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   پیشگفتار

نام برده ها تحت عنوان پارامترهای جامعه که از آن های نامعلومی هستندماری شامل ویژگیجوامع آ

 ،قلمرو استنباط آماری است در هاترین هدفیکی از عمده این پارامترها برآوردمساله  کهدرحالیشود. می

ها و معلومات بینی به معنای استفاده از دادهپیش. باشدمینظر مدنیز بینی مقادیر آینده پیش گاهی اوقات

برآورد و برای های متعددی روش. استمنظور بدست آوردن اطالعات درباره مشاهدات آینده  قبلی، به

و آمار کالسیک مطرح شده است که تشخیص استفاده از روش بهینه از  یبر اساس آمار بیزبینی پیش

هر چه بیشتر به مقدار بینی در صورتی مطلوب خواهد بود که یک پیش. استاهمیت زیادی برخوردار 

مختلف،  . بر پایه توابع زیانشودوبیت با تابع زیان ارزیابی میمیزان این مطل ،باشد ترواقعی نزدیک

توان یهای متداول مجمله مالکد. ازنوجود دار هابینو پیش ارزیابی برآوردگرهابرای  متعددیهای مالک

 اشاره نمود. کارایی بهینگی و به دقت، نااریبی، 

به چاپ 1توسط باسک و بالنکه اخیراًای است که نامه برگرفته از دو مقالهی اصلی این پایانایده

 بینیپیشبرآوردیابی و مختلفی برای  هایدر این دو مقاله روش هاآن(. [2] و [1] اند )رجوع شود بهرسیده

 یبیز اساس روشاست.  یروش بیز ،هاروشترین اند که مهمارائه دادهپیوسته زمان فرآیندهای تصادفی 

این در  ،واقعبرای هر کمیتی یک توزیع احتمال وجود دارد. در در جوامع آماری که ،بر این استوار است

شود و عنوان یک متغیر تصادفی و نه یک مقدار ثابت در نظر گرفته میپارامتر مجهول جامعه به، روش

پیشین و اطالعات مربوط به  تابعتحت عنوان  ،آناستنباط در مورد این پارامتر بر اساس اطالعات پیشین 

احتمالی  لحاظاز عدم قطعیت در مورد پارامتر را بیزی روش گیرد. صورت می شدهمشاهدهی هاداده

توزیع پیشین در اجرای  له دارد را از طریق یکگر در مورد مسااطالعاتی که تحلیلکند و توجیه می

 نماید.یند تحقیق اعمال میفرآ

                                                           
1Bosq and Blanke    
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دیگری در همان راستا مهم به  مسائلو  مسائل اخیرتعمیم  ،بینیپیشبا توجه به این مقدمه و اهمیت 

 هاییروش ،برای فرآیندهای تصادفی هدف انتخاب یک پیشبین بهینهبا نامه رسد. در این پایاننظر می

 خطای ،این مقایسه صلی. معیار ااست شدهارائه بیزی غیر هایبا پیشبین بیزی هایه پیشبینبرای مقایس

 بکاُولن -اورنشتاینیندهای پیوسته زمان پواسون و فرآ از در طی مطالعات عددی که استها ینبپیش

به بحث انتخاب توزیع پیشین  توانمی هاآن ترینمهمشرایط که از تحت برخی از ، شد داده خواهدنشان 

  هستند. کنترل قابل  هااین خطا ،مناسب اشاره نمود

 فصل است: سهشامل نامه پایاناین 

 آورده شده است. ها ورد نیاز برای سایر فصلو مقدمات ممفاهیم  ،در فصل اول 

 بینی فرآیندهای مختلف برای برآوردیابی و پیشهای روش مبانیپیشینه تحقیق و  ،در فصل دوم

 گردیده است. ارائه تصادفی 

 اورنشتاین و فرآیند 1پواسون یندفرآضمن استنباط آماری در مورد پارامترهای ، در فصل سوم- 

گیری نتیجه جهتدر تشریح شده است. سپس  نیز های بیزی و غیربیزی آنهانبیشیپ، 2 بکاُولن

صورت هب هانیشیپو  برآوردگرهای جامعی انجام گرفته و زیان سازهیشب، نامهتحقق هدف پایانو 

 است.  شدهبا یکدیگر مقایسه  هادقت آنو در نهایت  هگردیدارائه  ددیع

  شده استگیری بحث و نتیجهچهار در فصل . 

نامه پایانضمیمه اند سازی شدهشبیه Rافزارکه با استفاده از نرم سوم های کامپیوتری فصلنامهبر ،در پایان

 گردیده است.

  

 

                                                           
1 Poisson process 
2 Ornstein − Uhlenbeck process 
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 و مفاهیم مقدماتی تعاریف -1
  

 مقدمه -1-1 

بعدی  هایفصل در و برای استفاده یادآوری منظوربه ،مفاهیم پایهتعاریف و  نامهفصل از پایان این در

و  کندیم یسازمدلیندهای تصادفی، رابطه بین شانس و زمان را نظریه فرآ کهییازآنجا د.نشومرور می

 اندازه و احتمالاز نظریه مقدماتی  ،بخش دومابتدا در  ،یکی از ابزارهای این کار نظریه احتمال است

 آورده هاآن از هاییویژگی و یندهای تصادفیفرآبرخی از ریف اتع ،بخش سومسپس در  ویادآوری شده 

و نهایتاً در شده  روش بیزی مطرح ویژهبهمفاهیم استنباط آماری از . در بخش چهارم برخی است شده

     است.  گردیده ارائههای آماری قضایا و توزیعبرخی از  بخش پنجم

 . باشدمی [4]و  [3] مراجعاین فصل برگرفته از  یشدهارائهتعاریف اغلب 

 ی اندازه و احتمالنظریه -1-2

رآمدهای ممکن یک آزمایش تصادفی مجموعه تمام ب Ωکه  شده است، فرض نامهانیپادر سراسر این 

