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بین پیش و پارامتر مورد در نمونه اطالع اندازه

١ م ، رشت آقای

اصفهان اه دانش ، ریاض علوم ده دانش آمار، گروه

یده چ

(برآورد) مورد در اطالعات قطعه (٠ < r ≤ n) r ست ش زمان های قطعه، n روی عمر طول آزمون در
ست، ش زمان های به توجه با م توان باشد، r < n که صورت در همچنین م کنند. فراهم مدل پارامترهای
جدید، قطعه عمر طول پیش بین برای آورد. دست به ر، دی قطعه n−r عمر طول پیش بین مورد در نیز را اطالعات

ی ترتیب بدین است. آن از شده تولید تصادف نمونه و معلوم) (پارامترهای عمر طول مدل مورد در اطالع به نیاز
اطالع جریان فصل این در م شود. برقرار پیش بین پارامتر و مدل پارامترهای نمونه، داده های بین اطالعات جریان
و شرط وابسته نمونه های اساس بر آن ها توام یا و پیش بین پارامتر، مورد در نمونه از شده فراهم اطالع مقدار و

م شود. ارائه شرط مستقل

شرط وابسته مدل ، شرط مستقل مدل ‐الیبلر، کولب نمونه، اطالع اندازه آنتروپی، کلیدی: کلمات

پیش گفتار ١

به ل مش اصل ترین داده ها، کمبود کنیم، پیش بین را جدیدی پیشامد بخواهیم عمر، طول چرخه ی در که زمان
بیزی، رد روی با داده ها از شده فراهم اطالع است. کاراتر بیز روش های از استفاده حالت این در م آید. حساب
دنباله از n×١ بردار صورت به که مشاهده n از مجموعه ای شامل بیز اطالع تحلیل عناصر م شود. نامیده بیز اطالع
پیشین احتمال توزیع دارای θ ∈ Θ پارامتر آن در که است f(y|θ) توام احتمال مدل با ..., Y٢, Y١ تصادف متغیرهای
م کنند. ایفا پیش بین در محوری نقش پارامترها م باشد. Yv جدید، پیشامد پیش بین عناصر، ر دی از و است f(θ)
پیشامد پیش بین Yv و شده اند تولید f(y|θ) مدل از که مشاهدات از مجموعه ای Y = (y١, y٢, ..., yn) کنید فرض
این باشند، مستقل و وابسته شرط طور به این که به بسته و دارد وجود اطالع جریان ی Yv و θ ،Y بین باشد. جدید

١

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


٢ م. ، رشت آقای

شرط استقالل حالت در اطالع جریان :١ ل ش

م کند. ایفا پیش بین به Y داده های از اطالع جریان در محوری نقش θ است. متفاوت جریان
رابط تنها θ پارامتر حالت این در است. شده  داده نشان شرط مستقل نمونه های برای اطالع جریان (١) ل ش در

شرط وابسته حالت در اطالع جریان :٢ ل ش

بود. خواهد ان پذیر ام پارامتر طریق از تنها پیش بین توزیع به نمونه از اطالع جریان بنابراین م باشد، Yv و Y بین

م نامند. مارکف زنجیره را (Y,Θ, Yv) سه گانه که م دهند یل تش را فرآیندی Yv به سپس و θ به Y از اطالع جریان
ل ش م شود. گرفته نظر در را ،TTE خانواده و نرمال خط مدل چون مدل هایی اطالع، جریان دادن نشان برای
حالت این در م دهد. نشان را هستند شرط وابسته i = ١,٢, ... ، Yi|θ دنباله که حالت در را اطالع جریان (٢)
داده ها از مستقیما ارتباط اول حالت در است، ان پذیر ام مستقیم غیر و مستقیم حالت دو در Yv به Y از اطالع جریان
تاثیر م شود. مرتبط پیش بین توزیع به پارامتر طریق از داده ها مستقیم غیر حالت در و است برقرار پیش بین توزیع به
نرمال نمونه های بر (SC) ٢ پیاپی همبستگ و (IC) ١ رده درون مدل، دو از استفاده با را اطالع جریان بر وابستگ

م شود. بررس

نمونه اطالع اندازه ٢

احتمال ال چ تابع دارای که باشد آن ها از تابع یا و آن ها توام ،Yv ،Θ م تواند که است مجهول مقدار Q کنید فرض
∆H(y;Q) = آنتروپی اختالف معیار توسط م توان را Q مورد در مشاهده شده نمونه اطالع مقدار م باشد. f(q)
کرد. اندازه گیری K[f(q|y) : f(q)] ‐الیبلر کولب تشخیص اطالع تابع توسط م توان یا و H(Q) − H(Q|y)

اطالع که است انتظار مورد نمونه اطالع اندازه اطالع، نظریه در اندازه گیری معیارهای از ر دی H(y;Q)∆ی

