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┡ − p┢) ای دوجم┊└ └バجام دو در مسﾂق┈ ﾀسب┑

┡,┢

اسﾂ〝اده ｻا ┍│ا┉└ ┐ばا در .ﾀاس └ﾂ｠گر ━رار どررسｻ ┍ورد گرا ど┑راوا｠ و ぱｻزی روいばرد┕ای از اسﾂ〝اده ｻا ┑┎و┑└ ا┑دازه ┐ぱぱバﾁ ﾁاあ┒ون چکぱده:
و داده ━رار どررسｻ ┍ورد ど┉ر┑وｻ ｻرآ┍د┕ای ｻا ど┒ぱ┉اｻ ┕ای ｀ばآز┍ا ｻرای را ┑┎و┑└ ا┑دازه ┐ぱぱバﾁ ┍سا┉└ ど┉د┒ぱ┉ اジالع و ヰا┑ون اジالع روش از
ど┍ ┈│ﾂس┍ ای └┊┎ﾉدو ｀ばآز┍ا دو در ﾀｼس┑ دو ┍ぱان ﾁ〝اوت p = p┡ − p┢ ┍وردドال━└ پارا┍ﾂر .┌ぱ┕د ど┍ ا┑ﾊام ┕ا آن ┐ぱｻ ای ┍│اばس└
اジالع اساس ｻر را └┒ぱ┖ｻ ┑┎و┑└ ا┑دازه .┌ぱ┒あ ど┍ ｟ر┍و┉ｼ┒دی ┈│ﾂس┍ ﾂｻای デばوزﾁ دو از اسﾂ〝اده ｻا را p┢ و p┡ روی ┐ぱヱぱپ اジالドات و ｻاヰد
ﾀぱｻو┊ズ┍ デｻاﾁ あردن └┒ぱヱぱｻ ｻا ど┉د┒ぱ┉ اジالع اساس ｻر و (ENGS) گぱری ┑┎و┑└ از カ┉اﾑ سود ザوسﾂ┍ あردن └┒ぱヱぱｻ └┊ぱوس └ｻ ヰا┑ون
ど┊ｼ━ روش ┕ای ｻا ┍│اばس└ در را ┍حاسｼات زばاد ┌ﾊح و どدگぱچぱپ ┑┎و┑└ ا┑دازه ┐ぱぱバﾁ در روش دو ┐ばا از اسﾂ〝اده .┌ばآور ど┍ ﾀدسｻ カ┉اﾑ

د┕د. ど┍ あا┕｀ ど┖ﾉوﾁ ┈ｻا━ ジور └ｻ ،ﾀاس └ﾂ｠گر ━رار اسﾂ〝اده ┍ورد ┍バﾂدد ┍│االت در └あ
┑┎و┑└ گぱری カ┉اﾑ سود ザوسﾂ┍ ،カ┉اﾑ ﾀぱｻو┊ズ┍ デｻاﾁ ﾂｻا، デばوزﾁ ،ど┉د┒ぱ┉ اジالع ヰا┑ون، اジالع ┑┎و┑└، ا┑دازه ک┊ぱدی: واژه ┕ای

مقدم└ ┡
┐ばا ﾀぱ┎┕ا و ｻاヰد ど┍ آ┍اری ┕ای ┈ぱ┊حﾁ └ばزﾊﾁ در └ﾉوﾁ ┈ｻو━ا ┌┖┍ ┍سائ┈ از どいば ای ┍│اばس└ ┕ای ｀ばآز┍ا در ┑┎و┑└ ا┑دازه ┐ぱぱバﾁ ┍سا┉└
どرض｠ آز┍ون ا┑ﾊام カヴﾒﾂ┍ ┕دف どいぱ┒ぱ┊あ ┕ای ｀ばآز┍ا در ┕┎واره ┍ثال، ド┒وان └ｻ .ﾀاس دوچ┒دان どいぱ┒ぱ┊あ ┕ای ｀ばآز┍ا در ┍سا┉└

