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چکیده

در می�پردازیم. آماری فرضیه�ی آزمون�های در اطالع نظریه�ی از کابردهایی بررسی به مقاله این در
اول نوع خطای که حالتی در می�کنیم. پیدا را کولبک-الیبلر فاصله با درست�نمایی نسبت رابطه ابتدا
نسبی آنتروپی فاصله با متناسب آن لگاریتم که می�شود کمینه گونه�ای به دوم نوع خطای است، ثابت
نظریه�ی دیدگاه از را بیزی آزمون�های انتها در است. آماری فرضیه�های در شده داده توزیع دو بین

می�کنیم. بررسی اطالع

درست�نمایی، نسبت آزمون آزمون، پرتوان�ترین نیمن-پیرسن، لم نسبی، آنتروپی کلیدی: های واژه
بیز. آزمون

.٩۴A١۵ ،۵۴C٧٠ ،۶٢F١۵ ،۶٢F٠٣ :(٢٠١٠) امریکا ریاضی انجمن موضوعی بندی رده
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مقدمه ١
اطالعات پردازش و ذخیره�سازی انتقال، آن�ها کار اساس که داریم سروکار سیستم�هایی با امروزی جامعه در
به کانال یک طریق از و منبع یک از داده�ها دقیق و سریع ارسال چگونگی بررسی به اطالع نظریه�ی است.
نظریه�ی در می�پردازد. آن�ها سریع ارسال منظور به اطالعات فشرده�سازی و ذخیره چگونگی به و گیرنده یک
برای فشرده�سازی نهایی�ترین آنتروپی یکی می�شود. داده پاسخ ارتباطات نظریه�ی در اصلی سوال دو به اطالع
١٩۴٨ سال از اطالع نظریه�ی مبانی .[٢] است کانال ظرفیت نهایی، مخابره سرعت اینکه دیگر و دادهاست
بین ارتباط زمینه در را خود مطالعات بار اولین برای ١٩۵٠ سال حدود در کولبک و شد آغاز شانون توسط
آماری فرضیه�ی آزمون�های در اطالع نظریه�ی از کاربردهایی مقاله این در .[٢] کرد شروع آمار با شاخه این
نسبت آزمون�های همان که آزمون�ها پرتوان�ترین نیمن-پیرسن، لم از استفاده با ابتدا در می�شوند. مطرح
تفاضل با برابر درست�نمایی نسبت لگاریتم می�شود ثابت می�گیرند. قرار بررسی مورد هستند درست�نمایی
سپس است. آماری فرضیه�ی آزمون�های در شده داده توزیع نوع دو هر با نمونه�ها نسبی آنتروپی فواصل بین
نمایی صورت به دوم نوع خطای احتمال که می�شود داده نشان اول، نوع خطای احتمال دادن قرار ثابت با
کردن کمینه با پایان در است. توزیع دو بین کولبک-الیبلر فاصله با برابر آن نمایی نرخ و می�شود کوچک
آزمون یک دنبال به بیزی دیدگاه از آن�ها متناظر پیشین توزیع�های ضرایب با خطا نوع دو از خطی ترکیب

می�گردیم. بهینه

آماری فرضیه�ی آزمون�های و اطالع نظریه�ی ٢

تصمیم تابع و H١ : Q = P٢ مقابل در H٠ : Q = P١ فرضیه�ی آزمون و X١, · · · ,Xn
iid∼ Q(x) کنید فرض

و اول نوع خطای احتمال است. بحرانی ناحیه��ی C آن در که بگیرید نظر در را g(x) = IC̄(x)+٢IC(x)
β =P(g(X)= درست|١ H١)=Pn

٢ (C̄) و α =P(g(X)= درست|٢ H٠)=Pn
١ (C)به�صورت دوم

نمونه حجم اگر داد. کاهش را خطا دو هر می�توان نمونه حجم افزایش با کلی حالت در می�شوند. تعریف
β خطای احتمال ،α کردن فرض ثابت با منظور این برای و نیست امکان�پذیر امر این باشد، ثابت
ناحیه�ی k ≥ ٠ برای لم این در .[١] است استوار اساس این بر نیمن-پیرسن لم که می�کنند کمینه را
را مذکور ناحیه�ی با متناظر دوم و اول نوع خطای احتمال�های و Cn(k) = {x : P٢(x)/P١(x)> k}
خطاهای با دیگر تصمیم ناحیه�ی اگر .β ∗ = Pn