M (Y ;Q) = Ey{∆H(y;Q)} = صورت به که نمونه داده های تحت متقابل اطالع م شود. نامیده نیز متقابل
سان ی مقدار ‐الیبلر، کولب اطالع متوسط و آنتروپی اختالف متوسط م شود. تعریف Ey{K[f(q|y) : f(q)]}

تولید بردار y ،Q = Θ کنید فرض م گویند. نیز پارامتر اطالع را پارامتر و نمونه متقابل اطالع م کنند. فراهم را
درستنمایی تابع از شده

متقابل اطالع ،Q = Yv کنید فرض باشد. پسین توزیع ال چ تابع f(θ|y) ∝ f(θ)f(y|θ) و L(θ) ∝ f(y|θ)
م گیریم. نظر در را Yv و Θ پارامتر دو هر حالت ها بعض در م شود. ارائه نیز پیش بین اطالع عنوان به M (Y;Yv

)
١maryam.870@gmail.com
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٢Serial correlation
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٣ آن کاربردهای و اعتماد قابلیت نظریه سمینار دومین

کرد، محاسبه جداگانه صورت به نم توان را آن ها اطالع م باشند، وابسته Yv و Θ حالت ها بیشتر در که آن جایی از
م کنیم. محاسبه را M(Y; (Θ, Yv)) و ∆H(y; (Θ, Yv)) و گرفته نظر در توام صورت به Q = (Θ, Yv) بنابراین

شرط مستقل نمونه های در اطالع اندازه ٣
ارائه شرط مستقل نمونه های در را پیش بین و پارامتر اطالع اندازه های با توام اطالع اندازه بین رابطه ی زیر قضیه

م کند.

آن گاه باشند، مستقل شرط طور به Y١|θ, Y٢|θ, ... اگر .١ قضيه

∆H(y; Θ) = ∆H(y; (Θ, Yv)) الف)

M(Y; Θ) =M(Y; (Θ, Yv)) ب)

M(Y;Yv) ≤M(Y; Θ) ج)

بهینه طرح های ٣ . ١
مقادیر تمام و V٠ = Ip اگر کنند. مطالعه آزمایشات طرح در را پارامتر اطالع هستند عالقمند محققین از بسیاری
η =

σ٢
١

σ٢
٠

تابع به توجه با م نامند. بیزی بهینه D طرح را آمده دست به طرح ،λj = λ̄ = ١
p

p∑
k=١

λk باشند، برابر ویژه

انتظار مورد پارامتر اطالع ،σ٢
٠ → ∞ یعن است، ضعیف پیشین اطالع که حالت برای است، η از نزول تابع

اندازه های طریق از دارد، وجود بهینه طرح تعیین برای متعددی روش های آمار در م گیرید. را خود مقدار ماکسیمم
به را بهینه طرح پیش بین اطالع و پارامتر اطالع اساس بر این جا در کرد. تعیین را نظر مورد طرح م توان نیز اطالع
کند. فراهم آن ها از توام یا و پیش بین یا پارامتر مورد در را اطالع بیشترین که گوییم بهینه را طرح م آوریم. دست
گیرید نظر در را ساده ای طرح م کنیم. برآورد را طرح مجهول مقادیر متقابل، اطالع کردن ماکسیمم با ترتیب بدین

پارامترهای و tr(Λ) =
p∑

j=١
nj = n حالت این در است. راهه ی ANOV A ساختار که xij ∈ {٠,١} آن در که

م باشد. λj = nj طرح

داریم
p∑

j=١
nj = n و V٠ ، η تحت .٢ قضيه

با است برابر M(Y; Θ) پارامتر (توام) اطالع اساس بر بهینه نمونه الف)

n∗١ = n
p + η

p

p∑
j=٢

(v−١
٠j − v−١

٠١ ),

n∗j = n∗١ − η(v−١
٠j − v−١

٠١ ), j = ٢, ..., n

با است برابر zv در پیش بین برای M(Y;Yv) پیش بین اطالع اساس بر اطالع بهینه نمونه ب)

n∗١ = |zv١|n
p∑

j=١
|zvj |

+ η
p∑

j=١
|zvj |

p∑
j=٢

(v−١
٠j − v−١

٠١ ),

n∗j =
|zvj |
|zv١|n

∗
١ − η

|zv١| (|zv١|v−١
٠j − |zvj |v−١

٠١ ), j = ٢, ..., n

٣
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۴ م. ، رشت آقای

از اران هم و (١٩٩٣) سینگپورواال٣ M(Y; Θ|n∗i , zv) =M(Y; (Θ, Yv)|n∗i , zv) ≥M(Y;Yv|n∗i , zv) داریم و
کردند. استفاده عمر طول آزمون های به بخشیدن سرعت برای پیش بین اطالع بهینه طرح های

شرط وابسته نمونه های در اطالع اندازه ۴

مورد در نمونه از شده فراهم اطالع باشند، شرط وابسته i = ١,٢, ... (Yi|θ) تصادف متغیرهای دنباله که هنگام
کرد تجزیه زیر صورت به م توان را پیش بین و پارامتر توام