ぱｻاز┍اぱばد. ┍وﾉود داروی └ｻ ﾀｼس┑ را ﾉدばد داروی っば どばاراあ آن در └あ ﾀاس
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ح┈ ｻرای ┑ぱز و پرداﾂﾑ┒د ┑┎و┑└ ا┑دازه ┐ぱぱバﾁ └ｻ ﾂｻا ┐ぱヱぱپ ｻا ای └┊┎ﾉدو デばوزﾁ از ┈ケحا ┕ای داده ｻرای (┢٠٠┢) ┡ گぱﾂぱ┒ز و っヰپز
داد┑د. ارائ└ どばاد┕ا┖┒ヱぱپ ﾂｻا ┐ぱヱぱپ デばوزﾁ و ﾀｼس┑ دو اسﾂ│الل ｟رض ｻا ،ﾀｼس┑ دو ﾁ〝اض┈ اساس ｻر ┍سا┉└

どررسｻ ぱｻزی روいばرد از اسﾂ〝اده ｻا どばدودو ┕ای ﾐپاس ｻا ┕ای ｀ばآز┍ا ｻرای را ┑┎و┑└ ا┑دازه ┐ぱぱバﾁ ┍سا┉└ (┢٠٠┥) ┢ ど｠روバ┍ و っヰپز
ｻرد┑د. ｻ┖ره ┐ぱヱぱپ デばوزﾁ ド┒وان └ｻ ┈│ﾂس┍ ﾂｻای デばوزﾁ دو از ،ﾀぱ│｠و┍ احﾂ┎ال دو ｻرای ┕ا آن あرد┑د،

ﾈばاﾂ┑ .┌ぱ┒あ ど┍ ┐ぱぱバﾁ را ┑┎و┑└ ا┑دازه カ┉اﾑ ﾀぱｻو┊ズ┍ デｻاﾁ و گぱری ┑┎و┑└ از ┈ケحا سود ド┒وان ﾀحﾁ どバｻاﾁ از اسﾂ│اده ｻا ┍│ا┉└ ┐ばا در
ا┑ﾊا┍د. ど┍ ┍حاسｼات ┕ای どدگぱچぱپ あا┕｀ └ｻ روش ┐ばا از اسﾂ〝اده └あ ﾀاس ┐ばا از どあحا آ┍ده ﾀدسｻ

شا┑ون) どروپﾂ┑شا┑ون(آ اطالع ┢
└あ داد ┑ヱان او あرد. ا┑دازه گぱری احﾂ┎ال └ばظر┑ در را ﾀぱバズ━ ドدم ا┑دازه ┍ﾁ どوان چگو┑└ └あ あرد ┍ズرح را سؤال ┐ばا ┡┩┤┨ سال ┣ ヰا┑ون

ﾀاس زばر デｻاﾁ از └ｻ را ど┕ا┒ﾂ┍ └ドو┎ﾊ┍ روی pi احﾂ┎ال デばوزﾁ デｻاﾁ ｻا ﾀぱバズ━ ドدم ا┑دازه گぱری ｻرای ┍バ│ول راه ﾁ┒┖ا
ど┍ xi ∈ X ｻرآ┍د احﾂ┎ال pi ばا p(xi) آن در └あ ｻاヰد، P احﾂ┎ال デばوزﾁ و X ┑┎و┑└ ｟ضای ｻا ど┉ا┎ﾂاح ｀ばآز┍ا っば X ぱ┒あد ｟رض

ヰود ど┍ داده زばر ケورت └ｻ اジالع ┍│دار ザوسﾂ┍ ケورت ┐ばا در ｻاヰد.

H(X) = −
n
∑

i=┡
p(xi) log p(xi) = −

n
∑

i=┡
pi log pi

ど┉د┒ぱ┉ اطالع ┣
از どいば .ﾀاس ﾀぱｻو┊ズ┍ در ﾁغぱぱر ザوسﾂ┍ あرد، اسﾂ〝اده ｀ばآز┍ا っば ارزش ┍ぱزان ┐ﾂ｠گر ا┑دازه ｻرای آن از ﾁوان ど┍ └あ ど┎あ ┍ぱバار っば
ｻگぱرばد. ┑ظر در Θ ┑ا┍バ┊وم ┍│دار روی どバばوزﾁ دادن ━رار ｻا را ┌ぱ┎ヴﾁ └ばظر┑ ┍سا┉└ .ﾀاس (┡┩┥┦) ど┉د┒ぱ┉ اジالع ┍バروف ｻسぱار ┍ぱバار┕ای

ヰود ど┍ ポばرバﾁ زばر ケورت └ｻ را ﾀぱｻوｼズ┍ デｻاﾁ و ｻاヰد φ ┌ばرぱگ ど┍ ┑ظر در └あ どバばوزﾁ ┌ぱ┒あ ｟رض
U(θ, φ) = log(φ(θ))

