
خط آمیخته مدل  های درست نمایی برآوردماکسیمم برای کارلویی مونت وریتم های ال
چوله فضایی تعمیم یافته
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سمنان اه دانش آمار گروه

نظر در فضایی پنهان متغیرهای به صورت داده ها فضایی همبستگ فضایی تعمیم یافته خط آمیخته مدل های در یده: چ

بودن نادرست که م باشند نرمال توزیع دارای پنهان متغیرهای که است این بر فرض سادگ برای معموال م شود. گرفته

مدل بندی بسته گاوس چوله تصادف میدان با پنهان متغیرهای مقاله این در است. تاثیرگذار نتایج دقت برروی فرض این

برآورد آوردن به دست برای جدید وریتم ال ی و م باشد گاوس تصادف میدان از انعطاف پذیرتر و بزرگ تر که م شوند

و امیدریاض ماکسیمم سازی وریتم ال مبنای بر معرف شده ویتم ال اساس م شود. معرف پارامترها درست نمایی ماکسیمم

م شود. بررس واقع مثال ی در شده معرف وریتم ال کارایی است. همیلتون کارلویی مونت وریتم ال نوع

بسته. گاوس چوله تصادف میدان ، همیلتون کارلویی مونت وریتم ال فضایی، پنهان متغیرهای کلیدی: واژه های

.91B72 ،62J12 ،60G60 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

متغیرهای و گاوس تصادف میدان ی با فضایی تعمیم یافته خط آمیخته مدل در موجود فضایی پنهان متغیرهای معموال

متغیرهای بودن نرمال م نمایند. مدل بندی نمایی توزیع خانواده با م شوند فرض ناگاوس و رسته ای که فضایی پاسخ

وجود و پاسخ متغیرهای بودن ناگاوس دلیل به .(٢٠٠٢ (ژانگ، است، مدل ها این روی بر معمول فرضیات از پنهان

برای بسته ل ش وجود عدم دلیل به مدل ها این در درست نمایی ماکسیمم برآورد آوردن به دست  مدل، در پنهان متغیرهای

برای و انجام زمینه این در زیادی تحقیقات کارهای تاکنون دلیل همین به و نم باشد ان پذیر ام راحت به درست نمایی تابع

و امیدریاض بیشینه سازی وریتم ال براساس وریتم ال ی (٢٠٠٢) ژانگ است. شده ارائه رهیافت هایی ل مش این حل

fatemeh.hoseini@semnan.ac.ir ، حسین فاطمه مقاله: ارائه دهنده ترونی ال پست وآدرس نام ٠



چوله٢۴ فضایی تعمیم یافته خط آمیخته مدل  های

بیشینه سازی وریتم ال ترکیب با (٢٠١٩) کریم و حسین و (٢٠١۶) حسین نمود. معرف کارلویی مونت نمونه های تولید

خط آمیخته مدل های پیرامون استنباط برای وریتم هایی ال همسای های از استفاده و دودویی درست نمایی ، امیدریاض

پنهان متغیرهای وجود فضایی تعمیم یافته خط آمیخته مدل های الت مش از ر دی ی نمودند. ارائه فضایی تعمیم یافته

متغیرها این مدل بندی برای گاوس تصادف میدان از گاوس توزیع خوب خواص و سادگ برای که است مدل در فضایی

برقراری عدم صورت در و نیست ان پذیر ام پنهان متغیرهای بودن نرمال فرض برقراری بررس عمل در م شود. استفاده

توزیع شامل و است انعطاف پذیر که توزیع هایی از ی نیست. برخوردار کاف دقت از ویی ها پیش و برآوردها بودن نرمال

و الت مش به توجه با نمود. معرف (١٩٨۵) آزالین را نرمال چوله توزیع بار اولین است. نرمال چوله توزیع خانواده نرمال،

بسته نرمال چوله نام به بزرگتر توزیع خانواده ی (٢٠٠٣) اران هم و دامینگوس گاوس توزیع خواص برخ برقراری عدم

است. خوبی بسیار خواص دارای و م باشد نرمال و نرمال جوله توزیع خانواده شامل که نمودند معرف را

