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تصادف فرآیندهای در پیش�بین اطالع اندازه

١ م ، رشت آقای

اصفهان اه دانش علوم، ده دانش آمار، گروه

یده چ
مواجه نمونه واحد تعداد و زمان مانند محدودیت�های با عمر، طول آزمون�های به مربوط تحقیقات بسیاری در
آینده مقادیر پیش�بین بنابراین باشد. نداشته داده�ها کل به دسترس ر پژوهش �شود م باعث عوامل این که هستیم،
�کنیم م بررس مقاله این در دارد. مطالعه ارزش �باشند، م دسترس در که نمونه از واحدهای اطالعات اساس بر

�کنند. م فراهم پیش�بین مورد در اطالع مقدار چه تصادف فرآیند ی داده�های که

خطر نرخ ، تصادف فرآیند پیش�بین، توزی پیش�بین، اطالع ، آنتروپ کلماتکلیدی:

مقدمه ١
تصادف متغیر برای شد. معرف (١٩۴٨) شانون توسط که است آنتروپ مفهوم اطالع، نظریه مهم مفاهیم از ی
تعریف زیر صورت به �شود، م نامیده نیز تفاضل آنتروپ که شانون آنتروپ ،fX(x) احتمال ال چ تاب با X پیوسته

�شود م

H(X) ≡ H(f) = −
∫
f(x) log f(x)dx

صورت به f(x١, x٢, ..., xn) توام ال چ تاب با Xn, ..., X٢, X١ تصادف متغیرهای مجموعه تفاضل آنتروپ همچنین
�شود م تعریف زیر

H(X١, X٢, ..., Xn) = −
∫
f(xn) logf(xn)dxn

در اطالعات گونه هی که ام هن است، این شانون آنتروپ خواص از ی �باشد. م xn = (x١, ..., xn) آن در که
توزیع تنها S یه�گاه ت با نواخت ی توزی �باشیم، نداشته اختیار در ،S متناه یه�گاه ت با ،X تصادف متغیر مورد
١maryam.870@gmail.com
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٣ آن کاربردهای و اعتماد قابلیت نظریه سمینار نخستین

�تر نزدی نواخت ی توزی به توزی شود بیشتر H(X) مقدار هرچه یعن �کند. م ماکسیمم را شانون آنتروپ که است
به را شانون آنتروپ ����توان م بنابراین �شود. م ل�تر مش آن اساس بر پیش�بین و ال�تر چ کم توزی رو این از �شود. م

گرفت. نظر در X توزی نواخت ی ر دی عبارت به یا حتمیت عدم اندازه�گیری برای معیاری عنوان
متغیرهای از مجموعه�ای بنابراین �شود. م بررس دوره ی طول در عمر طول آزمون �کنیم م فرض مقاله این در
بررس که هستیم عالقمند حال داشت. خواهیم �دهد، م نشان را آزمون وضعیت که زمان یا مرحله اندیس با تصادف

�کنند. م فراهم بعدی زمان یا مرحله مورد در اطالع مقدار چه فرآیند مشاهدات کنیم

پیش�بین اطالع اندازه ٢

فرض �باشد. م n زمان در سیستم وضعیت Xn آن در که گیرید نظر در را χ = {Xn, n ≥ ١} تصادف فرآیند
برای است. Xn بردار توام احتمال توزی ،n ≥ ١ ،Fn(xn) = Fn(x١, x٢, ..., xn) و Xn = {X١, X٢, ..., Xn} کنید
که معناست بدین این و شود توجه فرآیند وابست ساختار به باید بعدی زمان�های در سیستم وضعیت پیش�بین
�باشد. م Xn−١ = xn−١, ..., X١ = x١ سیستم، قبل وضعیت�های به وابسته ،n زمان در سیستم وضعیت پیش�بین
جمله از همبست ضریب مجذور و واریانس �شود. م نامیده نیز پیش�بین توزی یا و شرط توزی Fn(xn|xn−١)