┌┖┍ ﾀぱケاﾑ ┐ばا دارای ﾀぱｻو┊ズ┍ デｻاﾁ ┐ばا .ﾀاس θ روی ど┑و┒あ デばوزﾁ φ آن در └あ φ = π ｻا ヰد ﾑوا┕د ｻراｻر ぱｻزی ┌ぱ┎ヴﾁ ケورت ┐ばا در
د┕د. ━رار θ روی را ﾑود د┉ﾒواه デばوزﾁ ﾁوا┑د ど┍ آ┍اردان └あ ﾀاس

ｻا ｻراｻر ﾀاس ザｼﾁر┍ φ ぱｻزی ┌ぱ┎ヴﾁ ｻا └あ ┍│داری
A٠ = E[log φ(θ)]

｀ばآز┍ا └ﾊぱﾂ┑ ぱ┒あد ｟رض حال ヰ┒اس┒د. ど┍ φ デばوزﾁ ど〝┒┍ どروپﾂ┑آ ド┒وان └ｻ را آن ﾀاس اジالع └ばظر┑ در ぱ┊あدی ｀│┑ دارای └あ ﾀぱ┎あ ┐ばا
ｻا ﾀاس ｻراｻر ぱｻزی ┌ぱ┎ヴﾁ ｻا ザｼﾁر┍ ┍│دار ｻاال ｺ┉اズ┍ ┕┎ا┑┒د ｻاヰد. ┍バ┊وم ،ﾀاس p(x|θ) デばوزﾁ از X ど｠ادヴﾁ ┍│دار ┍ヱا┕ده ヰا┍┈ └あ a

A┡(x) = E[log φ(Θ|X = x)]

┡Pezeshk and Gittins
┢Pezeshk and Maroufy
┣Shanon
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:┌ぱ┒あ ど┍ ポばرバﾁ زばر ケورت └ｻ را ど┉د┒ぱ┉ اジالع از اسﾂ〝اده ｻا ┍ヱا┕دات از ┈ケحا ヰده ┍ヱا┕ده اジالع ┐ばراｻا┒ｻ

A(x, n) = A┡(x)−A٠ = E[log φ(Θ|X = x)]− E[log φ(θ)] = E[log(
φ(Θ|X = x)

φ(θ)
)]. (┡ . ┣)

ヰود. ど┍ └ﾂ｠گر θ ┐ぱپس デばوزﾁ └ｻ ﾀｼس┑ ザوسﾂ┍ آن در └あ
┌ばآور ﾀدسｻ X ای └ぱヰحا デばوزﾁ └ｻ ﾀｼس┑ را A(x, n) ザوسﾂ┍ ｻاばد ( ど┉د┒ぱ┉ (اジالع I(n) └ｼحاس┍ ｻرای

I(n) = Ex[A(x, n)]

ﾀاس زばر ケورت └ｻ ┑ぱز カ┉اﾑ ﾀぱｻو┊ズ┍ デｻاﾁ ｟رم ،┌ばرぱگｻ ┑ظر در c ｻراｻر را ┑┎و┑└ واحد ┕ر └┒ばز┕ اگر ┐ぱ┒چ┎┕

U(n) = I(n)− nc

آ┑┖ا مقاばس└ و شا┑ون اطالع و ど┉د┒ぱ┉ اطالع از اسﾂفاده با ┑مو┑└ ا┑دازه ┐ぱぱバﾁ ┤
あ┒┒د ど┍ اسﾂ〝اده ﾉدばد ぱﾁ┎ار از └あ ﾀاس ど┑ارا┎ぱｻ ｻرای ｺぱﾁرﾁ └ｻ ┍ورد┑ظر ﾈばاﾂ┑ バﾁداد X┢ و X┡ └あ ぱ┒あد ｟رض ،どいぱ┒ぱ┊あ ｀ばآز┍ا っば در
اسﾂ│الل ｟رض ｻا ｻاヰد، └ﾂヰدا وﾉود گروه ┕ر در ぱｻ┎ار ni └あ ┌ぱ┒あ ｟رض ┍ا اگر ا┑د. └ﾂ｠گر ━رار دارو┑┎ا ぱﾁ┎ار ﾁاثぱر ﾀحﾁ └あ ど┑ارا┎ぱｻ و
.ﾀاس i گروه در ｟رد ┕ر ｻرای ドال━└ ┍ورد └ﾊぱﾂ┑ احﾂ┎ال pi └あ ﾀاس (ni, pi) پارا┍ﾂر┕ای ｻا دوﾉ┎┊└ ای デばوزﾁ دارای Xi ┍ヱا┕دات،

ｻاヰ┒د. ど┍ زばر ケورت └ｻ あ┒اری احﾂ┎ال ┕ای ど┉چگا デｻاﾁ ┐ばراｻا┒ｻ

f(xi|pi) =

(

ni
xi

)

pxi

i (┡ − pi)
ni−xi xi = ٠,┡, ..., ni i = ┡,┢.

