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 ؛نگهذاریفعبلیتهبی



؛پرسشاصلی  

 آیا رٍش هاروَف تخویي خَتی تزای پیص تیٌی سهاى خزاتی است؟-1  



 زنجیرههبیمبرکوف

 پایِ تز وِ است احتوالی ّای هذل اس خاصی حالت 
  حالت هذل ّا، ایي در .ضذُ اًذ تٌا تصادفی فزایٌذّای

  .دارد تستگی لثلی حالت ّای توام تِ سیستن یه فؼلی
  هطاتك سیستن فؼلی حالت وِ است تصادفی فزایٌذی

 در .است ٍاتستِ سیستن لثلی حالت آخزیي تِ فمط آى
 یه دیگز، حالت تِ حالتی اس پذیذُ ای حزوت ٍالغ،

 ٍ دارد تصادفی پیاهذّای وِ است هاروَف فزایٌذ
 است ٍاتستِ هَجَد حالت تِ پیاهذّا، احتوال



 نتپیشگیرانه

ریشی سیستواتیه رٍش یه ِ   ضذُ سهاى تٌذی ٍ تزًاه
 تزًاهِ طثك تز ًیاس هَرد ًگْذاری وارّای اًجام جْت

 اجشا غیزػادی فزسایص اس جلَگیزی ّذف تا تٌظیوی
 هاضیي آالت اضطزاری تَلفات واّص ٍ هاضیي



 نتپیشگویبنه

ِتؼییي جْت وِ هی گزدد اطالق فؼالیتْایی هجوَػِ ت 
 تْزُ تزداری حیي در  هاضیي اجشاء واروزد فٌی ضزایط
ِ  ًتایج اساس تز ٍ گزدیذُ اًجام  ًَع ٍ سهاى آى، اس حاصل

   .هی گزدد تؼییي ًیاس هَرد ًت فؼالیت



 نتبهرهورفراگیر

است ایي  سیستن اصَل در حساسیت ٍ هحَری اتتىار  
  اٍلیِ ٍ اصلی اهَر تِ خَدضاى اپزاتَرّا وِ

 هی پزداسًذ خَدضاى هاضیٌْای ًگْذاری ٍتؼویزات



 دادهکبوی

ًاهیذُ ّن داًص یا دادُ اوتطاف گاّی وِ) دادُ واٍی 
  ٍ هتفاٍت هٌظزّای اس دادُ ّا تحلیل فزایٌذ  ،(ضَد هی

 است، استفادُ لاتل اطالػات در آًْا وزدى خالصِ
 واّص درآهذ، افشایص در تَاًذ هی وِ اطالػاتی
ِ ّا  گیزد لزار استفادُ هَرد آًْا ّزدٍی یا ٍ ّشیٌ



جاهؼِ آهاری پژٍّص دستگاّْای خط  
ِ ساسی   4تَلیذ وارخاًِ ضوارُ ضزوت لَل

 اَّاس است

ًوًَِ  دستگاُ اوسپٌذر خط تَلیذ هذوَر  
اسآًجا وِ ایي دستگاّْا در تَلیذ لَلِ  .است

اّویت تسشایی دارًذ تِ ػٌَاى ًوًَِ هطالؼِ  
.اًتخاب ضذُ اًذ   

 جبمعهآمبرونمونه
 



ابزار گرد آوری داده ها   

 



 قببلیتاعتمبدابسارانذازهگیری

رٍش اساس تز اًذاسُ گیزی اتشار اػتواد لاتلیت یا پاپایی   
  یا رٍایی ٍ پذیزفتِ صَرت هجذد آسهایص یا آسهایی تاس

 ضذُ اًجام هحتَایی هالن رٍش تا اًذاسُ گیزی اػتواد
 صٌؼت ٍالؼیت تا حاصل ًتایج ایٌىِ تِ تَجِ تا لذا .است

   تا هذل  ًتایج همایسِ ٍ است ّوسَ لثلی تحمیمات ٍ
 تٌاسة ٍ 94سال هَجَد گشارضات ٍ آهار اس ثثتی ًتایج

 ًوَد استٌاد هحاسثات راست ًوایی تِ هی تَاى آى،



1گام   •  جوغ آٍری دادُ ّاٍدستِ تٌذی دادُ ّا

2گام   •  حالت ّای گذارٍاحتواالت

3گام   •  پیص تیٌی ٍضغ آتی

4گام   • همایسِ ًتایج حاصلِ ٍ ًتایج هَجَد   



 احتوال    

  

 1حالت گذار سهاى
  

7. 3. 7. 3. 0 1 

    9. 1.   

 جذولپیشبینی



 1حالت گذار سهاى احتوال  

9. 1. 7. 3. 1 0 

    9. 1.   

2جذولپیشبینی  



 احتوال    

  

 1حالت گذار سهاى
  

7. 3. 7. 3. 0 1 

    9. 1.   

3جذولپیشبینی  



 تؼذاد رٍیذاد دٍرُ صفز احتوال 2پیص تیٌی تؼذاد رٍیذاد دٍرُ  

7 1 868. 132. 3 5 

    876. 124.   

 پیشبینی



 منحنیوانی



ِ سکاسی اّکَاس جْکت         ًْایت  تمذیز ٍتطکىز را اس هسکلَلیي هحتکزم لَلک
هساػذت ّایطاى ٍجٌاب آلای دوتز هحوذرضا حویذی سادُ استاد گزاهی 
جْککت آهککَسُ ّککا ٍ رٌّوَدّایطککاى را دارم ٍ اس خذاًٍککذ هٌککاى آرسٍی   

 .   سالهتی ٍ تَفیك رٍس افشٍى تزایطاى خَاستارم

 تقذیر



 ببسپبسازتوجهشمب
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m-hamidizadeh@sbu.ac.ir  


