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بیزي −E روش به آن پارامترهاي برآورد و مارکوف لگاریتمی سري توزیع
٣ ماکویی رقیه نصیري٢، پرویز اسفندیاري فر١، حسن

٩٨/٢/٣ دریافت: تاریخ
٩٩/٣/١ پذیرش: تاریخ

چکیده:
متغیرهاي بین اول مرتبه وابستگی اعمال با مقاله این در است. برخوردار زیادي اهمیت از آن ها بین وابستگی بررسی برنولی، متغیرهاي تحلیل و تجزیه در
همچنین و بیزي گشتاوري، درستنمایی، ماکسیمم روش هاي از توزیع این پارامترهاي برآورد براي می شود. معرفی مارکوف لگاریتمی سري توزیع برنولی،
بیزي برآوردگر که داده شده نشان شبیه سازي مطالعه یک از استفاده با ادامه در می شود. استفاده بیزي) −E) انتظار مورد بیزي روش به موسوم جدیدي روش

می کند. عمل بهتر دیگر برآوردگرهاي با مقایسه در انتظار مورد
خطا. دوم توان میانگین گشتاوري، برآورد درستنمایی، ماکسیمم برآورد E−بیزي، برآورد مارکوف، لگاریتمی سري توزیع کلیدي: واژه هاي

مقدمه ١

این است. آماري استنباط مهم مباحث از آماري توزیع هاي پارامترهاي برآورد
دوم، دیدگاه به بنا می  پذیرد. انجام بیزي و فراوانی گرا رویکرد دو با معموالً امر
درستنمایی تابع با آن ترکیب و پیشین توزیع یک معرفی با بیزي برآوردگر
برآورد براي استنباط مبناي حاصل توزیع و شده پسین توزیع ارائه به منجر
به راجع پیشین اطالعات میزان هرچقدر می گیرد. قرار موردمطالعه پارامتر
واقعی  تر را پارامتر تصادفی رفتار حاصل پسین توزیع یابد، افزایش پارامتر
است. برخوردار تاریخی سابقه از خود پیشین، توزیع انتخاب می کند. توصیف
مطرح را مراتبی سلسله پیشین توزیع بحث [١٢] اسمیت و لیندلی نمونه براي
هان همچنین داد. بیشتري بسط را موضوع این [٩] دینگ و هان بعد سال ها و
E−بیزي به اختصار که انتظار۴، مورد بیزي روش نام به جدیدي روش [٣]
مجموعه به منجر هان مستمر پژوهش هاي کرد. معرفی را می شود، نامیده
امنیت مدل پیش بینی مانند مسائلی در وي ایده بیشتر تشریح براي مقاالتی
منابع به مطالعه براي شد. مرتبط مباحث سایر و اعتماد قابلیت سرمایه گذاري،
[١١] همکاران و لی و ،[٣] هان کارهاي ادامه در شود. مراجعه [۶ ،۵ ،۴ ،٩ ،٣]
کار به مهندسی اعتماد قابلیت مباحث در وضعیت تغییر احتمال براي را ایده آن
مدل براي را مورداشاره روش [١٠] اوکاشا و جاهین اخیراً، .([٨ ،٧ ،۶]) گرفتند
مقاله این در قراردادند. مورداستفاده لوماکس توزیع براي [١۴] اوکاشا و بور۵
معرفی مارکوف لگاریتمی سري توزیع برنولی متغیرهاي بین وابستگی اعمال با

سعی مارکوف، لگاریتمی سري توزیع پارامترهاي بیزي برآورد در می شود.
اعمال با و شود معرفی پارامترها ابر براي مناسب پیشین توزیع که است آن بر
بیزي −E برآورد روش به پارامترها پیشین، توزیع پارامترهاي روي شرایط

می شوند. برآورد
به باشد، برنولی متغیرهاي از دنباله اي {Xn, n=١,٢, ...} کنید فرض
خاصیت داراي یادشده دنباله ،P(X١ = ٠) = q و P(X١ = ١) = p که طوري

رابطه اگر است، اول مرتبه مارکوف زنجیر

P(Xn = jn|X١ = j١,X٢ = j٢, ...,Xn−١ = jn−١)

= P(Xn = jn|Xn−١ = jn−١)

انتقاالت احتمال ماتریس مارکوف، زنجیر بودن همگن فرض با باشد. برقرار
صورت به Xn−١ شرط به Xn شرطی توزیع اساس بر

P =

١−α α

β ١−β

 , ٠ ≤ α ≤ ١ , ٠ ≤ β ≤ ١

احتمال ماتریس p= α
α+β فرض با و α+β < ١ براي می شود. گرفته نظر در

با برابر گام n از پس انتقال

Pn =
١

α +β

β +αδ n α −αδ n

β −βδ n α −βδ n
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و انتقال ها احتمال ماتریس به توجه با .δ = ١ −α − β آن در که است،
پیروزي k براي مارکوف منفی دوجمله اي احتمال مولد تابع آغازین، توزیع