.ﾀاس زばر ｟رم └ｻ X = (X┡, X┢) از ﾁوام احﾂ┎ال ど┉چگا و

f(x┡, x┢|p┡, p┢) =
┢
∏

i=┡

(

ni
xi

)

pxi

i (┡ − pi)
ni−xi .

ｻرای ｺぱﾁرﾁ └ｻ Beta(a┢, b┢) و Beta(a┡, b┡) ┈│ﾂس┍ ﾂｻای デばوزﾁ دو ケورت └ｻ را ┐ぱヱぱپ ┕ای デばوزﾁ ┐ぱヱぱپ اジالドات ポぱケوﾁ ｻرای
.┌ぱﾂ｠گر ┑ظر در p┢ و p┡

:ど┒バば دばگر どﾁارｼド └ｻ
X┡|p┡ ∼ Bin(n┡, p┡) X┢|p┢ ∼ Bin(n┢, p┢)

p┡ ∼ Beta(a┡, b┡) p┢ ∼ Beta(a┢, b┢)

زばر ケورت └ｻ ﾂｻا ┐ぱヱぱپ ┕ای デばوزﾁ ヰا┑ون どروپﾂ┑آ └あ داد ┑ヱان ﾁوان ど┍ どسادگ └ｻ ┈ｼ━ ﾀ┎س━ در ヰا┑ون どروپﾂ┑آ ポばرバﾁ └ｻ └ﾉوﾁ ｻا
.ﾀاس

SI┡ = −E[log(π(p┡; a┡, b┡))] = log[Beta(a┡, b┡)]− (a┡ − ┡)ψ(a┡)− (b┡ − ┡)ψ(b┡)

+ (a┡ + b┡ − ┢)ψ(a┡ + b┡)
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SI┢ = −E[log(π(p┢; a┢, b┢))] = log[Beta(a┢, b┢)]− (a┢ − ┡)ψ(a┢)− (b┢ − ┡)ψ(b┢)

+ (a┢ + b┢ − ┢)ψ(a┢ + b┢)

:ﾀاس زばر ケورت └ｻ ヰا┑ون ┐ぱヱぱپ اジالع ┕سﾂ┒د ┈│ﾂس┍ p┢ و p┡ └あ چون

SIprior = SI┡ + SI┢ = −E(log(π(p┡; a┡, b┡)))− E(log(π(p┢; a┢, b┢)))

Beta(α┡ + x┡, β┡ + n┡ − x┡) ｻا ｻراｻر ｺぱﾁرﾁ └ｻ ،p┢ و p┡ ┐ぱپس デばوزﾁ دارد، ─┊バﾁ ┍زدوج ┕ای ﾑا┑واده └ｻ ﾂｻا デばوزﾁ └あ چون
آばد. ど┍ ﾀدسｻ ｻاال └ｻاヱ┍ ┐ぱپس デばوزﾁ ヰا┑ون اジالع و Beta(α┢ + x┢, β┢ + n┢ − x┢) و

SIpost = SI ′┡ + SI ′┢ = −E(log(g┡(p┡; a┡, b┡)))− E(log(g┢(p┢; a┢, b┢)))

┕سﾂ┒د. p┢ و p┡ ｻرای ┐ぱپس デばوزﾁ ｺぱﾁرﾁ └ｻ g┢ و g┡ آن در └あ

ﾀاس ┍┎ک┐ که ﾀاس پولی ┍قدار デواق در n از ﾁابバی ド┒وان به (EV SI(n)) ┑┎و┑ه از حاصل اطالドات ا┑ﾂظار ┍ورد ارزش .┡ . ┤ バﾁرばف
بپردازی┌. ┑┎و┑ه از ا┑ﾂظار ┍ورد اطالドات برای

