ثبظوِ تؼبلی

کبرگبُ ػلن دادُ :هذلعبزی دادُّب
هَارد کلی ثخػ ػولی کبرگبُ ثِ قرار زیر اظت:
الفً :صت ثَدى پکیجّبی ٍ ًرمافسارّبی هَرد ًیبز کبرگبُ ػولی قجل از ؼرٍع کبرگبُ
ة :ثررظی ٍ تحلیل آهبری دادُّبی هٌظن
ج :اظتفبدُ از الگَریتن هًَت کبرلَی هجتٌی ثر زًجیرُ هبرکَف ( )MCMCثرای ثرازغ هذل
د :تحلیل آهبرُ ثرخَردّب Crossing statistics

 .1ثرًبهِّبی هَرد ًیبز:
قجل از ؼرٍع کبرگبُ از ًصت ثَدى ًرمافسارّب ٍ پکیجّبی هَرد ًیبز زیر هطوئي ؼَیذ.
پلتفرم ترجیحی هب  3.7 Anacondaاظت کِ قبثل ًصت رٍی پلتفرم ّبی زیر اظت:
ٍ .1یٌذٍز

 .3هک

 .2لیٌَکط

لیٌک داًلَد https://www.anaconda.com/distribution/#download-section :Anaconda
در صَرتی کِ از  Anacondaاظتفبدُ ًوی کٌیذ ،ثِ صَرت جذاگبًِ پبیتَى  3.3یب ثبالتر را ًصت کردُ ٍ ثب
دظتَر  pip installپکیج ّبی  Matplotlib, scipy, numpyرا ًصت کٌیذ.
ّوچٌیي ثجبی ًصت ًرم افسارّبی گفتِ ؼذُ هیتَاًیذ از ظرٍیط آًالیي  google colaboratoryاظتفبدُ
کٌیذً(.یبزهٌذ داؼتي ایٌترًت ٍ حعبة ّ gmailعتیذ).

 .2ثررظی ٍ تحلیل آهبری دادُّبی هٌظن:
در طی اًجبم آزهبیؽْب ٍ ّوچٌیي در ٌّگبم اجرای یک ثرًبهِ ثرای ؼجیِظبزی ،دادُّبی هختلفی تَلیذ
هیؼًَذ .ارزیبثی آهبری ایي دادُّب در قذم اٍل یکی از هْوتریي ثخؽْبی هذلظبزی دادُ ٍ اظتٌجبط ًعجتبً
دقیق از ٍیصگیّبی دادُّب ،ثِ ؼوبر هیآیذ .در ایي ثخػ از کبرگبُ ثِ تحلیل آهبری یک دظتِدادُ هٌظن ثب
ًبمّبی  0.8.txt ٍ 0.2.txtهیپردازین.
الف :هحبظجِ تبثغ تَزیغ تکًقطِای ثِ ّوراُ تخویٌی از خطبّبی آى
1

ة :ثررظی الگَریتن کرًل ثِ هٌظَر ًرمظبزی ًتبیج
ج :هحبظجِ تبثغ ّوجعتگی ٍزىدار
از جولِ هَاردی ّعتٌذ کِ در ثخػ ػولی کبرگبُ در ثعتر زثبى ثرًبهًَِیعی  Pythonثررظی خَاٌّذ ؼذ.

 .3اظتفبدُ از الگَریتن هًَت کبرلَی هجتٌی ثر زًجیرُ هبرکَف ثرای ثرازغ هذل:
در ایي ثخػ کذ هرثَط ثِ هًَت کبرلَ هجتٌی ثر زًجیرُ هبرکَف کِ در ثخػ تئَری ثِ آى اؼبرُ ؼذُ را
هیًَیعین ٍ ثر رٍی دادُ جوغآٍری ؼذُ در ثخػ قجل ،هذل خَد را ثرازغ هیدّین.
ثرای ایٌکبر دٍ هذل در ًظر هیگیرین:
الف :یک دظتِ دادُ ثب ًبم  data_exp_sin.txtهَجَد اظت ٍ قرار اظت ثب کوک الگَریتن  MCMCیک
تبثغ ًظری ثِ صَرت )

(

) ( اظت کِ در آى

و

و

پبراهترّبی آزاد هذل

ّعتٌذ ،ثر رٍی آى ثرازغ دّین ثِ طَری کِ ثِ ثْتریي ًحَ هوکي تبثغ ًظری دادُّب را تَصیف کٌذ.
ة :یک دظتِ دیگری از دادُّب ثب ًبم  data_exp_power.txtهَجَد اظت ٍ قرار اظت ثب کوک الگَریتن
 MCMCیک تبثغ ًظری ثِ صَرت ) (

) ( اظت کِ در آى

و

پبراهترّبی آزاد هذل

ّعتٌذ ،ثر رٍی آى ثرازغ دّین ثِ طَری کِ ثِ ثْتریي ًحَ هوکي تبثغ ًظری دادُّب را تَصیف کٌذ.

 .4از جولِ تحلیلْبی هجتٌی ثر خَاؾ تَپَلَشیک هحبظجِ تبثؼیّبی هیٌکَفعکی اظت:
ثر اظبض یک قضیِ ریبضی تؼذاد  D+1تبثؼی ٍجَد دارد کِ خَاؾ ریختؼٌبظی دادُّب را در  Dثؼذ
تَصیف هیکٌذ .در ایي ثخػ ثب یکی از آًْب آؼٌب خَاّین ؼذ .ثرای ایٌکبر از دادُّبی 0.8.txt ٍ 0.2.txt
اظتفبدُ هی کٌین ٍ تبثؼی صفرم ٍ اٍل را کِ ثِ ترتیت هؼبدل ثب ًَاحی پررًگ ٍ ًقبط ضرثذر در ؼکل زیر
اظت ،هحبظجِ هیکٌین .الزم ثِ رکر اظت کِ رّیبفت ًظری ثرای پیػثیٌی ایي ًَع تَاثغ ثرای حبلت
گَظی ٍ فرآیٌذّبیی کِ کوی از حبلت گَظی هٌحرف ؼذُثبؼٌذ ٍجَد دارد.
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