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Topics in Statistical Data Analysis

ਜਾਣ ਪਛਾਣ

ਅ"ਕੜਾ ਿਵਿਗਆਨ ਦ, ਿਵਸ਼ਲ,ਸ਼ਣ ਦ, ਖ,ਤਰ ਿਵ3ਚ ਿਵਕਾਸ ਅਕਸਰ ਦ6ਜ, ਖ,ਤਰ8 ਿਵ3ਚ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਜ8 ਅਗ8ਹਵਧ6 ਪਾਲਣਾ ਕਰਦ, ਹਨ ਿਜਸ
ਿਵ3ਚ ਸ"ਿਖਆਤਮਕ ਿਵਧੀਆਂ ਫਲਦਾਰ ਤਰੀਕ, ਨਾਲ ਲਾਗ6 ਹu"ਦੀਆਂ ਹਨ. ਿਕਉਂਿਕ ਅ"ਕੜਾ ਿਵਸ਼ਲ,ਸ਼ਣਕਾਰ ਦ, CDਕਿਟਸ਼ਨਰ ਅਕਸਰ ਖਾਸ ਤFਰ ਤ,
ਲਾਗ6 ਕੀਤੀਆਂ ਿਫਕਸ ਸਮ3ਿਸਆਵ8 G ਸ"ਬHਧਨ ਕਰਦ, ਹਨ, ਿਵਧੀ ਦੀਆਂ ਖHਜ8 ਿਸ3ਧੀਆਂ ਖHਜ8 ਦuਆਰਾ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾਵ8 ਦ, ਤਿਹਤ ਇ3ਕ
ਿਬਹਤਰ ਫDਸਲਾ ਲDਣ ਲਈ C,ਿਰਤ ਹu"ਦੀਆਂ ਹਨ.

ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਦ, ਅਧੀਨ ਫDਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ CਿKਆ ਮu3ਖ ਤFਰ ਤ, ਤuਹਾਡ, ਫDਸਲ, ਦ, ਸ"ਭਾਵੀ ਜHਖਮ ਮuਲ8ਕਣ ਲਈ ਅ"ਕਿੜਆਂ ਦ, ਿਵਸ਼ਲ,ਸ਼ਣ ਦ,
ਅ"ਕਿੜਆਂ ਦ, ਆਧਾਰ ਤ, ਹD Cਬ"ਧਕ8 G ਦH ਮu3ਖ ਕਾਰਣ8 ਲਈ ਪਿਰਵਰਤਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲHੜ ਹD ਪਿਹਲ8, ਤ8 ਜH ਉਹ ਦ6ਸਿਰਆਂ G ਰHਜ਼ਾਨਾ
ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵ3ਚ ਅ"ਿਕਤ ਿਵਸ਼ਲ,ਸ਼ਣ G ਲਾਗ6 ਕਰਨ ਲਈ ਅਤ, ਦ6ਜੀ ਤਰP8, ਲਗਾਤਾਰ ਸuਧਾਰ ਦ, ਮਕਸਦ ਲਈ ਸ"ਕਲਪ G ਲਾਗ6
ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ. ਇਹ ਕHਰਸ ਤuਹਾG ਿਬਜਨਸ ਡਾਟਾ ਿਵ3ਚ ਿਵਿਭ"ਨਤਾ ਹHਣ ਤ, ਪੜP,-ਿਲਖ, ਫ਼Dਸਲ, ਲDਣ ਲਈ ਉਹਨ8 G ਲਾਗ6
ਕਰਨ ਲਈ ਅ"ਿਕਤ ਿਵਚਾਰ ਅਤ, ਤਕਨੀਕ8 ਦੀ ਵਰਤR G ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹ3ਥ-ਉTਪਰ ਅਨuਭਵ Cਦਾਨ ਕਰ,ਗਾ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹ
ਡਾਟਾ-ਮuਖੀ ਪਹu"ਚ ਦuਆਰਾ ਅ"ਿਕਤ ਿਵਸ਼ਾ ਸHਚ ਦਾ ਇ3ਕ ਕHਰਸ ਹD.

ਸ"ਿਖਆਤਮਕ ਮਾਡਲ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵ3ਚ ਵਪਾਰ ਅਤ, ਿਵਿਗਆਨ ਦ, ਵ3ਖ ਵ3ਖ ਖ,ਤਰ8 ਿਵ3ਚ ਵਰਿਤਆ ਜ8ਦਾ ਹD. ਪਰ, ਟਰਿਮਨHਲHਜੀ ਫੀਲਡ ਤR
ਫੀਲਡ ਤ3ਕ ਵ3ਖਰੀ ਹD. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਾਡਲ8 ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ G ਕDਲੀਬU,ਸ਼ਨ, ਇਿਤਹਾਸ ਿਮਲਾਉਣ ਅਤ, ਡਾਟਾ ਸਮਰ6ਪ ਿਕਹਾ ਜ8ਦਾ ਹD,
ਪDਰਾਮੀਟਰ ਦ, ਅ"ਦਾਜ਼, ਦ, ਸਾਰ, ਸਮਾਨ ਹਨ.

ਤuਹਾਡ, ਸ"ਗਠਨ ਦ, ਡ,ਟਾਬ,ਸ ਿਵ3ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇ3ਕ ਵ3ਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹu"ਦੀ ਹD, ਪਰ ਫDਸਲਾ ਤਕਨਾਲHਜੀ ਸਮ6ਹ ਦ, ਮWਬਰ ਇਸਦ, ਕuਝ ਿਹ3ਸ, G
ਟDਪ ਕਰਦ, ਹਨ ਇ3ਕ ਡਾਟਾਬ,ਸ ਲਈ ਕਈ XHਤ8 G ਸu3ਟ, ਜਾਣ ਵਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਸਮ8 ਬਰਬਾਦ ਹu"ਦਾ ਹD. ਫDਸਲ, ਲDਣ ਵਾਲ, ਿਨਰਾਸ਼ ਹu"ਦ, ਹਨ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਵਪਾਰ-ਸ"ਵ,ਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਉਦR Cਾਪਤ ਨਹY ਕਰ ਸਕਦ, ਜਦR ਉਨP8 G ਇਸ ਦੀ ਲHੜ ਹu"ਦੀ ਹD. ਇਸ ਲਈ, ਬਹuਤ ਸਾਰ, ਫ਼Dਸਲ,
ਗu"ਝਲਦਾਰ ਕਾਰਜ8 ‘ਤ, ਆਧਾਿਰਤ ਹਨ, ਤ3ਥ8 ਤR ਨਹY. ਬਹuਤ ਸਾਰ, ਮFਕ, ਵੀ ਖu"ਝ, ਜ8ਦ, ਹਨ, ਜ, ਉਹਨ8 G ਪ6ਰੀ ਤਰP8 ਦ,ਿਖਆ ਜ8ਦਾ ਹD.

ਿਗਆਨ ਉਹ ਹD ਜH ਅਸY ਚ"ਗੀ ਤਰP8 ਜਾਣਦ, ਹ8. ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸ"ਚਾਰ ਹD ਹਰ,ਕ ਿਗਆਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਿਵ3ਚ, ਇ3ਕ ਭ,ਜਣ ਵਾਲਾ ਅਤ,
ਇ3ਕ Cਾਪਤ ਕਰਤਾ ਹu"ਦਾ ਹD. ਭ,ਜਣ ਵਾਲ, ਆਮ ਬਣਾਉਂਦ, ਹਨ, ਜH ਿਨ3ਜੀ ਹD, ਸ6ਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹD, ਸ"ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ G ਸਪ3ਸ਼ਟ ਅਤ,
ਗ"ਦੀਆਂ ਫਾਰਮ ਦ, ਰ6ਪ ਿਵ3ਚ Z,ਣੀਬ3ਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹD. ਸਪ3ਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ G ਿਵਸਿ[ਤ ਰ6ਪ ਿਵ3ਚ ਿਵਿਖਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹD, ਜਦR
ਿਕ ਗu"ਝਲਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸ"ਗਤ ਹD ਅਤ, ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅਸuਰ3ਿਖਅਤ ਹD. ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਿਕ ਡ,ਟਾ ਿਸਰਫ ਅਸ਼u3ਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹD ਨਾ ਿਕ
ਆਪਣ, ਆਪ ਿਵਚ ਿਗਆਨ.

ਡ,ਟਾ G ਕ3ਚ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜR ਜਾਿਣਆ ਜ8ਦਾ ਹD ਅਤ, ਨਾ ਿਕ ਆਪਣ, ਆਪ ਿਵਚ ਿਗਆਨ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਤR ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਨuਸਰਨ ਇਹ ਹD:
ਡਾਟਾ ਤR ਸ6ਚਨਾ ਤਕ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤR ਫDਕਲਟੀ ਤਕ, ਅਤ, ਆਖਰਕਾਰ, ਫDਕਸਿਟਟੀ ਤR ਿਗਆਨ ਤਕ. ਡ,ਟਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਣ ਜ8ਦਾ ਹD, ਜਦR ਇਹ
ਤuਹਾਡੀ ਫDਸਲਾ ਸਮ3ਿਸਆ ਨਾਲ ਸ"ਬ"ਧਤ ਹu"ਦਾ ਹD. ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਲ ਬਣਦੀ ਹD, ਜਦR ਡ,ਟਾ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹD. ਤ3ਥ ਉਹ ਹਨ ਜH
ਡਾਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦ, ਹਨ. ਪਰ ਿਨਰਣਾਇਕ ਯ"ਤਰ (ਅਰਥਾਤ, ਲਾਗ6 ਕੀਤ,) ਿਗਆਨ G ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦ, ਕuਝ ਅ"ਿਸ਼ਕ ਅ"ਕਿੜਆਂ ਦ, ਨਾਲ ਇਕ3ਠਾ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹD.

ਫDਕਟਰ ਿਗਆਨ ਬਣ ਜ8ਦਾ ਹD, ਜਦR ਇਹ ਿਕਸ, ਫDਸਲ, ਦੀ Cਿਕਿਰਆ ਦ, ਸਫਲਤਾਪ6ਰਵਕ ਪ6ਰਾ ਹHਣ ਿਵ3ਚ ਵਰਤੀ ਜ8ਦੀ ਹD. ਇ3ਕ ਵਾਰ ਜਦR
ਤuਹਾਡ, ਕHਲ ਬਹuਤ ਸਾਰ, ਤ3ਥ ਹਨ ਜH ਿਗਆਨ ਦ, ਰ6ਪ ਿਵ3ਚ ਜuੜ, ਹu"ਦ, ਹਨ, ਤ8 ਤuਹਾਡਾ ਮਨ ਇ3ਕ ਹੀ ਅਰਥ ਿਵਚ ਅਲFਹਮਾਨ ਹHਵ,ਗਾ ਿਕ
ਿਲਖਣ ਤR ਪਿਹਲ8 ਮਨu3ਖਜਾਤੀ ਮਨu3ਖਜਾਤੀ ਦੀ ਤuਲਨਾ ਿਲਖਣ ਨਾਲR ਬਹuਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹD. ਹ,ਠ ਿਲਖੀ ਤਸਵੀਰ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਦ, ਤਿਹਤ ਫDਸਲਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਟ,ਿਟਅਲ ਮਾਡਲ ਦ, ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਚ ਅ"ਿਕਤ ਅ"ਕਿੜਆਂ ਦ, ਆਧਾਰ ‘ਤ, ਅ"ਿਕਤ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ CਿKਆ G ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹD.
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ਉਪਰHਕਤ ਅ"ਕੜ, ਇਸ ਤ3ਥ G ਦਰਸਾਉਂਦ, ਹਨ ਿਕ ਿਜਵ] ਇਕ ਅ"ਕੜਾ ਮਾਡਲ ਵਧਦਾ ਹD, ਫDਸਲ, ਲDਣ ਦੀ ਸਮਰ3ਥਾ ਿਵਚ ਸuਧਾਰ ਦਾ ਪ3ਧਰ.
ਇਸ ਲਈ ਸਾG ਅ"ਕੜਾ ਿਵਿਗਆਨ ਦ, ਿਵਸ਼ਲ,ਸ਼ਣ ਦੀ ਲHੜ ਹD. ਿਵਵਸਾਇਕ ਅ"ਕੜਾ ਿਵਸ਼ਲ,ਸ਼ਣ ਇ3ਕ ਯHਜਨਾਬ3ਧ ਸਬ6ਤ ਆਧਾਰ ਤ, ਿਗਆਨ
ਰ3ਖਣ ਦੀ ਲHੜ ਤR ਪDਦਾ ਹHਇਆ. ਇਸ ਲਈ ਸ"ਭਾਵਨਾ ਦ, ਿਨਯਮ8, ਡDਟਾ ਿਵਸ਼,ਸ਼ਤਾਵ8 ਅਤ, ਸਬ"ਧ8 ਦ, ਉਪਾਅ ਦਾ ਿਵਕਾਸ, ਅਤ, ਇਸ ਤਰP8 ਦ,
ਹHਰ ਿਵਸ਼ਲ,ਸ਼ਣ8 ਦੀ ਲHੜ ਸੀ.

ਅ"ਕੜਾ ਸ"ਕਲਪ ਇਹ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਹD ਿਕ ਕੀ ਕHਈ ਵੀ ਸ"ਿਖਆਤਮਕ ਮਹ3ਤਤਾ G ਜHਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹD ਜH ਿਕ ਅਦਾਇਗੀ ਦ,
ਸਰHਤ ਦ, ਤFਰ ਤ, ਿਕਸ, ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਰਵਰਤਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਭ3ਤ, ਦ, ਨਤੀਜ, ਵਜR ਕੀਤੀ ਜ8ਦੀ ਹD. ਬu3ਧੀਮਾਨ ਅਤ, ਮਹ3ਤਵਪ6ਰਣ ਿਵਸ਼ਾ-
ਵਸਤ6 ਉਹਨ8 ਦuਆਰਾ ਨਹY ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦ, ਜH ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵ3ਖ-ਵ3ਖ ਤਕਨੀਕ8 ਦ, ਉਦ,ਸ਼, ਸ਼ਰਤ8 ਅਤ, Cਭਾਗੀ ਸਮਝਦ, ਨਹY ਹਨ.

ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਵਾਤਾਵਰਣ G ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ3ਖਦ, ਹHਏ, ਇਹ ਸ"ਭਾਵਨਾ ਹD ਿਕ “ਚ"ਗ, ਫDਸਲ,” ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ “ਚ"ਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਦੀ
ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹD. ਿਗਆਨ Cਬ"ਧਨ ਦੀ Cਿਕਿਰਆ G ਉਸਾਰਨ ਦ, ਪ3ਧਰ ਦ, ਨਾਲ “ਚ"ਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਉਪਲਬਧ ਹD. ਉਪਰHਕਤ
ਅ"ਕੜ, ਇਸ ਤ3ਥ G ਸਪ3ਸ਼ਟ ਕਰਦ, ਹਨ ਿਕ ਿਜਵ] ਿਕ ਇ3ਕ ਅ"ਕੜਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਹੀਤਾ ਵਧਦੀ ਹD, ਫDਸਲ, ਲDਣ ਦੀ ਸਮਰ3ਥਾ ਿਵ3ਚ ਸuਧਾਰ ਦ,
ਪ3ਧਰ.

ਿਗਆਨ ਕHਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲDਣ ਤR ਵੀ ਵ3ਧ ਹD ਿਗਆਨ G ਬu3ਧ ਦੀ ਲHੜ ਹD ਬu3ਧ ਸਾਡ, ਸਮ] ਅਤ, ਸਾਡ, ਿਗਆਨ G ਸਹੀ ਵਰਤR ਲਈ
ਰ3ਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹD. ਬu3ਧ ਉਮਰ ਅਤ, ਤਜਰਬ, ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹD. ਿਗਆਨ ਤuਹਾਡ, ਸਹੀ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯHਗ ਹD ਅਤ, ਇਸਦਾ ਮu3ਖ ਭਾਗ
ਇਹ ਹD ਿਕ ਤuਸY ਆਪਣ, ਿਗਆਨ ਦੀ ਹ3ਦ ਜਾਣਦ, ਹH. ਿਗਆਨ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹD ਿਕ ਿਨਰਣਾਇਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ6ਰਤ8 G ਪ6ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕuਝ
ਤਕਨੀਕ ਿਕਸ ਤਰP8 ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਿਵਜਡਮ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸ"ਿਖਆਤਮਕ ਸFਫਟਵ,ਅਰ ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹD ਜH ਿਕ ਤਕਨੀਕੀ
ਤFਰ ਤ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹHਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਹ,ਵ"ਦ ਹD. ਿਮਸਾਲ ਦ, ਤFਰ ਤ,, ਜਦR ਤR ਵDਬ ਨ, Cਿਸ3ਧ ਚ,ਤਨਾ ਿਵ3ਚ ਦਾਖਲ ਹHਏ, ਦ,ਖਣ ਵਾਲ, ਨ, ਨHਟ ਕੀਤਾ
ਹD ਿਕ ਇਹ ਤuਹਾਡੀ ਤFੜੀਆਂ ‘ਤ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਰ3ਖਦਾ ਹD ਪਰ ਿਗਆਨ ਤ3ਕ ਪਹu"ਚਣ ਤ3ਕ ਪਹu"ਚਦਾ ਹD.

ਲਗਭਗ ਹਰ ਪ,ਸ਼ਾਵਰ G ਇ3ਕ ਅ"ਕੜਾ ਟ6ਲਿਕਟ ਦੀ ਲHੜ ਹu"ਦੀ ਹD. ਅ"ਕਿੜਆਂ ਦ, ਹuਨਰ ਤuਹਾਡ, ਫDਸਲ, ਲDਣ ਦ, ਨਾਲ ਸ"ਬ"ਿਧਤ ਡਾਟਾ G
ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕ3ਠਾ ਕਰਨ, ਿਵਸ਼ਲ,ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤ, ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦ, ਯHਗ ਬਣਾਉਂਦ, ਹਨ. ਅ"ਕੜਾ ਸ"ਕਲਪ ਸਾG Cਸ"ਗ8 ਦੀ ਇ3ਕ
ਿਭ"ਨਤਾ ਿਵ3ਚ ਸਮ3ਿਸਆਵ8 G ਹ3ਲ ਕਰਨ ਦ, ਯHਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹD. ਸਟ,ਿਟਸਿਟਕਲ ਿਵਚਾਰ ਤuਹਾG ਆਪਣ, ਫ਼Dਸਿਲਆਂ ਿਵ3ਚ ਪਦਾਰਥ ਜHੜਨ ਦ,



ਿਭ"ਨਤਾ ਿਵ3ਚ ਸਮ3ਿਸਆਵ8 G ਹ3ਲ ਕਰਨ ਦ, ਯHਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹD. ਸਟ,ਿਟਸਿਟਕਲ ਿਵਚਾਰ ਤuਹਾG ਆਪਣ, ਫ਼Dਸਿਲਆਂ ਿਵ3ਚ ਪਦਾਰਥ ਜHੜਨ ਦ,
ਯHਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹD

ਕ"ਿਪਊਟਰ ਸਾਫਟਵ,ਅਰ, ਜਾਵਾਸਿKਪਟ ਐਪਿਲਟਸ, ਅ"ਕਿੜਆਂ ਦ, Cਦਰਸ਼ਨ ਐਪਿਲਟ, ਅਤ, ਔਨਲਾਈਨ ਕ"ਿਪਊਿਟ"ਗ ਦੀ ਮਾਡਲ-ਅਧਾਿਰਤ
ਸਟ,ਿਟਿਫਕਲ ਫDਸਲ, ਲDਣ ਵਾਲ, ਕHਰਸ8 ਿਵਚ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤ, ਿਸ3ਖਣ ਦ, ਿਵਚਾਰ8 ਦੀ Cਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਸਭ ਤR ਮਹ3ਤਵਪ6ਰਣ ਘਟਨਾਵ8 ਹਨ.
ਇਹ ਸਾਧਨ ਤuਹਾG ਸ"ਕਲਪ8 G ਸਮਝਣ ਅਤ, ਆਪਣ, ਲਈ ਆਪਣ, ਮਹ3ਤਵ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅ"ਕ8 ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ8 ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਸਹਾਇਕ ਹਨ.