 باشد.  Ω هاییرمجموعهزناتهی از  یمجموعهیک  𝓐 وفضای نمونه( )

–) -1-2-1تعریف  𝝈 فرض کنید (1جبر Ω  فضای نمونه و 𝒜 های یک مجموعه ناتهی از زیرمجموعهΩ 

  برقرار باشند: شرایط زیر  درصورتی که ،باشد

1. Ω ∈ 𝒜؛ 

 ؛Acϵ𝒜 گاهآن، Aϵ𝒜اگر  .2

,A1اگر  .3 A2, A3, … ϵ𝒜 ،گاهآن ⋃ Aiϵ𝒜∞
i=1؛ 

                                                           
1 σ−algebra 
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–یک  𝒜گاه آن 𝜎  جبر روی مجموعهΩ اگرشود. نامیده می Ω  یک فضای نمونه و𝒜  یک– 𝜎  جبر روی

, Ω)گاه دوتایی د آننباش Ωمجموعه  𝒜) دهند. را تشکیل میپذیر یک فضای اندازه 

–ذکر است،قابل  𝜎  2برل هاییرمجموعهزای از گردایه، شوندهای باز تعریف میجبرهایی که روی مجموعه 

  شوند. نامیده می

, Ω)تایی سه (3)فضای احتمال -2-2-1تعریف  𝒜 , P)  یک فضای احتمال است، هرگاهΩ  فضای

–فضای پیشامد یا  𝒜نمونه،  σ های تصادفی  و جبری از مجموعهP پذیر تابع احتمالی از فضای اندازه

((Ω , 𝒜  ،که اگر یطوربهباشدA1, A2, A3,  :  گاهآنباشد،  𝒜پذیر در های اندازهای از مجموعهدنباله …

Aiϵ𝒜   ، P(Ai)برای هر .1 ≥  ؛0

2. P(Ω) =  ؛1

,A1دو ناسازگار از پیشامدهای بهبرای هر دنباله دو .3 A2, A3,  داشته باشیم:  …

P(⋃ Ai

∞

i=1

) = ∑ P(Ai)

∞

i=1

. 

های های تصادفی است که محاسبات و بررسییشآزمایک مدل ریاضی برای  درواقعفضای احتمال 

 گیرد. در داخل این فضا انجام می موردنظر

, Ω)در فضای احتمال  𝒜 , P) ،یرمجموعهز A  ازΩ  که به– 𝜎  جبر𝒜 تعلق داشته باشد، 𝒜- یرپذاندازه 

P(𝐴)که شود و درصورتینامیده می =  . دهدیمرخ  "4همه جا  یباًتقر"با احتمال یک یا  Aباشد گوییم  1

,𝛺)فرض کنید ( 5)اندازه -3-2-1تعریف  𝒜) ای تابع مجموعه ،پذیر باشدیک فضای اندازه𝜇: 𝒜 →

ℝ+ ≔ [0, ,𝛺)پذیر اندازهی احتمال روی فضای اندازهیک  (∞ 𝒜) برای  اگر ،شودنامیده می

,𝐴1 یمجزا دودوبههای مجموعه 𝐴1, … ∈ 𝒜  :شرایط زیر برقرار باشند ، 

1. 𝜇(𝛺) =  ؛1

𝐴 به ازای هر .2 ∈ 𝒜 ، 𝜇(𝐴) ≥  ؛0

                                                           
2 Borel  
3 Probability space 
4 Almost everywhere 
5 Measur 
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3. 𝜇(⋃ A𝑛
∞
𝑛=1 ) = ∑ 𝜇(A𝑛)∞

𝑛=1. 

  کهیطوربه ،( موجود باشدΩناتهی از  رمجموعهیز) 𝒜از  A𝑛دنباله  در صورتی که

A𝑛 ؛ .1 ⊂ A𝑛+1,     𝑛 ≥ 1 

؛ .2 ⋃ A𝑛𝑛≥1 = 𝛺 

𝜇(A𝑛) ؛ .3 < ∞, 𝑛 ≥ 1  

 متناهی است.  -𝜎 اندازه 𝜇گاه آن

,𝛺𝑖)فرض کنید حال  𝒜𝑖  , 𝜇𝑖)  ،1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘 های با اندازه فضاهای احتمالی𝜎-  متناهی𝜇𝑖  باشند، در این

 د:شوها به شکل زیر تعریف میآن ضربحاصلصورت 

(𝛺1 × … × 𝛺𝑘, 𝒜1 ⊗ … ⊗ 𝒜𝑘 , 𝜇1 ⊗ … ⊗ 𝜇𝑘), 

𝒜1 ،که ⊗ … ⊗ 𝒜𝑘  ،𝜎-  مجموعه از دشدهیتولجبر A1 × … × A𝑘 و است 𝜇1 ⊗ … ⊗ 𝜇𝑘 های اندازه

  کهیطوربه منحصر بفرداند،

(𝜇1 ⊗ … ⊗ 𝜇𝑘)(A1 × … × A𝑘) = ∏ 𝜇𝑖(

𝑘

𝑖=1

A𝑖). 

 ریپذاندازهفضای  رویمتناهی  -𝜎های اندازه  𝜐و  𝜇فرض کنید ( 6نیکودیم-دونرا) -1-2-1قضیه 

(𝛺 , 𝒜) که باشند 𝜇 نسبت به 𝜐 برای هر  ، یعنیاست مطلق یوستهیپA ∈ 𝒜  ، 

𝜐 (A) = 0   ⇒    𝜇(A) = 0,     

:𝑓 ریپذانتگرالمثبت و  تابع ،در این صورتباشد. می (𝛺 , 𝒜) → (𝛺 , 𝒜)  کهیطوربهموجود است  

𝜇(𝐴) = ∫ 𝑓𝑑𝜐
 

A

,          A ∈ 𝒜,   

که این  گویند 𝜐نسبت به  𝜇نیکودیم  دونرامشتق یا  𝜐نسبت به  𝜇چگالی تابع را در قضیه فوق  𝑓تابع 

.𝑎 صورتبهمشتق  𝑒.  شودیمداده  شاننزیر  صورتبهاست و یکتا :  

𝑓 =
𝜕𝜇

𝜕𝜐
 . 

