
 
 

 تعالي باسمه

 

 موارد كلي بخش عملي كارگاه:

 مورد نياز كارگاه عملي قبل از شروع كارگاه هاي افزار و نرم هاي تست نصب بودن پكيجالف: 
 آوري داده  جمعب: 
 براي برازش مدل )MCMC( زنجيره ماركوف استفاده از الگوريتم مونت كارلوي مبتني برج: 

  Crossing statisticsد: تحليل آماره برخوردها 

 

 :هاي مورد نياز برنامه .1

 شويد.هاي مورد نياز زير مطمئن  ها و پكيج افزار قبل از شروع كارگاه از نصب بودن نرم

  است  anacondaپلتفرم ترجيحی ما  

 :روش نصب برای 

 ويندوز •
 لينوکس •
 مک •

Matplotlib, scipy, numpy 

خود  package installerتنهاي كافيست از   anacondaبراي هاي مورد نياز  براي نصب پكيج
 استفاده كنيد.آناكوندا 

 

https://www.anaconda.com/download/
https://docs.anaconda.com/anaconda/install/windows
https://docs.anaconda.com/anaconda/install/windows
https://docs.anaconda.com/anaconda/install/linux
https://docs.anaconda.com/anaconda/install/linux
https://docs.anaconda.com/anaconda/install/mac-os
https://docs.anaconda.com/anaconda/install/mac-os


 
 

 آوري داده: جمع .2

 ارافز گردد. اين صدا توسط نرم در اين بخش از يك منبع صوتي يك موج سينوسي پخش مي
 گردد. ضبط مي audacityرايگان 

 دهيد. را در يك فولدر مخصوص قرار مي ضبطياين فايل 
ها نشديد نگران نباشيد ما از قبل  در صورتي كه به هر دليلي در طول كارگاه موفق به ضبط داده

توانيد بقيه كار را با اين  ايم. مي قرار داده (دانلود)براي شما در پيوند ساخته شده  يك دسته داده
 دسته داده انجام دهيد.

محاسبه برخي از موارد ي همچون تابع توزيع، اعمال كرنل براي نرم كردن آن، تابع  .3
  ها  خودهمبستگي و تابع همبستگي قله

 
 استفاده از الگوريتم مونت كارلوي مبتني بر زنجيره ماركوف براي برازش مدل: .4

مونت كارلو مبتني بر زنجيره ماركوف كه در بخش تئوري به آن اشاره  بخش كد مربوط به در اين 
 دهيم. آوري شده در بخش قبل، مدل خود را برازش مي نويسيم و بر روي داده جمع شده را مي

است كه يك فايل سه ستونه  data_exp.txt  براي اينكار دو دسته داده داريم. دسته اول با نام
و ستون سوم خطاي آزمايش است. براي مدل سازي  xستون اول زمان، ستون دوم  است كه در

)اين دسته از تابع نظري  ) sin( )y t a tω ϕ= ,كه در آن  + ,a ω ϕ  پارامترهاي آزاد هستند استفاده

)است كه با تابع نظري  data_exp2.txt نماييد. دسته دوم با نام  )y t atω=  است كه در آن,a ω 
 است

 
هاي مينكوفسكي است. بر اساس  از جمله تحليلهاي مبتني بر خواص توپولوژيك محاسبه تابعي .5

بعد  Dها را در  شناسي داده تابعي وجود دارد كه خواص ريخت D+1يك قضيه رياضي تعداد 

https://www.audacityteam.org/download/


 
 

و  txt.0.2هاي  براي اينكار از داده كند. در اين بخش با يكي از آنها آشنا خواهيم شد.  توصيف مي
0.8.txt كنيم. استفاده مي 

 