ਅਸY ਬuਿਨਆਦੀ ਸ"ਕਲਪ8 ਅਤ, ਉਨP8 ਅ"ਕਿੜਆਂ ਦ, ਤਰੀਿਕਆਂ G ਲਾਗ6 ਕਰ8ਗ, ਜH ਤuਸY ਿਪਛਲ, ਅ"ਕਿੜਆਂ ਦ, ਕHਰਸ ਤR ਪਿਹਲ8 ਹੀ ਅਸਲ
ਸ"ਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮ3ਿਸਆਵ8 ਤ3ਕ ਿਸ3ਿਖਆ ਹD. ਇਹ ਕHਰਸ ਿਵਆਪਕ ਤFਰ ਤ, ਉਪਲਬਧ ਵਪਾਰਕ ਅ"ਕੜਾ ਕ"ਿਪਊਟਰ ਪDਕ,ਜ8 ਿਜਵ] ਐਸ ਏ ਐTਸ
ਅਤ, ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.ਐTਸ ਦੀ ਵਰਤR ਕਰਕ, ਅ"ਿਕਤ ਿਬਜ਼ਨਸ-ਡਾਟਾ ਿਵਸ਼ਲ,ਸ਼ਣ ਿਵਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰ6ਰਤ8 G ਪ6ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹD. ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤuਸY ਆਪਣ, ਆਪ G ਖu3ਲ, ਤFਰ ਤ, ਡ,ਟਾ ਅਤ, Cਿਕਿਰਆ Cਸਤਾਿਵਤ Cਸ਼ਨ8 ਬਾਰ, Cਸ਼ਨ ਪu3ਛ ਸਕHਗ,, ਅਤ,
ਤuਹਾਡ, ਆਪਣ, ਸ"ਤuਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਹਨ8 Cਸ਼ਨ8 ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤuਹਾਡ, ਕHਲ ਸਾਧਨ ਹHਣਗ,. ਇਸ ਅਨuਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਸਮ3ਿਸਆਵ8 ਕਾਰHਬਾਰ ਅਤ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਤR Cਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ8ਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਕHਰਸ ਦ, ਅ"ਤ ਤ3ਕ ਤuਸY ਿਕਸ, ਅ"ਕੜਾ ਿਵਸ਼ਲ,ਸ਼ਣ ਦ,
Cਦਰਸ਼ਨ ਦ, ਦFਰਾਨ ਅ"ਕੜ, ਸHਚਣ ਦ, ਯHਗ ਹHਵHਗ,.

ਅਿਧਆਪਨ / ਿਵਿਦਅਕ ਅ"ਕੜ, ਦ, ਦH ਆਮ ਿਵਚਾਰ ਹਨ: ਗਰ,ਟਰ ਅਤ, ਘ3ਟ ਅ"ਕੜ, ਗਰ,ਟਰ ਸਟDਿਟਸਿਟਕਸ ਸਭ ਤR ਪਿਹਲ8 ਹਰ ਸਕੀਮ ਜ8
ਿਰਪHਰਟ G, ਪਿਹਲੀ ਯHਜਨਾਬ"ਦੀ ਜ8 ਸ"ਿਗUਹ ਤR, ਡਾਟਾ ਤR ਿਸ3ਖਣ ਨਾਲ ਜuੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹD. ਘ3ਟ ਅ"ਕੜ, ਅ"ਕੜਾ ਕਾਰਜ-Cਣਾਲੀ ਦਾ ਿਹ3ਸਾ ਹD.
ਇਹ ਗਰ,ਟਰ ਸਟDਿਟਸਿਟਕਸ ਦਾ ਇ3ਕ ਕHਰਸ ਹD.

ਮ6ਲ ਰ6ਪ ਿਵਚ ਦH ਤਰP8 ਦ, “ਸਟDਿਟਕਸ” ਕHਰਸ ਹਨ. ਅਸਲ ਿਕਸਮ ਤuਹਾG ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹD ਿਕ ਿਕਵ] ਡਾਟਾ ਤR ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣਾ ਹD. ਇਹ ਕHਰਸ
ਿਵ3ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦ, ਸਾਰ, ਿਵਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹHਣਗ, ਅਤ, ਸਾਰ, ਡDਟਾ ਅਤ, ਸਚਾਈ ਲਈ ਡ6"ਘਾ ਸਨਮਾਨ ਸ8ਝਾ ਕਰਨਗ,. ਨਕਲੀ ਿਕਸਮ ਿਵਚ
ਅ"ਕਿੜਆਂ ਦ, ਫਾਰਮ6ਲ, ਿਵਚ ਨ"ਬਰ ਲਗਾਉਣ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਜ਼Hਰ ਖ਼ਾਸ ਤFਰ ਤ, ਅ"ਕਗਿਣਤ ਕਰਨ ‘ਤ, ਹD ਇਹਨ8 ਕHਰਸ8 ਦ, ਆਮ ਤFਰ ‘ਤ, ਡਾਟਾ
ਜ8 ਸਚਾਈ ਿਵਚ ਕHਈ ਰuਚੀ ਨਹY ਹu"ਦੀ, ਅਤ, ਸਮ3ਿਸਆਵ8 ਆਮ ਤFਰ’ ਤ, ਅ"ਕਗਣਕ ਅਿਭਆਸ ਹu"ਦੀਆਂ ਹਨ. ਜ, ਿਕਸ, Cਿਕਿਰਆ G ਸਹੀ
ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕuਝ ਅ"ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰ6ਰਤ ਪWਦੀ ਹD, ਤ8 ਉਹ ਤuਹਾG ਿਸਰਫ਼ “ਇਹ ਮ"ਨ ਲਵ,ਗਾ ਿਕ … … ਆਮ ਤFਰ ਤ, ਵ"ਿਡਆ
ਜ8ਦਾ ਹD” – ਇਸ ਨਾਲ ਕHਈ ਫਰਕ ਨਹY ਪWਦਾ ਿਕ ਇਹ ਸ"ਭਵ ਿਕਵ] ਹH ਸਕਦਾ ਹD. ਇ"ਝ ਲਗਦਾ ਹD ਿਕ ਤuਸY ਸਾਰ, ਬਾਅਦ ਵਾਲ, ਦ, ਇ3ਕ
ਓਵਰHਜ਼ ਤR ਪੀੜਤ ਹH. ਇਹ ਕHਰਸ ਤuਹਾਡ, ਿਵ3ਚ ਅ"ਕੜ, ਦੀ ਖuਸ਼ੀ G ਬਾਹਰ ਿਲਆਏਗਾ.

ਅ'ਕੜ* ਇ,ਕ ਿਵਿਗਆਨ ਹ3 ਜ4 ਤuਹਾ7 ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾਵ: ਦ* ਅਧੀਨ ਫ3ਸਲ* ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹ3 (ਕuਝ ਅ"ਕ8 ਅਤ,
ਮਾਪਣਯHਗ ਸਕ,ਲ8 ਦ, ਆਧਾਰ ਤ,). ਫDਸਲਾ ਲDਣ ਦੀ Cਿਕਿਰਆ ਡ,ਟਾ ਤ, ਅਧਾਰਤ ਹHਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹD ਨਾ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰਾਏ ‘ਤ, ਅਤ, ਨਾ ਹੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ’ ਤ,.

ਇਹ ਪਿਹਲ8 ਹੀ ਇਕ Cਵਾਿਨਤ ਤ3ਥ ਹD ਿਕ “ਸਟ,ਿਟਸਕਲ ਸHਚ ਇ3ਕ ਿਦਨ ਿਜ"ਨੀ ਲHੜ ਪਵ,ਗੀ, ਉਹ ਯHਗ ਕDਨ,ਡੀਅਨ ਨਾਗਿਰਕਤਾ G ਪੜPਨ
ਅਤ, ਿਲਖਣ ਦੀ ਸਮਰ3ਥਾ ਦ, ਰ6ਪ ਿਵ3ਚ”. ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਆਪ8 ਆਪਣ, ਸਮ] ਤR ਅ3ਗ, ਰਹੀਏ.

Cਿਸ,ਧ ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨਜ਼ ਅਤ* ਉਹਨ: ਦ* ਿਵਸ਼*ਸ਼ ਕਾਰਜ

ਦuਹਰਾਓ

ਐਪਲੀਕ,ਸ਼ਨ: n ਸuਤ"ਤਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼8 ਿਵ3ਚ ਿਬਲਕuਲ ਸਫਲਤਾਵ8 ਦੀ ਸ"ਭਾਵਨਾ Cਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹD, ਜਦR ਿਸ"ਗਲ ਟUਾਇਲ ਉTਤ, ਸਫ਼ਲ ਪੀ ਦੀ
ਸ"ਭਾਵਨਾ ਸਿਥਰ ਹu"ਦੀ ਹD ਅਕਸਰ ਕuਆਿਲਟੀ ਕ"ਟਰHਲ, ਭਰHਸ,ਯHਗਤਾ, ਸਰਵ,ਖਣ ਨਮ6ਨ,, ਅਤ, ਹHਰ ਉਦਯHਿਗਕ ਸਮ3ਿਸਆਵ8 ਿਵ3ਚ ਵਰਤ, ਜ8ਦ,
ਹਨ.

ਉਦਾਹਰਨ: 7 ਜ8 ਇਸ ਤR ਵ3ਧ “ਿਸਰ” ਦੀ ਸ"ਭਾਵਨਾ 10 ਿਵ3ਚR ਇ3ਕ ਚ"ਗ, ਿਸ3ਕ, ਦ, ਟDਸ,ਸ ਦ, ਕੀ ਹD?

ਿਟ3ਪਣੀਆਂ: ਕਦ,-ਕਦ, ਆਮ ਦuਆਰਾ ਜ8 ਪਸੀਸਨ ਵ"ਡ ਰਾਹY ਅਨuਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹD.

ਮਲਟੀ-ਐਂਡੀਅਲ

http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/Business-stat/otherapplets/Descriptive.htm
http://www.ruf.rice.edu/~lane/stat_sim/index.html
http://www.physics.csbsju.edu/stats/Index.html


ਐਪਲੀਕ,ਸ਼ਨ: ਇਵWਟ ਦ, ਿਬਲਕuਲ ਨਾਈ ਨਤੀਜ, ਦੀ ਸ"ਭਾਵਨਾ, i = 1, 2, …, k ਿਵ3ਚ ਸuਤ"ਤਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼8 ਦੀ ਸ"ਭਾਵਨਾ ਿਦ"ਦਾ ਹD ਜਦR ਿਕਸ,
ਇ3ਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਿਵ3ਚ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ"ਭਾਵਨਾ PI ਇ3ਕ ਸਥਾਈ ਹD. ਅਕਸਰ ਕuਆਿਲਟੀ ਕ"ਟਰHਲ ਅਤ, ਦ6ਜੀ ਉਦਯHਿਗਕ ਸਮ3ਿਸਆਵ8 ਿਵ3ਚ
ਵਰਤ, ਜ8ਦ, ਹਨ

ਉਦਾਹਰਨ: ਚਾਰ ਕ"ਪਨੀਆਂ ਹਰ ਿਤ"ਨ ਠ,ਿਕਆਂ ਲਈ ਬHਲੀ ਦ, ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਸਫਲਤਾ ਸ"ਭਾਵਨਾਵ8 ਦ, ਨਾਲ. ਸ"ਭਾਵਤ ਕੀ ਹD ਿਕ ਇਕ
ਕ"ਪਨੀ G ਸਾਰ, ਆਦ,ਸ਼ ਿਮਲ, ਹHਣਗ,?

ਿਟ3ਪਣੀਆਂ: 2 ਤR ਵ3ਧ ਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਦuਗਣੀ ਵ"ਡ ਦਾ ਸਧਾਰਣ ਹHਣਾ.

ਹਾਈਪਰਜ4ਮ3ਟਿਰਕ

ਐਪਲੀਕ,ਸ਼ਨ: ਐਨ ਯ6ਿਨਟ8 ਦੀ ਜਨਸ"ਿਖਆ ਤR ਐਨ ਯ6ਿਨਟ8 ਦ, ਇ3ਕ ਨਮ6ਨ, ਿਵਚ ਿਬਲਕuਲ ਸਹੀ ਚ"ਗ, ਯ6ਿਨਟ8 ਦੀ ਚHਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ"ਭਾਵਨਾ ਹD
ਜਦR ਜਨਸ"ਿਖਆ ਦ, ਘਟੀਆ ਯ6ਿਨਟ ਹu"ਦ, ਹਨ. ਗuਣਵ3ਤਾ ਿਨਯ"ਤਰਣ ਅਤ, ਸ"ਬ"ਿਧਤ ਐਪਲੀਕ,ਸ਼ਨ8 ਿਵ3ਚ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ

ਉਦਾਹਰਨ: 21 ਚ"ਗੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤ, ਚਾਰ ਨuਕਸ ਵਾਲ, ਬਹuਤ ਕuਝ ਿਦ3ਤ, ਗਏ. ਕੀ ਸ"ਭਾਵਨਾ ਹD ਿਕ ਪ"ਜ8 ਦਾ ਨਮ6ਨਾ ਇਕ ਤR ਵ3ਧ ਨuਕਸ
ਨਹY ਪDਦਾ ਕਰ,ਗਾ?

ਿਟ3ਪਣੀਆਂ: ਐਨ-ਡਬਲ ਦ, ਨਾਲ ਸਬ"ਿਧਤ ਬਹuਤ ਘ3ਟ ਹHਣ ਸਮ] ਦHਨH ਿਵਭਾਜਨ ਦuਆਰਾ ਅਨuਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹD.

ਿਜਉਮ3ਟਿਰਕ

ਐਪਲੀਕ,ਸ਼ਨ: ਪਿਹਲੀ ਸਫਲਤਾ Cਾਪਤ ਹHਣ ਤR ਪਿਹਲ8 ਿਬਲਕuਲ ਸਹੀ ਸਵਾਗਤੀ Cੀਿਖਆ ਦੀ ਜ਼ਰ6ਰਤ ਹD. ਗuਣਵ3ਤਾ ਿਨਯ"ਤਰਣ,
ਭਰHਸ,ਯHਗਤਾ ਅਤ, ਹHਰ ਉਦਯHਿਗਕ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵ3ਚ ਵਰਿਤਆ ਜ8ਦਾ ਹD.

ਉਦਾਹਰਨ: ਪਿਹਲੀ ਸਫਲਤਾ Cਾਪਤ ਹHਣ ਤR ਪਿਹਲ8 ਿਬਲਕuਲ ਪ"ਜ ਟDਸਟ8 ਦੀ ਫਾਇਿਰ"ਗ ਦੀ ਸ"ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ.

ਪਾਸਕਲ

ਐਪਲੀਕ,ਸ਼ਨ: ਸਟDਚ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤR ਪਿਹਲ8 ਐਕਸ ਐਕਸਟ,ਅਰਜ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਸ"ਭਾਵਤਤਾ Cਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹD.

ਉਦਾਹਰਨ: ਸ"ਭਾਵਤ ਕੀ ਹD ਿਕ 10 ਵY ਟUਾਇਲ ਿਵ3ਚ ਤੀਜੀ ਸਫਲਤਾ ਹu"ਦੀ ਹD?

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦ4-ਪ,ਖੀ

ਐਪਲੀਕ,ਸ਼ਨ: ਪuਆਇ"ਸ ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰP8 ਸ"ਭਾਵਨਾ Cਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹD ਜਦR ਇਵWਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਰ,ਟ ਤ, ਮFਜ6ਦ ਨਹY ਹu"ਦੀਆਂ ਅਤ,
ਰWਡਮ ਵ,ਰੀਏਬਲ ਜH ਿਕ ਇ3ਕ ਗਾਮਾ ਿਡਸਟUੀਸ਼ਨ ਿਦ"ਦਾ ਹD.

ਉਦਾਹਰਨ: ਦ"ਦ8 ਦ, ਮਰੀਜ਼8 ਦ, ਸਮ6ਹ ਲਈ ਖHਖਲੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਵ"ਡ

ਿਟ3ਪਣੀਆਂ: ਪਾਸਕਲ ਦੀ ਵ"ਡ ਦਾ ਸਧਾਰਣ ਹHਣਾ ਜਦR ਇਕ ਸ"ਿਖਆ ਪ6ਰਨ ਅ"ਕ ਨਹY ਹD. ਕਈ ਲ,ਖਕ ਪਾਕਾਲ ਅਤ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦHਨH
ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ8 ਿਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਨਹY ਕਰਦ,.

ਪ4ਸੀਨ

ਐਪਲੀਕ,ਸ਼ਨ: ਜ,ਕਰ ਿਕਸ, ਸ6ਰਤ ਿਵਚ ਸuਤ"ਤਰ ਤFਰ ‘ਤ, ਅਤ, ਸਥਾਈ ਰ,ਟ ਤ, ਹHਵ, ਤ8 ਿਕਸ, ਖ਼ਾਸ ਸਮ] ਦ, ਸਮ] ਿਬਲਕuਲ ਸਹੀ ਸuਤ"ਤਰ ਮFਜ6ਦਗੀ
ਦੀ ਸ"ਭਾਵਨਾ Cਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹD. ਲਗਾਤਾਰ ਖ,ਤਰ8 ਜ8 ਵFਲਯ6ਮਜ਼ ਉTਤ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵ8 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੀ ਪ,ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹD.
ਅਕਸਰ ਕuਆਿਲਟੀ ਕ"ਟਰHਲ, ਭਰHਸ,ਯHਗਤਾ, ਕਤਾਰ ਦ, ਿਸਧ8ਤ ਿਵ3ਚ ਵਰਤ, ਜ8ਦ, ਹਨ, ਅਤ, ਇਸ ਤਰ8 ਹੀ.

ਉਦਾਹਰਨ: ਸਾਮ3ਗਰੀ ਦ, ਇ3ਕ ਿਹ3ਸ,, ਗਾਹਕ8 ਦੀ ਆਮਦਨੀ, ਬੀਮਾ ਦਾਅਿਵਆਂ, ਅ"ਦਰ6ਨੀ ਟDਲੀਫHਨ ਕਾਲ8, ਅਲਫ਼ਾ ਕਣ8 G ਉਤਾਰਨ ਅਤ, ਇਸ
ਤਰP8 ਦ, ਕਈ ਨuਕਸ8 ਦੀ ਵ"ਡ ਦੀ Cਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ8ਦਾ ਹD.

ਿਟ3ਪਣੀਆਂ: ਬਾਰ"ਬਾਰ ਿਡਸਟUੀਿਬਊਸ਼ਨ G ਆਮ ਤFਰ ‘ਤ, ਵਰਿਤਆ ਜ8ਦਾ ਹD.