زばر └ズｻرا ｻا EV SI(n┡, n┢) ┑┎و┑└ اジالドات ارزش ザوسﾂ┍ گぱری ┑┎و┑└ از バｻد و گぱری ┑┎و┑└ از ┈ｼ━ ヰا┑ون اジالع └ｼحاس┍ ｻا
آばد ど┍ ﾀدسｻ

EV SI(n┡, n┢) = k(SIprior − SIpost) (┡ . ┤)

ヰا┑ون اジالع ┍│دار ﾀاس n┡, n┢ از どバｻاﾁ └あ SIpost └あ ど┉حا در د┕د. ど┍ ┑ヱان گぱری ┑┎و┑└ از ┈ｼ━ ヰا┑ون اジالع ┍│دار SIprior └あ
n┡ از バケودی デｻاﾁ っば و ｻوده ﾀｼث┍ ┍│دار دارای EV SI(n┡, n┢) ┑┎و┑└ اジالドات ارزش ザوسﾂ┍ د┕د. ど┍ ┑ヱان گぱری ┑┎و┑└ از バｻد

┑ا┍┒د. ど┍ ┑┎و┑└) واحد ┕ر ど┉پو واحد ┍│دار ) ┍ヱا┕ده ┕ر سود را آن └あ ﾀاس ﾀｻثا っば k ｻاال └ズｻرا در ┐ぱ┒چ┎┕ .ﾀاس n┢ و
واحد ┕ر └┒ばز┕ c آن در └あ ،(cn) گぱری ┑┎و┑└ └┒ばز┕ و (EV SI(n)) ┐ぱｻ ﾁ〝اض┈ از ﾀاس ｼドارت گぱری ┑┎و┑└ از カ┉اﾑ سود ザوسﾂ┍

ヰود: ど┍ ポばرバﾁ زばر └ズｻرا └┊ぱوس └ｻ :ﾀاس ┑┎و┑└ ┌ﾊح n و ای ┑┎و┑└

ENGS(n┡, n┢) = EV SI(n┡, n┢)− (c┡n┡ − c┢n┢) (┢ . ┤)

ｻاال デｻاﾁ あردن └┒ぱヱぱｻ ｻا .ﾀاس n┢ و n┡ ┑┎و┑└ ا┑دازه ｻا ぱﾁ┎ار و ﾂ┒あرل گروه دو در گぱری ┑┎و┑└ └┒ばز┕ ｺぱﾁرﾁ └ｻ c┢ و c┡ آن در └あ
آ┍د. ﾑوا┕د ﾀدسｻ └┒ぱ┖ｻ ┑┎و┑└ ا┑دازه n┢ و n┡ └ｻ ﾀｼس┑

ヰد: ﾑوا┕د زばر ケورت └ｻ ヰده ┍ヱا┕ده اジالع ｻاال ザｻروا └ｻ └ﾉوﾁ ｻا ケورت ┐ばا در

A(xi, ni) = log(
B(ai, bi)

B(ai + xi, ni + bi − xi)
) + xi[ψ(ai + xi)− ψ(ai + bi + ni)]

+ (ni − xi)[ψ(bi + ni − xi)− ψ(ai + bi + ni)]

.ﾀاس ni ┑┎و┑└ ا┑دازه ｻا ｀ばآز┍ا در xi ｻرآ┍د از ┈ケحا ی ヰده ┍ヱا┕ده اジالع A(xi, ni) و گا┍ا دای デｻاﾁ ┑┎اヱばگر ψ ┑ぱز اﾊ┒ばا در

ヰا┑ون اジالع و ど┉د┒ぱ┉ اジالع از اسﾂ〝اده ｻا ┑┎و┑└ ا┑دازه ┐ぱぱバﾁ 21
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└ﾉوﾁ ｻا