معیار دو این از شرایط از بعض در اما �شوند. م استفاده تمرکز عدم میزان اندازه�گیری در که هستند معیارهای
توزی ی تمرکز عدم اندازه�گیری برای ری دی معیارهای به نیاز پیش�بین برای بنابراین کرد. استفاده �توان نم

�باشد. م
به شانون آنتروپ �باشد. م توزی تمرکز عدم اندازه�گیری برای معیاری شانون آنتروپ شد، اشاره قبال که ونه همان
مقدار هرچه دارد، را تمرکز کمترین نواخت ی توزی که آن�جای از و �پردازد م نواخت ی توزی با F توزی مقایسه
با آزمایش از نتیجه�ای پیش�بین و است تر نزدی نواخت ی توزی ال چ تاب به f ال چ تاب باشد بیشتر آنتروپ

�شود. م ل�تر مش F توزی
با است برابر Xn بردار اطالع اندازه

I(Xn) = −H(Xn) = E[log fn(Xn)].

صورت به پیش�بین توزی آنتروپ

H(Xn|xn−١) ≡ H[Fn(xn|xn−١)] =

∫
S

log fn(xn|xn−١)dFn(xn|xn−١)

داریم و است Xn−١ تصادف بردار از تابع عنوان به و �نامند م نیز فرآیند ی شرط آنتروپ که

I(Xn|xn−١) = −H(Xn|xn−١)

مورد آنتروپ �کند. م ایفا تصادف فرآیندهای در Xn پیش�بین برای اطالع اندازه�گیری در مهم نقش شرط آنتروپ
با است برابر نیز فرآیند انتظار

Hn ≡ E[H(Xn|Xn−١)] =

∫
Sn−١

H(Xn|Xn−١ = xn−١)dFn−١(xn−١).
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۴ م. ، رشت آقای

حالت در �کند. م ایفا تصادف فرآیندهای در Xn پیش�بین برای اطالع اندازه�گیری در مهم نقش شرط آنتروپ
I(Xn) حاشیه�ای= اطالع از �تواند م و است مشاهدات اطالع ر نشان و xn−١ مشاهدات از تابع I(Xn|xn−١) ، کل
حاشیه�ای و پیش�بین �های توزی بودن متمرکزتر میزان به وابسته تنها این و باشد مساوی حت یا و بیشتر کمتر، −H(Xn)

دارد. ر دی ی با مقایسه در
با است برابر ،n <∞ برای تصادف فرآیند ی پیش�بین انتظار مورد اطالع

In = −Hn = E[I(Xn|Xn−١)], n = ١,٢, ...

کرد تجزیه زیر صورت به �توان م را توام آنتروپ شانون، �های آنتروپ �های ویژگ به توجه با

H(Xn) = H(Xn−١) +Hn ≤ H(Xn−١) +H(Xn) (١)

همواره، یعن باشند. مستقل ر دی ی از تصادف طور به Xn−١ و Xn اگر تنها و اگر است برقرار آخر تساوی
بنابراین باشند. مستقل Xn−١ و Xn اگر تنها و اگر است برقرار تساوی و Hn ≤ H(Xn)

In ≥ I(Xn) (٢)

باشند. نداشته جدید وضعیت پیش�بین مورد در اطالع هی قبل وضعیت�های اگر تنها و اگر است برقرار تساوی و
کرد ارائه زیر صورت به �توان م را پیش�بین انتظار مورد اطالع (٣.٢) از استفاده با

In = I(Xn)− I(Xn−١) (٣)

In بنابراین،
(۵.٢) در I(Xn) و In بین اختالف است. Xn−١ توام توزی با مشاهدات از شده فراهم اطالع مقدار با nX

�باشد م زیر صورت به و �شود م نامیده متقابل اطالع

Mn =M(Xn,Xn−١) = In − I(Xn) ≥ ٠ (۴)

باشند. مستقل تصادف طور به Xn−١ و Xn اگر تنها و اگر است برقرار تساوی و

تصادف فرآیندهای در پیش�بین ١.٢
اگر است، ((LP ) کمتر پیش�بین (قابل (MP ) بیشتر پیش�بین قابل χ = {Xn, n ≥ ١} تصادف فرآیند تعريف١.

