وجی ار که میجب میشی شمار شیرها ر  nپرصاب که

آمار بیزی
Bayesian Statistics

آمار بیزی نظریه ی آماری منسجمی است کهه ده ق عیتیهت
شناخت شناسیک 1را بها اسهادا

از زبها اتامهات صیفهی

میکن  ، .ر این نظریه رجههای باور بهه وعهتیت یعیتهت
اساس کار است .این رجههای باور با اده ا نهامندهی بیها
می شین و مجمیع آ ها ربار ة همة وعتیتههای یعیتهت
بای برابر یک باش  .روشههای آمهاری بیهزی بها بهاورههای
پیشینی  2ععل از مشاه

شروع میشهین  .بها بههر ییهری از

ا های آماری یر آوری ش

از را مشاه

یا آزمایش این

باورها را روزآمه مهیکننه  .نایجهة صحلیهل بیهزی باورههای
پسینی 3ان کهه مهی صیاننه بهه دنهیا اسهاس ص همی ههای
اسانعایی بهکاررون .
این نظریه به نهاق صیمهاس بیهز کشهیش پروصسهاا ان لیسهی
ش

( )1071-1071نامی

اسهت .کهار بیهز ر  1073صیسه

بیز آ بی که از ا های و جملهای ماشهلل از  rپیهروزی
ر بین  nآزمایه ،اتامات زیر ساخای پیروزی ر هر آزمایهه
را بیاب .
سه اساسی بیز ابالار ر به کارییری صیزیه اتامهات بهرای
.

به خایر نعی انش کافی ربار ی  این صیزی بیان ر ده ق
عیتیای ماداوت از د ق عیتیت پیشام های آصی است .بهرای
صمهایز بهین ایههن ومدههیق ،ده ق عیتیههت  را بها اتامههات
شههناخت شناسههیک و دهه ق عیتیههت بنیهها ی 4پیشههام های
ص ا فی مانن آم
بخایک 5صیفی

شیر یا خ

بین فدر و یک و باور به اتامات آم

شهیر ر ههر پرصهاب

است و د ق عیتیت شناخت شناسیک را صشهلیل مهی هه .
مق ار سرشای هرسلّه مق اری ثابت است اما نسعت به میزا
آشنایی ما با ماهیت سلّه ویرز سهاخت آ  ،رجهة باورمها
ربار ی آ مق ار سرشای ،می صیان هرد ی بین فهدرویک
باش  .رتالیکه مدهیق د ق عیتیت بخایک یا اتامات آمه
شیر ر هر پرصاب بیان رآ است که اساساً به یقین نمیصهیا
یدت رهربارپرصاب سلّه ،ک اق روی آ ظاهر خیاه ش و
ربیی به باور مها نه ار  .ده ق عیتیهت ربهار کمیهتههای
مجهیت با صیزی های اتامات نمایش ا می شی .
م ت آماری به ازای هر  صیزیتی را برای ماغیر ص ها فی

X

مشخص می ساز که آ رابا ) P(x | نشا مهی هنه  .ایهن
صیزی  ،د ق عیتیت ربار ی ا  xرا پیش از متلهیق شه
آ بر اثرمشاه

یا آزمایش بیا میکن به شرط آنله مقه ار

پارامار  متلیق باش  .پهارامار  هه صیزیه خهی ) P(را

وساش ریچار پرایس ( )1071-1023اناشار یافهت .هه

نمایش د ق عیتیت ربارة پارامار اتامات پیروزی (  ) بی

یا زیا شین  .اما رجة باور ما به این مق ار سرشهای ده ی

رپرصاب سلّه را بها اتامهات

می کنن  .د ق عیتیهت شهناخت شناسهیک،

بیههان ر میههزا آشههنایی پیشههینی آزمایشهه ر بهها پههارامار یهها
مق ارسرشای یک پ ی

است .رتالی که اتامات بخایک از

غیرعابلپیش ییی بی

پیشام های آصی تلایت میکن  .برای

مثات ،رپرصاب یک سلّه ،یک مق ار سرشهای بهرای هرسهلّه

ار که بازصاب د ق عیتیت پژوهش ر ربار ی  اسهت  .ر
واع صحلیلیر ) P(را به  نسعت می هه کهه جههل یها آ
یاهی پیشینی اش را بیا کن  .صیزی پسینی  کهه پهس از
مشاه