U(n┡, n┢) = ExA(x┡, x┢, n┡, n┢)− (n┡c┡ + n┢c┢)

n┡ └ｻ ﾀｼس┑ ｻاال デｻاﾁ あردن └┒ぱヱぱｻ ｻا .ﾀاس n┢ و n┡ ┑┎و┑└ ا┑دازه ｻا ぱﾁ┎ار و ﾂ┒あرل گروه دو در ｺぱﾁرﾁ └ｻ گぱری ┑┎و┑└ └┒ばز┕ c┢ و c┡ آن در └あ
α┡ = ┢٫┣┥, β┡ = ┤٫┧┧, α┢ = ┣, β┢ = ┡┢ ｻا ｻراｻر ┐ぱヱぱپ デばوزﾁ پارا┍ﾂر┕ای ┍│ادばر آ┍د. ﾑوا┕د ﾀدسｻ └┒ぱ┖ｻ ┑┎و┑└ ا┑دازه n┢ و

n┢ و n┡ از どバｻاﾁ ド┒وان └ｻ (ENGS)ریぱگ ┑┎و┑└ از カ┉اﾑ سود ザوسﾂ┍ :┡ ┈いヰ

ا┑د. ヰده ｟رض c┢ = ٠/٠٠┤ و c┡ = ٠/٠٠┨ ｻا ｻراｻر ｺぱﾁرﾁ └ｻ ﾂ┒あرل گروه و ぱﾁ┎ار گروه در گぱری ┑┎و┑└ ┕ای └┒ばز┕ و ا┑د. ヰده ｟رض
دارد. U(┦٠,┨┩) = ┡/┡┧ ｻا ｻراｻر ┍│داری └あ د┕د ど┍ رخ (n┡, n┢) = (┦٠,┨┩) └ズ│┑ در ﾀぱｻو┊ズ┍ └┒ぱヱぱｻ

ポばرバﾁ └ｻ └ﾉوﾁ ｻا .┌ばپرداز ど┍ ا┑د ┈│ﾂس┍ ﾀｼس┑ دو └あ どﾂ┉حا در ヰا┑ون اジالع از اسﾂ〝اده ｻا └┒ぱ┖ｻ ┑┎و┑└ ┌ﾊح ┐ぱぱバﾁ └ｻ ادا┍└ در
.ﾀاس زばر ケورت └ｻ ﾂｻا ┐ぱヱぱپ ┕ای デばوزﾁ ヰا┑ون どروپﾂ┑آ └あ داد ┑ヱان ﾁوان ど┍ どسادگ └ｻ ┈ｼ━ ┈ヴ｠ در ヰا┑ون どروپﾂ┑آ

SI┡ = −E[log(π(p┡; a┡, b┡))] = log[Beta(a┡, b┡)]− (a┡ − ┡)ψ(a┡)− (b┡ − ┡)ψ(b┡)

+ (a┡ + b┡ − ┢)ψ(a┡ + b┡)

SI┢ = −E[log(π(p┢; a┢, b┢))] = log[Beta(a┢, b┢)]− (a┢ − ┡)ψ(a┢)− (b┢ − ┡)ψ(b┢)

+ (a┢ + b┢ − ┢)ψ(a┢ + b┢)

:ﾀاس زばر ケورت └ｻ ヰا┑ون ┐ぱヱぱپ اジالع ┕سﾂ┒د ┈│ﾂس┍ p┢ و p┡ └あ چون

SIprior = SI┡ + SI┢ = −E(log(π(p┡; a┡, b┡)))− E(log(π(p┢; a┢, b┢)))

Beta(α┡ + x┡, β┡ + n┡ − x┡) ｻا ｻراｻر ｺぱﾁرﾁ └ｻ ،p┢ و p┡ ┐ぱپس デばوزﾁ دارد، ─┊バﾁ ┍زدوج ┕ای ﾑا┑واده └ｻ ﾂｻا デばوزﾁ └あ چون
آばد. ど┍ ﾀدسｻ ｻاال └ｻاヱ┍ ┐ぱپس デばوزﾁ ヰا┑ون اジالع و Beta(α┢ + x┢, β┢ + n┢ − x┢) و

SI ′┡ = −E[log(g┡(p┡; a┡, b┡))] = log[Beta(a┡ + x┡, b┡ + n┡ − x┡)]− (a┡ + x┡ − ┡)ψ(a┡ + x┡)

− (b┡ + n┡ − x┡ − ┡)ψ(b┡ + n┡ − x┡) + (a┡ + b┡ + n┡ − ┢)ψ(a┡ + b┡ + n┡)
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SI ′┢ = −E[log(g┢(p┢; a┢, b┢))] = log[Beta(a┢ + x┢, b┢ + n┢ − x┢)]− (a┢ + x┢ − ┡)ψ(a┢ + x┢)

− (b┢ + n┢ − x┢ − ┡)ψ(b┢ + n┢ − x┢) + (a┢ + b┢ + n┢ − ┢)ψ(a┢ + b┢ + n┢)