ਸਧਾਰਣ

ਐਪਲੀਕ,ਸ਼ਨ: ਅ"ਕੜ, ਦੀ ਇ3ਕ ਬuਿਨਆਦੀ ਵ"ਡ ਸWਟਰਲ ਿਲਮਟ ਿਥਊਰਮ ਤR ਕਈ CHਗਰਾਮ8 ਪDਦਾ ਹu"ਦੀਆਂ ਹਨ (ਐਨ ਓਵਰਸ਼ਰੀਆਂ ਦ, ਔਸਤਨ
ਔਸਤਨ ਆਮ ਵ"ਡ ਦ, ਪਹu"ਚ ਨਾਲ, ਿਬਨ8 ਿਕਸ, ਆਮ ਸ਼ਰਤ8 ਦ, ਮ6ਲ ਵ"ਡ ਦ, ਰ6ਪ). ਿਸ3ਟ, ਵਜR, ਬਹuਤ ਸਾਰ, ਲHਕ8 ਲਈ ਢuਕਵ8 ਮਾਡਲ, ਪਰ
ਸਾਰ, ਨਹY, ਭFਿਤਕ ਘਟਨਾਵ8.

ਉਦਾਹਰਨ: ਜੀਵਤ ਜੀਵ8, ਖuਫੀਆ ਟDਸਟ ਦ, ਅ"ਕ, ਉਤਪਾਦ ਦ, ਮਾਪ8, ਔਸਤਨ ਤਾਪਮਾਨ, ਅਤ, ਇਸ ਤਰP8 ਦ, ਉTਤ, ਭFਿਤਕ ਮਾਪਣ ਦਾ ਵ"ਡ.

ਿਟ3ਪਣੀਆਂ: ਅ"ਕੜਾ ਿਵਸ਼ਲ,ਸ਼ਣ ਦ, ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵਚ ਆਮ ਵ"ਡ ਦੀ ਸ"ਭਾਵਨਾ ਹD.

ਇ3ਕ ਅਖFਤੀ ਆਮ ਗFਿਸਨ ਦੀ ਵ"ਡ ਹ,ਠ ਿਲਖ, PDF ਹਨ:

A.exp [-B | x | n], ਿਜ3ਥ, A, B, n ਸਿਥਰ ਹਨ N = 1 ਅਤ, 2 ਲਈ Kਮਵਾਰ ਲਪਲ,ਸੀਅਨ ਅਤ, ਗਾਊਸ ਦੀ ਵ"ਡ ਹD. ਇਹ
ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ ਕuਝ ਿਚ3ਤਰ ਕHਿਡ"ਗ ਐਪਲੀਕ,ਸ਼ਨ ਦ, ਮਾੜ, ਤFਰ ਤ, ਵਧੀਆ ਡਾਟਾ ਹD.

ਸਲDਸ਼ ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ ਇਕ ਿਨਰ"ਤਰ ਇਕਸਾਰ ਰWਡਮ ਵ,ਰੀਏਬਲ ਦ, ਅਨuਪਾਤ ਦਾ ਵ"ਡ ਹD, ਹਿਚਸਨਨ ਟੀ., ਲਗਾਤਾਰ ਿਬਵ,ਰੀਏਟ
ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ, ਰ3ਮਸਬੀ ਿਵਿਗਆਨ ਦ,ਖH. Cਕਾਸ਼ਨ, 1990.

ਗਾਮਾ

ਐਪਲੀਕ,ਸ਼ਨ: ਇਕ ਪਾਸ, ਘu"ਮਦੀ ਚ3ਕਰ8 ਲਈ ਅ"ਕਿੜਆਂ ਦੀ ਇ3ਕ ਬuਿਨਆਦੀ ਵ"ਡ – ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ x ਸ਼u3ਧ ਤR ਵ3ਡ, ਜ8 ਬਰਾਬਰ ਿਬਲਕuਲ
ਸuਤ"ਤਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਸਮ] ਦੀ ਵ"ਡ ਦੀ ਲHੜ ਹu"ਦੀ ਹD, ਇਹ ਮ"ਿਨਆ ਜ8ਦਾ ਹD ਿਕ ਇਕ ਸਥਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਇਵWਟ8 ਹu"ਦੀਆਂ ਹਨ.
ਅਕਸਰ ਕਤਾਰ ਦੀ ਿਥਊਰੀ, ਭਰHਸ,ਯHਗਤਾ, ਅਤ, ਹHਰ ਉਦਯHਿਗਕ ਐਪਲੀਕ,ਸ਼ਨ8 ਿਵ3ਚ ਵਰਤ, ਜ8ਦ, ਹਨ.



ਉਦਾਹਰਨ: ਸਾਧਨ ਦ, ਮuੜ ਕDਲੀਬਰ,ਸ਼ਨ ਦ, ਿਵ3ਚ ਸਮ] ਦਾ ਿਵਤਰਣ ਜH ਿਕ k ਵਰਤਣ ਦ, ਬਾਅਦ ਮuੜ ਕDਲੀਬU,ਸ਼ਨ ਦੀ ਲHੜ ਹD; ਵਸਤ6 ਸ6ਚੀ ਦ,
ਿਵਚਕਾਰ ਦਾ ਸਮ8, ਿਵਰਾਮ ਦ, ਭਾਗ8 ਵਾਲ, ਿਸਸਟਮ ਲਈ ਅਸਫਲ ਹHਣ ਦਾ ਸਮ8.

ਿਟ3ਪਣੀਆਂ: ਇਰਲWਿਡਅਨ, ਘਾਤਕ, ਅਤ, ਚੀ-ਵਰਗ ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ ਿਵਸ਼,ਸ਼ ਕ,ਸ ਹਨ. ਿਡUਟੀਲ,ਟ ਬੀਟਾ ਿਡਸਟUੀਿਬਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇ3ਕ ਬਹu-
ਿਦਸ਼ਾਵੀ ਐਕਸਟDਨਸ਼ਨ ਹD.

ਆਈਡੀ ਯ6ਨੀਫਾਰਮ (0, 1) ਰWਡਮ ਦ, ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵ"ਡ? ਉਤਪਾਦ8 ਦ, ਨਾਲ ਬਹuਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮ3ਿਸਆਵ8 ਦੀ ਤਰP8, ਇਹ ਇ3ਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ
ਸਮ3ਿਸਆ ਬਣ ਜ8ਦੀ ਹD ਜਦR ਰਕਮ ਬਾਰ, ਕHਈ ਸਮ3ਿਸਆ ਹu"ਦੀ ਹD. ਜ, X ਇਕਸਾਰ ਹD (ਸ"ਕ,ਤ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਲਈ ਇਹ ਯ6 (0,1) ਬਣਾਓ), Y =
-log (X) ਐਕਸਪHਨWਸ਼ਲ ਰ6ਪ ਨਾਲ ਵ"ਿਡਆ ਜ8ਦਾ ਹD, ਇਸ ਲਈ ਐਕਸ 1, ਐਕਸ 2, … Xn ਦ, ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਲFਗ Y1 ਦਾ ਜHੜ ਹD , Y2,
… Yn ਿਜਸਦਾ ਗਾਮਾ ਹD (ਸਕ,ਲ ਚੀ-ਵਰਗ) ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਆਕਾਰ ਪDਰਾਮੀਟਰ n ਅਤ, ਸਕ,ਲ 1 ਨਾਲ ਗਾਮਾ ਘਣਤਾ
ਹD.

ਘਾਤਕ

ਐਪਲੀਕ,ਸ਼ਨ: ਇ3ਕ ਿਨਰ"ਤਰ ਦਰ ‘ਤ, ਹHਣ ਵਾਲ, ਸuਤ"ਤਰ ਘਟਨਾਵ8 ਿਵਚਕਾਰ ਸਮ] ਦੀ ਵ"ਡ G ਿਦ"ਦਾ ਹD. ਸਮਾਨ ਰ6ਪ ਿਵ3ਚ, ਜੀਵਨ ਦੀ
ਸ"ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵ"ਡ, ਿਨਰ"ਤਰ ਕ"ਡੀਸ਼ਨਲ ਅਸਫਲਤਾ (ਜ8 ਖ਼ਤਰਾ) ਦੀ ਦਰ ਮ"ਨਦੀ ਹD. ਿਸ3ਟ, ਵਜR, ਬਹuਤ ਸਾਰ, ਿਵ3ਚ ਲਾਗ6 ਹu"ਦ, ਹਨ, ਪਰ
ਸਾਰੀਆਂ ਭਰHਸ,ਯHਗਤਾ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨਹY ਹu"ਦੀਆਂ.

ਉਦਾਹਰਨ: ਇਕ ਕਾਊਂਟਰ ਤ, ਕਣ8 ਦ, ਆਉਣ ਦ, ਿਵਚਕਾਰ ਦਾ ਸਮ8 ਵ"ਡਣਾ. ਇਸ ਦ, ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕ"CFਿਲਕ ਗDਰ-ਰਵਾਇਤੀ Cਣਾਲੀਆਂ ਦੀ
ਿਜ਼"ਦਗੀ ਦੀ ਵ"ਡ, ਅਤ, ਕuਝ ਿਹ3ਿਸਆਂ ਦੀ ਵਰਤH ਦੀ ਿਜ਼"ਦਗੀ – ਖਾਸ ਤFਰ ਤ,, ਜਦR ਇਨP8 ਦੀ ਸ਼uਰ6ਆਤ ਿਵਚ ਿਲਖਣ ਦੀ Cਿਕਿਰਆ ਹu"ਦੀ ਹD, ਅਤ,
ਰHਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਤR ਪਿਹਲ8 ਿਵਅਰਥ ਤR ਪਿਹਲ8 ਦ, ਿਹ3ਸ, ਖ਼ਤਮ ਹH ਜ8ਦ, ਹਨ.

ਿਟ3ਪਣੀਆਂ: Weibull ਅਤ, gamma ਿਡਸਟUੀਿਬਊਸ਼ਨ ਦHਵ8 ਦਾ ਿਵਸ਼,ਸ਼ ਮਾਮਲਾ.

ਐਪਲੀਕ,ਸ਼ਨ: ਦHਹ8 ਪਾਿਸਆਂ ਦ, ਘ,ਰ, ਦ, ਅ"ਕਿੜਆਂ ਦੀ ਬuਿਨਆਦੀ ਵ"ਡ – ਉਦਾਹਰਣ ਵਜR x ਅਤ, o ਿਵਚ 1. ਕਈ ਖ,ਤਰ8 ਿਵਚ ਿਸਧ8ਤਕ
ਅਤ, Cਭਾਵੀ ਦHਵ] ਸਮ3ਿਸਆਵ8 ਲਈ ਉਪਯHਗੀ.

ਬੀਟਾ



ਉਦਾਹਰਨ: ਨਮ6ਨ, ਿਵਚ ਸਭ ਤR ਘ3ਟ ਅਤ, ਸਭ ਤR ਵ3ਧ ਮu3ਲ ਦ, ਿਵਚਕਾਰ ਸਿਥਤ ਆਬਾਦੀ ਦ, ਅਨuਪਾਤ ਦਾ ਵ"ਡ; ਇਕ ਿਨਰਮਾਣ Cਿਕਿਰਆ
ਿਵਚ ਰHਜ਼ਾਨਾ Cਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉਪਜ G ਵ"ਡਣਾ; ਕਾਰਜਪ6ਰਨ ਸਮਾਪਤੀ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.) ਲਈ ਬੀਤ, ਸਿਮਆ ਂਦਾ ਵਰਣਨ.

ਿਟ3ਪਣੀਆਂ: ਯ6ਨੀਫਾਰਮ, ਸ3ਜ, ਿਤਕHਣ ਅਤ, ਪHਰਬHਿਲਕ ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ ਿਵਸ਼,ਸ਼ ਕ,ਸ ਹਨ. ਬੀਟਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਾਮਾ, ਜੀ 1, ਜੀ 2
ਤR ਦH ਰਲਵ] ਮu3ਲ ਿਤਆਰ ਕਰH. ਅਨuਪਾਤ G1 / (g1 + g2) ਇ3ਕ ਬੀਟਾ ਿਵਤਰਨ ਵ8ਗ ਵ"ਿਡਆ ਜ8ਦਾ ਹD. ਬੀਟਾ ਿਡਸਟUੀਿਬਊਸ਼ਨ G ਵੀ
ਿਦ3ਤ, ਗਏ X1 (X1 + X2) ਦ, ਿਵਤਰਕ ਵਜR ਮ"ਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹD, ਜਦR X1 ਅਤ, X2 ਸuਤ"ਤਰ ਗਾਮਾ ਰWਡਮ ਵDਰੀਏਬਲ ਹਨ.

ਬੀਟਾ ਅਤ, ਸਧਾਰਣ ਿਡਸਟUੀਿਬਊਸ਼ਨ8 ਿਵਚਕਾਰ ਵੀ ਇ3ਕ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹD. ਰਵਾਇਤੀ ਗਣਨਾ ਇਹ ਹD ਿਕ ਪੀਏਆਰਟੀ ਬੀਟਾ G ਸਭ ਤR ਉTਚ, ਮu3ਲ
ਿਜਵ] ਿਕ ਸਭ ਤR ਨੀਵ8 ਅਤ, ਸਭ ਤR ਿਜਆਦਾ ਲਗਦਾ ਹD ਿਜਵ] ਿਕ ਮੀਟਰ, ਬਰਾਬਰ ਆਮ ਵ"ਡ ਦਾ (ਏ + 4 ਐਮ + ਬੀ) / 6 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹD
ਅਤ, ਮHਡ ਹD ਅਤ, (b – a) / 6

ਬੀਟਾ ਅਤ, ਐਫ ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ (ਜH ਿਕ ਮ,ਜ਼8 G ਲ3ਭਣਾ ਆਸਾਨ ਹD, ਇਸਦ, ਫਾਇਦ, ਨਾਲ) ਦ, ਸ"ਬ"ਧ ਲਈ ਜ,. ਲਾਉਰੀ ਸਨਲ (ਿਨਊ ਯਾਰਕ,
ਰWਡਮ ਹਾਊਸ, 1987) ਦuਆਰਾ ਸ਼Dਕਸ਼ਨ 4.2 ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵ,ਖH.

ਵਰਦੀ

ਐਪਲੀਕ,ਸ਼ਨ: ਸ"ਭਾਿਵਤਤਾ Cਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹD ਿਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਇ3ਕ ਿਵਸ਼,ਸ਼ ਅ"ਤਰਾਲ ਦ, ਅ"ਦਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹD ਜਦR ਉਸ ਅ"ਤਰਾਲ ਿਵ3ਚ ਵਾਪਰਦੀ
ਸ"ਭਾਵਨਾ ਅ"ਤਰਾਲ ਦੀ ਲ"ਬਾਈ ਦ, ਿਸ3ਧ, ਅਨuਪਾਤਕ ਹu"ਦੀ ਹD.

ਉਦਾਹਰਨ: ਬ,ਤਰਤੀਬ ਮu3ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਦਾ ਹD.

ਿਟ3ਪਣੀ: ਬੀਟਾ ਵ"ਡ ਦਾ ਿਵਸ਼,ਸ਼ ਮਾਮਲਾ.

N ਸuਤ"ਤਰ ਯ6ਨੀਫਾਰਮ (0,1) ਦ, ਰ,ਖਾ ਗਿਣਤ ਦਾ ਘਣਤਾ ਇਹ ਹD:

P(X=x) = n x(n-1) (Log[1/xn])(n-1) / (n-1)!.

zL = [UL-(1-U)L]/L is said to have Tukey’s symmetrical l-distribution.

ਲਾਗ-ਆਮ

ਐਪਲੀਕ,ਸ਼ਨ: ਰਲਵ] ਵ,ਰੀਏਬਲ ਦੀ Cਤੀਿਨਧਤਾ ਲਈ ਪਰਮਨਾਮਾ ਿਜਹਨ8ਦ, ਲFਗਿਰਦਮ ਆਮ ਵ"ਡ ਤR ਬਾਅਦ ਹu"ਦਾ ਹD. ਕਈ ਛHਟੀਆਂ ਗuਣ8
ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤR ਪDਦਾ ਹHਣ ਵਾਲੀ Cਿਕਿਰਆ ਲਈ ਮਾਡਲ ਅਨuਕ6ਲ ਹHਣ ਤ,, ਜਦR ਇ3ਕ ਿਚ"ਿਨPਤ ਵ,ਰੀਏਬਲ ਦਾ ਮu3ਲ ਪਿਹਲ8 ਦ,ਿਖਆ ਿਗਆ
ਮu3ਲ ਦਾ ਬ,ਤਰਤੀਬ ਅਨuਪਾਤ ਹu"ਦਾ ਹD.

ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਿਜ3ਥ, ਡਾਟਾ ਤਰਕ ਨਾਲ ਵ"ਿਡਆ ਜ8ਦਾ ਹD, ਿਜਓਮDਟਿਰਕ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਨਾਲR ਿਬਹਤਰ ਡਾਟਾ ਿਡਸਿKਪਟਰ ਦ, ਤFਰ ਤ,
ਕ"ਮ ਕਰਦਾ ਹD. ਵਧ,ਰ, ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਇ3ਕ ਅਸਧਾਰਨ ਵ"ਡ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹD, ਜH ਿਕ ਮ3ਧ ਦਾ ਹD, ਿਕਉਂਿਕ ਲHਗ ਰੀ-ਐਕਸCDਸ ਇ3ਕ
ਸਮਰ6ਪ ਵ"ਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦ, ਹਨ.



ਉਦਾਹਰਨ: ਇ3ਕ ਟu3ਟਣ ਦੀ Cਿਕਿਰਆ ਤR ਆਕਾਰ ਵ"ਡਣਾ; ਆਮਦਨ ਦ, ਆਕਾਰ, ਿਵਰਾਸਤੀ ਅਤ, ਬਕ ਜ਼ਮ8 ਜਮP8 ਕਰਨ ਲਈ; ਵ3ਖ-ਵ3ਖ
ਜੀਵ-ਜ"ਤ6ਆਂ ਦੀ ਵ"ਡ; ਕuਝ ਟU8ਿਸਸਟ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ8 ਦਾ ਜੀਵਨ ਵ"ਡ.

ਦH ਲFਗ-ਆਮ ਤFਰ ਤ, ਵ"ਡ, ਗਏ ਵ,ਰੀਏਬਲ ਦਾ ਅਨuਪਾਤ ਲਾਗ-ਆਮ ਹu"ਦਾ ਹD.

ਰ*ਲੀ

ਐਪਲੀਕ,ਸ਼ਨ: ਰ,ਿਡਅਲ ਅਸ਼u3ਧੀ ਵ"ਡਣ ਿਦ"ਦਾ ਹD ਜਦR ਦH ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਧuਰੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹu"ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ, ਆਮ ਤFਰ ਤ, ਬਰਾਬਰ
ਰ6ਪ8ਤਰ8 ਦ, ਨਾਲ ਜ਼ੀਰH ਦ, ਨਾਲ ਵ"ਡੀਆਂ ਹu"ਦੀਆਂ ਹਨ.

ਉਦਾਹਰਨ: ਬRਬ-ਦ,ਖਣ ਦੀਆਂ ਸਮ3ਿਸਆਵ8; ਜਦR ਇਕ ਰ,ਖਾਵY ਿਡਟDਕਟਰ ਵਰਿਤਆ ਜ8ਦਾ ਹD ਤ8 ਰFਲ, ਦੀ ਿਲਫਾਫਾ ਦ, ਿਵਪਰੀਤਤਾ.