با: است برابر

Pk(t) =
[
(١−α)+

αβ t
١− (١−β )t

]k
(١)

توزیع از استفاده لگاریتمی، سري توزیع آوردن دست به روش هاي از یکی
با بنابراین صفراست. نقطه در منفی دوجمله اي توزیع بریده شده توزیع حدي،
لگاریتمی سري توزیع چگالی تابع که داد نشان می توان ،(١) رابطه از استفاده

با برابر مارکوف

P(X=x) =
−١

ln(١−α)

(١−β )x − (١− β
١−α )x

x
,x=١,٢, . . . (٢)

کنید). مراجعه [١٣] به بیشتر اطالع (براي است.
دنباله ها بین استقالل فرض اعمال یا و β = ١−α براي خاص، حالت در

رابطه (٢) از

P(X = x) =
−١

ln(١−α)x
αx

x
,x = ١,٢, ... (٣)

برآورد ٢ بخش در است. لگاریتمی سري توزیع همان که می شود، نتیجه
می شوند. ارائه پارامترها گشتاوري برآورد ٣ بخش در و درستنمایی ماکسیمم
تابع تحت پارامترها بیزي برآورد بتا، پیشین توزیع تابع از استفاده با ،۴ بخش در
ابرپارامترهاي روي شرایط اعمال با بخش۵، در و معرفی خطا دوم توان زیان
مارکوف لگاریتمی سري توزیع پارامترهاي E−بیزي برآورد بتا، پیشین توزیع
معیار از استفاده با و انجام شبیه سازي مطالعه یک ۶ بخش در می شود. ارائه

می شوند. مقایسه برآوردگرها خطا، دوم توان میانگین

درستنمایی ماکسیمم برآورد ٢

می توان باشد. (٢) رابطه از تصادفی نمونه یک Xn, ...,X٢,X١ کنید فرض
با برابر درستنمایی تابع که داد نشان

L(x١,x٢, ...,xn;α,β ) = (۴)(
−١

ln(١−α)

)n n

∏
i=١

(١−β )xi − (١− β
١−α )xi

xi

برابر درستنمایی لگ تابع و است،

l(α,β ) =−n ln(− ln(١−α)) (۵)

+
n

∑
i=١

ln
(١−β )xi − (١− β

١−α )xi

xi

دستگاه دهیم، قرار صفر برابر و مشتق پارامترها به نسبت (۵) رابطه از اگر است.
نرمال معادالت

∂ l(α,β )
∂α

=
n

(١−α) ln(١−α)
(۶)

+
β

(١−α)٢

n

∑
i=١

xi

(
١− β

١−α

)xi−١

(١−β )xi −
(

١− β
١−α

)xi
= ٠

∂ l(α,β )
∂β

=
١

(١−α)

n

∑
i=١

xi

[(
١− β

١−α

)xi−١
−(١−α)(١−β )xi−١

]
(١−β )xi−

(
١− β

١−α

)xi
=٠

می آید. دست به

نظر در Bi=(١−β )xi−
(

١− β
(١−α

)xi و Ai=
(

١− β
١−α

)xi−١ اگر
صورت به می توان را (۶) معادالت دستگاه شوند، گرفته

∂ l(α,β )
∂α

=
n

ln(١−α)
+

β
(١−α)

n

∑
i=١

xiAi

Bi
= ٠ (٧)

∂ l(α,β )
∂β

=
١

(١−α)

n

∑
i=١

xi(Ai−(١−α)(١−β )xi−١)

Bi
= ٠ (٨)

از غیرصریح توابع نرمال معادالت می شود، مالحظه که همان طور نوشت،
عددي روش هاي از می توان پارامترها برآورد براي ازاین رو، است. پارامترها

کرد. استفاده

گشتاوري برآورد ٣

برابر ترتیب به دوم و اول مرتبه مرکزي غیر گشتاورهاي (٢) رابطه به توجه با
با

E(X ٢) =
−٢

ln(١−α)

α(١−α −β )
β ٢ , E(X) =

−١
ln(١−α)

١
β

لگاریتمی سري توزیع از تصادفی نمونه یک گرفتن نظر در با هستند.
و اول مرتبه مرکزي غیر نمونه اي گشتاورهاي دادن قرار برابر و مارکوف،

نوشت: می توان جامعه دوم و اول مرتبه مرکزي غیر گشتاورهاي با دوم

−٢
ln(١−α)

α(١−α −β )
β ٢ =

١
n

n

∑
i=١

X ٢
i = X̄ ٢ , (٩)

−١
ln(١−α)

١
β

=
١
n

n

∑
i=١

Xi = X̄ , (١٠)

با: برابرند ترتیب به گشتاوري برآوردگرهاي (١٠) و (٩) روابط به توجه با

β̂ =
−١

ln(١− α̂)

١
X̄

, α̂i = α̂i−١ −
g(α̂i−١)

g′(α̂i−١)
,
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که طوري به

g(α) =٢X̄ ٢α(١−α) ln(١−α)+٢αX̄ +X ٢

g′(α) =٢X̄ ٢(١−α) ln(١−α)−٢X̄ ٢α ln(١−α)

−٢αX̄ ٢ +٢X̄ .