                                                           
6 Radon Nikodym 
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همواره  𝜇/𝜕𝜐��گاه چگالی مطلق باشد آن یوستهیپ 𝜐نسبت به  𝜇نیکودیم اگر  دونرابه قضیه  با توجه

  موجود است. 

, 𝛺)که روی فضای احتمال  𝑋مقدار  -𝐸غیر تصادفی مت )متغیر تصادفی( -4-2-1تعریف  𝒜 , 𝑃) 

,𝛺)پذیر از یک تبدیل اندازه ،شودتعریف می 𝒜)  به(𝐸, ℬ) بفرم 𝑋: 𝛺 → 𝐸 کهیطوربه ،است، ℬ  یک

𝜎-  جبر روی𝐸  عضو دلخواه برای هر است و 𝐵 ∈ ℬ ،  

𝑋−1(𝐵) ∈ 𝒜.  

𝜎-  از  دشدهیتولجبرهای𝑋  با را𝜎(𝑋) دهندمینشان زیر  صورتبه : 

𝜎(𝑋) = 𝑋−1(ℬ) = {𝑋−1(𝐵), 𝐵 ∈ ℬ}. 

𝜎(𝑋) اگر ⫫ 𝜎(𝑌)تصادفی  هایمتغیرگاه ، آن𝑋  و𝑌  و هرگاه اندمستقلاز هم (𝐸, ℬ) = (ℝ, ℬℝ) ،

 است. مقدار حقیقی  𝑋 متغیر تصادفی گاهآن

فرض کنید آید. می دست بهمفهوم امید شرطی از نظریه احتمال ( 7)امید شرطی -5-2-1تعریف 

(𝛺, 𝒜, 𝑃)  و یک فضای احتمال𝒜0  زیر𝜎- از  یجبر𝒜 اگر در این صورت، . باشد𝑋 ∈ 𝐿1(𝛺 , 𝒜 , 𝑃) 

:𝐸𝒜0نگاشت  گاهآن ،باشد پذیرانتگرال متغیر تصادفی 𝐿1(𝛺, 𝒜, 𝑃) → 𝐿1(𝛺, 𝒜0, 𝑃) ، امید عملگر

 شود:زیر تعریف می صورتبه واست  𝒜0به شرط  𝑋شرطی 

∫ 𝐸𝒜0

 

𝐵

(𝑋)𝑑𝑃 = ∫ 𝑋
 

𝐵

𝑑𝑃,    𝐵 ∈ 𝒜0, 

𝐸𝒜0(𝑋) با  را𝐸(𝑋│𝒜0) کنیم.امیدهای شرطی اشاره می در ادامه به چند ویژگی .دهندمیان نیز نش 

,𝑋فرض کنید  𝑌 ی احتمالفضا یروپذیر تصادفی انتگرال دو متغیر 𝐿1(𝛺, 𝒜, 𝑃) در این باشند .

 گاه: باشند، آن 𝒜جبرهایی از  -𝜎زیر  𝒜2و  𝒜1اگر  تصور

 ،𝛽و  𝛼برای هر عدد حقیقی  .1

𝐸(𝛼𝑋 + 𝛽𝑌|𝒜1) = 𝛼𝐸(𝑋|𝒜1) + 𝛽𝐸(𝑌|𝒜1), 𝑎. 𝑠.  .  

                                                           
7 Conditional expectation 
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 اگر .2

𝑋 ≥ 𝑌, 𝑎. 𝑠.  ,  

 گاهآن

𝐸(𝑋|𝒜1) ≥ 𝐸(𝑌|𝒜1),       𝑎. 𝑠.  .  ؛ 

𝐸(𝑋|𝒜1)گاه پذیر باشد، آناندازه 𝒜1− متغیری 𝑋اگر  .3 = 𝑋, 𝑎. 𝑠. .برای هر  ژهیوبه𝑐 ∈ ℝ 

 خواهیم داشت:

𝐸(𝑐|𝒜1) = 𝑐.  

:𝜓اگر  .4 ℝ → ℝ  محدب باشد و𝐸[|𝜓(𝑋)|] <  گاه، آن∞

                              𝐸[𝜓(𝑋)│𝒜1] ≥ 𝜓𝐸[𝑋│𝒜1], 𝑎. 𝑠.  .  

𝑋𝑌و  پذیر باشداندازه 𝒜1− متغیری 𝑌اگر  .5 ∈ 𝐿1گاه ، آن 

                              𝐸[𝑋𝑌│𝒜1] ≥ 𝑌𝐸[𝑋│𝒜1], 𝑎. 𝑠.  .  

𝒜2اگر  .6 ⊆ 𝒜1گاه، آن 

                              𝐸[𝐸[𝑋│𝒜1]│𝒜2] = 𝐸[𝑋│𝒜2], 𝑎. 𝑠.  .  

,𝜎(𝒜1مستقل از  𝒜2اگر  .7 𝜎(𝑋))، گاهآن 

                        𝐸[𝑋│𝜎(𝒜1, 𝒜2)] = 𝐸[𝑋│𝒜1], 𝑎. 𝑠.  .  

 گاهآن ،𝒜2مستقل از  𝑋، اگر ژهیوبه

𝐸[𝑋│𝒜2] = 𝐸[𝑋], 𝑎. 𝑠.  . 