ਿਟ3ਪਣੀਆਂ: ਵਾਈਬਲ ਵ"ਡ ਦਾ ਿਵਸ਼,ਸ਼ ਮਾਮਲਾ.

ਕਾਚੀ

ਐਪਲੀਕ,ਸ਼ਨ: ਦH ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਕੀਤੀ ਆਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਨuਪਾਤ ਵ"ਡਦਾ ਹD

ਉਦਾਹਰਨ: ਿਮਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੀਿਡ"ਗ ਦ, ਅਨuਪਾਤ ਦਾ ਿਵਤਰਣ; ਟDਨ (x) ਦੀ ਵ"ਡ ਜਦ x ਇਕਸਾਰ ਵ"ਿਡਆ ਜ8ਦਾ ਹD.

ਚੀ-ਵਰਗ

ਇਕ ਚੀ-ਵਰਗ ਿਡਸਟUੀਿਬਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸ"ਭਾਵੀ ਘਣਤਾ ਦੀ ਤuਲਣਾ ਅਸਮਮਤ ਵਕਰ ਲਾਈਨ ਦ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਸ, ਿਖ3ਚੀ ਜ8ਦੀ ਹD ਅਤ, ਲ"ਮੀ
ਸ3ਜੀ ਪ6ਛ ਨਾਲ ਲ"ਘ ਰਹੀ ਹD. ਵਕਰ ਦਾ ਰ6ਪ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਿਡਗਰੀਆਂ ਦ, ਮu3ਲ ਤ, ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹD.

ਐਪਲੀਕ,ਸ਼ਨ: ਚੀ-ਵਰਗ ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ ਦ, ਸਭਤR ਵ3ਡ, ਐਪਲੀਕ,ਸ਼ਨ ਹਨ:

ਐਸHਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਚੀ-ਵਰਗ ਟDਸਟ ਇ3ਕ (ਗDਰ-ਪDਰਾਮੀਟਰ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਮਾਤਰ ਡਾਟਾ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹD) ਸ"ਿਖਆਤਮਕ
ਮਹ3ਤਤਾ ਦਾ ਟDਸਟ ਬਰੀਟ,ਏਟ ਟDਬਲ,ਯਰ ਐਸHਸੀਏਸ਼ਨ ਦ, ਿਵਆਪਕ ਢ"ਗ ਨਾਲ ਵਰਤ, ਜ8ਦ, ਹਨ. ਆਮ ਤFਰ ਤ,, ਇਹ ਅਨuਮਾਨ ਇਹ ਹD
ਿਕ ਦH ਰਲਵ] ਨਮ6ਿਨਆਂ ਦ, ਅਧਾਰ ਤ, ਉਹਨ8 ਦ, ਿਵਵਹਾਰ ਦ, ਕuਝ ਗuਣ8 ਜ8 ਪਿਹਲ6ਆਂ ਿਵਚ ਦH ਵ3ਖ-ਵ3ਖ ਆਬਾਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵ3ਖਰ, ਹਨ



ਿਕ ਦH ਰਲਵ] ਨਮ6ਿਨਆਂ ਦ, ਅਧਾਰ ਤ, ਉਹਨ8 ਦ, ਿਵਵਹਾਰ ਦ, ਕuਝ ਗuਣ8 ਜ8 ਪਿਹਲ6ਆਂ ਿਵਚ ਦH ਵ3ਖ-ਵ3ਖ ਆਬਾਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵ3ਖਰ, ਹਨ
ਜ8 ਨਹY. ਇਸ ਟDਸਟ CੀਿKਆ G ਪੀਅਰਸਨ ਚੀ-ਵਰਗ ਟDਸਟ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ8ਦਾ ਹD.
ਚਾਈ ਵਰਗ ਦ, ਭਲਾਈ ਲਈ ਯHਗਤਾ ਟDਸਟ ਦੀ ਵਰਤR ਇਹ ਜ8ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ8ਦੀ ਹD ਿਕ ਕੀ ਇਕ ਨਜ਼ਰਬ"ਦੀ ਵ"ਡ ਿਕਸ, ਖਾਸ
ਵ"ਡ ਦ, ਅਨuਸਾਰ ਹD. ਿਫਟ ਟDਸਟ ਦੀ ਇਸ ਚ"ਿਗਆਈ ਦੀ ਗਣਨਾ ਿਵਸ਼,ਸ਼ ਿਡਸਟUੀਿਬਊਸ਼ਨ ਦ, ਆਧਾਰ ਤ, ਅਨuਮਾਨਤ ਡ,ਟਾ ਦ, ਨਾਲ ਦ,ਖ,
ਗਏ ਡ,ਟਾ ਦੀ ਤuਲਨਾ ਨਾਲ ਹD.

ਵਾਈਬPਲ

ਐਪਲੀਕ,ਸ਼ਨ: ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਦੀ ਦਰ ਦੀਆਂ ਵਕਰ8 ਦੀ ਿਵਸ਼ਾਲ ਿਵਿਭ"ਨਤਾ ਅਤ, ਖ3ਬ, ਪਾਸ, ਘu"ਮਦੀ ਵ"ਡ ਤR ਘ3ਟH ਘ3ਟ ਐਨ ਵDਲਯ6 ਲਈ ਅਿਤ-ਮu3ਲ
ਦਾ ਿਵਤਰਣ ਕਰਕ, ਆਮ ਵਾਰ-ਤR-ਅਸਫਲਤਾ ਵ"ਡ.

ਵਾਈਬ6ਲ ਦੀ ਵ"ਡ ਅਕਸਰ “ਫ,ਲP ਹHਣ ਤ3ਕ ਸਮ8” ਮਾਡਲ ਵਜR ਵਰਤੀ ਜ8ਦੀ ਹD. ਇਸ ਤਰੀਕ, ਨਾਲ, ਇਹ ਐਕਟ6ਅਿਰਅਲ ਸਾਇ"ਸ ਅਤ,
ਇ"ਜੀਨੀਅਿਰ"ਗ ਵਰਕ ਿਵ3ਚ ਲਾਗ6 ਕੀਤਾ ਜ8ਦਾ ਹD.

ਇਹ ਅਨuਪਾਤ ਿਵਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸ"ਬ"ਿਧਤ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇ3ਕ ਢuਕਵY ਵ"ਡ ਵੀ ਹD, ਿਜਵ] ਿਕ Cਮਾਣ6 CਤੀਿKਆ ਦ, Kਾਸ ਿਹ3ਸ, ਦੀ
ਊਰਜਾ ਜ8 ਮFਸਬਾਉਅਰ Cਭਾਵ ਿਵ3ਚ ਰ,ਡੀਏਸ਼ਨ ਦ, ਿਵਿਭ"ਨਤਾ ਦ, ਬਦਲਾਵ ਨਾਲ ਬਦਲਾਓ.

ਉਦਾਹਰਨ: ਕuਝ ਕDਪਸDਟਰ8, ਬਾਲ ਬ,ਅਿਰ"ਗਸ, ਰੀਲ,ਅ, ਅਤ, ਇਸ ਤਰP8 ਦ, ਲਈ ਲਾਈਫ ਿਡਵDਲਪਮWਟ.

ਿਟ3ਪਣੀਆਂ: ਰ,ਲ,ਅ ਅਤ, ਘਾਤਕ ਵ"ਡ ਿਵਸ਼,ਸ਼ ਮਾਮਲ, ਹਨ.

ਅਿਤ ਮu,ਲ

ਐਪਲੀਕ,ਸ਼ਨ: ਿਕਸ, “ਘਾੜਤ-ਿਕਸਮ” ਿਡਸਟUੀਿਬਊਸ਼ਨ, ਿਜਵ] ਿਕ ਆਮ, ਗਾਮਾ, ਜ8 ਘਾਤਕ ਤR ਚuਣੀਆਂ ਅਿਧਕਤਮ ਜ8 ਘ3ਟH ਘ3ਟ ਮu3ਲ8 ਦ,
ਵ"ਡਣ ਲਈ ਮਾਡਲ G ਸੀਿਮਤ ਕਰਨਾ.

ਉਦਾਹਰਨ: ਕuਝ ਸਮ3ਗਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ G ਤHੜਨ ਦਾ ਵ"ਡ, ਕDਪੀਸਟਰ ਬU,ਕਟਨ ਵHਲਟ,ਜ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼8 ਦuਆਰਾ ਗੜਬੜ ਦਾ ਵਕਿਫਆਂ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ, ਬDਕਟੀਰੀਆ ਖ਼ਤਮ ਹHਣ ਦ, ਸਮ]

t ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ

ਟੀ ਿਵਤਰਣ ਿਵਲੀਅਮ ਗHਸDTਟ ਦuਆਰਾ 1908 ਿਵ3ਚ ਖHਜ, ਗਏ ਸਨ ਜH ਗੀਨਸ ਬਰੀਅਿੰਗ ਕ"ਪਨੀ ਦuਆਰਾ ਿਨਯuਕਤ ਕDਿਮਸਟ ਅਤ,
ਅ"ਕੜਾਕਾਰ ਸਨ. ਉਸ ਨ, ਆਪਣ, ਆਪ G ਇ3ਕ ਸਟ6ਡWਟ ਅਜ, ਵੀ ਅ"ਕੜ, ਿਸ3ਖਣ ਬਾਰ, ਸHਿਚਆ, ਇਸ ਤਰP8 ਉਸ ਨ, ਆਪਣ, ਕਾਗਜ਼8 G
“ਿਵਿਦਆਰਥੀ” ਵਜR ਛ,ਵ8 ਨਾਮ ਿਦ3ਤਾ. ਜ8 ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਿਗ"ਨੀਜ਼ ਦuਆਰਾ “ਵਪਾਰਕ ਭ,ਦ” ਪਾਬ"ਦੀਆਂ ਦ, ਕਾਰਨ ਇ3ਕ ਉਪਨਾਮ ਵਰਤਦਾ ਸੀ.

ਨHਟ ਕਰH ਿਕ ਵ3ਖ ਵ3ਖ ਟੀ ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ ਹਨ, ਇਹ ਿਡਸਟUੀਿਬਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇ3ਕ Z,ਣੀ ਹD ਜਦR ਅਸY ਿਕਸ, ਖਾਸ ਟੀ ਵ"ਡ ਬਾਰ, ਗ3ਲ ਕਰਦ, ਹ8,
ਸਾG ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨੀ ਪWਦੀ ਹD. ਟੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦ, ਕਰਵ ਆਮ ਵ"ਡ ਵ8ਗ ਸਮਤਲ ਅਤ, ਘ"ਟੀ ਦ, ਆਕਾਰ ਦ, ਹu"ਦ, ਹਨ
ਅਤ, ਉਹਨ8 ਦਾ ਿਸਖਰ 0 ‘ਤ, ਹu"ਦਾ ਹD. ਪਰ, ਸCDਡ ਿਮਆਰੀ ਆਮ ਵ"ਡ ਦ, ਮuਕਾਬਲ, ਿਜ਼ਆਦਾ ਹD. ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਿਡਸਟUFਸਟ8 ਿਜ"ਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਹu"ਦਾ ਹD, ਆਮ ਘਣਤਾ ਦ, ਘਣਤਾ ਦ, ਨ,ੜ, ਹD.

ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਡਾਲਰ ਦ* ਮuਕਾਬਲ* ਿਕਉਂ ਖਰਚੀ ਜ:ਦੀ ਹ3?

ਇ3ਥ, ਇ3ਕ ਮਨHਿਵਿਗਆਨਕ ਜਵਾਬ ਹD ਇ3ਕ ਬਹuਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਡਾਟਾ CHਸDਿਸ"ਗ ਸਮਰ3ਥਾ ਦ, ਕਾਰਨ ਅਸY ਮਨu3ਖ8 G Z,ਣੀਬ3ਧਤਾ ਉTਤ, ਬਹuਤ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦ, ਹ8 (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, “ਕਾਲ, ਜ8 ਿਚ3ਟ,” ਦ, ਰ6ਪ ਿਵ3ਚ ਚੀਜ਼8 G ਦ,ਖਣ ਲਈ ਿਸਰਫ ਇ3ਕ ਬਾਈਨਰੀ ਕHਿਡ"ਗ ਸਕੀਮ ਦੀ
ਲHੜ ਹD, ਜH ਿਕ ਸਲ,ਟੀ ਦ, ਬਹuਤ ਸਾਰ, ਸ਼,ਡ ਦ,ਖਣ ਦ, ਉਲਟ ਹD). ਸਾਡੀ ਿਗਣਤੀ Cਣਾਲੀ ਦ, 100 ਵਰਗ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 100 ਪ,ਨ8,
200 ਪ,ਿਨਆਂ, 300 ਪ,ਨੀਜ਼) ਦੀ ਇ3ਕ Cਮu3ਖ Z,ਣੀ ਹD ਅਤ, ਇਨP8 ਸਮ6ਹ8 ਨਾਲ ਜuੜ, ਇ3ਕ Cਭਾਵਸ਼ਾਲੀ Cਤੀਕਰਮ ਹD – ਜ, ਤuਸY ਉਹਨ8 G
Cਾਪਤ ਕਰ ਰਹ, ਹH ਤ8 ਿਬਹਤਰ ਹD; ਜ, ਤuਸY ਉਨP8 G ਿਦ"ਦ, ਹH ਤ8 ਹHਰ ਵੀ ਬuਰਾ ਹD. ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤ, ਕੀਮਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ
ਸੀਿਮਤ ਡਾਟਾ CHਸDਿਸ"ਗ $ 2.99, $ 3.95, ਆਿਦ ਦ, ਫਾਇਦ, ਲD ਜ8ਦੀ ਹD. ਇਸ ਲਈ $ 2.99 ਿਵ3ਚ 200 ਪDTਨਸ ਗਰu3ਪ ਨਾਲ ਜuੜ,
Cਭਾਵਸ਼ਾਲੀ Cਤੀਿਕਿਰਆ ਹu"ਦੀ ਹD. ਦਰਅਸਲ, ਜ, ਤuਸY ਲHਕ8 G “ਿਕ"ਨ, ਨਾਲ ਇਕ3ਠ, ਹH” ਦਾ ਜਵਾਬ ਦ,ਣ ਲਈ ਕਿਹ"ਦ, ਹH, “271 ਅਤ, 283
ਬਨਾਮ” ਿਕ"ਨ, ਇ3ਕਠ, ਹHਏ ਹਨ “291 ਅਤ, 303 ਹਨ, ਤ8 ਪਿਹਲ8 ਦ, ਨਜ਼ਰੀਏ G ਦ,ਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹD (ਬਹuਤ ਸਾਰ, ਤਰੀਕ, ਹਨ ਜH ਿਸਰਫ
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ਬਨਾਮ” ਿਕ"ਨ, ਇ3ਕਠ, ਹHਏ ਹਨ “291 ਅਤ, 303 ਹਨ, ਤ8 ਪਿਹਲ8 ਦ, ਨਜ਼ਰੀਏ G ਦ,ਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹD (ਬਹuਤ ਸਾਰ, ਤਰੀਕ, ਹਨ ਜH ਿਸਰਫ
ਿਵਸ਼ਾਣ6 G ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਵਵਸਥਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਿਪਤ ਹਨ ਵ3ਡ, ਤR ਛHਟ,). ਇਸ, ਤਰP8, ਪ3ਖਪਾਤ, ਨFਕਰੀ ਦ, ਤਰ3ਕੀ, ਮuਕਾਬਲ, ਵਾਲੀਆਂ
ਖ,ਡ8 ਅਤ, ਹHਰ ਕਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਅਕਸਰ ਕu3ਝ ਘਟੀਆ ਵਸਤ6ਆਂ ਨਾਲ ਵ3ਡ, ਗuਣਾਤਮਕ ਮਤਭ,ਦ G ਜHੜਨ ਦੀ ਕHਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ, ਹਨ, ਿਜਵ] ਿਕ
ਓਲ"ਿਪਕ ਪਾਰਿਕ"ਗ ਸਿਮ੍ਰਥ ਿਵ3ਚ ਸHਨ, ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਮ3ਲਸਕ]ਟ ਤR ਕHਈ ਮDਟਲ ਤR ਿਭ"ਨ ਹH ਸਕਦੀ ਹD.

ਇਕ ਹHਰ C,ਰਣਾ: ਮਨHਿਵਿਗਆਨਕ $ 9.99 $ 10.00 ਤR ਿਬਹਤਰ ਿਦਖਾਈ ਦ, ਸਕਦਾ ਹD, ਪਰ ਇਸਦ, ਹHਰ ਵੀ ਬਹuਤ ਕਾਰਨ ਹਨ.
ਸਹਾਇਕ G ਤuਹਾG ਆਪਣ, ਦਸ ਡਾਲਰ ਤR ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਪWਦਾ ਹD, ਅਤ, ਉਸ G ਇਕ ਸWਟਾ Cਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ, ਕDਸ਼ ਰਿਜਸਟਰ
ਦuਆਰਾ ਵ,ਚਣ ਦੀ ਲHੜ ਹu"ਦੀ ਹD. ਇਸ ਨਾਲ ਿਕਤਾਬ8 ਿਵ3ਚR ਲ"ਘਣ ਲਈ ਸ"ਚਾਰ ਲਈ ਮਜਬ6ਰ ਕੀਤਾ ਜ8ਦਾ ਹD, ਤuਹਾG ਰਸੀਦ ਿਮਲਦੀ ਹD, ਅਤ,
ਸਹਾਇਕ ਿਸਰਫ਼ $ 10 ਹੀ ਨਹY ਪਾ ਸਕਦਾ. ਤuਹਾG ਯਾਦ ਹD, ਿਕਸ, ਖਾਸ ਤFਰ ਤ, ਅਸਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ G ਪDਸ, ਦੀ ਇ3ਕ ਪਾਕ,ਟ ਦ, ਨਾਲ ਕ"ਮ
ਿਵ3ਚ ਜਾਣ ਤR ਰHਕਣ ਲਈ ਕuਝ ਵੀ ਨਹY ਹD …

ਉਸ ਲਈ ਿਵਕਰੀ ਟDਕਸ ਹD ਜ8 ਤ8 ਕੀਮਤ (ਘ3ਟH ਘ3ਟ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ) ਲਈ, ਤuਹਾG ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਟDਕਸ ਵੀ ਦ,ਣਾ ਪਵ,ਗਾ. ਤ8 ਜH ਨਕਦ
ਰਿਜਸਟਰ ਖHਲPਣ ਦੀ ਸਮ3ਿਸਆ ਹ3ਲ ਹH ਸਕ,. ਇਸ ਤR ਇਲਾਵਾ ਸuਰ3ਿਖਆ ਕDਮਰ,;)

ਿਵਸ਼,ਸ਼ ਕੀਮਤ8 ਦ, ਅ"ਕਿੜਆਂ ਤ, ਉਪਭHਗਤਾ ਦ, ਿਵਵਹਾਰ ਤ, ਮਾਰਕੀਿਟ"ਗ ਿਥਊਰੀ ਿਵ3ਚ ਕuਝ ਖHਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹD ਅਸਲ ਿਵ3ਚ, ਇਹ ਪuਰਾਣ,
ਅਨuਭਵ ਦ, ਆਧਾਰ ਤ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦ8 ਨਾਲ ਜuੜ, ਹHਏ ਹਨ ਯ6ਕ, ਿਵ3ਚ ਪDਟ,ਹFਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵ3ਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦ, ਹHਏ ਇ3ਕ ਨਾਜ਼uਕ
ਕ,ਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹD ਿਕ ਖਰੀਦਦਾਰ8 ਦੀ ਅਨuਮਾਨਤ ਮu3ਲ 59p, 79p, 99p, £ 1.29 ਅਤ, ਇਸ ਤਰP8 ਦ, ਵ3ਖH-ਵ3ਖਰ,
ਸਥਾਨ8 ‘ਤ, ਸਪ3ਸ਼ਟ ਿਡਗਦੀਆਂ ਸੀ. ਇ"ਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੀਮਤ ਪuਆਇ"ਟ ਦੀ ਮ"ਗ ਨਾਟਕੀ ਤFਰ ‘ਤ, ਸਮਾਨ ਗuਣਵ3ਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤ8 ਦ, ਲਈ
ਇਹ ਅਨuਮਾਿਨਤ ਅ"ਕ ਤR ਘ3ਟ ਹD. ਯ6ਕ, ਿਵ3ਚ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜR, ਵਾਈਨ ਦ, ਭਾਅ ਆਮ ਤFਰ ‘ਤ, ਮਹ3ਤਵਪ6ਰਨ ਕੀਮਤ ਦ, ਅ"ਕ’ ਤ, ਿਨਰਧਾਰਤ
ਕੀਤ, ਜ8ਦ, ਹਨ. ਵਾਈਨ ਿਰਟ,ਲਰ8 ਨ, ਇਹ ਵੀ ਪuਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹD ਿਕ ਵ3ਖ-ਵ3ਖ ਭਾਅ (ਇ3ਕ ਪDਨੀ ਜ8 ਇਸ ਤR ਵੀ ਵ3ਖਰੀ) ‘ਤ, ਿਵਕਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਨਾਟਕੀ ਢ"ਗ ਨਾਲ ਿਵਿਭ"ਨ ਿਵਕਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹu"ਦਾ ਹD.

