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اطالع نظریه برمبنای سیستم اهمیتاجزای اندازه تعیین

١ م ، سیچان باغبان

اصفهان اه دانش آمار، و ریاض علوم ده دانش آمار، گروه

یده چ
همه�ی رد، عمل نظر نقطه از . است شده طراح معین هدف برای که است اجزاء از مجموعه�ای سیستم هر
مفاهیم برمبنای معیارهای ارائه مقاله، این از هدف ندارند. سیستم کارای برای سان ی اهمیت سیستم ی اجزای
یرانه پیش هداری ن و تعمیر و بهینه�سازی ، طراح مختلف مراحل در اجزاء اولویت تعیین جهت اطالع نظریه
متون در شده مطرح معیارهای راستای در مطالعه این در شده ارائه معیارهای �دهیم م نشان �باشد. م سیستم�ها

�باشد. م اعتماد قابلیت

سیستم اهمیت، اندازه توأم، اطالع اندازه ، شرط اطالع کلماتکلیدی:

مقدمه ١
در اجزاء عمر طول توزی یا و اعتماد قابلیت ساختار، براساس متفاوت اهمیت اندازه�های اعتماد، قابلیت متون در
مورد سیستم اجزای اولویت تعیین جهت که هستند کم معیار�های اندازه�ها، این است. شده ارائه سیستم ی
بررس مورد [۴] در اطالع نظریه دیدگاه از سیستم ی اجزای اهمیت رتبه�بندی مسئله اخیراً �گیرند. م قرار استفاده
ارائه به مقاله این در دارد؛ کاربرد سیستم ی طراح اولیه مراحل در بیشتر اندازه این که آنجا از است. گرفته قرار
و تعمیر و بهینه�سازی ، طراح مختلف مراحل در اجزاء اولویت تعیین جهت اطالع نظریه مفاهیم برمبنای معیارهای

�پردازیم. م سیستم�ها یرانه پیش هداری ن

اهمیتاطالع اندازه ٢

عمر) طول (یا حالت تصادف متغیر Qi = Qi(ci) کنید فرض یرید. ب نظر در را cn, ..., c١ مستقل جزء n با سیستم
تاب اساس بر سیستم عمر) طول (یا حالت برای Q تصادف متغیر ،Q = (Q١, ..., Qn) مجموعه از باشد. ci جزء
١Marziehbaghban@yahoo.com
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١٩ آن کاربردهای و اعتماد قابلیت نظریه سمینار نخستین

fqi و fq ال چ تاب با Fqi و Fq توزی دارای ترتیب به Qi و Q �شود. م تعیین Q = φ(Q)به�صورت سیستم ساختار
هستند.

�شود م تعریف (H) شانون آنتروپ حسب بر زیر به�صورت Qi و Q بین متقابل اطالع

M(Q,Qi) = H(Q)−H(Q | Qi) = I(Q | Qi)− I(Q), , i = ١, ..., n

.I(Q | Qi) = −H(Q | Qi) و H(Q | Qi) = Eqi [H(Fq|qi)] آن در که
است. [۶] در شده مطرح اطالع اندازه I(Q) که است ذکر به الزم

پیش�بین برای آن عمر) طول (یا حالت از گاه آ بودن مؤثر اطالع انتظار برحسب ci جزء اطالع اهمیت اندازه
است. شده تعریف [۴] در زیر به�صورت سیستم عمر) طول (یا حالت

اگر، تنها و اگر است سیستم در cj جزء از بیشتر ci جزء اهمیت تعريف١.

M(Q,Qi) ≥M(Q,Qj) ⇔ I(Q | Qi) ≥ I(Q | Qj). (١)

سیستم با آن عمر) طول (یا حالت متغیر متقابل اطالع که دارد بیشتری اهمیت جزئ فوق، تعریف به توجه با
n از k و موازی ، متوال سیستم�های در را اجزاء اطالع، اهمیت اندازه [۴] به توجه با باشد. ر دی اجزای از بیشتر

�کند. م رتبه�بندی [١] در بارلو-پروشان٢ و [٣] در ١ بیرنبام اهمیت اندازه معادل

مدول�ها اهمیتاطالع اندازه ١.٢

ر، دی ی از اجزاء بودن مستقل صورت در و است منسجم مدول�های شامل منسجم سیستم هر [٢] به توجه با
اهمیت اندازه �توان م منسجم سیستم ی در اجزاء استقالل فرض با بنابراین، هستند. مستقل ر دی ی از نیز مدول�ها

کرد. تعریف مدول ی برای را اطالع
نشان QSk

متغیر کنید فرض یرید. ب نظر در را {(Sk, χk)}mk=١ مستقل مدول m شامل (N,φ) منسجم سیستم
مؤثر اطالع انتظار برحسب Sk مدول اطالع اهمیت اندازه بنابراین، باشد. Sk مدول عمر) طول (یا حالت دهنده
�شود م حاصل ذیل رابطه از سیستم عمر) طول (یا حالت پیش�بین برای آن عمر) طول (یا حالت از گاه آ بودن

M(Q,QSk
) = H(Q)−H(Q | QSk

), k = ١, ..., n

= I(Q | QSk
)− I(Q).

اگر تنها و اگر است Sr مدول از بیشتر Sk مدول اطالع اهمیت اندازه تعريف٢.

M(Q,QSk
) ≥M(Q,QSr ) ⇔ I(Q |QSk

) ≥ I(Q |QSr ).