باشد. ( (نزول صعودی n تحت ‘0∆‘91 = ”100 ∗Ψ+ 1In

مانا فرآیند بنابراین، است. صعودی n تحت In و نزول n تحت Hn مانا، تصادف فرآیندهای در که است واض
�کند. م فراهم پیش�بین مورد در بیشتر اطالع nافزایش با

،n ≥ ١ مقادیر تمام ازای به آن در که باشد تصادف متغیرهای از دنباله�ای χ = {Xn, n ≥ ١} کنید فرض .١ قضيه
کنید فرض همچنین و (Xn≤stXn+١) Xn≥stXn+١

،Υ آن�گاه باشد (LP ) MP ،χ اگر است. محدب و صعودی تابع ϕ آن در که Υ = {Yn = ϕ(Xn), n ≥ ١}
�باشد. م (LP ) MP

داشته ،n هر ازای به اگر �نامند، م ل) (زیر-مارتین ل مارتین را {Xn, n ≥ ١} تصادف متغیرهای دنباله تعريف٢.
باشیم

E(Xn|X١, ..., Xn−١) = (≥)Xn−١ a.s.

�نامند. م ل سوپر-مارتین را تصادف متغیرهای دنباله باشد، س برع نامساوی جهت اگر
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۵ آن کاربردهای و اعتماد قابلیت نظریه سمینار نخستین

باشد زیر صورت به مشاهدات اطالع و ل) (زیر-مارتین ل مارتین χ = {Xn, n ≥ ١} کنید فرض .٢ قضيه

I(Xn|X١, ..., Xn−١) = ϕ(Xn) a.s.

،n ≥ ١ مقادیر تمام ازای به و محدب) و (صعودی محدب ϕ : ℜ → ℜ آن در که
است. MP ،χ آن�گاه است. E[max{٠, ϕ(Xn)}] <∞

پیش�بین اطالع بندی ترتیب ٢.٢
دارای �شان، قبل مشاهدات تحت ی کدام این�که نظر در را فرآیند دو �توان م I(Υ) و I(χ) مقایسه با ،n تحت

کرد. مقایسه هستند، بیشتری اطالعات

است کمتری پیش�بین قابل Υ = {Yn, n ≥ ١} فرآیند به نسبت χ = {Xn, n ≥ ١} تصادف فرآیند .٣ تعريف
.In(χ) ≤ In(Υ) ،n ≥ ١ هر ازای به اگر ،(χ≤prΥ)

داشته ،i = ١,٢,٣, ..., n ،x(١)
i−١ ≤ x(٢)

i−١ تمام برای اگر باشد. بعدی n بردار دو k = ١,٢ ،X(k) کنید فرض .١ لم
.X(١)

١ ≤stX
(٢)
٢ آن�گاه k = ١,٢ ،X(k)

١ |x(k)٠
st
=X

(k)
١ ه طوری به (X(١)

i |X(١)
i−١ = x(١)

i−١)≤st(X
(٢)
i |X(٢)

i−١ = x(٢)
i−١) باشیم

کنید. مراجعه (٢٠٠٧) ومار شانتی و د شی به اثبات برای

پیش�بین توزی با نامنف تصادف متغیرهای از دنباله دو ،k = ١,٢ ،χ(k) = {X(k)
n , n ≥ ١} کنید فرض .٣ قضيه

F
(k)
n (xn|xn−١) با متناظر خطر نرخ تاب λ(k)n (xn|xn−١) و X(١)

١
st
=X

(٢)
١ فرضکنید همچنین باشند. F (k)

n (xn|xn−١)

اگر باشد.
.n = ١,٢, ... ،λ(١)n (xn|xn−١) ≤ λ

(٢)
n (xn|xn−١) (i)

باشد. نزول xn, xn−١, ..., x١ حسب بر λ(٢)n (xn|xn−١) (ii)

.χ(١)≤prχ(٢) آن�گاه
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