  کهطوریبهی مختلف باشند، دو دنباله {𝑥𝑛}و  {𝑎𝑛}فرض کنید   بزرگ( 𝓞)نماد  -6-2-1تعریف 

𝑥𝑛 = 𝒪(𝑎𝑛)   ,     𝑛 → ∞      

بده  ،وجود دارندد ∘𝑛و عدد طبیعی  𝑐عدد ثابت و مثبت  یعنی، .است 𝑎𝑛 "ی بزرگاُ "،  𝑥𝑛در این حالت 

𝑛برای هر  قسمی که > 𝑛∘  :رابطه زیر برقرار است 

|𝑥𝑛| ≤ 𝑐|𝑎𝑛|.  



 

 و

 

 داشته باشیم: 𝑔(𝑥)و  𝑓(𝑥)توابع نامنفی  هرگاه برای ،برای مثال

𝑓(𝑥)  = 𝒪(𝑔(𝑥)) 

𝑥مقادیر  هربرای  وجود دارند و ∘𝑥 عدد طبیعی و 𝑐عدد ثابت و مثبت  گاهآن > 𝑥∘ :رابطه زیر برقرار است 

𝑓(𝑥) ≤ 𝑐𝑔(𝑥). 

یعنی برای تمام دهد. میبا یک عامل ثابت ارائه  𝑓(𝑥)بزرگ یک کران باال برای تابع  𝒪نماد  ،درواقع

 یا کمتر از آن خواهد بود.  𝑐𝑔(𝑥)برابر  𝑓(𝑥)، مقدار تابع  ∘𝑥مانند یاولیهاز مقدار  ترهای بزرگ𝑥مقادیر 

 یندهای تصادفیفرآ -1-3

تغیر یک م 𝑋𝑡یا  𝑋(𝑡)باشد و  یدلخواه مجموعه 𝑇 فرض کنید (8یند تصادفی)فرآ -1-3-1تعریف 

𝑡باشد که با تغییر مقدار تصادفی  ∈ 𝑇  خانواده . در این صورت،کندمیتوزیع آن تغییر {𝑋𝑡; 𝑡 ∈ 𝑇}  از

,𝛺)فضای احتمال  که روی 𝑋𝑡متغیرهای تصادفی  𝒜, P) پذیر و با مقادیری در فضای اندازه(𝛺 , 𝒜) 

که آن را فضای پارامتر یا مجموعه  𝑇است. مجموعه  𝑇یند تصادفی با محدوده شود، یک فرآتعریف می

از   ایزیرمجموعههایی مانند زمان، فرکانس، ارتفاع و ... در ممکن است نمایانگر شاخص ندگوی گذارسیاند

ℝ   0]یا, 𝑇  اگر ،مثال عنوانبه باشد. (∞ = ℕ = 0, 1, 2, توالی زمانی در بازی قمار را نشان دهد   …

,𝛺)لروی فضای احتما 𝑋𝑛های تصادفی ای از متغیردنباله صورتبهتصادفی  یندفرآگاه آن 𝒜, 𝑃) ظاهر 

مجموعه شمارا باشد  𝑇 کهدرصورتیاست.  𝑛شانس او در زمان  𝑋𝑛اولین شانس قمارباز و  𝑋0د و نشومی

,∞−)ای از ای در فاصلهرا گسسته زمان و اگر مجموعه یندفرآ . را پیوسته زمان گویند یندفرآباشد  (∞+

𝑡و تابع  𝑡در زمان  𝑋وضعیت  𝑋𝑡(𝜔)ای متغیر تصادفی از فضای نمونه 𝜔برای هر  ↦ 𝑋𝑡(𝜔)  مسیر

 دهد. را نشان می یندفرآای نمونه

;𝑋𝑡} یندفرآدر   𝑡 ∈ 𝑇} اگر ، 𝑡1 > 𝑡0 زمان به اندازه  و∆𝑡 = 𝑡1 − 𝑡0 گاه آن ،نمو کرده باشد𝑋𝑡1
−

𝑋𝑡0
𝑡0هر  یبه ازا هرگاهو  استاین نمو در زمان  یبه ازا یندفرآنمو ،   < 𝑡1 < ⋯ < 𝑡𝑛  متغیرهای ، 

𝑋𝑡1تصادفی 
− 𝑋𝑡0

, 𝑋𝑡2
−  𝑋𝑡1

, … , 𝑋𝑡𝑛
−  𝑋𝑡𝑛−1

دارای نموهای  𝑋𝑡 یندفرآ ،هم باشندمستقل از  
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 .خواهد بودمستقل 

:𝑁𝑡} شمارشی یندفرآ (9یند پواسون)فرآ -2-3-1تعریف  𝑡 ≥ زمانی  یدر بازه هاحادثهتعداد که  {0

𝜆با شدت تصادفی پواسون  یندفرآیک کند را شمارش می t یا مکانی به طول > نموهای این  است. 0

𝑁𝑡 همچنین برابر صفر است. 𝑁0مستقل و مانا بوده و مقدار اولیه آن یعنی  یندفرآ − 𝑁𝑠  پواسون

𝑡 هرو برای  𝜆𝑡−𝑠با شدت  شدهعیتوز ≥  دارای احتمال 0

P(𝑁𝑡 − 𝑁𝑠 = 𝑘) = 𝑒−𝜆(𝑡−𝑠)
(𝜆(𝑡 − 𝑠))𝑘

𝑘!
, 𝑘 = {0, 1, 2, … },    𝑠 ∈ [0, 𝑡]  

میانگین  ،در ضمن امید ریاضی تعداد پیشامدها در واحد زمان است.پواسون  یندفرآاست. منظور از شدت 

𝜆با شدت  یندفرآاین و واریانس  > 𝑡 هر ، برای 0 ≥   عبارت است از:  0

𝐸(𝑁𝑡) = 𝜇(𝑡) = 𝜆𝑡 ,      𝑉𝑎𝑟(𝑁𝑡) = 𝐸(𝑁𝑡 − 𝜇(𝑡))
2

.  