بیزي برآورد ۴

با است. مناسب پیشین توزیع انتخاب مهم مباحث از یکی بیزي، برآورد در
توزیع ثابت، β براي مارکوف، لگاریتمی سري توزیع پارامترهاي به توجه

صورت به α پیشین

π(α) =
αs−١(١−α)t−١

١−β∫
٠

αs−١(١−α)t−١dα
, ٠ < α < ١−β (١١)

است برابر پسین توزیع ،(۴) به توجه با صورت، این در می شود. گرفته نظر در
با:

π(α|x)=
(− ln(١−α))−n

n
∏

i=١

Bi
xi

αs−١(١−α)t−١

∫ ١−β
٠ (− ln(١−α))−n

n
∏

i=١

Bi
xi

αs−١(١−α)t−١dα
(١٢)

نوشت: زیر صورت به می توان را Bi اما

Bi = (١−β )xi −
(

١− β
١−α

)xi

=
xi

∑
j=١

xi

j

(−١) jβ j −
xi

∑
j=١

xi

j

(−١) jβ j(١−α)− j

=
xi

∑
j=١

xi

j

(−١) jβ j(١− (١−α)− j)

بسط می توان ،[٢] لمونته و کاستالرس مقاله به توجه با طرفی از

(− ln(١−α))−n =
∞

∑
m٠

ρm(−n)αm−n (١٣)

ρm(−n) = nψm−١(m−n− و ρ٠(−n) = ١ آن در که گرفت، نظر در را
در و است، استرلینگ چندجمله اي ضرایب ψn(.) که طوري به ،١) ,m ≥ ١

رابطه

ψn−١(w) =
(−١)n−١

(n+١)!

[
Hn−١

n − w+٢
n+٢

Hn−٢
n (١۴)

+
(w+٢)(w+٣)
(n+٢)(n+٣)

Hn−٣
n − ...

+(−١)n−١ (w+٢)(w+٣)...(w+n)
(n+٢)(n+٣)...(٢n)

H٠
n

]

بازگشتی رابطه در و هستند مثبت صحیح اعداد نیز Hmها
n می کنند. صدق

Hm
n+١ = (٢n+١−m)Hm

n +(n−m+١)Hm−١
n (١۵)

H٠
٠ = Hn

n+١ = ١ و H٠
n+١ = ٣×١×۵× ...× (٢n+١) (١۶)

است برابر ψn(.) ششم تا اول جمالت ،(١٣) رابطه به توجه با می کنند. صدق
با:

ψ٠(w) =
١
٢

, ψ١(w) =
٣+٢w

٢۴
, ψ٢(w) =

w+w٢

۴٨
(١٧)

ψ٣(w) =
−١٠−٨w+١۵w٢ +١۵w٣

۵٧۶٠
(١٨)

ψ۴(w) =
−۶w−٧w٢ +٢w٣ +٣w۴

١١۵٢٠
(١٩)

ψ۵(w) =
٩۶+١۴٠w−٢٢۴w٢ −٣١w٣ +۶٣w۵

٢٩٠٣٠۴٠
(٢٠)

بیزي برآورد که داد نشان می توان ،(٣) رابطۀ و (١٢) پسین توزیع به توجه با
از: است عبارت خطا، دوم توان زیان تابع تحت α

α̂B = E(α|x) (٢١)

=

١−β∫
٠

(− ln(١−α))−n
n
∏

i=١

(
Bi
xi

)
αs(١−α)t−١dα

١−β∫
٠

(− ln(١−α))−n
n
∏

i=١

(
Bi
xi

)
αs−١(١−α)t−١dα

با برابر αB برآورد (٢١) رابطه از استفاده با

α̂B=

∞
∑

m=٠
ρm(−m)

١−β∫
٠

T (α)αs+m−n(١−α)t−١dα

∞
∑

m=٠
ρm(−m)

١−β∫
٠

T (α)αs+m−n−١(١−α)t−١dα
(٢٢)

ازآنجایی که .T (α) =
n
∏

i=١

xi
∑
j=١

xi

j

(−١) jβ j(١−(١−α)− j)

xi
آن در که است،

امکان پذیر عددي روش به آن برآورد ندارد، بسته نمایش بیزي برآوردگر
صورت به β براي پیشین توزیع ثابت، α براي حال است.