ا ة  xم نظر پژوهش ر اسهت ،یعهق ع هیة بیهز بهه

ست میآی  .ع یة بیز ع یهای برای اتامات شریی است:
ایههر و کمیههت ص هها فی  Xو  را اشههاه باشههی کههه د ه ق
عیتیت ربار ی آنها به صرصیب بها ) P(x | و ) P(صیفهی
شی  ،آ یا :
P( | x)  P(x | )P() /  P(x | )P() d

ر مخرج کسر صیزی ناشریی  Xرا اری کهه ده ق عیتیهت
تقیقی ربار ی  Xرا ععل از مشاه

ا ها صیفی

میکن .

ایر  صنها چن مق ار مامایز را اناخاب کنه  ،ر مخهرج بهه
جای انا رات از مجمیع اسادا میشی .
ع یه بیز پایهای برای اسانعاط بیزی ربار ی  است .صیزی

آمار بیزی

پیشینی ( ) ) P(با رسانمایی )) (P(x | صرکیهب مهیشهی و

ماغیری و صک ماغیری پیش میآیه کهه یهاهی آزمهی ههای

صیزی پسینی( ) ) P( | xرا به ست می ه .

ج ایانه برای میان ین های صک ماغیرة  M1  0و  M2  0ر

ر تالی که آمار بیهزی نظریههای غیهر عابهل مناعشهه اسهت،

و ماغیههر ی  M1  M2  0پذیرفاههه

مههیشههین امهها آزمههی

کاربست دملی آ مسالزق ردایت مالتظاصی از میعیعههای

میشی  .بنابراین آزمهی بسهام یهرا راههی نامنسهج بهرای

دملههی از جملههه اناخههاب صیزیهه پیشههینی ،یههزینش صههاب

صحلیل ا ها ست.
افل های میعیع انسجاق به نایجه های زیر مهی انجامنه کهه

رسانمایی ،محاسعه و صلخیص صیزی پسینی ر مسهللهههای

بای

چن بت ی است.

ر روشهای آماری ردایت شین :

نظریه بیزی ازویژیی انسجاق برخهیر ار اسهت .نظریهه ههای

 د ق عیتیتها با اتامات صیفی

رعیب از این امایاز بیبهر ان  .از این رو ،کهاربر اتامهات بهه

 پیام های اع امات و ص می ها بها مدههیق میلیبیهت
صیفی

مثابه زبانی برای بیا د ق عیتیهت هها  ،یزینههای اخایهاری

شین .

شین .

 بهاههرین اعه اق یهها ص ههمی آ باشه کههه میلیبیههت

نیست و از افیلی ژر صر ربارة اسا الت منیقهی یها رفاهار

میر نظر را ماکسیم میساز .

دقالنی ناشی میشی ( وفینای .)1705،1704
ر معاتث آمار بسام یرا کراراً از اساقالت ماغیرهای ص ا فی

ر آمار بیزی بای از صیزی پیشینی اسهادا کهر امها صیزیه

سخن بهه میها مهی آیه  .بهه ویهژ ر معحهث پیشه ییی از

پیشینی چه میصیان باش  .پژوهش ر آزا است هر پیشینی را

پیش ییی مق ار ماغیهر مسهاقل  ، X n 1پهس از مشهاه ة ، x1

که فالح می ان بریزین  .افیال اناخاب پیشین بای

انهش

 x n ، . . .، x2سخن مهیرو  .بایه صیجهه اشهت کهه ایهن

پیشینی پژوهش ر ربارة پ ی ة صحت بررسهی را بهه رسهای

اساقالت به شرط مق اری متین از پارامار متنا ار و ر واع

بازصاب ه  .اما پیشین به هر روشی که اناخاب شی صحلیهل

اساقالت شریی است .ویرنه غیرمنیقی و نامملن است برای

را ر مترض اناقا ذهنی بی

پیش ییی مق ار یک ماغیر از مقه ارهایی اسهادا شهی کهه

یرایا به این اناقا چن یینه است .برخی مثال مانن بریهر و

مشاه ات

را سی من می انن  .مهیییینه بهه

مساقل از آ هسان  .این نلاه اهمیت شریی بی
نمینهای و اسادا از آنها برای پیش ییی مق ار آین

بری( ،)1711ذهنی بی
این لیل انشمن ا مخال

را نشا

می ه که مسالزق مایس ییهری نسهعت بهه ده ق عیتیهت

عهرار مهی هه  .پاسهب بیهزی

به نایجههای ماداوت مهیرسهن

که ایالدات پیشینی مادهاوت ارنه و بیها فهریش پیشهین

شناخت شناسیک پاراماراست.