 را یندفرآت در غیر این صوررا همگن و  یندفرآثابت بماند  با تغییر زمان یندفرآشدت  کهیدرصورت

𝜆پواسون با شدت  یندفرآ زیر در شکل. گویندناهمگن  = رسم شده است طبق این شکل، انتظار  20

,0]زمانی  یپیشامد در بازه 20میانگین  طوربه رودمی پیشامد را  𝑁پواسون  یندفرآدرواقع، . رخ دهد (1

,𝑡1هایشمارد و دنباله صعودی از زمانمی 𝑡2, خود است را  شدهمحاسبهکه هر کدام وابسته به پیشامد   …

 کند. یتولید م

 

𝝀یند پواسون با شدت مسیر فرآنمودار    = 𝟐𝟎  
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 و

 

;𝑋𝑡}یند فرآ یند(یک فرآ 10)نموهای ایستا یا مانای -3-3-1تعریف   𝑡 ∈ 𝑇}  استمانا دارای نموهای، 

𝑡1اگر به ازای هر  < 𝑡2  و𝑆 > 𝑋𝑡2+𝑠) متغیرهای تصادفی 0 − 𝑋𝑡1+𝑠) و(𝑋𝑡2
− 𝑋𝑡1

. باشندهم توزیع  (

𝑋𝑡2کند یا توزیع مین تغییر با انتقال زمان های مانانمو توزیعبنابراین، 
− 𝑋𝑡1

تنها از طریق  𝑡2و  𝑡1  به 

∆𝑡 = 𝑡2 − 𝑡1  استوابسته. 

;𝑋𝑡}مقدار حقیقی یندفرآ (11فیند مارکفرآ) -4-3-1تعریف   𝑡 ∈ 𝑇}  گویندیک فرآیند مارکف را، 

 های جبر -σهرگاه برای 

     ℱ𝑡 = 𝜎(𝑋𝑠, 𝑠 ≥ 𝑡, 𝑠 ∈ 𝑇),     ℱ𝑡 = 𝜎(𝑋𝑠, 𝑠 < 𝑡, 𝑠 ∈ 𝑇),    𝐵𝑡 = 𝜎(𝑋𝑡),               

 :باشدرابطه زیر برقرار 

𝑃𝐵𝑡(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃𝐵𝑡(𝐴)𝑃𝐵𝑡(𝐵),       𝐴 ∈ ℱ𝑡,    𝐵 ∈ ℱ𝑡. 

;𝑋𝑡}به عبارت دیگر،   𝑡 ∈ 𝑇}  مارکف است هرگاه یندفرآیک ℱ𝑡  وℱ𝑡 شرطبه 𝐵𝑡 شته ااستقالل شرطی د

;𝑋𝑡} یندفرآاحتمال پیشامدی از ، اساس این خاصیتبر  درواقع .باشند 𝑡 ∈ 𝑇} شرطبه ،آینده در زمان 

 یندفرآ از شدهمشاهدهد، تنها به آخرین مقدار نگذشته مشخص باش یهازماندر  یندفرآاینکه مقادیر 

 بستگی دارد. 

,𝑋𝑡}تصادفی  یندفرآهر  -1-3-1قضیه  𝑡 ≥  مارکف است.  یندفرآبا نموهای مانا، یک  {0

 کنید.  مراجعه [6] مرجع 198صفحه  برای اثبات بهاثبات. 

,𝑋𝑡}فرض کنید  (12مارتینگل) -5-3-1تعریف  𝑡 ≥ ℱ𝑡 و تصادفی یندفرآ {0 = 𝜎(𝑋(𝑠), . ≤ 𝑠 ≤

𝑡)، 𝜎- تا زمان  یندفرآبا مقادیر  دشدهیتول جبر𝑡 گاهآن .باشد 𝑋𝑡   برای هر هرگاهیک مارتینگل است 

ℎ باشد و برای هر ریپذانتگرال 𝑡 مقدار >  برقرار باشد: زیر  یشرط دیام،  0

𝐸(𝑋(𝑡+ℎ)|ℱ𝑡) = 𝑋𝑡,     𝑎. 𝑠. 

                                                           
10 Stationary 
11 Markov Process 
12 Martingale 



 

13 
 

 یندفرآکه اگر مقادیر  کندیمبیان  یندفرآو ویژگی مارتینگل  است 𝑡تا زمان  یندفرآاطالعات  ℱ𝑡 واقع،در

𝑋𝑡برابر با  هآینداز گاه مقادیر مورد انتظار در هر زمان آن ،معلوم باشد 𝑡تا زمان  = 𝑥  .خواهد بود 

𝑁𝑡) 13پواسون مرکزی شده یندفرآ − 𝐸𝑁𝑡)   د شدخواه فیتعروینر که در ادامه  یندفرآو، 

 مارتینگل هستند. خاصیت هایی با یندفرآ

متغیر این ابتدا بنابراین  است. متغیر تصادفی نرمال نیاز خواصوینر یا حرکت بروانی به  یندفرآدر تعریف 

  شود. میتعریف تصادفی 

,𝛺) در فضای احتمال )متغیر تصادفی نرمال( -6-3-1 تعریف 𝒜, 𝑃) ،  متغیر تصادفی اگر𝑋: 𝛺 →

ℝ   تابع احتمال زیر باشددارای : 

𝑓𝑋(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 (

−(𝑥 − 𝜇)2

2𝜎2
) ,      𝜇 ∈ ℝ,   𝜎2 > 0  

نماد  . این توزیع معروف بااست 𝜎و  𝜇دارای توزیع نرمال با پارامترهای  𝑋شود که، متغیر گاه گفته میآن

𝑋~𝑁(𝜇, 𝜎2) توان نشان داد کهی میسادگبهشود. نشان داده می 

𝐸[𝑋] = 𝜇     ,       𝑉𝑎𝑟[𝑋] = 𝐸[(𝑋 − 𝜇)2] = 𝜎2. 