٢ (C̄n(k)) و α∗ = Pn
١ (Cn(k)) یعنی می�گیرند، نظر در

آزمونی Cn(k) ناحیه�ی اصطالح در .β ≥ β ∗ دراین�صورت ،α ≤ α∗ که باشد طوری β و α متناظر
نیمن-پیرسن لم و گویند درست�نمایی نسبت P١(x)/P٢(x) به گویند. آزمون پرتوان�ترین را آن که می�سازد
درست�نمایی نسبت لگاریتم .[٢] است درست�نمایی نسبت آزمون یک آزمون، پرتوان�ترین که می�دهد نشان
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با: است برابر

L(X) = log
P١(X)
P٢(X)

= log
∏n

i=١ P١(Xi)

∏n
i=١ P٢(Xi)

=
n

∑
i=١

log
P١(Xi)

P٢(Xi)
= ∑

a∈X
nPX(a) log

(
P١(a)
P٢(a)

PX(a)
PX(a)

)
= ∑

a∈X
nPX(a) log

PX(a)
P٢(a)

− ∑
a∈X

nPX(a)
PX(a)
P١(a)

= nD(PX ∥ P٢)−nD(PX||P١),

احتمال چگالی تابع دو بین فاصله�ی و است کولبک-الیبلر فاصله�ی یا نسبی آنتروپی D(p ∥ q) آن در که
توزیع دو هر نمونه�ی نسبی آنتروپی فواصل بین تفاضل با برابر L(X) بنابراین می�کند. اندازه�گیری را q و p

و است
x ∈ Cn(k) ⇔ D(PX ∥ P٢)−D(PX ∥ P١)<−

١
n

logk.

،[٢] سانوف قضیه�ی کمک به است محدب مجموعه�ی یک C یعنی H٠ فرضیه�ی رد ناحیه�ی این�که از
نوع خطای احتمال بنابراین می�شود، تعیین P١ به C عضو نزدیک�ترین نسبی آنتروپی توسط خطا احتمال
P١ توزیع به C عضو نزدیک�ترین P∗١ آن در که αn = Pn

١ (PX ∈C) = ٢−٢D(P∗١ ∥P١) با است برابر اول
استفاده با اکنون است. P٢ توزیع به C̄ عضو نزدیک�ترین P∗٢ که βn = ٢−٢D(P∗٢ ∥P٢) مشابه طور به است.
کمینه D(P ∥ P٢)−D(P ∥ P١) =− logk/n شرط به نسبت را D(P ∥ P٢) الگرانژ ضرایب روش از

می�کنیم:

J(P) = ∑P(x) log(P(x)/P٢(x))+λ ∑P(x) log(P(x)/P٢(x))+ν ∑P(x).

می�شود نتیجه صفر برابر آن دادن قرار و P(x) به نسبت مشتق�گیری با

log(P(x)/P٢(x))+١+λ log(P(x)/P٢(x))+ν = ٠.

صورت به P کمینه مقدار معادالت مجموعه حل با

P∗٢ = Pλ∗ = Pλ
١ (x)P

١−λ
٢ (x)/ ∑

a∈X
Pλ
١ (a)P

١−λ
٢ (a) (١)

با اکنون .D(Pλ ∗ ∥ P١)−D(Pλ ∗ ∥ P٢) =− logk/n که می�شود انتخاب طوری λ و می�آید دست به
می�کنیم. کمینه را دوم نوع خطای اول، نوع خطای کردن فرض ثابت

H١ : Q = P٢ مقابل در H٠ : Q = P١ فرضیه�ی آزمون و X١, · · · ,Xn
iid∼ Q(x) کنید فرض :١.٢ قضیه

خطای احتمال و Cn ⊆ X n آزمون رد ناحیه�ی اگر . D(P١ ∥ P٢) < ∞ آن در که باشد نظر مورد
باتعریف ٠ < ε < ٠٫۵ هر برای باشند، βn = Pn