.M(Q,QSk
) ̸= ، یعن نیست. برابر مدول آن اجزای اطالع اهمیت اندازه با مدول ی اطالع اهمیت اندازه .١ ∑تذکر

i∈Sk

M(Q,Qi)

١Birnbaum
٢Barlow-Proschan
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٢٠ م. ، سیچان باغبان

شرط اهمیتاطالع اندازه ٣
�شود م حاصل ذیل رابطه از Qj = qj شرط به Q و Qi بین متقابل اطالع

M(Q,Qi |Qj = qj) = H(Q | Qj = qj)−H(Q | Qi, Qj = qj) (٢)

= I(Q | Qi, Qj = qj)− I(Q | Qj = qj).

�دهیم. م نمایش (ci |cj ) با را cj جزء شرط به ci جزء اختصار، جهت ادامه در

اگر، تنها و اگر است سیستم در ck |cj جزء از بیشتر ci |cj جزء شرط اطالع اهمیت اندازه تعريف٣.

.M(Q,Qi |Qj = qj) ≥M(Q,Qk |Qj = qj) (٣)

اهمیت فعال، غیر به فعال از cj جزء حالت تغییر آیا بدانیم که عالقه�مندیم ، شرط اطالع اهمیت اندازه اساس بر
کاهش سبب یا شده ci جزء اهمیت افزایش سبب تغییر این آیا �دهد؟ م تغییر سیستم حالت پیش�بین برای را ci جزء

�کنیم م استفاده زیر شرط اطالع اهمیت اندازه تفاضل از پرسش��ها این به پاس برای آن؟ اهمیت

∆M (Q,Qi |Qj ) =M (Q,Qi |Qj = ١)−M (Q,Qi |Qj = ٠)

cj جزء که است زمان از بیشتر باشد فعال cj جزء که صورت در ci جزء اهمیت اه آن ∆M > ٠ اگر مثال، عنوان به
است. فعال غیر سیستم در

حالت پیش�بین در ر دی ی اطالع مل م را cj و ci جزء دو اه آن ∆M (Q,Qi |Qj ) ≥ ٠ اگر پس این از .٢ تذکر
�نامیم. م ر دی ی اطالع جانشین را cj و ci جزء دو اه آن ∆M (Q,Qi |Qj ) ≤ ٠ اگر و سیستم

را تاب این عالمت که �باشد م سیستم در cj و ci جزء دو ارتباط نوع دهنده نشان ∆M (Q,Qi |Qj ) تاب عالمت
کنیم تعریف زیر صورت به را عالمت تاب نمود. تعیین محاسبه بدون خاص حاالت در �توان م

sgn(∆M (Q,Qi |Qj )) =


١, ∆M (Q,Qi |Qj ) > ٠
٠, ∆M (Q,Qi |Qj ) = ٠
−١, ∆M (Q,Qi |Qj ) < ٠

همیشه JRI معیار همانند متوال سیستم ی در cj و ci جزء دو برای ∆M عالمت که �دهیم م نشان زیر قضایای در
. است منف JRI معیار همانند موازی سیستم ی در و مثبت

هستند. ر دی ی اطالع مل م cj و ci جزء دو ، متوال سیستم ی در .١ قضيه

هستند. ر دی ی اطالع جانشین cj و ci جزء دو موازی، سیستم ی در .٢ قضيه

جزء دو توأم اطالع اندازه ۴
�شود م حاصل ذیل رابطه از آنتروپ تاب برحسب Q تصادف متغیر مورد در Qj و Qi تصادف متغیر اطالع میزان

M(Q,Qi ∩Qj) = H(Q)−H(Q | Qi, Qj).
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٢١ آن کاربردهای و اعتماد قابلیت نظریه سمینار نخستین

بیشتری اهمیت سیستم حالت پیش�بین برای cj و ci اجزای باشد؛ بزرگتر M(Q,Qi ∩Qj) هرچه فوق، رابطه در
از گاه آ که دهیم قرار اولویت در یرانه پیش هداری ن یا تعمیر جهت را جزئ دو که است منطق لذا، دارند.

باشد. مؤثرتر سیستم حالت پیش�بین در آن�ها حالت

داریم اه آن ، pi ≤ pj ≤ pk متوال سیستم ی در اگر الف) .٣ قضيه

M(Q,Qj ∩Qk) ≤M(Q,Qi ∩Qj).

داریم اه آن ، pi ≤ pj ≤ pk موازی سیستم ی در اگر ب)

M(Q,Qi ∩Qj) ≤M(Q,Qj ∩Qk).

کارکردشان احتمال که Qدارند پیش�بین برای را اهمیت بیشترین جزئ دو (موازی) متوال سیستم ی در نتیجه٢.
باشد. (بیشتر) کمتر اجزاء سایر به نسبت

متقابل اثر میزان و اطالع) اطالع-جانشین مل (م ارتباط نوع کننده تعیین (JIM) توأم اطالع اندازه تعريف۴.
�شود م تعریف زیر صورت به که است سیستم عمر طول یا فعال) (فعال-غیر حالت پیش�بین در cj و ci جزء دو

JIM(Qi, Qj) = sgn(∆M (Q,Qi |Qj ))M(Q,Qi ∩Qj). (۴)

کند. اختیار (−∞,∞) بازه در را مقداری هر �تواند م و است متقارن فوق تاب
معادل موازی و متوال سیستم�های در را اجزاء ،JIM معیار ١.۴ و ۴.٣ ، ٣.٣ قضایای و فوق تعریف اساس بر

�کند. م رتبه�بندی JRI معیار
ارش ن در خود ارزنده �های راهنمای جهت اسدی مجید دکتر آقای جناب بزرگوار استاد از : قدردان و ر تش

�نمایم. م قدردان و ر تش مقاله این
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