 نیز گاوسی توزیع خود، تحقیقات در آن از  گاوس فردریش کارل استفاده دلیل به گاهی نرمال، توزیع

 .شودمی نامیده

 نامنظم حرکات به که است نامی براوانی حرکت( وینر فرآیند یا بروانی حرکت) -7-3-1 تعریف

 اسکاتلندی، معروف شناسگیاه  براون رابرت.است شده داده هستند ورغوطه گاز یا مایع در که ریزی ذرات

 نتوانست ولی کرد مشاهده تصادفی طوربه را آب در متحرک ریز ذرات 1828 سال در بار نخستین برای

  وینر نوربرت آمریکایی، برجسته ریاضیدان1920سال در سپس .کند پیدا حرکات این برای مناسبی توجیه

 :داد ارائه را زیر بندیفرمول و کرد بررسی را حرکات این ریاضی مدل MIT دانشگاه در

,𝛺)تحت فضای احتمال  𝒜, 𝑃) ،تصادفی یندفرآ {𝑊𝑡;   𝑡 ≥  ینیا حرکت براووینر  یندفرآیک ، {0

 د: نگاه شرایط زیر برقرار باشهرشود، نامیده می
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 و

 

1. 𝑊0 =  ؛0

  ؛دننموها مستقل و مانا باش .2

𝑡1یعنی اگر  ،نموها گاوسی باشند .3 < 𝑡2 گاه ، آن𝑊𝑡2
− 𝑊𝑡1

~𝑁(0, 𝜎2(𝑡2 − 𝑡1) ) . 

𝜎2 گاههر = فرآیند مسیرهای نمونه توجه شود که،  نامند.میاستاندارد  وینر فرآیندرا  𝑊𝑡گاه آنباشد،  1

𝑡برای هر  یعنی هستندپیوسته وینر  ≥ 0 ، 𝑊𝑡  تابعی پیوسته از𝑡 است. 

هدف، فرض کنید  ( 15یند ایتوو فرآ (𝑺𝑫𝑬) 14ی دیفرانسیل تصادفیمعادله) -8-3-1 تعریف

,𝜇(𝑋𝑡و  𝑋𝑡اگر  .حرکت یک ذره معلق در مایع باشدبندی مدل 𝑡)  به ترتیب وضعیت و سرعت ذره در

 : توان نوشتمیو سرعت حرکت یک جسم  ییجاجابهگاه بر اساس رابطه بین آن ،باشند 𝑡زمان 

𝜇(𝑋𝑡, 𝑡) = lim
∆𝑡→0

𝑋(𝑡 + ∆𝑡)

∆𝑡
=

𝑑𝑋𝑡

𝑑𝑡
 

𝑑𝑋𝑡معادلهاستفاده از با  ، حرکت ذرهبنابراین = 𝜇(𝑋𝑡, 𝑡)𝑑𝑡  از سوی دیگر، ممکن . قابل توصیف است

تعریف حرکت بروانی که  از آنجا، مطابق ،مایع تغییر کند یهامولکولاست موقعیت ذره در اثر برخورد با 

𝑋𝑡 صورتبه 𝑡موقعیت ذره در زمان  ،ارائه شد ترشیپ = 𝑊𝑡  یا به فرم معادله دیفرانسیل𝑑𝑋𝑡 = d𝑊𝑡 

به دما و چگالی مایع  ،با ذره مایع یهامولکولممکن است سرعت برخورد  ،عالوه بر این .خواهد بود

𝑑𝑋𝑡معادله  هستنداین دو عامل تابعی از زمان و مکان  کهییازآنجابستگی داشته باشد و  =

𝜎(𝑋𝑡, 𝑡)d𝑊𝑡 ندی موقعیت ذره در زمان برای مدلب𝑡 حال اگر هر دو اثر در مدل لحاظ مناسب است .

  معادله ،شوند

(1-1)    𝑑𝑋𝑡 = 𝜇(𝑋𝑡, 𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎(𝑋𝑡, 𝑡)𝑑𝑊𝑡, 𝑡 ∈ ℝ 

را ضریب  𝜎را ضریب رانش و  𝜇 در اینجا، .دیآیم دستب 𝑡برای توصیف تغییرات موقعیت ذره در زمان 

 𝑆𝐷𝐸که معادله فوق یک  شودیمتصادفی است نتیجه  یندفرآیک  𝑊𝑡 کهییازآنجا نامند.می یندفرآانتشار 

  .است
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را به کمک عملگر  آن توانیم، دهدیمرا بر اساس دیفرانسیل ارائه  𝑋𝑡رفتار  (1-1)معادله  کهیدرحال

  صورتبهانتگرال 

(1-2) 𝑋𝑡 − 𝑋0 = ∫ 𝜇(𝑋𝑠, 𝑠)𝑑𝑠
𝑡

0

+ ∫ 𝜎(𝑋𝑠, 𝑠)𝑑𝑊(𝑠)

𝑡

0

 

 

انتگرال  یکانتگرال اول  شودیمکه مشاهده  یطورهماناثبات خواهد شد.  3نوشت که در فصل هم 

انتگرال دوم  ،کهیدرحال. استبر اساس مفاهیم مقدماتی ریاضی قابل حل  واست  16یستتیلاس -ریمان

دیفرانسیل یک متغیر تصادفی مطرح شده است که تحت عنوان انتگرال ایتو )انتگرال تصادفی(  برحسب

 :شده استانتگرال ایتو دارای خواص گوناگونی است که در زیر به چند مورد اشاره . شودیمشناخته 