٢ (C̄n) و αn = Pn
١ (Cn) ترتیب به دوم و اول نوع

. limn→∞ logβ ε
n /n =−D(P١ ∥ P٢) داریم β ε

n = minCn⊆X n βn

یعنی دوم نوع خطای مقدار کمترین به می�توان ،αn < ε اگر که گرفت نتیجه می�توان ١.٢ قضیه�ی از
است. P٢ و P١ توزیع دو بین نسبی آنتروپی D که یافت دست βn = ٢−nD
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π٢ و π١ کنید فرض می�پردازیم. بیزی دیدگاه از خطاها وزنی ترکیب کمینه�سازی مسأله��ی به پایان در
کلی خطای احتمال صورت این در باشند، H١ و H٠ فرضیه�های با متناظر پیشین احتمال�های ترتیب به

است. P(n)
e = π١αn +π٢βn به�صورت

و است D∗ = limn→∞−١
n logminCn⊆xn P(n)

e با برابر خطا بیزی احتمال در نما بهترین :٢.٢ قضیه
شرط در λ ∗ و است (١) به�صورت Pλ آن در که D∗ = D(Pλ ∗ ∥ P١) = D(Pλ ∗ ∥ P٢)

D(Pλ ∗ ∥ P١) = D(Pλ ∗ ∥ P٢)

می�کند. صدق
خطا احتمال ،C = {x : π١P١(x)/π٢P٢(x)< ١} بیز، آزمون رد ناحیه�ی به توجه با

Pe = π١αn +π٢βn = ∑
C

π١P١+∑̄
C

π٢P٢ = ∑min{π١P١,π٢P٢}

≤∑(π١P١)λ (π٢P٢)١−λ ≤∑Pλ
١ P١−λ

٢

داریم: تایی n تصادفی نمونه یک برای می�باشد.

P(n)
e ≤∑πλ

١ π١−λ
٢ ∏

i
Pλ
١ (xi)P١−λ

٢ (xi) = πλ
١ π١−λ

٢ ∏
i

∑Pλ
١ (xi)P١−λ

٢ (xi)

≤∏
xi

∑Pλ
١ P١−λ

٢ =
(
∑Pλ

١ P١−λ
٢

)n
.

١۵ و ٢۶٠ ترتیب به فوتبال برتر لیگ بازیکنان امتیازات معیار انحراف و متوسط کنید فرض ٣.٢ مثال
(که لیگ یک از والیبال بازیکنان از تایی ١٠٠ گروه یک باشد. ١۵ و ٢۴٠ والیبال بازیکنان برای و
برتر لیگ عضو باید و کرده�اند کسب امتیاز ٢۵٠ از بیش متوسط طور به است) شده انتخاب تصادف به
با توزیعی دارای بازیکنان این امتیازات می�دهیم نشان ادعا دو این صحت بررسی برای شوند. انتخاب
در H٠ : f١ = N(١,σ٢) فرضیه�ی آزمون منظور این برای است. ١۵ معیار انحراف و ٢۵٠ میانگین
ترتیب به بیز آزمون و درست�نمایی نسبت آزمون بگیرید. نظر در را H١ : f٢ = N(−١,σ٢) مقابل
شده�ایم. اول نوع خطای یک مرتکب کنید فرض اکنون می�کنند. پیشنهاد را X̄ < ٠ و X̄ < k رد ناحیه�ی
با متناظر حقیقت این تقارن، به توجه با می�کند. میل f ∗ به خطا شدن مرتکب شرط به نمونه شرطی توزیع

می�کنیم: عمل زیر صورت به f ∗ محاسبه�ی برای است. (١) در λ = ٠٫۵

f ∗(x) =
(١/
√
٢πσ٢exp(−(x−١)٢/٢σ٢))٠٫۵(١/

√
٢πσ٢exp(−(x+١)٢/٢σ٢))٠٫۵∫ −∞

∞ (١/
√
٢πσ٢exp(−(x−١)٢/٢σ٢))٠٫۵(١/

√
٢πσ٢exp(−(x+١)٢/٢σ٢))٠٫۵dx

=
١/
√
٢πσ٢exp(−(x١+٢)/٢σ٢)∫ −∞

∞ ١/
√
٢πσ٢exp(−(x١+٢)/٢σ٢)dx

=
١√
٢πσ٢

e
−

x٢

٢σ٢ = N(٠,σ٢).
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