(برخال

نلاهههای اساسههی کههه ر اسههانعاطهههای آمههاری عابههلصیجههه

کاری پسن ی

پژوهش را است میعهیع انسهجاق اسهت .آمهار بسهام یرا

پیشنها صیزی های پیشینی کهه ر برخهی مهال ههای دینهی

مجمیدهای از روشهایی است که با ارصعایاصی عتی

بی

به ه

پییساه ان  .از این رو آمار ورزا بای اناخاب کنن کهه بهرای

ععیت عهمنی برخهی مدروعهات رآمارکالسهیک)
است .برخهی ی هر از آمارشناسها بیهزی بها

ف ق میکنن نیاز بهه صحلیهل دینهی بهی

را ص ه یق

کر برآنن که چنین پیشینهایی بای به دنهیا پیشهینههای

تل مسلله خی از برآور نقیه ای یا از آزمی فرض اسادا

ازپههیش صتیههین شه

کنن  .خافهیت اساسهیای کهه تامها الزق اسهت روشههای

عتی ان یا ر مهیار ی کهه ده ق صیافهق شه ی

آماری اشاه باشن این اسهت کهه منسهج باشهن  .وعهتیای

ماهیت صیزی پیشینی وجی ار  ،به کاررون  .ر میار ی کهه

ر آمار بسام یرا برای صیزی نرمهات ر تالهت و

ا های نمینه ایالدات زیا ی برای صمهایز بهین مقه ارهای

نامنسج

2

بههرای مههیار ی کههه ایالدههات پیشههینی
ربهار ی

آمار بیزی

مخال

پارامار ن اشاه وصاب

بهازای هر پسین خان ،عاد ة بیزی ص میمی است که زیها

رسانمایی نسعاا پخهش باشه ،

صیزی پسینی نسعت به اناخاب پیشین خیلی تساس خیاهه

میر اناظار را نسعت به آ پسین مینیم میساز .ایر یهک

بی  .ر مسللههای ی ر که ایالدات نمینه عابل صیجه باش ،

عاد ة ص می ییری پذیرفانی 7باشا ( به این معنعا هعه چع

صههاب

رسههتنمههایی کشههی

قاعاه ای به ازای دس هم مقاا ی از پعا امر اه عاا بررع از
نباشا) می توا نشا داد هه یک قاعاه ب زی حافهل از نعوعی

خیاه ه بههی و اثههر پیشههین را

صحتالشتاع عرارخیاه ا  .ر این مهیار تساسهیت پسهین
نسعت به صغییرات پیشین ان

پ ش ن س ه و تاب مطلوب

خیاه بی .

یلی از نقاط عیت آمار بیزی آسانی آ

خالفههای آماری صیزی های پسینی که به لحاظ شههی ی

ر پیش ییی 7اسهت.

ماناظر با صیزی پسینی ) ، P( | xصیزی پیش یی 0هر کمیت

متقیت ان نیز می صیانن با عاد ههای بیهزی ر چهارچیب
نظریة ص می به ست آین  .از این رو برخی آمار بیزی را

 yکه از یریق صیزی نمینهییری ) P(y| به  وابسهاه باشه

ر چارچیب نظریهة ص همی بیهزی مهیپسهن ن  ،رابهرت

به شرح زیر صتیین می شی :

( .)2770ب ای مثال ،ام ا یاضی پس نی پا امر  ،قاعاهای ب عزی

P(y| x)   P(y| )P( | x) d

به شرط آنله  xو  yبه شرط متلیق بی

ب ای وقری اس هه تاب زیا د جه دوم  L(,a)  (  a)2به
ها می ود .بازهچای باو منا 17مبرنعی بع چنعا چعای پسع نی

 مسهاقل شهریی

قاعاه ای ب زی ب ای مسعلله تمعم م دو بععایانه ( شع ویش،

باشن  .این شرط به جز ر میر سریهای زمانی وم تههای

.)5991
ر صحلیل بیزی ،محاسعة مق ارمایس کمیتهای ص ا فی ،به

ف ایی ،متمیال برعرار است .ر ایهن ومهیر از توزیع تعواق
نمینه اسادا می شی .