ਦ6ਜੀਆਂ ਅਿਧਐਨ8 ਤR ਉਲਟ ਪਤਾ ਲ3ਗਦਾ ਹD ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਘ3ਟ ਕੀਮਤ ‘ਤ, ਿਵਕਰੀ ਵ,ਚਣ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਘਟ ਗਈ, ਗਾਹਕ8 ਨ, ਕੀਮਤ ਦ,
ਅਨuਸਾਰ ਗuਣਵ3ਤਾ ਦ, ਤFਰ’ ਹਾਲ8ਿਕ, ਇਹ ਪ6ਰੀ ਤਰP8 ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ6ਰੀ ਤਰP8 ਜ8ਿਚਆ ਨਹY ਜ8ਦਾ ਹD ਿਕ ਕੀਮਤ ਦੀ ਿਵਕਰੀ
ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ ਹD ਜ8 ਨਹY.

ਦ6ਜੀਆਂ ਹHਰ ਖHਜ8 ਨ, ਖਪਤਕਾਰ8 ਦ, ਮu3ਲ ਦ, ਮu3ਲ G ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਹD. ਇ3ਥ, ਮu3ਖ ਮu3ਦਾ ਇਹ ਹD ਿਕ ਇ3ਕ ਬਸ ਿਨਰਣਾਇਕ ਅ"ਤਰ
( JND) ਹD ਿਜਸ ਦ, ਹ,ਠ8 ਗਾਹਕ ਮਿਹ"ਗ, ਭਾਅ ‘ਤ, ਕ"ਮ ਨਹY ਕਰਨਗ,. ਇਸਦਾ Cਭਾਵੀ ਿਵਹਾਰ ਹD ਜਦR ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਦਰ8 ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤ,
ਇਸ ਤਰP8 ਦੀ. JND ਆਮ ਤFਰ ‘ਤ, 5% ਹu"ਦਾ ਹD ਅਤ, ਇਹ ਕਸਲਰ ਆਿਦ ਦ, ਲਈ ਮFਕ, Cਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹD. ਇ3ਕ CਯHਿਗਕ ਤਜਰਬ, ਦ, ਤFਰ
ਤ,, ਗਾਹਕ8 G 1, 2, .., 5, 6% ਨਾਲ ਵ3ਧ ਤR ਵ3ਧ ਅਜ਼ਮਾਓ ਅਤ, CਤੀਿKਆ ਦ,ਖH. 5% ਤਕ ਕHਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ Cਭਾਵ ਨਹY ਜਾਪਦਾ.

ਇਸ ਦ, ਉਲਟ, 5% ਤR ਘ3ਟ ਦੀ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਿਵ3ਚ ਕHਈ ਿਬ"ਦ6 ਨਹY ਹD ਿਕਉਂਿਕ ਗਾਹਕ ਤuਹਾਡ, ਦuਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਰਆਇਤ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਨਹY ਕਰ,ਗਾ. ਇਸ, ਤਰP8, ਕੀਮਤ ਮਿਹ"ਗਾਈ ਦ, ਸਮ], ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦਾ Cਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹD ਤ8 ਿਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕੀਮਤ ਵਾਧ, G
5% ਤR ਘ3ਟ ਰ3ਿਖਆ ਜਾਵ,, ਸ਼ਾਇਦ 8% ਵਾਧ, ਤR ਇਕ ਗuਣਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਸਾਲ 4% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵ,.
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Topics in Statistical Data Analysis – 2

ਸ"ਭਾਵੀ ਅਤ) ਅ"ਕੜ) ਦਾ ਇ.ਕ ਛ0ਟਾ ਇਿਤਹਾਸ

“ਅ"ਕੜ%” ਦਾ ਅਸਲੀ ਿਵਚਾਰ “ਸਟ%ਟ” ਬਾਰ% ਅਤ% ਇਸ ਬਾਰ% ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ5ਤਰ ਕਰਨਾ ਸੀ. ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਸ5ਧਾ ਮਤਲਬ ਿਕਸ% ਵੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਯ;ਨਾਨੀ
ਜ< ਲਾਤੀਨੀ ਮ;ਲ ਤ= ਨਹ? ਹu"ਦਾ ਹA, ਪਰ ਰਾਜ ਲਈ ਇਤਾਲਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤ= ਹA.

ਅ"ਕਿੜਆਂ ਦਾ ਜਨਮ 17 ਵ? ਸਦੀ ਦ% ਮ5ਧ ਿਵਚ ਹFਇਆ ਸੀ ਲ"ਡਨ ਦ% ਇਕ ਜ5ਦੀ ਜHਨ ਗJ%ਟ ਨ< ਦ% ਇਕ ਆਮ ਨ% ਸਥਾਨਕ ਪਾਦਰੀ ਕਲਰਕ ਦuਆਰਾ
ਜਾਰੀ ਕੀਤ% ਇ5ਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਚਰਚ ਦ% Mਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਾ ਸ਼uਰ; ਕਰ ਿਦ5ਤਾ ਿਜਸ ਿਵ5ਚ ਹਰ%ਕ ਪਾਦਰੀ ਿਵ5ਚ ਜਨਮ, ਿOਸਟਿਨ"ਗ ਅਤ%
ਮHਤ< ਦੀ ਸ;ਚੀ ਿਦ5ਤੀ ਗਈ. ਮHਤ ਦੀ ਇਹ ਬuਿਨਆਦੀ ਿਬ5ਲ ਵੀ ਮHਤ ਦ% ਕਾਰਨ< P ਸ;ਚੀਬ5ਧ ਕਰਦ% ਹਨ. ਗJuਰਤ ਜF ਇਕ ਦuਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਨ% ਸਾਡ%
ਡ%ਟਾ P ਵ%ਰਵ% ਭਰਨ ਵਾਲ% ਅ"ਕੜ% ਕਿਹ"ਦ% ਹ<, ਜF ਿਕ ਕuਦਰਤੀ ਅਤ% ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਨਜ਼ਰਅ"ਦਾਜ਼< ਦ% ਰ;ਪ ਿਵ5ਚ Mਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜF ਮHਤ ਦ%
ਿਬਲ< ਤ% ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ. ਇਸ ਤ= ਥFੜUੀ ਦ%ਰ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਰਾਇਲ ਸuਸਾਇਟੀ ਦ% ਮWਬਰ ਚuਣ% ਗਏ. ਇਸ ਲਈ, ਅ"ਕਿੜਆਂ P ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤ=
ਕuਝ ਸ"ਕਲਪ ਉਧਾਰ ਲAਣ% ਪWਦ% ਹਨ, ਿਜਵY ਿਕ “ਜਨਸ"ਿਖਆ” ਇਹ ਦਲੀਲ< ਿਦ5ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਿਕ ਿਕਉਂਿਕ ਅ"ਕੜ% ਆਮ ਤHਰ ਤ% ਮਨu5ਖੀ ਵਤੀਰ%
ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦ% ਹਨ, ਇਹ ਭHਿਤਕ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਸ਼u5ਧਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹ? ਕਰ ਸਕਦ%.

ਸ"ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਬਹuਤ ਲ"ਬਾ ਹA ਸ"ਭਾਵਤਤਾ P ਿOਆ ਤ= ਿਲਆ ਿਗਆ ਹA ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹA “ਪਤਾ ਕਰਨਾ” ਜF ਬਹuਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਪਹu"ਚਯFਗ ਜ< ਸਮਝਣ ਯFਗ ਨਹ? ਹA. ਸ਼ਬਦ “ਸਬ;ਤ” ਦੀ ਇਕF ਿਜਹੀ ਮ;ਲ ਹA ਜF ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲFੜ?ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮuਹ5ਈਆ ਕਰਦੀ ਹA ਿਕ
ਿਕਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਹA.

ਸFਲUਵ? ਸਦੀ ਦ% ਦHਰਾਨ ਸ"ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ"ਭਾਵਨਾ ਦ% ਮHਿਕਆਂ ਅਤ% ਜ;ਏ ਦੀਆਂ ਖ%ਡ< ਦ% ਅਿਧਐਨ ਤ= ਪAਦਾ ਹFਈ. ਸ"ਭਾਵੀ ਿਥਊਰੀ ਸਤਾਰ੍ਹਵ? ਸਦੀ
ਿਵ5ਚ ਬਲ%ਸ ਪਾਕਕਲ ਅਤ% ਿਪਯਰ% ਿਡ ਫਰਮAਟ ਦuਆਰਾ ਪੜU% ਗਏ ਗਿਣਤ ਦੀ ਇ5ਕ ਸ਼ਾਖਾ ਸੀ. ਵਰਤਮਾਨ ਿਵ5ਚ; 21 ਵ? ਸਦੀ ਿਵਚ, ਸ"ਭਾਿਵਕ
ਮਾਡਿਲ"ਗ P ਹਾਈਵ%ਅ Mਣਾਲੀ, ਟAਲੀਫFਨ ਆਦਾਨ-Mਦਾਨ ਜ< ਕ"ਿਪਊਟਰ Mਿਕਿਰਆ ਰਾਹ? ਟJAਿਫਕ ਦ% Mਵਾਹ P ਕ"ਟਰFਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ
ਜ<ਦਾ ਹA; ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜ< ਲFਕ< ਦੀ ਜAਨ%ਿਟਕ ਬਣਾਵਟ P ਲ5ਭF; ਗuਣਵ5ਤਾ ਕ"ਟਰFਲ; ਬੀਮਾ; ਿਨਵ%ਸ਼; ਅਤ% ਕਾਰFਬਾਰ ਅਤ% ਉਦਯFਗ ਦ% ਹFਰ ਖ%ਤਰ.

ਮਨu5ਖੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦ% ਨਵY ਅਤ% ਕਦ% ਵਧ ਰਹ% ਵ5ਖ ਵ5ਖ ਖ%ਤਰ ਅ"ਕੜ% ਵਰਤ ਰਹ% ਹਨ; ਹਾਲ<ਿਕ, ਇਹ ਲਗਦਾ ਹA ਿਕ ਇਹ ਖ%ਤਰ ਖuਦ ਜਨਤਾ
ਲਈ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਿਹ"ਦਾ ਹA. MFਫAਸਰ ਬJAਡਲੀ ਏਫਰFਨ ਨ% ਇਹ ਤ5ਥ ਸuਭਾਿਵਕ ਤHਰ ‘ਤ% ਦਰਸਾਏ ਹਨ:

20 ਵ? ਸਦੀ ਦੀ ਅ"ਕੜਾ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤ% ਕਾਰਜ-ਿਵਧੀ ਦ% ਦHਰਾਨ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਢ<ਚ% ਦਾ ਿਵਿਗਆਨਕ ਢ<ਚਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹA ਿਜਵY ਿਕ ਿਸ5ਿਖਆ,
ਖ%ਤੀਬਾੜੀ, ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ, ਬਾਇਓਲFਜੀ, ਅਤ% ਦਵਾਈਆਂ ਸਮ%ਤ ਦਰਅਸਲ ਖ%ਤਰ< ਅਤ% ਿਵਿਗਆਨ, ਿਜਵY ਿਕ ਖਗFਲ ਿਵਿਗਆਨ, ਭ;-ਿਵਿਗਆਨ
ਅਤ% ਭHਿਤਕ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵ5ਚ ਵਧ ਰਹੀ Mਭਾਵ ਨਾਲ. ਦ;ਜ% ਸ਼ਬਦ< ਿਵ5ਚ, ਅਸ? ਇ5ਕ ਛFਟ% ਅਸਪਸ਼ਟ ਖ%ਤਰ ਤ= ਵ5ਡ% ਅਸਪਸ਼ਟ ਖ%ਤਰ ਿਵ5ਚ ਵਧ
ਗਏ ਹ<.

ਹ0ਰ ਪੜ60:

ਡAਸਟਨ ਐਲ., ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ"ਿਬਲਿਬਲਟੀ ਇਨ ਦੀ ਬFਲFਨ, ਿM"ਸਟਨ ਯ;ਨੀਵਰਿਸਟੀ MAਸ, 1988.

ਿਕਤਾਬ ਦ5ਸਦੀ ਹA ਿਕ ਸ਼uਰ;ਆਤੀ ਿਗਆਨਵਾਦੀ ਿਚ"ਤਕ< P ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹ? ਕਰਨਾ ਪA ਸਕਦਾ. ਇ5ਕ ਯ"ਤਿਰਕ, ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਸ"ਸਾਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ.

ਿਗਿਲਜ਼ ਡੀ., ਿਫਲਾਸFਿਫ਼ਕਲ ਿਥਊਰੀਜ਼ ਆਫ Mਬਿਬਿਲਟੀ, ਰ;ਟAਲ%ਜ, 2000. ਕਾਸਿਟਡ ਕਲਾਸੀਕਲ, ਲਾਜ਼ੀਕਲ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਬਾਰ"ਬਾਰਤਾ, ਅਤ%
MFਪ%ਨAਸ਼ਨ ਿਵਊ.

ਹAਿਕ"ਗ ਆਈ., ਸ"ਪ5ਤੀ ਦੀ ਪAਦਾਵਾਰ, ਕAਮਿਬJਜ ਯ;ਿਨਵਰਿਸਟੀ MAਸ, ਲ"ਡਨ, 1 9 75. ਸ"ਭਾਵੀਤਾ, M%ਰਨਾ ਅਤ% ਅ"ਕੜਾ ਸ"ਕਲਪ ਬਾਰ% ਸ਼uਰ;ਆਤੀ
ਿਵਚਾਰ< ਦਾ ਇ5ਕ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਅਿਧਐਨ.

ਪੀਟਰ ਡਬਲਯ;., ਕਾਊਂਿਟ"ਗ ਫਾਰ ਸਮਿਥ"ਗ: ਸਟAਿਟਸਟੀਕਲ ਿM"ਸੀਪਲ ਐਂਡ ਹWਨ%ਿਟਜ਼ਮਜ਼, ਸਿM"ਗਰ, ਿਨਊ ਯਾਰਕ, 1987. ਇਹ ਇ5ਕ



ਪੀਟਰ ਡਬਲਯ;., ਕਾਊਂਿਟ"ਗ ਫਾਰ ਸਮਿਥ"ਗ: ਸਟAਿਟਸਟੀਕਲ ਿM"ਸੀਪਲ ਐਂਡ ਹWਨ%ਿਟਜ਼ਮਜ਼, ਸਿM"ਗਰ, ਿਨਊ ਯਾਰਕ, 1987. ਇਹ ਇ5ਕ
ਇਿਤਹਾਸਕ ਸ"ਦਰਭ ਿਵ5ਚ ਲਾਗ; ਕੀਤ% ਆਰਿਥਕ ਅਤ% ਸਮਾਿਜਕ ਅ"ਕੜ% ਦ% ਿਸਧ<ਤ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹA. Mਮu5ਖ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵ5ਚ ਜਨਮਤ ਦੀ ਪFਲ ਪFਲ,
ਸਨਅਤੀ ਗuਣਵ5ਤਾ ਿਨਯ"ਤਰਣ, ਕਾਰਕ ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ, ਬ%ਈਸਾਈਅਨ ਿਵਧੀਆਂ, MFਗਰਾਮ ਮuਲ<ਕਣ, ਗAਰ-ਪAਰਾਮੀਟਿਰਕ ਅਤ% ਮਜਬ;ਤ ਤਰੀਕ% ਅਤ%
ਖFਜੀ ਡਾਟਾ ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਪFਰਟਰ ਟੀ., ਦ ਰਾਇਜ਼ ਆਫ ਸਟAਿਟਸਟੀਕਲ ਿਥਿਕ"ਗ, 1820-1900, ਿM"ਸਟਨ ਯ;ਨੀਵਰਿਸਟੀ MAਸ, 1986. ਲ%ਖਕ ਦ5ਸਦਾ ਹA ਿਕ ਅ"ਕਿੜਆਂ
ਦੀ ਵਰਤ= ਅਨuਭਵੀ ਅਤ% ਅਨuਮਾਨਤ ਡ%ਟਾ< ਦ% ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਲਈ ਗਿਣਤ ਦ% ਸਾਧਨ ਵਜ= 20 ਵ? ਸਦੀ ਿਵਚ ਜਾਣੀ ਜ<ਦੀ ਹA. ਮAਡੀਕਲ Mਿਕਿਰਆਵ<
ਜ< ਕAਮੀਕਲ ਦੀ ਸuਰ5ਿਖਆ ਦੀ ਕਾਰਗuਜ਼ਾਰੀ ਦ% ਰ;ਪ ਿਵ5ਚ ਜਨਤਕ ਪਾਿਲਸੀ ਦuਆਰਾ ਿਨਰਿਮਤ ਇ5ਕ ਭਰFਸ%ਯFਗ ਆਧਾਰ ਤ% ਅਤ% ਉਦਯFਿਗਕ
ਕuਆਲਟੀ ਕ"ਟJFਲ ਦ% ਤHਰ ਤ% ਅਿਜਹ% ਉਪਯFਗ< ਲਈ ਕਾਰFਬਾਰ ਦuਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜ<ਦਾ ਹA, ਇਹ ਿਵਿਗਆਨ ਦ% ਉਤਪਾਦ< ਿਵ5ਚ Mਤ5ਖ ਹA ਜF
ਜਨਤਕ ਅਤ% ਿਨ5ਜੀ ਜੀਵਨ ਤ% Mਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹA. ਸਭ ਤ= ਵ5ਧ ਿਵਆਪਕ ਹA ਅ"ਕ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਵੀ ਬਹuਤ ਸਾਰ% ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਵਿਸ਼ਆਂ
ਿਵ5ਚ ਵ%ਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹA ਜF ਅਨuਭਵੀ ਨਤੀਿਜਆਂ ਤ= ਭਰFਸ%ਮ"ਦ ਨਤੀਜ% Mਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹA. ਗਿਣਤ ਦ% ਇਸ ਨਵY ਖ%ਤਰ ਿਵ5ਚ
ਐਪਲੀਕ%ਸ਼ਨ< ਦਾ ਇ5ਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਖ%ਤਰ ਪਾਇਆ ਿਗਆ.

