫١٩٢٩ ٠٫١٩٧٧ ٠٫٢٠٧٨
t̃i ٠٫١۴۴٢ ٠٫١۶۴٢ ٠٫١٧٠٢ ٠٫١٧٨۴ ٠٫١٩٢٩ ٠٫١٩٧٧ ٠٫٢٠٧٨
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خراب ٠٫٠٩ و ٠٫٠٨ زمان های در بازرس بین اول مولفه مثال عنوان به م شود، مشاهده ١ جدول در که همان طور
که است منطق  بنابراین است. [٠٫٠٨,٠٫٠٩] بازه از خارج که م باشد ٠٫٠٩٣ برابر آمده به دست t̂i اما شده است،

شود. گرفته نظر در آن خرابی زمان عنوان به t̃i زمان
معیار مقادیر و شده داده برازش داه ها به آماری مختلف توزیع های ١ جدول در شده داده t̃i و t̂i مقادیر از استفاده با

شده است. ارائه ٢ جدول در (AIC) کائی آ
حاصل خرابی تا زمان توزیع برای مدل مناسب ترین که م شود مشاهده ٢ جدول در کائی آ مقادیر به توجه با

شده برازش مختلف توزیع های به مربوط کائی آ معیار :٢ جدول
توزیع t̂ t̃

ل نرمال −٨١٫٨۴٧٨٢ −٨٠٫۵۶٧١۴
گاما −٨١٫١٢٧٣٧ −٧٩٫٧٧۵٧٩
نرمال −٧٩٫٠١۵۴٣ −٧٧٫۴٨١٠٣
وایبل −٧٧٫٩٨٣٣٩ −٧۶٫۶۵٩٩١

٠٫١٢ زمان از قبل تا مولفه ها از کم تعداد اینکه به توجه با ترک، داده های در م باشد. ل نرمال توزیع ترک، از
تا زمان توزیع م شود مشاهده ٢ جدول در که همان طور و نزدی اند هم به t̃i و t̂i مقادیر بنابراین شده اند، خراب
پارامترهای یا و هستند متفاوت شده برازش توزیع های اوقات گاه اما شد. برازش سان ی حالت دو هر در خرابی
بازه ای چه در مولفه که گرفت نادیده را نکته این نباید حال هر به دارند. هم با فاحش تفاوت توزیع شده براورده

شده است. خراب

نتیجه گیری و بحث ۵
همچنین پرداختیم. خرابی زمان های پیش بین و فرسایش داده های تحلیل در تقریبی روش تبیین به مقاله این در

نمودیم. ارائه شده اصالح پیش بین ی و کرده بیان را روش این ضعف نقاط
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