دنیا پایهای برای اسانعاط آماری الزق است .ایهن کمیهتهها
مملههن اسههت شههامل صیزی ه هههای پسههینی چن ه ماغیههر بهها

نظریة تصمیم بیزی
برای ه

اس ( ابع  .)7002 ،بسهیاری از

فرمیتهای پیچی

های اسهانعاط آمهاری ،یزارشهی کامهل از صیزیه

باشن که با عیاد انا راتییهری متمهیلی

نایا از ده ة آ ها برآم  .پیشرفت روشهای محاسهعاصی بها

پسینی کافی است اما مملن است غیردملهی باشه بهه ویهژ

اسادا از رایانه های سری صحیلی رآمهار بیهزی ایجها کر

وعاههی کههه پسههین چن بت ه ی اسههت .بههه جههای آ متمههیال

است که ی ر مح و یای برای محاسعه وجی نه ار  .صقریعها

خالفه های پسینی مانن میان ین ،واریهانس وغیهر یهزارش

همه محاسعات را میصهیا بهه کمهک روشههای محاسهعاصی

ص همی ییهری خهان انجهاق

رایانه یار مینتکارلیی زنجیرمارکیفی )MCMC( 11انجاق ا

ییر  ،مال های میلیبیت یا صاب های زیا به کارمیرون صها

(رابرت و کاسهه ال .)2774 ،نهرقافهزار  WINBUGSامهروز

مقعاا

ر رشهاهههای بسهیار مانهیع

می شین  .ایر صحلیل با ه

ر پرصی ا ها بهارین ص می اصخاذ شی  .صهاب زیها

1

ابزار صحلیل بیزی پژوهشه را

زیهها ناشههی از کههار بسههت کههنش خههان  aرا زمههانیکههه

دلمی ش

مقهه ارواعتی پهههارامار  اسع ع نشههها مهههی ههه و بهههه

است.

جدریز ( )1737شیی ای را برای آزمهی فرعهیهههای دلمهی

فیرت ) L(a, مشخص میشی  .عابیة ) L(a, به مسهللة

ب یل  H0و  H1اب اع کر اسهت .دامهل بیهزی 12کهه برپایهه

میر بحهث و نظهر پژوهشه ر ر مهیر زیها بهه بارآمه

نسعت بخت های پسینی به پیشینی صحت هریک از فرعیههها

براثرکنش نا رست بسا ی ار .

صتری
3

میشی ابزار این آزمهی اسهت .بخهت ،نسهعت اتامهات

آمار بیزی
4. Essential uncertainty
5. Aleatory probability
6. Prediction
7. Predictive distribution
8. Loss function
9. Admissible
10. Credible intervals
12. Markov Chain Monte Carlo
13. Bayes factor

 ییهری.رخ ا یک پیشام به اتامات د ق رخه ا آ اسهت

  از مق ارهایB  وA  به صرصیب با مجمیده هایH1  وH0

 بهه ازای. و مجمیدهه مجهزا از هه باشهن
 کهههH1  وH0  صحههت بههرای

ماناظر بی وآ

پیشههینهههای مشههخص ش ه

 دامل بیزی دعارتاسهت، میشین

 نمایانP1()  وP0 () با
از

محمدرضا مشكاني
هیئت علمي دانشگاه شهید بهشتي

آزمهی

⎰p(x⎸θ)p(θ)I(θ ε A)dθ/⎰ p(x⎸θ)p(θ)I(θ ε B)
 یتنهی بها،  شامل صنها یک مق ار باشهنH1  وH0 ایر

B01 (x)

،  سروکار اشههههاه باشههههیH1 :   1 سهههها

 ر مقابهههههل فهههههرضH0    0 فهههههرض سههههها

 فههرو مههیکاه ه کههه همهها نسههعتP(x | 0 ) / P(x | 1) بههه
رسانمایی آشنا و اساس روش آزمی فرض بسام ی نهیمن
 برای ص می ییهری و اناخهاب.  پیرسی را صشلیل می ه) آساانه هایی از عیت شیاه را1737( جدریزH1  وH0بین
.له یا دلیه فرضها پیشنها کر است
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:دانشواژهها
1. Epistemological uncertainty
2. Prior beliefs = a priori beliefs
3. Posterior beliefs = a posteriori beliefs
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