π(β ) =
β s−١)١−β )t−١∫ ١−α

٠ β s−١)١−β )t−١dβ
, ٠ < β < ١−α (٢٣)

با: است برابر پسین توزیع ،(٢٣) رابطه به توجه با می شود. گرفته نظر در

π(β |x) =

n
∏

i=١

Bi
xi

β s−١)١−β )t−١

∫ ١−α
٠

n
∏

i=١

Bi
xi

β s−١)١−β )t−١dβ
(٢۴)
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است عبارت β بیزي برآورد ،(١٣) رابطه و خطا دوم توان زیان تابع تحت
از:

β̂B = E(β |x) =

١−α∫
٠

T (α)β s(١−β )t−١dβ

١−α∫
٠

T (α)n
i=١β s−١)١−β )t−١dβ

(٢۵)

عددي روش به آن برآورد ندارد، بسته نمایش بیز برآوردگر ازآنجایی که
است. امکان پذیر

E−بیزي برآورد ۵

نظر در توزیعی θ شرط به X تصادفی متغیر براي مراتبی، سلسله روش مفهوم در
عالوه است. پیشین توزیع یا احتمال چگالی تابع داراي θ آن در که می گیریم
نیز می کنند یاد پارامترها ابر عنوان به آن ها از که پیشین توزیع پارامترهاي این بر
شدن اضافه باعث امر این که می شوند، گرفته نظر در تصادفی متغیر صورت به
مراتبی سلسله دیدگاه مفهوم این که می شود. برآورد مسئله به دیگري مرحله
قابلیت در که مراتبی سلسله بحث از خاص نوع واقع در است. بیزي استنباط در
دیدگاه این در شد. معرفی [٣] هان توسط دارد، کاربرد سیستم پایایی و اعتماد
پارامترها از نزولی تابعی که می شوند گرفته نظر در طوري پیشین توزیع هاي
پارامترها ابر براي احتمال چگالی تابع معرفی به اقدام شرایط اعمال با باشند.
ابرپارامترها حسب بر پیشین توزیع احتمال چگالی تابع بودن نزولی دلیل گردد.
شکست نرخ و شکست احتمال اندازه هر اعتماد قابلیت مباحث در که است این
سلسله توزیع هاي در مقدمه این با است. قابل اعتماد و پایدار سیستم باشد، کم
بیزي −E یا انتظار مورد بیزي برآوردگر به موسوم برآوردگرهایی مراتبی،

است.
و α پارامترهاي براي ،s و t ابرپارامترهاي بودن ثابت فرض با ۴ بخش در
ابرپارامتر دو هر یا یک کنید فرض حال شد. گرفته نظر در پیشین توزیع هاي β

بحث از استفاده با صورت این در باشند. احتمال توزیع داراي و تصادفی متغیر
مراتبی، سلسله بیزي کرد. برآورد را پارامترها می توان مراتبی سلسله بیزي
است. قرارگرفته موردتوجه [٣] هان سپس و [١٢] اسمیت و لیندلی توسط ابتدا
تابعی صورت به مراتبی سلسله پیشین توزیع معرفی ،[٩] دینگ و هان پیشنهاد
توزیع به نسبت پارامتر، بیزي برآورد از [۴] هان است. پارامترها ابر از نزولی
E−بیز یا انتظار مورد بیزي برآورد را آن و گرفت ریاضی امید پارامترها ابر
روش از راحت تر شیوه این با برآوردگرها آوردن دست به که داد نشان و نامید
کدام یک و ثابت پارامترها از کدام یک اینکه به توجه با است. مراتبی سلسله

می شود: گرفته نظر در زیر حالت هاي هستند متغیر
پیشین چگالی تابع داراي α و ثابت مقدار β کنید فرض نخست، حالت در

صورت به ناقص بتاي

π(α) =
αs−١(١−α)t−١

١−β∫
٠

αs−١(١−α)t−١dα
, ٠ < α < ١−β (٢۶)

نوشت: می توان α به نسبت (٢۶) رابطه از مشتق گیري از پس باشد.

dπ(α)

dα
=

αs−٢(١−α)t−٢

١−β∫
٠

αs−١(١−α)t−١dα
((s−١)(١−α)− (t−١)α) (٢٧)

dπ(α)
dα کمیت بودن منفی ،π(α) تابع بودن نزولی الزم شرط که است واضح

گرفته نظر در ٠ < s ≤ ١ و t > ١ که است الزم امر این تحقق براي است.
آن ها براي مناسبی پیشین هاي توزیع است، نیاز t و s مقادیر به توجه با شود.
نیرومند برآوردگري به رسیدن براي که دارد اعتقاد [١] برگر گرفت. نظر در
براي [٩] دینگ و هان اساس، این بر نیست. t کردن اختیار بزرگ به نیازي

توزیع ،s ثابت مقدار

g(t) =
١

c−١
, ١ < t < c , c > ٠ (٢٨)