M(Y; (Θ, Yv)) =M(Y; Θ) +M(Y;Yv|Θ) =M(Y;Yv) +M(Y; Θ|Yv)

قسمت طبق باشند، شرط مستقل دنباله ها که صورت در است، شرط وابستگ اندازه M(Y;Yv|Θ) ≥ ٠ آن در که
M(Y; (Θ, Yv)) = نوشت زیر صورت به م توان را باال تجزیه و M(Y; (Θ, Yv)) = M(Y; Θ) داریم قضیه (الف)

گرفت نتیجه م توان وابستگ حالت در M(Y; Θ) =M(Y;Yv) +M(Y; Θ|Yv)
M(Y; Θ|yv) ≤M(Y;Yv|Θ) اگر تنها و اگر M(Y; Θ) ≤M(Y;Yv)

پیاپی و رده درون همبسته مدل های ١ . ۴
، i ̸= j مقادیر تمام ازای به که (IC) رده درون مدل از عبارتند که شده گرفته نظر در را مهم مدل دو این جا در

م باشد. k > ٠ ، ρi,i+k|θ = ρk ≥ ٠ با (SC) پیاپی همبستگ مدل و ρij|θ = ρ

نزول توابع و n از صعودی توابع M(Y; (Yv,Θ)|ρ) و M(Y;Yv|ρ) ،M(Y; Θ|ρ) مدل، سه هر در الف) .٣ قضيه
م باشند. η از

و ρ از نزول تابع M(Y; Θ|ρ) ،SC و IC مدل دو هر برای ب)

M IC(Y; Θ|ρ) ≤M(Y; Θ|ρ)SC ≤M(Y; Θ)UC

و ρ از صعودی تابع M(Y;Yv|ρ) ،SC و IC مدل دو هر برای ج)

M IC(Y;Yv|ρ) ≥M(Y;Yv|ρ)SC ≥M(Y;Yv)
UC

بیشترین و پارامتر مورد در کم اطالع هستند، شدید وابستگ دارای که نمونه هایی که است واض قضیه از
دارند. پیش بین مورد در را اطالع

ترتیبی آماره های ٢ . ۴
موجود داده های وقت tc زمان تا کردیم فرض م کنند. کار به شروع t = ٠ زمان در که گیرید نظر در را قطعه n
آماره r شامل داده ها بنابراین افتاده اند، کار از (٠, tc) زمان فاصله در قطعه r است، گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد
گرفتن نظر در با م افتند. کار از tc زمان از بعد قطعه، n− r بقیه و است t(١) < t(٢) < ... < t(r) < tc یعن ترتیبی
داده های از استفاده با اما است تصادف مقدار r و مشخص قبل از tc ، I نوع سانسور طبق شده سانسور داده های

٣Singpurwalla
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۵ آن کاربردهای و اعتماد قابلیت نظریه سمینار دومین

ر دی ی به ترتیبی آماره های است. تصادف مقدار tc = t(r) و مشخص قبل از r ، II نوع شده سانسور ست ش
دو بین متقابل اطالع کرد. اندازه گیری را ترتیبی آماره های بین وابستگ متقابل اطالع با م توان و م باشند وابسته

برابر ترتیبی آماره

M(Yr;Yr+١|θ) =Mn(r) = logB(r + ١, n− r + ١) + log(n+ ١)− ١
−r{ψ(r)− ψ(n)} − (n− ١){ψ(n− r)− ψ(n)})

در را Y١, ..., Yn ترتیبی آماره های دنباله است. شده محاسبه زیر صورت به (٢٠٠۴) اران هم و ابراهیم توسط که
گیرید. نظر

Mn(Yi;Yi+١) ≡ Kn(fi,i+١ : fifi+١)

و ابراهیم همچنین م کند. اندازه گیری را θ شرط به مستقل نمونه از ترتیبی آماره های بین وابستگ اندازه Mn(r)

است. n از صعودی تابع Mn(r) کردند ثابت (٢٠٠۴) اران هم

آماره پیش بین و پارامتر توام مورد در ترتیبی آماره r با شده فراهم اطالع M(Yr; (Θ, Yr+١)) کنید فرض .۴ قضيه
آن گاه باشد. بعدی ترتیبی

M(Yr; (Θ, Yr+١)) =M(Yr; Θ) +Mn(r) ≥M(Yr; Θ) الف)

معادلند زیر بندهای ب)

M(Yr;Yr+١) ≥ (≤)Mn(r) (i

Yr+١ = (Y١, ..., Yr, Yr+١) آن در که M(Θ;Yr+١) ≥ (≤)M(Yr+١; Θ)−M(Yr; Θ) (ii

مورد در ترتیبی آماره r از شده فراهم اطالع و هستند وابسته تصادف آماره های θ شرط به که است واض قضیه از
است. پارامتر مورد در شده فراهم اطالع از بیشتر بعدی ترتیبی آماره و پارامتر توام
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