 ؛بودنخطی خاصیت  .1

∫ (𝛼𝑋(𝑡) + 𝛽𝑌(𝑡))
𝑇

0

𝑑𝑊(𝑡) = 𝛼 ∫ 𝑋(𝑡)
𝑇

0

𝑑𝑊(𝑡) + 𝛽 ∫ 𝑌(𝑡)
𝑇

0

𝑑𝑊(𝑡) 

  ؛میانگین صفر خاصیت .2

𝐸 ∫ 𝑋(𝑡)
𝑇

0

𝑑𝑊(𝑡) = 0 

  ؛ایزومتری خاصیت .3

,𝜎(𝑋𝑡فرض کنید  𝜔) کراندار و ساده باشد در این صورت، 

𝐸 [(∫ 𝜎(𝑡, 𝜔)𝑑𝑊𝑡(𝜔)
𝑡

𝑠

)

2

] = 𝐸 [(∫ 𝜎2(𝑡, 𝜔)𝑑𝑡
𝑡

𝑠

)

2

].  

فرض کنید حال  ایتو نام دارد. یندفرآ شودیمکه رفتار آن برحسب یک انتگرال ایتو توصیف  ییندفرآ

 .ایتو است یندفرآمعلوم بودن یک  جدید بر اساس یندیفرآدر موقعیتی قرار داریم که هدف یافتن 

یندی جدید فرآ ،معلوم 𝑆𝐷𝐸ایتو با  یندفرآن هستیم تا بدانیم چگونه با داشتن یک در پی آ ،دیگرعبارتبه

. روش رسیدن به این هدف توسط لم زیر فراهم آوریم دست بهایتوی موجود باشد را  یندفرآکه تبدیلی از 

 .شودمی
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 و

 

معادله  صورتبهایتو باشد که دیفرانسیل تصادفی آن  یندفرآیک  𝑋𝑡فرض کنید  ایتو() لم  -1-3-1لم 

,𝑓(𝑥 . در صورتی که،داده شده است (1-1) 𝑡)  0]بر, ∞) × ℝ باشد،  مشتقات مرتبه دوم با پیوسته تابعی

𝑌𝑡گاه آن = 𝑓(𝑋𝑡, 𝑡)  دیآیم به دستزیر  صورتبهایتو است و معادله دیفرانسیل آن  یندفرآنیز یک:  

𝑑𝑌𝑡 = [𝑓𝑡(𝑋𝑡, 𝑡) + 𝜇(𝑋𝑡, 𝑡)𝑓𝑥(𝑋𝑡, 𝑡) +
1

2
𝜎2(𝑋𝑡, 𝑡)𝑓𝑥𝑥(𝑋𝑡, 𝑡) ] 𝑑𝑡 + 𝜎(𝑋𝑡, 𝑡)𝑓𝑥(𝑋𝑡, 𝑡)𝑑𝑊𝑡 

 در آن که

 𝑓𝑡(𝑋𝑡, 𝑡) =

 
𝜕

𝜕𝑡
𝑓(𝑥, 𝑡)

 
|

𝑥=𝑋𝑡

 

  , 

𝑓𝑥(𝑋𝑡, 𝑡) =

 
𝜕

𝜕𝑥
𝑓(𝑥, 𝑡)

 
|

𝑥=𝑋𝑡

 

  , 

𝑓𝑥𝑥(𝑋𝑡, 𝑡) =

 
𝜕2

𝜕𝑥2
𝑓(𝑥, 𝑡)
 

|

𝑥=𝑋𝑡

 

 .    

 همچنین 

𝑑𝑡. 𝑑𝑡 = 𝑑𝑡. 𝑑𝑊𝑡 = 𝑑𝑊𝑡. 𝑑𝑡 = 0           ,           𝑑𝑊𝑡. 𝑑𝑊𝑡 = 𝑑𝑡   

 دست بهزیر  صورتبه، شکل دیگری از لم ایتو (1-1)معادله  رفتننظرگط فوق و با در ایبا اعمال شر 

 : دیآیم

𝑑𝑌𝑡 = [
𝜕𝑓

𝜕𝑡
+ 𝜇(𝑋𝑡, 𝑡)

𝜕𝑓

𝜕𝑥
+

1

2
𝜎2(𝑋𝑡, 𝑡)

𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
] 𝑑𝑡 + 𝜎(𝑋𝑡, 𝑡)

𝜕𝑓

𝜕𝑥
𝑑𝑊𝑡                                          

=
𝜕𝑓

𝜕𝑡
𝑑𝑡 + 𝜇(𝑋𝑡, 𝑡)

𝜕𝑓

𝜕𝑥
𝑑𝑡 +

1

2
𝜇2(𝑋𝑡, 𝑡)

𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
(𝑑𝑡)2 + 𝜇(𝑋𝑡, 𝑡)𝜎(𝑋𝑡, 𝑡)

𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
𝑑𝑡𝑑𝑊𝑡 

+
1

2
𝜎2(𝑋𝑡, 𝑡)

𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
𝑑𝑡 + 𝜎(𝑋𝑡, 𝑡)

𝜕𝑓

𝜕𝑥
𝑑𝑊𝑡                                                                  

=
𝜕𝑓

𝜕𝑡
𝑑𝑡 +

𝜕𝑓

𝜕𝑥
𝑑𝑋𝑡 +

𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
(𝑑𝑋𝑡)2 .                                                                                    
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روی  تصادفی یندفرآیک   𝑋𝑡فرض کنید  ((𝐎𝐔 )17 اُولنبک -اورنشتاینیند )فرآ -9-3-1 تعریف

,𝛺)فضای احتمال  𝒜, 𝑃)  .گاهآنباشد  𝑋𝑡  هرگاهاست،  بکاُولن -اورنشتاین یندفرآیک 𝑆𝐷𝐸 آن به شکل 

 زیر باشد: 