ਸਿਟਗਲਰ ਐਸ., ਦ ਿਹਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟAਿਟਕਸ: ਦ ਮਾਜਮWਟਮWਟ ਆਫ਼ ਅਨਰਟੀਟੀਨ%ਟੀਯੀਜ 1900 ਤ= ਪਿਹਲ<, ਯ;.ਕ%. ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਗF MAਸ,
1990. ਇਹ ਲFਕ<, ਿਵਚਾਰ< ਅਤ% ਘਟਨਾਵ< P ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹA ਜF ਸ਼uਰ;ਆਤੀ ਅ"ਕਿੜਆਂ ਦ% ਜਨਮ ਅਤ% ਿਵਕਾਸ P ਅ"ਜ਼ਾਮ ਿਦ"ਦਾ ਹA.

ਟWਕਾਰਡ ਜ%., ਦ ਸਟ%ਿਟਿਸਅਲ ਪਾਇਨੀਅਰ, ਸਕAਨਮAਨ ਬu5ਕਸ, ਿਨਊ ਯਾਰਕ, 1984.

ਇਹ ਕ"ਮ ਉਨU< ਿbਣਮ;ਲ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਦੀ ਿਵਸਿbਤ ਜੀਵਨ ਅਤ% ਸਮ< Mਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹA ਿਜਨU< ਦਾ ਕ"ਮ ਆਧuਿਨਕ ਆਂਕਿੜਆਂ ਦ% ਆਕਾਰ P ਜਾਰੀ
ਰ5ਖਦਾ ਹA.

ਅ"ਕਿੜਆਂ ਦ) ਿਵਚਾਰ: ਦ) ਵ.ਖ ਵ.ਖ ਸਕ<ਲ

ਅ"ਕਿੜਆਂ ਿਵਚ ਕuਝ ਵ5ਖF ਵ5ਖਰ% ਿਵਚਾਰ ਰ5ਖਣ ਵਾਲ% ਸਕ;ਲ ਹਨ ਲFੜ ਅਨuਸਾਰ ਉਹਨ< P ਸਮY ਸਮY ਿਵ5ਚ ਪ%ਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ<ਦਾ ਹA.

ਇਕ ਨਵ? ਸਕ;ਲ ਆਫ ਿਥਉਟ ਦਾ ਜਨਮ Mਿਕਿਰਆ

ਿਕਸ% ਵੀ ਖ%ਤਰ ਿਵ5ਚ ਿਵਚਾਰ< ਦ% ਇ5ਕ ਨਵY ਸਕ;ਲ P ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ Mਿਕਿਰਆ ਨ% ਹਮ%ਸ਼ਾ ਇ5ਕ ਕuਦਰਤੀ ਮਾਰਗ ਿਲਆ ਹA. ਅ"ਕਿੜਆਂ ਿਵਚ
ਿਵਚਾਰ< ਦ% ਨਵY ਸਕ;ਲ< ਦਾ ਜਨਮ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਨਹ? ਹA. ਜਨਮ ਦੀ Mਿਕਿਰਆ ਹ%ਠ ਿਲਖ% ਅਨuਸਾਰ ਹA:

ਪਿਹਲ< ਤ= ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤ% ਗਏ ਸਕ;ਲ P ਿਦ5ਤ% ਜਾਣ ਤ= ਬਾਅਦ, ਇਕ Mਭਾਿਸ਼ਤ ਢ<ਚ% ਦ% ਅ"ਦਰ ਕ"ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹA.

ਇ5ਕ ਸ"ਕਟ Mਗਟ ਹu"ਦਾ ਹA, ਅਰਥਾਤ, ਫਰ%ਮਵਰਕ ਦ% ਕuਝ ਅਸ"ਗਤਤਾ ਆਪਣ% ਹੀ ਕਾPਨ< ਦ% ਨਤੀਜ% ਵਜ=.

ਜਵਾਬ ਿਵਹਾਰ:

ਸ"ਕਟ ਬਾਰ% ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰ"ਤਰਤਾ
ਮHਜ;ਦਾ ਢ<ਚ% ਦ% ਅ"ਦਰ ਸ"ਕਟ ਦੀ ਪ;ਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤ% ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕFਿਸ਼ਸ਼ ਕਰF.
ਕuਝ ਜਾਣ%-ਪਛਾਣ% ਿਵਿਗਆਨੀ P ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਵY ਸਕ;ਲ< ਿਵਚ ਸ਼ਰਧਾਲ;ਆਂ P ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ<ਦਾ ਹA.

ਅ"ਕੜਾ ਸ"ਕਲਪ ਿਵ5ਚ ਇ5ਕ ਸ"ਕਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ” ਬuਿਨਆਦੀ-ਮਜ਼ਬ;ਤ ” ਦੀਆਂ ਮ"ਗ< P ਅ5ਗ% ਵਧਾਉਂਦੀ ਹA ਸ"ਕਟ ਖਤਮ ਹFਣ ਤ= ਬਾਅਦ, ਚੀਜ਼<
ਵ5ਖਰੀਆਂ ਲ5ਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ% ਅ"ਕੜ% ਦ% ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ P “ਬuਿਨਆਦ ਦ% ਿਨਰਮਾਣ” ਿਵ5ਚ ਇ5ਕ ਕਦਮ ਦੀ ਇ5ਕ ਲੜੀ ਿਵ5ਚ ਪ%ਸ਼
ਕਰ ਸਕਦ% ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਅਸ? ਅ"ਕੜ% ਦ% ਇਿਤਹਾਸ P ਪੜU ਸਕਦ% ਹ<, ਿਜਵY ਇਕ ਿਪਰਾਿਮਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜF ਸਮY ਦ% ਨਾਲ ਫਰਮ ਅਧਾਰ ‘ਤ% ਲ%ਅਰ
ਦuਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਰਤ ਹA.

ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦ% ਹFਰ ਸਕ;ਲ< ਦੀ ਸ"ਭਾਵਨਾ ਅਤ% ਅ"ਕੜ% ਦ% ਮHਜ;ਦਾ ਿਸਧ<ਤ P ਵਧਾਉਣ ਅਤ% “ਨਰਮ” ਕਰਨ ਲਈ ਉਭਰ ਰਹ% ਹਨ. ਕuਝ “ਨਰਮ”
ਤਰੀਕ% ਨਾਲ ਫਜ਼ੀ ਸAਟ ਿਥਊਰੀ, ਸ"ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਿਥਊਰੀ, ਅਤ% ਡAਮਪਸਟਾਰ-ਸ਼ਫ%ਅਰ ਿਥਊਰੀ ਿਵਚ ਿਵਕਸਤ ਸ"ਕਲਪ< ਅਤ% ਤਕਨੀਕ< ਦਾ ਉਪਯFਗ
ਕੀਤਾ ਜ<ਦਾ ਹA.

ਹ%ਠ ਿਦ5ਖ ਿਚ5ਤਰ ਸFਚ ਦ% ਿਤ"ਨ ਵ5ਡ% ਸਕ;ਲ< P ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹA; ਅਰਥਾਤ, ਕਲਾਸੀਕਲ (ਲਾਪਲ%ਸ ਦੀ ਿਵਸ਼%ਸ਼ਤਾ), ਰੀਹਲ%ਿਟਵ ਫਰੀਕਵWਸੀ (ਿਫਸ਼ਰ ਦੀ



ਹ%ਠ ਿਦ5ਖ ਿਚ5ਤਰ ਸFਚ ਦ% ਿਤ"ਨ ਵ5ਡ% ਸਕ;ਲ< P ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹA; ਅਰਥਾਤ, ਕਲਾਸੀਕਲ (ਲਾਪਲ%ਸ ਦੀ ਿਵਸ਼%ਸ਼ਤਾ), ਰੀਹਲ%ਿਟਵ ਫਰੀਕਵWਸੀ (ਿਫਸ਼ਰ ਦੀ
ਿਵਸ਼%ਸ਼ਤਾ) ਅਤ% ਬਾਇਸ%ਨ (ਸ%ਵ%ਜ ਦਾ ਿਵਸ਼%ਸ਼ਤਾ). ਇਸ ਅ"ਕ ਿਵਚਲ% ਤੀਰ ਮ"ਨ% ਜ<ਦ% ਿਵਚਾਰ<, ਉਦ%ਸ਼<, ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਅਤ% ਿਵਸ਼ਾ-ਿਵਹਾਰ ਦ% ਸਕ;ਲ< ਦ%
ਮu5ਖ ਆਲFਚਨ< ਦੀ Mਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦ% ਹਨ. ਤuਸ? ਿਕਸ ਸਕ;ਲ ਿਵ5ਚ ਰਿਹ"ਦ% ਹF? ਇਸ ਅ"ਕ ਿਵਚ ਿਸ5ਟਾ ਪੜUF.

ਹ0ਰ ਪੜ60:

ਪਲAਟF, ਜAਨ ਵਾਨ, ਕAਨਿਬਡ ਮਾਡਰਨ ਸ"ਭਾਵਨਾ, ਕAਮਿਬJਜ ਯ;ਿਨਵਰਿਸਟੀ MAਸ, 1994. ਇਹ ਪuਸਤਕ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦ% ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤ; ਅਤ%
ਉਦ%ਸ਼ਵਾਦੀ ਸ"ਭਾਵੀ ਸਕ;ਲ< ਬਾਰ% ਇ5ਕ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਿdਸ਼ਟੀਕFਣ ਮuਹ5ਈਆ ਕਰਦਾ ਹA.

MAਸ ਐਸ., ਅਤ% ਜ%. ਤਨ;ੜ, ਿਵਿਗਆਨਕ< ਦੀ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟਤਾ ਅਤ% ਬਾਇਸੀਅਨ ਪਹu"ਚ, ਿਵਲ%, 2001. ਇਿਤਹਾਸ ਦ% ਮਹਾਨ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਦ% ਕ"ਮ



MAਸ ਐਸ., ਅਤ% ਜ%. ਤਨ;ੜ, ਿਵਿਗਆਨਕ< ਦੀ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟਤਾ ਅਤ% ਬਾਇਸੀਅਨ ਪਹu"ਚ, ਿਵਲ%, 2001. ਇਿਤਹਾਸ ਦ% ਮਹਾਨ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਦ% ਕ"ਮ
ਅਤ% ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਿਗਆਨ ਦ% ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਦੀ ਤuਲਨਾ ਕਰਕ% ਅਤ% ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਸ"ਬ"ਧੀ ਬਾਯੀਸੀਅਨ ਦ% ਿdਸ਼ਟੀਕFਣ ਦੀ ਤuਲਨਾ ਕਰਦ% ਹFਏ.

ਵ%ਸAਸਟਰਨ ਬੀ., Mਸ਼ਨ ਅਤ% ਬਾਏਿਸਸੀਨ, ਸਟ5ਡੀਜ਼ ਇਨ ਿਹਸਟਰੀ ਅਤ% ਿਫਲਾਸਫ਼ੀ ਆਫ਼ ਸਾਇ"ਸ, 30 (4), 687-697, 1999.

ਬਾਏਸਾਈਅਨ, ਫCੀਕDਨਿਟਸਟ, ਅਤ) ਕਲਾਸੀਕਲ ਢ"ਗ

ਕਲਾਸੀਕਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਮ5ਿਸਆ ਇਹ ਹA ਿਕ ਜF ਨਤੀਜਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹA ਉਹ ਿਨਰਪ5ਖਤਾ ਨਾਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹ? ਹu"ਦਾ. ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ
ਸਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਇਕ ਹFਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸ"ਪ;ਰਨ ਘਟਨਾ ਹA. ਇਕ ਖFਜਕਰਤਾ ਨਵY ਖFਜ% ਗJਿਹ ਦ% ਪu5ਛ ਸਕਦਾ ਹA, “ਨਵ? ਗJਿਹ ‘ਤ% ਜੀਵਨ ਿਕਵY
ਮHਜ;ਦ ਹA?’ ‘ ਜਦ= ਿਕ ਕFਈ ਹFਰ ਪu5ਛ ਸਕਦਾ ਹA ਿਕ “ਕਾਰਬਨ-ਅਧਾਿਰਤ ਜੀਵਨ ਇਸ ‘ਤ% ਿਕਸ ਤਰU< ਮHਜ;ਦ ਹA?’ ‘

ਬਰ;ਨF ਡੀ ਿਫਨਤ%ਟੀ, ਬਾਇਸ%ਸ ਦ% ਿਵਚਾਰ< ਤ% ਆਪਣ% ਦF-ਵਾਲੀਅਮ ਦ% ਗJ"ਥ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਿਵਚ ਸਪ5ਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹ"ਦਾ ਹA ਿਕ “ਸ"ਭਾਵੀ ਮHਜ਼;ਦਾ
ਨਹ? ਹਨ” ਇਸ ਦuਆਰਾ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹA ਿਕ ਸ"ਭਾਵਨਾਵ< ਿਸ5ਕ% ਜ< ਪਾਖ"ਡ ਿਵ5ਚ ਨਹ? ਹਨ; ਉਹ ਵਸਤ;ਆਂ, ਘਣਤਾ ਆਿਦ ਦੀ ਿਵਸ਼%ਸ਼ਤਾ ਨਹ?
ਹਨ.

 

ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ P ਨਿਜ5ਠਣ ਲਈ ਕuਝ ਬਾਇਸ%ਆਈਅਨ ਪਹu"ਚ ਨਾਲ ਸ"ਭਾਵੀ ਿਥਊਰੀ P ਸਮਝਣ ਯFਗ ਤਰਕ (ਐਂਟੀਗJ%ਿਟਵ ਲਾਜ਼ੀਕਲ,
ਅਨHਪਚਾਿਰਕ ਤਰਕ, ਅਤ% ਨਕਲੀ ਬuਰਾਈ ਸਮ%ਤ) ਇਸ ਨ% ਪਿਹਲ% ਿਸਧ<ਤ ਤ= ਅਨuਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗ5ਲ ਕੀਤੀ ਹA ਿਕ ਚੀਜ਼< ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰ%
ਤuਹਾਡ% ਿਵਸ਼ਵਾਸ< ਦਾ Mਤੀਿਨਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਢ"ਗ ਨਾਲ ਅਤ% ਉਹਨ< P ਸਬ;ਤ ਦ% ਰFਸ਼ਨੀ ਿਵ5ਚ ਅਪਡ%ਟ ਕਰਨਾ. ਸ"ਭਾਵਨਾ ਦ% ਿਨਯਮ
ਤਰਕ ਦ% ਿਨਯਮ ਦ% ਰ;ਪ ਿਵ5ਚ ਇ5ਕ ਹੀ ਸਿਥਤੀ ਹA. ਇਹ Bayesian ਪਹu"ਚ ਸਪ5ਸ਼ਟ ਰ;ਪ ਿਵ5ਚ “ਿਵਅਕਤੀਗਤ” ਹਨ ਭਾਵ ਉਹ ਤਰਕਹੀਣਤਾ
ਨਾਲ ਨਿਜ5ਠਦ% ਹਨ, ਜF ਇ5ਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਏਜ"ਟ P ਉਸ ਦ% ਿਵਚਾਰ< ਅਤ% ਅਨuਭਵ ਦ% ਮHਜ;ਦਾ Mਸਤਾਵ P ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹA. ਇਸ ਦ% ਉਲਟ, ਘ5ਟF
ਘ5ਟ ਕuਝ ਗAਰ-ਬਾਏਿਸਆਨ ਪਹu"ਚ ਸ"ਭਾਵਨਾਵ< P ਚੀਜ਼< (ਜ< ਹਾਲਾਤ) ਦ% “ਉਦ%ਸ਼” ਿਵਸ਼%ਸ਼ਤਾਵ< ਤ% ਿਵਚਾਰ ਕਰਦ% ਹਨ ਜF ਅਸਲ ਿਵ5ਚ ਬਾਹਰ ਹਨ
(ਡ%ਟਾ ਦੀ ਉਪਲ5ਬਧਤਾ).

ਆਮ ਤHਰ ਤ% ਉਸ% ਿਸ5ਟ% ਤ% ਪਹu"ਚਣ ਵਾਲ% ਇਕ ਬਾਇਓਸਾਈਅਨ ਅਤ% ਕਲਾਿਸਕਲ ਸਟ%ਿਟਸਿਟਸਨੀ, ਉਸ% ਅ"ਕ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਕਰਦ% ਹਨ. ਹਾਲ<ਿਕ,
ਬਾਇਿਸਆਨ ਆਪਣ% ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਿਵ5ਚ ਸ5ਚੀ ਅਿਨਸ਼ਚਤਤਾ P ਮਾਪਣ ਲਈ ਿਬਹਤਰ ਹA, ਖਾਸ ਕਰਕ% ਜਦ= ਮਹ5ਤਵਪ;ਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਹਲ<
ਉਪਲਬਧ ਹA. ਬਾਇਓਸਾਈਅਨ ਆਬਾਦੀ ਦ% ਮਾਪਦ"ਡ (ਸ"ਬਧਤ) P ਵ"ਡਣ ਦ% ਸ"ਭਾਵੀ ਵ"ਡ ਫ"ਕਸ਼ਨ (ਸਪuਰਦ) ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ ਜਦ= ਿਕ
ਅਕਸਰ ਨਹ? ਹu"ਦ%.