اران هم و کریم نمود. معرف را گاوس چوله تصادف میدان (٢٠٠۴) مالی و کیم بار اولین فضایی مطالعات در

چوله تصادف میدان چوله، فضایی مدل های برای (٢٠١۴) امره و ریمستاد و (٢٠١١) محمدزاده و کریم ،(٢٠١٠)

چوله توزیع به صورت را خطاها فضایی رگرسیون مدل های در (٢٠١٢) محمدزاده و کریم کردند. معرف را بسته گاوس

و (٢٠٢٠) کریم و حسین ،(٢٠١٢) محمدزاده و حسین ،(٢٠١١) اران هم و حسین گرفتند. نظر در بسته نرمال

متغیرهای برای بسته نرمال چوله توزیع از استفاده فضایی تعمیم یافته خط آمیخته مدل های در (٢٠٢١) کریم و حسین

است پیچیده بسیار فضایی تعمیم یافته خط آمیخته مدل های در درست نمایی تابع چون است. شده پیشنهاد فضایی پنهان

نیست. ان پذیر ام راحت به رایی ها هم گاه و زمان بر که م شود استفاده هاستینگس متروپلیس مثل وریتم  هایی ال از

متروپلیس وریتم های ال از استفاده به جای است بهتر باال بعد با داده ها و پیچیده مدل های در که کردند پیشنهاد (٢٠١١) نیل

مقاله این ارائه از هدف شود. استفاده است، همیلتون معادالت براساس که همیلتون کارلوی مونت ویتم ال از هاستینگس

متغیرهای مدل بندی برای بسته گاوس چوله تصادف میدان از محاسبات، زمان کاهش و برآوردها دقت افزایش راستای در

وریتم ال دو پارامترها درستنمایی ماکسیمم برآورد آوردن به دست برای مدل معرف از پس و م شود استفاده فضایی پنهان

کارلویی مونت امیدریاض بیشینه سازی وریتم ال و همیلتون کارلویی مونت امیدریاض بیشینه سازی وریتم ال نام به جدید

م شوند. پیاده سازی واقع مثال ی در و م شوند معرف

بسته گاوس چوله تصادف میدان ٢

ال چ تابع با x بعدی n تصادف بردار

fn,q(x|µ,Σ,Γ,ν, ,∆) = kϕn(x;µ,Σ) Φq(Γ(x− µ);ν,∆), (٢. ١)

توزیع Φq(Γ(x−µ);ν,∆)تابع آن در که ∆است، νو ،Γ ،Σ ،µپارامترهای با متغیره چند بسته نرمال چوله توزیع دارای

µ ،k = [Φq(٠;ν,∆+ΓΣΓ⊤)]−١ کوواریانس∆است. واریانس ماتریس νو میانگین بردار با نرمال متغیره q تجمع

به طور هستند. چول پارامترهای Γq×n ماتریس عناصر مقیاس، ماتریس Σ مثبت معین n×nماتریس ان، م پارامتر بردار

Γ = و ∆ = ١ ،ν = ٠ ،q = ١ برای شود. م داده نمایش CSNn,q(µ,Σ,Γ,ν,∆), به صورت توزیع این خالصه

شود، تعریف صفر ماتریس Γ وقت شد. خواهد نرمال چوله توزیع ال چ تابع همان بسته نرمال چوله ال چ تابع γ⊤Σ− ١
٢

به دست E(X) = µ+ΣΓ⊤Ψ به صورت بسته نرمال چوله توزیع اول مرتبه ی گشتاور م شود. حاصل نرمال ال چ تابع

Φ∗
q(s;ν,Ω) = [∇sΦq(s;ν,Ω)]⊤ ،Ωمثبت معین ماتریس برای Ψاست. =

Φ∗
q(٠;ν ,∆+ΓΣΓ⊤

)

Φq(٠;ν ,∆+ΓΣΓ⊤
)

آن در که م آید

میدان U(s) = {(U١(s), U٢(s))⊤, s ∈ D ⊆ Rd} کنید فرض م باشد. ∇s = ( ∂
∂s١
, · · · , ∂