𝑑𝑋𝑡 = 𝜃(𝑚 − 𝑋𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡, 𝑡 ∈ ℝ, (𝑚 ∈ ℝ, 𝜃 > 0, 𝜎 > 0) 

است.  𝑚 سرعت تعادلی بازگشت به میانگین 𝜃و  یندفرآ مدتیطوالنمیانگین  𝑚، وینر یندفرآیک  𝑊𝑡 که

و یا  ماندیمحول یک سطح میانگین باقی  بلندمدتدر  یندفرآکه  کندیممفهوم بازگشت به میانگین بیان 

آن مثال، زمانی که قیمت رایج کاالیی در بازار کمتر از قیمت میانگین  طوربه .کندیمبه این سطح میل 

قیمت نیز افزایش پیدا کرده و به سطح میانگین  جهیدرنتیابد افزایش میکاال ن آخرید باشد تقاضا برای 

خود  مدتیطوالنبه میانگین تمایل دارد در طول زمان  نیز بکاُولن -اورنشتاین یندفرآ .گرددیمخود باز 

  .شودیم نامیده بازگشت به میانگین نیز یندفرآ رونیازا ،کندمیل 

، باشداز آن  تولید شده جبر -ℱ𝑡  ،σو با معادله دیفرانسیل فوق  OU یندفرآیک نشان دهنده  𝑋𝑡 اگر

X𝑡+ℎ  ،ℎ پیشبین بهینه برای ،گاهآن >  آید: می دست بهزیر توسط امید شرطی  0

(1-3) 𝐸(X𝑡+ℎ |X𝑡) = 𝐸(exp(−𝜃ℎ) |ℱ𝑡)X𝑡 + 𝐸(𝜃𝑚(exp(−𝜃ℎ) − 1)/−𝜃│ℱ𝑡) 

 کنید. مراجعه  [7]به مرجع توانید می (3-1بیشتر عبارت ) برای بررسی

𝐹 فرض کنید  -2-3-1 قضیه = (ℱ𝑡), 𝑡 ≥ در فضای احتمال   𝒜جبرهای  -𝜎 صعودی از زیر یادنباله 0

(𝛺, 𝒜, 𝑃) همچنین .باشد𝑡 ≥ 0 ، 𝑊 = (𝑊𝑡, ℱ𝑡)  و وینر یندفرآ 𝑋 = (𝑋𝑡, ℱ𝑡)  ، با ایتو  یندفرآیک

 : باشندزیر دیفرانسیل تصادفی 

𝑑𝑋𝑡 = 𝛼𝑡(𝑋)𝑑𝑡 + 𝑑𝑊𝑡,       0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇, 𝑋0 = 0, 

  اگر گاه،آن

𝑃 (∫ 𝛼𝑡
2

𝑇

0

(𝑋)𝑑𝑡 < ∞) = 1,

𝑃 (∫ 𝛼𝑡
2

𝑇

0

(𝑊)𝑑𝑡 < ∞) = 1,
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 و

 

 و داریم:  𝜇𝑊~𝜇𝑋 صورت،در این 

𝑑𝜇𝑊

𝑑𝜇𝑋

(𝑡, 𝑋) = 𝑒𝑥𝑝(− ∫ 𝛼𝑆

𝑇

0

(𝑋)𝑑𝑋𝑡 +
1

2
∫ 𝛼𝑆

2
𝑇

0

(𝑋)𝑑𝑠 

  همچنین

𝑑𝜇𝑋

𝑑𝜇𝑊

(𝑡, 𝑊) = 𝑒𝑥𝑝(∫ 𝛼𝑠

𝑇

0

(𝑊)𝑑𝑊𝑆 −
1

2
∫ 𝛼𝑆

2
𝑇

0

(𝑊)𝑑𝑠 

 است. 𝜇𝑊 نسبت به 𝜇𝑋نیکودیم   رادون همان مشتقاین که 

 مراجعه کنید.  [8]مرجع  261 فحهبرای اثبات به ص اثبات:

 استنباط آماری -1-4

18روش درستنمایی ماکزیمماین بخش را با تعریف 
 (ML)  ترین متداول ترین ویکی از قدیمیکه

اولین  روش درستنمایی ماکزیمم .میکنیمشروع  ،پارامترهای توزیع است یابیبرآوردهای کالسیک روش

 1925تری در سال گسترده صورتبهبه کار گرفته شد و پس از آن  1821در سال  19بار توسط گوس

آوردن  دست بهاین روش که عبارت است از دستورالعملی برای مورد استفاده قرار گرفت.  20توسط فیشر

مبتنی بر یک  شود،مییاد  MLE اختصاربهکه از آن  "21برآوردگر ماکزیمم درستنمایی"به نام  یبرآوردگر

 شود:به صورت زیر تعریف میاست که  "تابع درستنمایی"مهم به نام تابع آماری 

X کنید فرض (تابع درستنمایی) -1-4-1تعریف 
─

= (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋n) ردار ب𝑛  تصادفی با تابع متغیر

𝑓𝜃(𝑥 چگالی احتمال توأم
─

)  ،𝜃 ∈ 𝛩 ⊆ ℝ𝑘 یشده دادهبرای هر مقدار  ،در این صورت. باشد 𝑋𝑖 = 𝑥𝑖  ،

Xتابع درستنمایی 
─

Xهمان تابع چگالی احتمال توأم ،  
─

و شده در نظر گرفته  𝜃تابعی از  صورتبهکه  است 

  : شودداده مینمایش زیر  صورتبه 𝐿(𝜃)با نماد 

𝐿(𝜃) = 𝑓𝜃(𝑥
─

) = 𝑓𝜃(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛),       𝜃 ∈ 𝛩.  

  

                                                           
18 maximum likelihood 
19 Gouse 
20 Fisher 
21 Maximum likelihood estimator 
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