ਿਵਿਗਆਨੀ ਦ% ਨਜ਼ਰੀਏ ਤ=, Bayesian ਤਰਕ P ਰ5ਦ ਕਰਨ ਦ% ਚ"ਗ% ਆਧਾਰ ਹਨ. ਸਮ5ਿਸਆ ਇਹ ਹA ਿਕ Bayesian ਤਰਕ ਦਾ ਮ"ਤਵ
ਉਦ%ਸ਼ ਨਾਲ ਨਹ? ਹA, ਪਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸ"ਭਾਵਨਾਵ< ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹA ਿਕ Bayesian ਪਹu"ਚ ਨਾਲ ਿਕਸ% ਵੀ ਤਰਕ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤHਰ ਤ% ਜ<ਚ
ਨਹ? ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ – ਅਿਜਹਾ ਕFਈ ਚੀਜ਼ ਜF ਇਸP ਿਵਿਗਆਨ P ਿਵਅਰਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹA, ਿਜਵY ਿਕ ਗAਰ-ਨਕਲੀ MਯFਗ<

ਬਾਏਸਾਈਅਨ ਿdਸ਼ਟੀਕFਣ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ Mਿਕਿਰਆਵ< ਉeਤ% ਇ5ਕ ਸਹਾਇਕ ਹਲਕਾ ਵਹਾਉਂਦ% ਹਨ ਭਰFਸ% P ਸ"ਭਾਿਵਕ ਿਵਆਿਖਆ ਦ% ਅ"ਤਰਾਲ
ਦ%ਣ ਲਈ Bayesian ਫਰ%ਮਵਰਕ ਿਵ5ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰ;ਰਤ ਹu"ਦੀ ਹA, ਜF MAਕਿਟਸ਼ਨਰ ਅਕਸਰ ਉਹਨ< ਤ% ਪਾਉਣਾ ਚਾਹu"ਦ% ਹਨ. ਇਹ ਸਮਝ ਿਬ"ਦ;
ਵ5ਲ ਿਧਆਨ ਿਖ5ਚਣ ਿਵਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹu"ਦਾ ਹA ਿਕ ਇਕ ਹFਰ ਪuਰਾਣੀ ਵ"ਡ ਵ5ਖਰੀ ਅ"ਤਰਾਲ ਤ5ਕ ਲA ਜਾਵ%ਗੀ

ਇ5ਕ Bayesian ਡਾਟਾ ਤ% ਪuਰਾਣ% ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ ਦ% ਅਧਾਰ ਤ% ਧFਖਾ ਹF ਸਕਦਾ ਹA; ਇਕ ਫJੀਕWਟ%ਸਿਟਸਟ ਡ%ਟਾ ਤ% ਟAਸਟ ਕਰਨ ਲਈ
MੀਪਸWਟਸ P ਆਧਾਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹA. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਲੀਿਨਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼< ਿਵ5ਚ ਇ5ਕ MFਟFਕFਲ ਦੀ ਭ;ਿਮਕਾ ਇਹ ਹA ਿਕ ਇਹ ਡਾਟਾ
ਇਕ5ਤਰ ਕੀਤ% ਜਾਣ ਤ= ਪਿਹਲ< ਅਨuਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰ;ਰਤ ਅਨuਸਾਰ ਇਸ P ਵਾਪਰਨ ਤ= ਰFਕਣ ਲਈ ਹA. ਇਸ% ਤਰU<, ਇ5ਕ ਬਾਇਸਾਈਅਨ ਇ5ਕ
ਅਿਧਐਨ ਸ਼uਰ; ਕਰਨ ਤ= ਪਿਹਲ< ਪਬਿਲਕ MFਟFਕFਲ ਿਵ5ਚ ਪਿਹਲ< ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬ;ਰ ਹF ਸਕਦਾ ਹA. ਸਮ;ਿਹਕ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਿਧਐਨ
ਿਵਚ, ਫਰਕਵਰ"ਿਟਸਟ Mੀਪ%ਿਸਸਟ< ਦੀ ਤuਲਨਾ ਿਵਚ ਇਹ ਕuਝ ਹ5ਦ ਤਕ ਵਧ%ਰ% ਗu"ਝਲਦਾਰ ਹFਵ%ਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਿMਯ"ਧੀਆਂ P ਇਕਸuਰ ਹFਣ ਲਈ ਿਨ5ਜੀ
ਹFਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹA.

ਅਨuਕ;ਲਤਾ P ਮਾਪਣ ਲਈ Mਸਤਾਿਵਤ ਇ5ਕ ਢuਕਵ? ਮਾਤਰਾ; ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਚਾਨਕ ਇ5ਕ ਤਰਜੀਹ P ਸ"ਭਾਲਣ ਲਈ, ਸ"ਭਾਵੀ ਕ"ਮ ਆਪਣ%
ਆਪ ਹA.

ਜ% ਤuਸ? ਇ5ਕF ਿਜਹ% ਬ%ਤਰਤੀਬ% MਯFਗ< (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਸ5ਕਾ tosses) ਦੀ ਇ5ਕ ਲੜੀ ਕਰਦ% ਹF, ਅਸਲ ਸ"ਭਾਵਨਾ ਵ"ਡ ਜF ਤuਹਾਡ% ਦuਆਰਾ



ਜ% ਤuਸ? ਇ5ਕF ਿਜਹ% ਬ%ਤਰਤੀਬ% MਯFਗ< (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਸ5ਕਾ tosses) ਦੀ ਇ5ਕ ਲੜੀ ਕਰਦ% ਹF, ਅਸਲ ਸ"ਭਾਵਨਾ ਵ"ਡ ਜF ਤuਹਾਡ% ਦuਆਰਾ
ਨਤੀਜਾ ਦੀ ਸ"ਭਾਵਨਾ P ਵ5ਧ ਤ= ਵ5ਧ ਕਰਦੀ ਹA ਉਹ MਯFਗਤਾ ਦ% ਨਤੀਜ% ਅਨuਪਾਤ ਦ% ਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਅਨuਪਾਤਕ ਹA.

ਇਹ ਦ5ਸਣ ਦਾ ਿਸ5ਧਾ ਮਤਲਬ ਹA ਿਕ (ਸ"ਭਵ ਤHਰ ‘ਤ%) ਹਰ ਸ"ਭਾਿਵਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ (ਮਾਡਲ), ਭਾਵY ਿਕ ਡ%ਟਾ ਤ= Mਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵ% ਜ< ਨਾ,
ਅਨuਮਾਨਤ ਡ%ਟਾ ਦਾ ਅ"ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏ. ਜ% ਡਾਟਾ ਬਹuਤ ਹ5ਦ ਤ5ਕ (“ਅਸਾਧਾਰਣ”) ਿਕਸ% ਤਰੀਕ% ਨਾਲ ਹu"ਦਾ ਹA, ਤ< ਜF ਸ"ਭਾਵਨਾ ਮਾਡਲ ਦ% ਇ5ਕ
ਗਰੀਬ ਸਮ;ਹ ਵ5ਲ ਸ"ਕ%ਤ ਕਰਦੀ ਹA, ਇਹ ਜਲਦੀ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਮਾਜ ਦuਆਰਾ ਿਵਿਗਆਨਕ ਜ<ਚ ਦ% ਅਗਲ% ਦHਰ ਿਵ5ਚ ਚu5ਿਕਆ ਜਾਵ%ਗਾ. ਕFਈ
ਲ"ਬ% ਸਮY ਦੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਦੀ ਗਾਰ"ਟੀ ਨਹ? ਹA ਅਤ% ਨਾ ਹੀ ਿਨ5ਜੀ ਰਾਏ ਦੀ ਲFੜ ਹA

ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹA ਿਜਸ ਿਵਚ ਬਾਇਿਸਯਨ ਦਾ ਪਹu"ਚ ਫAਸਲ% ਲAਣ ਦੀ ਵ5ਲ ਜ<ਦਾ ਹA ਅਤ% ਿਫਕ"ਟੀਸਟ ਹਾਇਪAਿਸਿਸਸ ਟAਸਿਟ"ਗ ਪਹu"ਚ
ਿਵਿਗਆਨ ਦ% ਵ5ਲ ਹA. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਵਿਗਆਨਕ ਤHਰ ਤ% ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬ;ਤ ਨਹ? ਹF ਸਕਦਾ ਿਕ ਏਜ"ਟ ਐeਸ ਮਨu5ਖ< ਲਈ
ਨuਕਸਾਨਦ%ਹ ਹA, ਪਰ ਿਕਸ% P ਖ਼uਰਾਕ ਿਵ5ਚ ਇਸ ਤ= ਬਚਣ ਦਾ ਫAਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇ5ਕ ਜਾਇਜ਼ ਹF ਸਕਦਾ ਹA.

ਲਗਭਗ ਸਾਰ% ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵ5ਚ, ਇ5ਕ ਿਬ"ਦ; ਅ"ਦਾਜ਼ਾ ਇ5ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰWਡਮ ਵ%ਰੀਏਬਲ ਹu"ਦਾ ਹA. ਇਸ ਲਈ, ਸ"ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹA ਿਕ ਸ"ਭਾਵਨਾ ਕFਈ
ਖਾਸ ਿਬ"ਦ; ਅਨuਮਾਨ ਹA ਅਸਲ ਿਵ5ਚ ਜ਼ੀਰF ਹA ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹA ਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਿਵ5ਚ, ਅਸ? ਸ"ਭਾਵਨਾ ਦ% ਬਾਰ% ਕFਈ ਅਨuਮਾਨ ਨਹ?
ਲਗਾ ਸਕਦ% ਹ< ਭਾਵY ਸਾਡ% ਕFਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹFਵ%, ਅਸ? ਅਸਲ ਿਵ5ਚ ਸ"ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਇ5ਕ ਸੀਮਾ ‘ਤ% ਅ"ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦ% ਹ<.

ਇਸ ਲਈ, ਇ5ਕ ਿਦ5ਤ% ਆਬਾਦੀ ਦ% ਪAਰਾਮੀਟਰ ਦਾ ਅ"ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਿਵ5ਚ, ਇਹ ਜ਼ਰ;ਰੀ ਹA ਿਕ ਇ5ਕ ਅ"ਦਾਜ਼ਾ ਅ"ਦਾਜ਼ਾ ਅ"ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦ% ਕuਝ
ਸ"ਭਾਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵ%. ਿਵਆਪਕ MਵਾਨਯFਗ ਪਹu"ਚ ਇਹ ਹA ਿਕ ਇ5ਕ ਿਬ"ਦ; ਅ"ਦਾਜ਼ਾ ਅ"ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦ% ਕu5ਝ ਅ"ਤਰਾਲ ਨਾਲ ਹFਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹA ਿਜਸ ਿਵ5ਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹA ਿਕ ਇਹ ਅ"ਤਰਾਲ ਆਬਾਦੀ ਪAਰਾਮੀਟਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮu5ਲ ਹA. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਨਰਮਾਣ
ਉਦਯFਗ< ਿਵ5ਚ ਭਰFਸ%ਯFਗਤਾ ਭਰFਸਾ Mਣਾਲੀਆਂ ਉਤਪਾਦ-ਿਡਜਾਈਨ ਫAਸਲ% ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਟਾ-ਅਧਾਿਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ% ਆਧਾਿਰਤ ਹਨ

ਉਦ%ਸ਼ ਬਾਇਿਸਆਨ: ਸ"ਭਾਵਨਾ ਅਤ% ਤਰਕ ਦ% ਿਵਚਕਾਰ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਨAਕਸ਼ਨ ਹA: ਦFਵY ਸਾP ਦ5ਸਦ% ਹਨ ਿਕ ਸਾP ਤਰਕ ਿਕਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹA. ਪਰ ਅਸਲ ਿਵ5ਚ, ਇਹ ਦF ਧਾਰਨਾਵ< ਿਕਸ ਨਾਲ ਸਬ"ਧਤ ਹਨ? ਉਦ%ਸ਼ ਬਾਇਸ%ਨਸ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇ5ਕ ਜਵਾਬ ਪ%ਸ਼ ਕਰਦ% ਹਨ. ਬਾਇਸੀਆਂ
ਦ% ਉਦ%ਸ਼< ਅਨuਸਾਰ, ਸ"ਭਾਵਨਾ ਸਰਲਤਾਪ;ਰਨ ਤਰਕ P Mਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹA: ਿਵਧਾਿਨਕ ਤਰਕ ਸਾP ਦ5ਸਦਾ ਹA ਿਕ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇ5ਕ ਸਮ;ਹ ਿਦ5ਤਾ
ਿਗਆ ਹA, ਿਜਸਦ% ਿਸ5ਟ% ਵਜ= ਿਨਰਧਾਰਤ ਕuਝ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹਨ, ਜਦ= ਿਕ ਸ"ਭਾਵੀਤਾ ਸਾP ਦ5ਸਦੀ ਹA ਿਕ ਿਕਸ ਿਸ5ਟਾ P ਿਸ5ਟਾ ਕ5ਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹA,
ਅ"ਿਤਮ Mਿਤ5ਿਗਆ P ਪ;ਰ% ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ;ਰਤੀ ਿਦ5ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹA . ਉਦ%ਸ਼ Bayesians ਅਨuਸਾਰ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਿਨਰਪ5ਖਤਾ (ਅਰਥਾਤ
ਿਵਲ5ਖਣ ਤHਰ ਤ%) ਇ5ਕ ਿਡਗਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸ P ਇ5ਕ ਿਸ5ਟਾ ਤ% ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹA

ਹ0ਰ ਪੜ60:

ਬਰਨਾਡਡF ਜ%., ਅਤ% ਏ. ਸਿਮਥ, ਬਾਇਿਸਸ ਥੀਓਰੀ, ਿਵਲ%, 2000.

ਕ<ਗਨ ਪੀ., ਬਾਇਿਸਆਨ ਸਟ%ਿਟਸਕਲ ਮਾਡਿਲ"ਗ, ਿਵਲ%, 2001.

ਕFਰਫੀਡ ਡੀ., ਅਤ% ਜ%. ਿਵਲੀਅਮਸਨ, ਫਾਊਂਡ%ਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬ%ਏਿਸਆਿਨਜ਼ਮ, ਕਲ;ਵਰ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, 2001. ਇਸ ਿਵਚ ਤਰਕ, ਗਿਣਤ,
ਿਨਰਣਾਇਕ ਿਸਧ<ਤ ਅਤ% ਬਾਇਓਿਸਆਿਨਜ਼ ਦੀ ਆਲFਚਨਾਵ< ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਜ਼ਮੀਨੀ ਐਫ., ਅਪਰ%ਸ਼ਨਲ ਸਬਜ਼ੀਵAਸਿਟਕ ਸਟAਿਟਸਟੀਕਲ ਿਵਧੀਜ਼, ਿਵਲ%, 1996. ਸ"ਭਾਵੀਤਾ ਅਤ% ਅ"ਕਿੜਆਂ ਦ% ਮu5ਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦ% ਇਿਤਹਾਿਸਕ
ਅਤ% ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਿਪਛFਕੜ ਦੀ ਚ"ਗੀ ਚਰਚਾ ਦ% ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਾ-ਿਵਹਾਰਕ ਿਵਧੀ ਦ% ਇ5ਕ ਿਵਵਸਿਥਤ ਇਲਾਜ ਪ%ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹA.

MAਸ ਐeਸ, ਿਵਸ਼ਾ ਅਤ% ਉਦ%ਸ਼ ਬਾਇਸ ਿਗਆਨ ਸ"ਿਖਆ: ਿਸਧ<ਤ, ਮFਡਲ ਅਤ% ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਿਵਲ%, 2002.

ਿਜ਼ਮਰਮAਨ ਐਚ., ਫ਼ਜ਼ੀ ਸAeਟ ਿਥਊਰੀ, ਕਲ;ਵਰ ਅਕਾਦਿਮਕ Mਕਾਸ਼ਕ, 1991. ਸ"ਕ%ਤ ਹFਣ ਦੀ ਸ"ਭਾਵਨਾ (ਐeਲ. ਏ. ਜAਡਹ ਅਤ% ਉਸਦ% ਪAਰFਕਾਰ<
‘ਤ% ਆਧਾਿਰਤ) ਫਜ਼ੀ ਲHਿਕਕ ਨ% “ਸ"ਭਾਵਨਾ ਿਥਊਰੀ” ਅਤ% ਸ"ਭਾਵੀ ਿਥਊਰੀ ਿਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਪ%ਸ਼ ਕੀਤਾ.

ਅਫ਼ਵਾਹ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਿਵਚਾਰ ਅਤ) ਤ.ਥ

ਅ"ਕੜਾ ਿਵਿਗਆਨ ਇਹ ਹA ਿਕ ਉਹ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਦ% ਅਧੀਨ ਫAਸਲਾ ਲAਣ ਦਾ ਿਵਿਗਆਨ ਹA, ਜF ਿਕ ਅਫਵਾਹ<, ਿਨ5ਜੀ ਰਾਏ, ਅਤ% ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉeਤ%
ਨਹ? ਤ5ਥ< ‘ਤ% ਆਧਾਿਰਤ ਹFਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹA.

ਲFੜ ਦ% ਰ;ਪ ਿਵਚ ਮਨu5ਖੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸFਚ ਉਸ ਦ% ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਿਸ5ਝਣ ਲਈ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਹA. ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸFਚ ਿਜਸ P



ਲFੜ ਦ% ਰ;ਪ ਿਵਚ ਮਨu5ਖੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸFਚ ਉਸ ਦ% ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਿਸ5ਝਣ ਲਈ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਹA. ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸFਚ ਿਜਸ P
ਅਸ? ਤਰਕ ਕਿਹ"ਦ% ਹ< ਸ"ਸਾਰ P ਗਣਨਾਯFਗ, ਅਨuਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਯFਗ ਅਤ% ਲਾਭਦਾਇਕ ਉਦ%ਸ਼< ਲਈ ਹFਰ ਿਜ਼ਆਦਾ Mਬ"ਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹFਰ
ਤਰੀਕਾ ਹA. ਹਕੀਕਤ ਦ% ਮਾਡਲ ਦ% ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਚ, ਤ5ਥ< ਸ"ਬ"ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ P ਤਰਕ ਦ% ਰ;ਪ ਿਵਚ ਿਕਸ% ਵੀ ਤਰਕਸ"ਗਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸFਚ P ਸ਼uਰ;
ਕਰਨ ਦੀ ਲFੜ ਹA. ਪਰ, ਸਾP ਿਵਸ਼ਵਾਸ<, ਿਵਚਾਰ< ਜ< ਅਫਵਾਹ< ਨਾਲ ਤ5ਥ< P ਭਰਮ ਨਹ? ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਹ%ਠ ਿਦ5ਤੀ ਸਾਰਣੀ ਿਵਿਭ"ਨਤਾਵ< P
ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਿਵ5ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹA:

ਿਵਸ਼ਵਾਸ: P ਿਕਸ% ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਜ= ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ<ਦਾ ਹA. ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵ5ਚ, “ਮW” ਹਮ%ਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹ< ਅਤ% “ਤuਸ?” ਗਲਤ ਹ<. ਉਸ
ਿਵਅਕਤੀ P ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕuਝ ਵੀ ਨਹ? ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹA ਜF ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦ% ਹਨ ਿਕ ਗਲਤ ਹA.

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦ% ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ, ਹAਨਰੀ ਪFਇ"ਕਾਰ ਨ% ਿਕਹਾ, “ਸਭ ਕuਝ P ਸ਼5ਕ ਕਰF ਜ< ਸਭ ਕuਝ ਮ"ਨ ਲਓ: ਇਹ ਦFਵY ਬਰਾਬਰ ਸuਿਵਧਾਜਨਕ
ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ. ਜ< ਤ< ਅਸ? ਸFਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰ;ਰਤ ਨਾਲ ਵ"ਡਦ% ਹ<.” ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹ? ਜਾਣਨਾ ਿਕ ਇਹ ਤ5ਥ ਕੀ ਹA ਮਨu5ਖ ਇਸ
ਗ5ਲ ਤ% ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ= ਵ5ਧ ਅਕਲਮ"ਦ ਹA ਿਕ ਉਹਨ< P ਘ5ਟ ਸਮਝ ਿਕਉਂ ਆ ਿਰਹਾ ਹA. ਇਸ ਲਈ, ਤuਸ? ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦuਆਰਾ ਬ"ਦ
ਕੀਤ% ਹFਏ ਇ5ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦ% ਮuਕਾਬਲ% ਅਚ"ਭ% ਿਵ5ਚ ਇ5ਕ ਮਨ P ਖu5ਲਾ ਮ"ਨ ਸਕਦ% ਹF. ਮਨ ਦਾ ਸਭ ਤ= ਵ5ਡਾ ਭuਲ%ਖ% ਵਾਲਾ ਕ"ਮ ਿਕਸ% ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨਾ ਹA ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ P ਹFਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹA.