∂sq
)⊤ آن در که



کریم و ٢۵حسین

میدان آن گاه است. متناه و ثابت q آن در که U٢ = [U٢(s′١), · · · , U٢(s′q)] و باشد متغیره دو گاوس تصادف

متناه مجموعه هر برای اگر م شود، تعریف {X(s) = [U١(s)|U٢ ≤ ٠} به صورت بسته گاوس چوله تصادف

نشان (٢٠١۴) امره و ریمستاد باشد. بسته نرمال چوله توزیع دارای X = (X(s١), · · · , X(sn))
⊤ ،(s١, · · · , sn)

(s′١, · · · , s′n) = (s١, · · · , sn) و n = q ، دور مرزها از کاف اندازه ی به (s′١, · · · , s′q) موقعیت های وقت که دادند

Xبه صورت برای بسته نرمال چوله توزیع ل ش گرفتن نظر در با و باشند

CSNn,n(µ, σ
٢C,

γ

σ
In, ν١n, (١− γ٢)In), (٢. ٢)

و واحد ماتریس In ایستا، همبستگ ماتریس C ، چول پارامتر | γ |< ١ مقیاس، پارامتر σ٢ ان، م پارامتر µ آن در که

است. ایستا X(s)تقریبا آن گاه است، ی عناصر با برداری ١n ∈ Rn

مدل ٢. ١

دامنه با {s١, · · · , sn}موقعیت n در بسته چوله گاوس تصادف میدان از تحقق ی x = (x١, · · · , xn)⊤ کنید فرض

بعد با ماتریس H آن در که باشد، µ = Hβ ان م پارامتر با (٢. ٢) به صورت نرمال چوله توزیع دارای و D ⊆ Rn

نمایی فضایی ساختار C ماتریس برای است. رگرسیون پارامترهای بردار β و کم متغیرهای شامل n × (p + ١)
به صورت x ال چ تابع (٢. ١) رابطه ی از م شود. فرض همسانگرد

f(x|η) = ϕn(x;Hβ, σ
٢C)

∏n
i=١ Φ(

γ
σ (xi − µi); ν,١− γ٢)

ϕn(0; ν١n, (١− γ٢)In + γ٢C)
, η = (β⊤, σ, φ, ν, γ)⊤ (٢. ٣)

بردار η و H کم متغیرهای ماتریس سطر امین i ،h⊤
i = (١, hi١, · · · , hip) ،µi = h⊤

i β آن در که م آید، به دست

،{s١, · · · , sk} موقعیت های در فضایی پاسخ متغیرهای بردار y⊤ = (y١, · · · , yk) کنید فرض است. مدل پارامترهای

است. نمایی خانواده ی به متعلق و مستقل شرط به طور f(y|x)پاسخ متغیرهای م شود فرض معموال باشد. k ≤ n

تابع b(xi) آن در که f(yi|xi) = exp{yixi− b(xi) + c(yi)}نوشت م توان i = ١, . . . , k ،si موقعیت در بنابراین

پس است. معلوم پیوند تابع ی g(·) آن در که E(yi|xi) = g−١(xi) یافته تعمیم خط مدل های مطابق و کوموالنت

م توان را درست نمایی تابع (٢. ٣) رابطه ی از اکنون م شود.
∫
{
∏k
i=١ f(yi|xi)}f(x|β,θ)dx, درست نمایی تابع

به صورت

L(η | y) =

∫
exp{

k∑
i=١

(yixi − b(xi) + c(yi))−
١

٢σ٢ (x−Hβ)
⊤C−١(x−Hβ)}

×
∏n
i=١ Φ(

γ
σ (xi − µ); ν,١− γ٢)

ϕn(0; ν١n, (١− γ٢)In + γ٢C)
dx, (۴ .٢)

استفاده معمول روش های از نم توان درست نمایی ماکسیمم برآوردهای آوردن به دست برای و ندارد بسته ای ل ش که نوشت،

است. شونده تکرار وریتم های ال از استفاده به نیاز و کرد

پارامترها برآورد ٣

برای را کارلویی مونت  تکنی های و همیلتون معادالت آن در که همیلتون مونت کارلوی وریتم ال براساس بخش این در