پارامتر مراتبی سلسله بیزي برآوردگر اساس این بر گرفت. نظر در t براي را
صورت به α

α̂EB = Et(α̂B) =

c∫
١

α̂Bg(t)dt

=
١

c−١

c∫
١

∞
∑

m=٠
ρm(−m)

١−β∫
٠

T (α)αs+m−n(١−α)t−١dα

∞
∑

m=٠
ρm(−m)

١−β∫
٠

T (α)αs+m−n−١(١−α)t−١dα
dt (٢٩)

با است. α انتظار مورد بیزي برآورد α̂EB آن در که می آید، دست به
این عددي مقدار محاسبه یادشده، برآوردگر تابعی نمایش پیچیدگی به توجه
سلسله برآوردگر است. شدنی عددي روش هاي از استفاده با تنها برآوردگر

صورت به مشابه صورت به نیز β پارامتر براي مراتبی

β̂EB = Et(β̂B) =

c∫
١

β̂Bg(t)dt (٣٠)

=
١

c−١

c∫
١

١−β∫
٠

T (α)β s(١−β )t−١dβ

١−β∫
٠

T (α)β s−١)١−β )t−١dα
dt

نیست، بسته نمایش داراي (٣٠) رابطه چون هم اینجا در می آید. دست به
می رود. کار به β انتظار مورد بیزي برآورد براي عددي روش هاي
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شبیه سازي ۶

پیشین بخش هاي در که مختلفی برآوردگرهاي مقایسه براي بخش این در
یک گرفت، قرار موردبحث مارکوف لگاریتمی سري توزیع پارامترهاي براي
نرم افزار از استفاده با منظور، این براي است. اجراشده شبیه سازي مطالعه
n = با برابر نمونه اندازه است. شده (٢) رابطه از شبیه سازي به اقدام R

اندازه هر برآوردگرها دقت براي است. گرفته شده نظر در ۵,١۵,٣٠,۵٠,١٠٠

دوم توان میانگین شبیه سازي، نتایج به توجه با است. شده تکرار ١٠٠٠ نمونه،

با E−بیزي و بیزي گشتاوري، درستنمایی، ماکسیمم روش هاي همه براي خطا
روش ٩ تا ١ جداول تمام در آن بر عالوه می یابد. کاهش نمونه اندازه افزایش
برآورد روش هاي سایر با مقایسه در E−بیزي روش علی الخصوص و بیزي
در است قابل ذکر همچنین هستند. کمتري خطاي دوم توان میانگین داراي
نیز خطا دوم توان میانگین ،β مقدار افزایش با α = ٠٫٢ براي ٣ تا ١ جداول
قابل رؤیت نیز α مقدار افزایش با β = ٠٫٣ براي حالت این می یابد. افزایش
برآوردگرها، خطاي دوم توان میانگین هاي مقایسه با جمع بندي در است.