┕سﾂ┒د. p┢ و p┡ ｻرای ┐ぱپس デばوزﾁ ｺぱﾁرﾁ └ｻ g┢ و g┡ آن در └あ
آばد: ど┍ ﾀدسｻ زばر ケورت └ｻ ヰا┑ون ┐ぱپس اジالع

SIpost = SI ′┡ + SI ′┢ = −E(log(g┡(p┡; a┡, b┡)))−−E(log(g┢(p┢; a┢, b┢)))

آば┒د. ど┍ ﾀدسｻ زばر ザｻروا از اسﾂ〝اده ｻا ENGS و EV SI ┍│ادばر و

EV SI(n┡, n┢) = k(SIprior − SIpost)

ENGS(n┡, n┢) = EV SI(n┡, n┢)− (c┡n┡ − c┢n┢)

ｻاال デｻاﾁ あردن ┌┎ばزあا┍ ｻا .ﾀاس n┢ و n┡ ┑┎و┑└ ا┑دازه ｻا ぱﾁ┎ار و ﾂ┒あرل گروه دو در گぱری ┑┎و┑└ └┒ばز┕ ｺぱﾁرﾁ └ｻ c┢ و c┡ آن در └あ
آ┍د. ﾑوا┕د ﾀدسｻ └┒ぱ┖ｻ ┑┎و┑└ ا┑دازه n┢ و n┡ └ｻ ﾀｼس┑

n┢ و n┡ از どバｻاﾁ ド┒وان └ｻ (ENGS)ریぱگ ┑┎و┑└ از カ┉اﾑ سود ザوسﾂ┍ :┢ ┈いヰ

デばوزﾁ پارا┍ﾂر┕ای ┍│ادばر د┕د. ど┍ ┑ヱان را n┢ و n┡ از どバｻاﾁ ド┒وان └ｻ را (ENGS) カ┉اﾑ سود ザوسﾂ┍ ﾁغぱぱرات ｻاال ┕ای ┈いヰ
└ｻ ﾂ┒あرل گروه و ぱﾁ┎ار گروه در گぱری ┑┎و┑└ ┕ای └┒ばز┕ و ا┑د. ヰده ｟رض α┡ = ┢٫┣┥, β┡ = ┤٫┧┧, α┢ = ┣, β┢ = ┡┢ ｻا ｻراｻر ┐ぱヱぱپ
(n┡, n┢) = (┥┣,┧┩) └ズ│┑ در سود ┌┎ばزあا┍ ヰده، ｟رض k = ┣ ┐ぱ┒چ┎┕ ┕سﾂ┒د. c┢ = ٠/٠٠┤ و c┡ = ٠/٠٠┨ ｻا ｻراｻر ｺぱﾁرﾁ

دارد. r(┥┣,┧┩) = ┢/┥┢┦ ｻا ｻراｻر ┍│داری └あ د┕د ど┍ رخ

گぱری ┑ぱﾂج└ ┥
┍│اばس└ در ど┉د┒ぱ┉ و ヰا┑ون ┕ای どروپﾂ┑آ از اسﾂ〝اده └あ د┕┒د ど┍ ┑ヱان ┍│ا┉└ ┐ばا در ヰده ど｠رバ┍ ┕ای روش از آ┍ده ﾀدسｻ ﾈばاﾂ┑ و ┑┎ودار┕ا
─ぱ━د ﾈばاﾂ┑ دار┑د، ﾂ┎あری どﾁاｼحاس┍ どدگぱچぱپ └い┒ばا ｻر ドالوه ┕┎いاران(┡┡٠┢) و っヰپز ザوسﾁ ヰده ارائ└ ぱｻزی و گرا ど┑راوا｠ ┕ای روش ｻا
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どばا┕ دヰواری どﾁاｼحاس┍ ┉حاظ └ｻ └あ ヰو┑د ど┍ ┍┒ﾊر ای پぱچぱده ザｻروا └ｻ ｺ┊اغ ぱｻزی ┕ای روش از اسﾂ〝اده زばرا あ┒┒د. ど┍ ارائ└ ┑ぱز ﾁری
あ┒د. ど┍ ｻرジرف را どばا┕ どدگぱچぱپ ┐ぱ┒چ ど┖ﾉوﾁ ┈ｻا━ ジور └ｻ ┍│ا┉└ ┐ばا در ヰده ذあر روش آور┑د. ど┍ وﾉود └ｻ
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