م شود. معرف پارامترها درست نمایی ماکسیمم برآورد آوردن به دست برای جدید وریتم ال ی م کنند، ترکیب نمونه تولید

باعث امر این و م شود استفاده متروپلیس وریتم ال براساس جدید کاندید تولید برای همیلتون معادالت وریتم ال این در



چوله٢۶ فضایی تعمیم یافته خط آمیخته مدل  های

مطابق م شود. هاستینگس متروپلیس و گیبز نمونه گیری وریتم ال به نسبت رایی هم به سریع تر رسیدن و سرعت افزایش

گرفته نظر در H(x, r) = U(x)+K(r),به صورت همیلتون تابع همیلتون کارلویی مونت وریتم ال در (٢٠١١) نیل

هدف مقاله این در که احتمال ال چ تابع اریتم ل منهای که م شود نامیده نهفته١ انرژی تابع U(x) آن در که م شود،

به صورت است ال چ تابع این از نمونه گیری

U(x) = −logf(x | y,η) =
k∑
i=١
−logf(yi | xi,η)− logf(x | η), (٣. ١)

م شود. تعریف K(r) = ١
٢r

⊤r, به صورت معموال و م شود نامیده ٢ جنبش انرژی تابع K(r) و تعریف

HMCEMG-CSN وریتم ال

شود. داده قرار m = ١ و گرفته نظر در L(η(٠)|y) > ٠ شرط با η(٠), به صورت اولیه مقدار ‐١ گام

نمونه: تولید مرحله ی ‐٢ گام

تولید زیر همیلتون کارلوی مونت وریتم ال بردن به کار با fx|y(x|y,η(m)) از x(١), . . . ,x(N) کارلوی مونت نمونه های

شود:

شود. تنظیم δ گام اندازه ی (١)x؛ اولیه مقدار •

t = ١ : N برای •

(x٠, r٠) = (x(t), r(t)) دهید قرار r(t) ∼ N(٠, I), شود تولید

شود: انجام گسسته سازی همیلتون پویای معادالت از

ℓ = ١ : L برای .

rℓ−١ ← rℓ−١ − δ
٢∇U(xℓ−١) .

xℓ ← xℓ−١ + δrℓ−١ .

rℓ ← rℓ−١ − δ
٢∇U(xℓ) .

پایان .

(x∗, r∗) = (xL, rL)

هاستینگس: متروپلیس تصحیح

α ∼ U
[
٠,١

]
کنید استخراج

ρ = exp[H(x(t), r(t))−H(x∗, r∗)] دهید قرار

سپس α < min{١, ρ} اگر

(x(t+١), r(t+١)) = (x∗, r∗)

این صورت غیر در

(x(t+١), r(t+١)) = (x(t), r(t))

پایان •

: امیدریاض مرحله ی ‐٣ گام

1Potential energy function
2Kinetic energy function



کریم و ٢٧حسین

شوند: برآورد زیر به صورت ،E{∂ ln f(x|η)
∂η |y} و E{∂

٢ ln f(x|η)
∂η∂η′ |y} امیدریاض های

E{∂
٢ ln f(x|η)
∂η∂η′

|y} = ١
N

N∑
t=١

(
∂٢ ln f(x(t)|η(m))

∂η∂η′
),

E{∂ ln f(x|η)
∂η

|y} = ١
N

N∑
t=١

(
∂ ln f(x(t)|η(m))

∂η
). (٣. ٢)

بیشینه سازی: مرحله ی ‐۴ گام

آورید: به دست زیر به صورت را η(m+١) (٣. ٢) رابطه ی و رافسون نیوتن وریتم ال از

η(m+١) = η(m) −
[ ١
N

N∑
t=١

(
∂٢ ln f(x(t)|η(m))

∂η∂η′
)
]−١[ ١

N

N∑
t=١

(
∂ ln f(x(t)|η(m))

∂η
)
]

شود. تکرار وریتم ال و ٢ مرحله ی به برگرد رایی هم به رسیدن تا .m = m+ ١ دهید قرار ‐۵ گام

تهران هوا آلودگ داده های ۴

ناسالم روزهای تعداد و سالمت نامناسب وضعیت است. تهران مثل بزرگ شهرهای در مهم الت مش از ی هوا آلودگ