می شود. توصیه E−بیزي روش به برآوردگر

(α = ٠٫٢ , β = ٠٫١) خطا دوم توان میانگین .١ جدول
نمونه اندازه برآوردگر

n درستنمایی ماکسیمم گشتاوري بیزي (c = ٢) بیزي −E (c = ۵) بیزي −E

۵ ٠٫٠٠٣٨٠ ٠٫٠٠٠٣٨ ٠٫٠٠٠٣۵ ٠٫٠٠٠۴١ ٠٫٠٠٠٢٨

١۵ ٠٫٠٠٠۶٨ ٠٫٠٠٠۶٧ ٠٫٠٠٠۶٢ ٠٫٠٠٠٧١ ٠٫٠٠٠۴٩

٣٠ ٠٫٠٠٠٢٩ ٠٫٠٠٠٢٨ ٠٫٠٠٠٣١ ٠٫٠٠٠٢١ ٠٫٠٠٠١٢

۵٠ ٠٫٠٠٠١٧ ٠٫٠٠٠١٧ ٠٫٠٠٠١۶ ٠٫٠٠٠١۵ ٠٫٠٠٠١٠

١٠٠ ٠٫٠٠٠١١ ٠٫٠٠٠١٠ ٠٫٠٠٠١٢ ٠٫٠٠٠١٠ ٠٫٠٠٠٠٩

(α = ٠٫٢ , β = ٠٫٣) خطا دوم توان میانگین .٢ جدول
نمونه اندازه برآوردگر

n درستنمایی ماکسیمم گشتاوري بیزي (c = ٢) بیزي −E (c = ۵) بیزي −E

۵ ٠٫٠١٣٢ ٠٫٠١٣۴٠ ٠٫٠١٢٩ ٠٫٠١٢۴ ٠٫٠١٢٧

١۵ ٠٫٠٠٣۵ ٠٫٠٠٣۵١ ٠٫٠٠٣۴ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٢۵

٣٠ ٠٫٠٠٢۵ ٠٫٠٠٢۵۵ ٠٫٠٠٢۴ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠١٩

۵٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠۶

١٠٠ ٠٫٠٠٠۶ ٠٫٠٠٠۶٠ ٠٫٠٠٠۶ ٠٫٠٠٠۵ ٠٫٠٠٠۴

(α = ٠٫٢ , β = ٠٫۵) خطا دوم توان میانگین .٣ جدول
نمونه اندازه برآوردگر

n درستنمایی ماکسیمم گشتاوري بیزي (c = ٢) بیزي −E (c = ۵) بیزي −E

۵ ٠٫٠٢٩٢ ٠٫٠٢۵٠ ٠٫٠٢۵١ ٠٫٠١٩۶ ٠٫٠١٢۵

١۵ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٩۴ ٠٫٠٠٩٢ ٠٫٠٠٩٠ ٠٫٠٠٧۵

٣٠ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٢۵ ٠٫٠٠١۶

۵٠ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٢

١٠٠ ٠٫٠٠١۴ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
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(α = ٠٫٣ , β = ٠٫١) خطا دوم توان میانگین .۴ جدول
نمونه اندازه برآوردگر

n درستنمایی ماکسیمم گشتاوري بیزي (c = ٢) بیزي −E (c = ۵) بیزي −E

۵ ٠٫٠٠٣١۴٠ ٠٫٠٠٣١٨٠ ٠٫٠٠٣٠٨ ٠٫٠٠٣٠١ ٠٫٠٠٢٩۵

١۵ ٠٫٠٠٠٠٩۴ ٠٫٠٠٠٠٩۵ ٠٫٠٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٠٨

٣٠ ٠٫٠٠٠٠٢٩ ٠٫٠٠٠٠٢٨ ٠٫٠٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠٢

۵٠ ٠٫٠٠٠٠١٧ ٠٫٠٠٠٠١٨ ٠٫٠٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠١

١٠٠ ٠٫٠٠٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠١

(α = ٠٫٣ , β = ٠٫٣) خطا دوم توان میانگین .۵ جدول
نمونه اندازه برآوردگر

n درستنمایی ماکسیمم گشتاوري بیزي (c = ٢) بیزي −E (c = ۵) بیزي −E

۵ ٠٫٠٢٣٧ ٠٫٠١٩٩ ٠٫٠١٩٨ ٠٫٠١٨٩ ٠٫٠١۵٢

١۵ ٠٫٠٠۴١ ٠٫٠٠۴٢ ٠٫٠٠۴۵ ٠٫٠٠٣٩ ٠٫٠٠٢١

٣٠ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٢۶ ٠٫٠٠٢۴ ٠٫٠٠١۶

۵٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٧

١٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠۶ ٠٫٠٠٠۶ ٠٫٠٠٠۴

(α = ٠٫٣ , β = ٠٫۵) خطا دوم توان میانگین .۶ جدول
نمونه اندازه برآوردگر

n درستنمایی ماکسیمم گشتاوري بیزي (c = ٢) بیزي −E (c = ۵) بیزي −E

۵ ٠٫٠١٨٣ ٠٫٠١۶٨ ٠٫٠١٨٠ ٠٫٠١٧۵ ٠٫٠١٣٢

١۵ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٧٣ ٠٫٠٠۶٩ ٠٫٠٠۵٩ ٠٫٠٠۴٠

٣٠ ٠٫٠٠۴٢ ٠٫٠٠۴٣ ٠٫٠٠٣٩ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٢۵

۵٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠١

١٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠۶ ٠٫٠٠٠٣
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(α = ٠٫۴ , β = ٠٫١) خطا دوم توان میانگین .٧ جدول
نمونه اندازه برآوردگر

n درستنمایی ماکسیمم گشتاوري بیزي (c = ٢) بیزي −E (c = ۵) بیزي −E

۵ ٠٫٠٠۴٨٠ ٠٫٠٠۴٩٠ ٠٫٠٠۴۵٠ ٠٫٠٠٣٨٠ ٠٫٠٠٢٨

١۵ ٠٫٠٠٠٧٢ ٠٫٠٠٠٧٣ ٠٫٠٠٠٧١ ٠٫٠٠٠۶٩ ٠٫٠٠٠۶

٣٠ ٠٫٠٠٠٣۵ ٠٫٠٠٠٣۶ ٠٫٠٠٠٣١ ٠٫٠٠٠٣٠ ٠٫٠٠٠٢

۵٠ ٠٫٠٠٠١۶ ٠٫٠٠٠١۵ ٠٫٠٠٠١٧ ٠٫٠٠٠١٢ ٠٫٠٠٠١

١٠٠ ٠٫٠٠٠١١ ٠٫٠٠٠١٠ ٠٫٠٠٠١١ ٠٫٠٠٠١٠ ٠٫٠٠٠١

(α = ٠٫۴ , β = ٠٫٣) خطا دوم توان میانگین .٨ جدول
نمونه اندازه برآوردگر

n درستنمایی ماکسیمم گشتاوري بیزي (c = ٢) بیزي −E (c = ۵) بیزي −E

۵ ٠٫٠٢٣١٠ ٠٫٠١٩۵٠ ٠٫٠٢٢۵٠ ٠٫٠٢٣۵٠ ٠٫٠٠٢٨

١۵ ٠٫٠٠۴٧٠ ٠٫٠٠۴٩٠ ٠٫٠٠۴١٠ ٠٫٠٠۴١٠ ٠٫٠٠٣١

٣٠ ٠٫٠٠٢۴٠ ٠٫٠٠٢۵٠ ٠٫٠٠٠٣١ ٠٫٠٠٠٢٩ ٠٫٠٠٠٢

۵٠ ٠٫٠٠٠٧٠ ٠٫٠٠٠٨٠ ٠٫٠٠٠٧٠ ٠٫٠٠٠۶٠ ٠٫٠٠٠٣

١٠٠ ٠٫٠٠٠۵٧ ٠٫٠٠٠۵۶ ٠٫٠٠٠١١ ٠٫٠٠٠١٠ ٠٫٠٠٠١

(α = ٠٫۴ , β = ٠٫۵) خطا دوم توان میانگین .٩ جدول
نمونه اندازه برآوردگر

n درستنمایی ماکسیمم گشتاوري بیزي (c = ٢) بیزي −E (c = ۵) بیزي −E

۵ ٠٫٠۵٧٩ ٠٫٠١٨٠ ٠٫٠٣۴٠ ٠٫٠٣١٠ ٠٫٠٢١۴

١۵ ٠٫٠٠۵٩ ٠٫٠٠۶۶ ٠٫٠٠۵١ ٠٫٠٠۵٠ ٠٫٠٠٣١

٣٠ ٠٫٠٠٣۵ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٢١

۵٠ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١١

١٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٧

مراجع
[1] Berger, J. O. (1985). Statistical decision theory and Bayesian analysis, (second Ed.), New York, Springer-verlag.

[2] Castellares, F. C. and A. J. Lemonte, A. J. (2015). A new generalized Weibull distribution generated by gamma random

variables, Journal of the Egyptian Mathematical Society, 23 (2), 382-392.

[3] Han, M. (1997). The structure of hierarchical prior distribution and its application, Chinese Operations research and

management science, 6(3), 31-40.



ماکویی٨ رقیه نصیري، پرویز اسفندیاري فر، حسن مارکوف لگاریتمی سري توزیع پارامترهاي بیزي −E برآورد

[4] Han, M. (2005). Expected Bayes method for forecast of security investment, Research and management science, 14(5),

98-102.

[5] Han, M. (2006). E-Bayesian estimation and hierarchical Bayesian estimation of Estate probability, Operations research

and management science, 15(5), 70-74.

[6] Han, M. (2007). E-Bayesian estimation of failure probability and its application,Mathematical and computer modeling,

45, 1272-1279.

[7] Han, M. (2009). E-Bayesian estimation and hierarchical Bayesian estimation of rate, Applied mathematical modeling,

33, 1915-1922.

[8] Han, M. (2011). E-Bayesian estimation of the reliability derived from binomial distribution, Applied mathematical

modeling, 35, 2419-2424.

[9] Han, M. and Ding, Y. (2004). Synthesized expected Bayesian method of parametric estimate, Journal of systems science

and systems engineering, 13(1), 98-111.

[10] Jaheen, Z. F and Okasha, H. M. (2011). E-Bayesian estimation for Burr type XII model based on type-2 censoring,

Applied mathematical modeling, 35, 4730-4737.

[11] Li, D., Wang, J. and Chen, D. (2012). E-Bayesian estimation and hierarchical Bayesian estimation for Estate probability

in engineering, System engineering, 5, 349-354.

[12] Lindley, D.V and Smit, A.F. M. (1972). Bayes estimates for the linear model, Journal of the Royal Statistical Society,

Series B, 34(1), 1-41.

[13] Nasiri, P. (1997). Generalizations of the Logarithmic series distribution under Markov dependence and its application

to wet spell analysis, unpublished dissertation in university of Pune.

[14] Okasha, H. M. (2014). E-Bayesian estimation for the Lomax distribution based on type-II censored data, Journal of the

Egyptian Mathematical Society, 22, 489-495.