ریوی و تنفس های بیماری که افرادی ویژه به افراد از بسیاری برای زندگ مناسب محل انتخاب در مهم عوامل از ی

ایستگاه های از آمده به دست اطالعات اساس بر تهران شهر مختلف نقاط در ناسالم روزهای تعداد بخش این در است. دارند،

هوا کیفیت و شده ثبت ایستگاه ها در هوا آالینده های مختلف معیارهای م گیرد. قرار بررس مورد هوا آلودگ سنجش

، ١٠PM ، ٢NO ، ٢SO مانند معلق ذرات اندازه گیری براساس AQI سطح شود. م گیری اندازه AQI معیار با

اسفند ٢٣ از ان م ٢٩٩ در AQI داده های از مطالعه، این در م شود. ایستگاه هاندازه گیری در ٣O ، CO ، ۵ .٢PM

کنترل شرکت از داده ها است. شده استفاده تهران شهرداری منطقه ٢٢ در ایستگاه ٣١ برای ١٣٩٨ اسفند ٢٩ تا ١٣٩٧
بیش تر معیار این که زمان م شود، تقسیم دسته ٣ به AQI شد. استخراج (http://air.tehran.ir) تهران هوای کیفیت

هوا کیفیت و است قبول قابل هوا کیفیت باشد ١٠٠ تا ۵٠ بین اگر ، آلوده) (روز است ناسالم هوا کیفیت باشد ١٠٠ از

به بیشتر جزئیات (برای باشد، ۵٠ از کم تر معیار این اگر خوب) روز ) ندارد خطری هیچ هوا آلودگ و است رضایت بخش

بیش تر AQI دارای یعن ناسالم روزهای تعداد کنید). مراجعه https://www.airnow.gov/aqi/aqi-basics/

١٠٠ باالی AQI با روزها نسبت ها دایره اندازه و رنگ است. شده داده نشان (چپ) ١ ل ش در تهران نقشه روی بر ،١٠٠ از

مقابل در پاسخ مقادیر پراکنش نمودار م شود. گرفته نظر در پاسخ متغیر عنوان به ناسالم روزهای تعداد م دهد. نشان را

و عرض در توجه قابل روند که م دهد نشان نمودارها این است. شده رسم (راست) ١ ل ش در جغرافیایی طول و عرض

شده ارائه خوب روزهای مقابل در ناسالم روزهای پراکنش نمودار (راست‐پایین) ١ ل ش در ندارد. وجود جغرافیایی طول

و دارد وجود روندی هوا کیفیت خوب و ناسالم روزهای با روزها تعداد بین که م دهد نشان وضوح به نمودار این است.

پاسخ متغیر عنوان به ناسالم روزهای تعداد Yi م شود. گرفته نظر در کم متغیر ی عنوان به خوب روزهای تعداد بنابراین

نظر در Yi|Xi ∼ Poisson(Pi), Pi = E(Yi|Xi), log(Pi) = Xi, i = ١, ,٢٩٩ به صورت پواسون توزیع دارای و

عنوان به خوب روزهای تعداد zi و β٠+β١zi ان م پارامتر با (٢. ٢) فرم به توزیع با پنهان Xiمتغیر آن در که م شود، گرفته

وریتم ال از استفاده با و م شود استفاده همسانگرد نمایی همبستگ ساختار ی فضایی ساختار برای است. کم متغیر

برآورد هاستینگس متروپلیس وریتم ال براساس MCEMG کارلویی مونت امیدریاض بیشینه سازی وریتم ال و HMCEMG

3Relative root MSPE
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و جغرافیایی عرض درمقابل داده ها پراکنش نمودارهای باال) (راست‐ AQI، معیار اساس بر ناسالم روزهای تعداد باال) ‐ چپ (سمت :١ ل ش
مقابل در ناسالم روزهای پراکنش پایین) راست (سمت سالم. و ناسالم هوای کیفیت با روزها تعداد هیستوگرام چپ‐پایین) (سمت جغرافیایی. طول