	 مقدمه
	 برآورد ماکسیمم درستنمایی
	برآورد گشتاوری
	برآورد بیزی
	برآورد -Eبیزی
	شبیهسازی
	مقدمه
	مدل و تابع درستنمایی
	شبیهسازی
	تحلیل دادهی BHPS 
	 مقدمه
	رگرسیون دنبالهرو تصویرساز
	شبکه عصبی
	برازش دادن شبکههای عصبی
	ماشین بردار پشتیبان
	رگرسیون لوژستیک
	بحث و نتیجهگیری
	 مقدمه
	 توزیع پارتو
	 سانسور و روشهای آن
	 سانسور نوع دو از راست
	 سانسور فزاینده نوع دو از راست

	 اطلاع فیشر
	اطلاع فیشر در سانسور فزاینده نوع دو از راست

	نتایج اصلی
	مثال واقعی
	بحث و نتیجهگیری
	 مقدمه
	برآوردگر کمترین واگرایی توان چگالی
	برآوردگر کمترین واگرایی توان چگالی برای مشاهدات مستقل و هم توزیع
	برآوردگر کمترین واگرایی توان چگالی برای مشاهدات مستقل و غیر هم توزیع
	برآورد ضرایب رگرسیون خطی با استفاده از برآوردگر کمترین واگرایی توان چگالی
	مطالعات عددی

	 مقدمه
	مدل خطی تابعی تعمیمیافته
	مدل بریدهشده خطی تابعی تعمیمیافته

	برآورد پارامترهای مدل خطی تابعی تعمیمیافته
	 بازه اطمینان و آزمون فرضیه برای پارامترهای رگرسیونی تابعی 
	برآورد درستنمایی تاوانیده

	 انتخاب رتبه مدل 
	بررسی چند مثال
	شبیهسازی
	مثال کاربردی ۱
	مثال کاربردی ۲

	مقدمه
	آزمون عمر شتابیده تنش گام به گام
	مراحل عمومی طراحی آزمون عمر شتابیده تنش گام به گام
	مرحله اول: انتخاب توزیع طول عمر پایهای
	مرحله دوم: انتخاب مناسب رابطه تنش و طول عمر
	 مرحله سوم: انتخاب مدلی برای دستیابی به مدل تنش گام به گام 

	آزمون عمر شتابیده تنش گام به گام برای توزیع نمایی
	فرضیات پایهای
	برآوردگر ماکسیمم درستنمایی
	ماتریس اطلاع فیشر
	طراحی آزمون بهینه
	مطالعات شبیهسازی
	مثال کاربردی

	بحث و نتیجهگیری
	 مقدمه
	 تحلیل روند در FTS
	 روند افزایشی برای FTS

	آزمونهای ناپارامتری برای روند افزایشی در FTS
	محاسبه آماره آزمون و مقادیر بحرانی 
	محاسبه مقادیر بحرانی 

	مثال از دادههای واقعی
	مثال شبیهسازیشده
	دادههای واقعی

	بحث و نتیجهگیری
	 مقدمه
	 سیستم آموزشی

	جامعه و نمونه: روش نمونهگیری خوشهای دومرحلهای نابرابر جهت تحلیل نتایج پرسشنامه
	تحلیل عاملی برای میزان همبستگی بین مؤلفههای هر متغیر: استخراج عاملها

	آزمون برای یافتن متغیرهای تأثیرگذار و بیاثر روی انگیزهی تحصیلی دانشجویان
	بحث و نتیجهگیری
	مقدمه 
	تعاریف و مفاهیم مقدماتی
	 رفتار توابع قابلیت اعتماد در خانواده توزیعهای G-کاماراسوامی 
	توزیع کاماراسوامی 
	توزیع گامبل-کاماراسوامی
	توزیع نرمال-کاماراسوامی 

	 ترتیب تصادفی در خانواده توزیعهای G-کاماراسوامی 
	ترتیب تصادفی در توزیع Kum 
	ترتیب تصادفی در توزیع گامبل-کاماراسوامی 
	ترتیب تصادفی در توزیع نرمال-کاماراسوامی

	مثال کاربردی:دادههای مربوط به اطلاعات عملکرد بنزین
	مقدمه
	انواع طبقهبندیها بر پایه سطح زیر منحنی راک
	معرفی روش RAUC 
	بهینهسازی و ترکیب غیرخطی بیومارکر ها
	استفاده از فضای ویژگی برای جداسازی ترکیبات غیرخطی
	مثال کاربردی
	بحث و نتیجهگیری
	 مقدمه
	 رگرسیون کلاسیک و فازی
	 رگرسیون امکانی
	رگرسیون کمترین مربعات مبتنی بر رگرسیون امکانی

	هیبرید رگرسیون کمترین مربعات خطی فازی
	اندازه قابلیت اطمینان در رگرسیون هیبرید
	 فاصله اطمینان ضرایب رگرسیونی در رگرسیون هیبرید

	نتایج عددی
	رگرسیون کلاسیک
	رگرسیون امکانی
	رگرسیون کمترین مربعات مبتنی بر رگرسیون امکانی
	هیبرید رگرسیون کمترین مربعات خطی فازی
	فاصله اطمینان ضرایب رگرسیونی در رگرسیون هیبرید

	بحث و نتیجهگیری