سالم. روزهای

. MCEMG و HMCEMG وریتم ال دو با برآورد معیار انحراف و برآورد نتایج :١ جدول

MCEMG HMCEMG

معیار انحراف برآورد معیار انراف برآورد پارامتر

٠٫١٣١۴ ١٫٧٨٣٩ ٠٫١٢٧١ ١٫٨١٠٩ β٠

٠٫٠٠٣٢ −٠٫١٧٠١ ٠٫٠٠٢١ −٠٫٠١۶٣ β١

۵٫٢١۵٢ ٧٨٫١٨٩۶٨ ۴٫٨٧١١ ٨١٫٩٧٨٩ σ٢

٠٫۴٣٠٠ ۴٫٣١۶٩ ٠٫۴١٩۴ ۴٫۴۵٠۵ φ

٠٫٣٠۶۵ ٠٫٧۶۵٢ ٠٫٠٢١٠٩ ٠٫٨٣٩۶ γ

متقابل سنج اعتبار معیار از استفاده با وریتم ال دو رد عمل مقایسه برای است. آمده ١ جدول در نتایج آمد. به دست √پارامترها
n−١ ∑{(yi − ŷ(i))ŷ−١

(i) }٢ به صورت که شد استفاده (CV-RRMSPE)نسبی٣ پیش گویی خطای مربعات حداقل

به صورت موقعیت درiامین پیش گویی داده ها سایر براساس و م شود حذف نمونه iامین منظور این برای م شود. تعریف

آمد به دست ٠٫٣٨٢۶ و ٠٫٢٠٠٩ ترتیب به MCEMG و HMCEMG وریتم ال دو براساس مقادیر م آید. به دست ŷ(i)
تغییرات با استاندارد انحراف و پاسخ متغیرهای پیش گویی نقشه دهد. م نشان را HMCEMG وریتم ال خوب رد عمل که

و آمدند به دست HMCEMG وریتم ال از آمده به دست برآورد های از استفاده با (٢٠٢١) کریم و حسین مطابق جزیی

٢٢ در ١٣٩٨ اسفند ٢٩ تا ١٣٩٧ اسفند ٢٣ ط را مختلف مناطق در تهران هوای آلودگ شده اند. رسم ٢ ل ش در

این در که همان طور م شود. مشاهده (چپ) ٢ ل ش در پیش گویی استاندارد انحراف و (راست) ٢ ل ش در تهران منطقه

نمودار دارند. نقاط سایر به نسبت تری آلوده روزهای تعداد شرق جنوبی، غربی، جنوب مرکزی، مناطق است مشخص ل ش

است دسترس در بیشتری داده های که مناطق در را فضایی تصادف اثرات پیش گویی دقت پیش گویی، استاندارد انحراف

م دهد. نشان ر دی مناطق از کوچ تر



کریم و ٢٩حسین

استاندارد انحراف (راست) و ١٣٩٨ اسفند ٢٩ تا ١٣٩٧ اسفند ٢٣ ط تهران شهر ناسالم روزهای تعداد پیش گویی نقشه (چپ) :٢ ل ش
پیش گویی.

نتیجه گیری و بحث

گاوس چوله متغیرهای با فضایی تعمیم یافته خط آمیخته مدل پارامترهای برآورد برای درست نمایی رهیافت از مقاله این در

وریتم ال ترکیب با تکرارشونده جدید وریتم ال ی درست نمایی تابع برای بسته ل ش وجود عدم به دلیل که شد. استفاده

معرف وریتم ال شده بررس مثال نتایج به توجه با شد. معرف امیدریاض بیشینه سازی وریتم ال و همیلتون کارلوی مونت

مثل معمول وریتم های ال سوم ی تقریبا آن اجرای زمان که به طوری است باالیی اجرای سرعت دارای که این بر عالوه شده

است. برخوردار نیز خوبی دقت از شد مالحظه که همان طور و باالتر بسیار پذیرش نرخ دارای و بود هاستینگس متروپلیس

هاستینگس متروپلیس مثل معمول وریتم های ال که بزرگ، داده های یا و زیاد پارامتر تعداد با مدل هایی برای م شود پیشنهاد

شود. زین جای همیلتون کارلوی مونت مثل وریتم هایی ال نم شوند، را هم راحت به
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