ਮਨu5ਖਜਾਤੀ ਦ% ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਅਸਿਥਰਤਾ ਵਾਲ% ਆਦਰਸ਼ਕ ਿdਸ਼ਟੀਕFਣ< ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਿਗਆ ਹA, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪu5ਛਿਗ5ਛ<, ਚਮਤਕਾਰੀ
ਿਸ਼ਕਾਰ<, ਿਨ"ਿਦਆਂ ਅਤ% ਿਦਮਾਗ-ਧFਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕ<. “ਪਿਵ5ਤਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ” ਿਸਰਫ ਧਰਮ ਦ% ਅ"ਦਰ ਹੀ ਨਹ?, ਸਗ= ਿਵਚਾਰ< ਦ% ਅ"ਦਰ ਵੀ ਹਨ
ਅਤ% ਿਵਿਗਆਨ P ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹA. ਬਹuਤ ਸਾਰ% ਿਵਿਗਆਨਕ< ਨ% “ਿਥਊਰੀ P ਬਚਾਉਣ” ਦੀ ਕFਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,
ਫਰਾਉਡੀਅਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇ5ਕ ਅਿਜਹ% ਿਚਿਕਤਸਕ ਦuਆਰਾ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦ%ਣਾ ਹA ਿਜ5ਥ% ਰFਗੀ ਇ5ਕ ਸ"ਵ%ਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨFਦਸ਼ਾ ਿਵ5ਚ ਹA ਅਤ%
ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹA ਿਕ ਜF ਵੀ ਕFਈ ਿਚਿਕਤਸਕ ਉਸ P ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹA ਅਤ% ਉਹ ਸਾਰ% ਕ%ਸ< ਿਵ5ਚ ਖuਦ P ਖuਦ ਿਜ਼"ਮ%ਵਾਰ ਠਿਹਰਾ ਿਰਹਾ ਹA.
ਸ਼ੀਤ ਯu5ਧ ਤ= ਇਹ ਬਹuਤ ਵ5ਡਾ ਲ5ਕੜ ਦਾ ਗਤੀ ਹA ਿਜ5ਥ% ਸFਚ< ਦੀ ਅਜ% ਵੀ Mਸ਼"ਸਾ ਨਹ? ਕੀਤੀ ਗਈ. ਕuਝ ਵੀ ਇ"ਨਾ ਪ5ਕ% ਤHਰ ਤ% ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ?
ਕੀਤਾ ਜ<ਦਾ ਿਕ ਸਭ ਤ= ਘ5ਟ ਜਾਿਣਆ ਜ<ਦਾ ਹA.

ਮਨu5ਖਤਾ ਦ% ਇਿਤਹਾਸ P ਵੀ ਛ5ਿਡਆ ਿਗਆ ਿਵਸ਼ਵਾਸ-ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹFਇਆ ਹA. ਹਾਲ<ਿਕ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ? ਹA ਿਕ ਉਹ
ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ P ਇਹ ਨਹ? ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ‘ਤ% ਚ5ਲ ਿਰਹਾ ਸੀ P ਮਾਡਲ ਦੀ ਖFਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤ% ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਉਪਯFਗਤਾ ਜ<
ਿਵਹਾਰਕ ਕੀਮਤ ਸੀ. ਮu5ਖ ਿਵਚਾਰ ਿਕਸ% ਵੀ ਗਲਤ ਮਾਡਲ ਦ% ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਮu5ਲ ਸਨ. ਇ5ਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਝ;ਠ ਇਹ ਜਰ;ਰੀ ਨਹ? ਿਕ ਿਕਸ%
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹFਵ%. ਸਵਾਲ ਇਹ ਹA ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ ਹ5ਦ ਤਕ ਜੀਵਨ P ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਹA, ਅਤ% ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਜੀਵਨ ਵਧਾਉਣਾ
ਹA?

ਿਵਚਾਰ: (ਜ< ਭਾਵਨਾਵ<) ਿਵਸ਼ਵਾਸ< ਨਾਲ= ਥFੜUੀ ਘ5ਟ ਅਿਤਅ"ਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹ"ਢਣਸਾਰ ਹਨ. ਇ5ਕ ਰਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹA ਿਕ ਇ5ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦ%
ਕuਝ ਖਾਸ ਿਵਚਾਰ ਹਨ ਜF ਉਹ ਸਹੀ ਸFਚਦ% ਹਨ. ਇਸ ਤ= ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਜਾਣਦ% ਹਨ ਿਕ ਦ;ਸਰ% ਆਪਣ% ਿਵਚਾਰ< ਦ% ਹ5ਕਦਾਰ ਹਨ. ਲFਕ ਦ;ਿਜਆਂ ਦੀ
ਰਾਏ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦ% ਹਨ ਅਤ% ਬਦਲ% ਿਵਚ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦ% ਹਨ. ਰਵ5ਈਏ P ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ, ਅਨuਭਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅ"ਦਾਜ਼ ਰਵ5ਈਏ ਅਤ%
ਧਾਰਨਾ ਦuਆਰਾ ਸਪ5ਸ਼ਟ ਤHਰ ਤ% Mਭਾਿਵਤ ਹu"ਦ% ਹਨ. ਹਾਲ<ਿਕ, ਉਹ ਰਾਏ ਜF ਚ"ਗੀ ਤਰU< ਜੜU ਹਨ ਉਹਨ< P ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹA ਅਤ% ਇ5ਕ
ਿਸਹਤਮ"ਦ ਰu5ਖ ਦੀ ਤਰU< ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹA. ਹਕੀਕਤ ਇਕF ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਹਦਾਇਤ ਵਾਲੀ ਸਮ5ਗਰੀ ਹA ਜF ਪ;ਰੀ ਤਰU< ਗAਰ-ਹ"ਕਾਰੀ ਤਰੀਕ% ਨਾਲ
ਪ%ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹA. ਹਰ ਿਕਸ% ਦੀ ਆਪਣੀ ਖuਦ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹA, ਪਰ ਿਕਸ% P ਉਸ ਦ% ਤ5ਥ< ਿਵ5ਚ ਗਲਤ ਹFਣ ਦਾ ਹ5ਕ ਨਹ? ਹA.

ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਆਮ ਤHਰ ਤ% ਇ5ਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਧਰਮ ਹA, ਿਜਸ ਿਵ5ਚ ਬਹuਮਤ ਦ% ਨਾਲ ਇਸਦ% ਨਬੀ ਇਸ ਤ= ਇਲਾਵਾ, ਮuਨਾਫ% ਦੀ ਇ5ਕ ਛFਟੀ ਿਜਹੀ
ਮAਮFਰੀ ਹu"ਦੀ ਹA ਅਤ% ਸਮY ਦ% ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸuਝਾਵ< Mਦਾਨ ਨਹ? ਕਰਦੀ.

ਅਫ਼ਵਾਹ: ਅਤ) ਗ.ਪ: ਦੀ ਸFਚ ਨਾਲ= ਵੀ ਕਮਜ਼Fਰ ਹA. ਹuਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹA ਿਕ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕHਣ ਕਰ%ਗਾ? ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਕਸ% ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰ%
ਅਫਵਾਹ< ਅਤ% ਗHਿਸਪ ਉਹ ਹਨ ਜਦ= ਤuਸ? ਕuਝ ਸuਣਦ% ਹF ਜF ਤuਹਾP ਪਸ"ਦ ਹA, ਿਕਸ% ਅਿਜਹ% ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰ% ਨਹ? ਿਜਸ P ਤuਸ? ਨਹ? ਕਰਦ%. ਇ5ਥ%
ਇ5ਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹA ਿਜਸ ਨਾਲ ਤuਸ? ਜਾਣ ਸਕਦ% ਹF: ਗਿਣਤ ਲਈ ਨFਬਲ ਪuਰਸਕਾਰ ਿਕਉਂ ਨਹ? ਹA? ਇਹ ਬਹuਤ ਸਾਰ% ਦੀ ਰਾਏ ਹA ਿਕ Alfred
ਨFਬਲ Mittag-Leffler, ਵਾਰ ‘ਤ% ਸਭ ਦਾ ਸਵੀਡਨੀ ਗਿਣਤ ਦ% ਨਾਲ ਇ5ਕ ਡFਰ% ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਫਿੜਆ ਹA. ਇਸ ਲਈ, ਨFਬਲ
P ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਜ%ਕਰ ਉਹ ਗਿਣਤ ਇਨਾਮ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ ਤ< ਸਭ ਤ= ਪਿਹਲ< ਇਹ ਐਮ-ਐਲ ਹFਵ%ਗਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਿਨਰ"ਤਰ ਚ5ਲਦੀ
ਰਿਹ"ਦੀ ਹA, ਭਾਵY ਕFਈ ਵੀ ਇਸ ਗ5ਲ P ਦuਹਰਾਉਂਦਾ ਹFਵ% ਿਕ ਨFਬਲ ਿਵਆਹ% ਹFਏ ਨਹ? ਸਨ.
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ਰਿਹ"ਦੀ ਹA, ਭਾਵY ਕFਈ ਵੀ ਇਸ ਗ5ਲ P ਦuਹਰਾਉਂਦਾ ਹFਵ% ਿਕ ਨFਬਲ ਿਵਆਹ% ਹFਏ ਨਹ? ਸਨ.

ਭਾਵਨਾ ਅਤ% ਰਣਨੀਤਕ ਸFਚ ਿਵਚ ਫਰਕ P ਸਮਝਣ ਲਈ, ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਹ%ਠ ਿਦ5ਤ% ਸਹੀ ਿਬਆਨ ‘ਤ% ਿਵਚਾਰ ਕਰF: ਉਹ ਜF ਆਪਣ% ਆਪ P ਸਭ
ਤ= ਖuਸ਼ ਹu"ਦਾ ਹA ਅਸਲ ਿਵ5ਚ ਹA; ਪਰ ਉਹ ਜF ਆਪਣ% ਆਪ P ਸ;ਝਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹA ਉਹ ਆਮ ਤHਰ ਤ% ਸਭ ਤ= ਵ5ਡਾ ਮ;ਰਖ ਹu"ਦਾ ਹA. ਬਹuਤ% ਲFਕ
ਆਪਣ% ਫAਸਲ% ਲAਣ ਿਵਚ ਤ5ਥ< ਬਾਰ% ਨਹ? ਪu5ਛਦ%. ਉਹ ਇ5ਕ ਦਰਜਨ ਤ5ਥ< ਦੀ ਬਜਾਏ ਇ5ਕ ਚ"ਗੀ, ਰ;ਹ-ਸ"ਤuਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ Mਾਪਤ ਕਰਨਗ%.
ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ? ਹA ਿਕ ਤuਹਾP ਕuਝ ਨਹ? ਮਿਹਸ;ਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹA. ਆਪਣ% ਜਜ਼ਬਾਤ< P ਵ%ਖF ਪਰ ਉਨU< ਨਾਲ ਸFਚF ਨਾ.

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ<, ਅਫਵਾਹ< ਅਤ% ਰਾਏ ਤ= ਵ5ਖਰ% ਹਨ. ਤ5ਥ ਫAਸਿਲਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ ਇ5ਕ ਤ5ਥ ਕuਝ ਅਿਜਹਾ ਹA ਜF ਸਹੀ ਹA ਅਤ% ਕFਈ ਸਬ;ਤ
ਅਤ% ਤਰਕਪ;ਰਣ ਦਲੀਲ< ਦ% ਆਧਾਰ ਤ% ਸ5ਚ ਸਾਬਤ ਹF ਸਕਦਾ ਹA. ਇ5ਕ ਤ5ਥ ਤuਹਾਡ% ਆਪਣ%, ਆਪਣ% ਦFਸਤ< ਅਤ% ਆਪਣ% ਦuਸ਼ਮਣ< P ਯਕੀਨ
ਿਦਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹA. ਤ5ਥ ਹਮ%ਸ਼ਾ ਬਦਲਦ% ਰਿਹ"ਦ% ਹਨ ਡAਟਾ ਜਾਣਕਾਰੀ Mਾਪਤ ਹu"ਦੀ ਹA ਜਦ= ਇਹ ਤuਹਾਡ% ਫ਼Aਸਲ% ਦੀ ਸਮ5ਿਸਆ
ਨਾਲ ਸ"ਬ"ਿਧਤ ਹu"ਦੀ ਹA. ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਲ ਬਣਦੀ ਹA ਜਦ= ਡ%ਟਾ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹA. ਇਕ ਸਮਝਦਾਰ ਫAਸਲ% ਦੀ Mਿਕਿਰਆ ਦ%
ਸਫਲਤਾਪ;ਰਵਕ ਪ;ਰਤੀ ਦ% ਸਮY ਇਸ P ਵਰਿਤਆ ਜ<ਦਾ ਹA. ਹਾਲ<ਿਕ, ਇ5ਕ ਤ5ਥ ਰਾਏ ਬਣ ਜ<ਦਾ ਹA ਜ% ਇਹ ਵ5ਖ ਵ5ਖ ਿਵਆਿਖਆਵ< ਲਈ
ਸਹਾਇਕ ਹA, ਭਾਵ ਵ5ਖਰ% ਿdਸ਼ਟੀਕFਣ. ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਜF ਕuਝ ਪਿਹਲ< ਹFਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲ ਹA, ਸ5ਚਾਈ ਨਹ? ਹA ਸਚ ਉਹ ਹA ਜF ਅਸ? ਸFਚਦ%
ਹ<, ਕੀ ਹFਇਆ (ਭਾਵ, ਇ5ਕ ਮਾਡਲ).

ਕਾਰFਬਾਰੀ ਅ"ਕੜ% ਤ5ਥ< ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਿਜਵY ਿਕ ਘਰ ਪ5ਥਰ ਦ% ਨਾਲ ਹA. ਪਰ ਤ5ਥ< ਦਾ ਸ"ਿਗJਹ ਮAਨ%ਜਰ ਦ% ਲਈ ਇ5ਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤ%
ਸਾਜ਼ਸ਼ ਿਵਿਗਆਨ ਨਹ? ਹA, ਿਕਉਂਿਕ ਪ5ਥਰ ਦ% ਢ%ਰ ਤ= ਇ5ਕ ਘਰ ਹu"ਦਾ ਹA.

ਿਵਿਗਆਨ ਅਤ% ਧਰਮ ਡ;"ਘ% ਵ5ਖਰ% ਹਨ. ਧਰਮ ਸਾP ਿਬਨ< ਿਕਸ% ਸਵਾਲ ਦ% ਿਵਸ਼ਵਾਸ ‘ਤ% ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹA, ਤ< ਵੀ (ਜ< ਖਾਸ ਤHਰ’ ਤ%) ਸਖ਼ਤ
ਪਰਾਉਟ ਦੀ ਅਣਹ=ਦ ਿਵ5ਚ. ਅਸਲ ਿਵਚ, ਇਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰ5ਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰ;ਰੀ ਹA. ਿਵਿਗਆਨ ਸਾP ਕਿਹ"ਦ% ਹਨ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ‘ਤ% ਕuਝ ਨਹ?
ਲਵ%, ਆਪਣ% ਆਪ P ਧFਖਾ ਦ%ਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰuਝ% ਤ= ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਿਹਣਾ, ਹਜੀਕਤ ਸਬ;ਤ P ਠuਕਰਾਉਣ ਲਈ. ਿਵਿਗਆਨ ਡ;"ਘੀ ਪਰ ਤ"ਦਰuਸਤ
ਸ"ਦ%ਹਵਾਦ P ਮu5ਖ ਿਵਸ਼%ਸ਼ਤਾ ਸਮਝਦਾ ਹA. ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹA ਿਕ ਿਵਿਗਆਨ ਨ% ਅ"ਦਰ-ਅ"ਦਰ, ਗਲਤੀ-ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਮਸ਼ੀਨਰੀ P ਇਸਦ% ਬਹuਤ ਿਦਲ ਵਾਲ% ਕਰ ਿਦ5ਤਾ ਹA.

ਿਸ5ਖF ਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਿਕਵY ਪਹu"ਚ ਕਰਨੀ ਹA ਅਤ% ਿਵਸ਼ਵਾਸ<, ਰਾਵ< ਅਤ% ਤ5ਥ< ਦ% ਿਵਚਕਾਰ ਿਸਧ<ਤਕ ਤਰੀਕ% ਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ ਿਕਵY ਕਰਨਾ ਹA.
ਤuਹਾਡੀ ਮਾਡਿਲ"ਗ Mਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਅਸਲੀਅਤ ਦ% ਚ"ਗ% ਤਰਕ Mਤੀਿਨਧਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰ;ਰੀ ਸFਚ ਦੀ ਲFੜ ਹA. ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸFਚ ਸਪ5ਸ਼ਟਤਾ,
ਇਕਸਾਰਤਾ, ਸਬ;ਤ, ਅਤ% ਸਭ ਤ= ਉeਪਰ, ਇ5ਕ ਲਗਾਤਾਰ, ਕYਿdਤ-ਸFਚ ਵਾਲੀ ਸFਚ ਦੀ ਮ"ਗ ਕਰਦਾ ਹA.

ਹ0ਰ ਪੜ60:

ਬHਡਨ ਆਰ., ਿਦ ਮ;ਲ ਦੀ ਵAਲਯ;ਜ਼: ਸਮਾਿਜਕ ਅਤ% ਿਫਲਾਸਫ਼ੀ ਆਫ਼ ਬ%ਲੀਫ, ਟJ<ਜAਕਸ਼ਨ ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, ਲ"ਡਨ, 2001.

ਕਾਸਟਨ%ਡਾ ਸੀ., ਦ ਐਕਿਟਡ ਸਾਈਡ ਆਫ ਇਨਿਫਨਟੀ, ਹਾਰਪਰMੀਨੀਅਲ ਲਾਇਬJ%ਰੀ, 2000.

ਗuਡਿਵਨ ਪੀ., ਅਤ% ਜੀ. ਰਾਈਟ, ਮAਜWਟ%ਸ਼ਨ ਜ5ਜਮWਟ, ਿਵਲ%, 1998 ਲਈ ਫAਸਲ% ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ.

ਜ;ਜ%ਿਵਚ ਆਰ., ਦ ਹFੈਕਸ ਆਫ਼ ਫਰ;ਿਡਜ਼ਮ: ਏ ਸਟ5ਡੀ ਆਫ਼ ਬJ%ਨਵਾਿਸ਼"ਗ ਦ ਅਮAਰੀਕਨ ਪ%ਸ਼ਾਵਰ ਐਂਡ ਲ%ਮAਨ, ਿਫਲਾਡ%ਲਿਫਆ, ਡ%ਰਰ%ਨਸ,
1974.

ਕHਫਮਨ ਡਬਲਯ;., ਿਰਲੀਿਜਜ ਇਨ ਚਾਰ ਡਾਇਮWਟ%ਸ਼ਨਜ਼: ਐਸਟਸWਸਟWਨਲ ਐਂਡ ਐਸਟAਸਿਟਕ, ਿਹਸਟFਰੀਕਲ ਐਂਡ ਕFਪਰ%ਿਟਵ, ਰੀਡਰਜ਼ ਡਾਈਜAਸਟ
MAeਸ, 1976.

ਅ"ਕੜਾ ਡਾਟਾ ਿਵਸ਼ਲ)ਸ਼ਣ ਕੀ ਹL? ਡ)ਟਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹN ਹL!

ਡ%ਟਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ? ਹA! ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਸ"ਿਖਆਤਮਕ ਡ%ਟਾ ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਕੀ ਹA, ਪਿਹਲ< ਉਸP ਆਂਕਿੜਆਂ P ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹA. ਅ"ਕੜ% ਉਹ ਢ"ਗ ਹਨ ਜF ਡਾਟਾ ਇਕ5ਤਰ ਕਰਨ, ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਪ%ਸ਼ ਕਰਨ ਅਤ% ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ% ਜ<ਦ% ਹਨ. ਿਵਿਭ"ਨ
ਿਕਸਮ ਦ% ਿਕ5ਿਤਆਂ ਿਵ5ਚ ਸ"ਿਖਆਤਮਕ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤ= ਕੀਤੀ ਜ<ਦੀ ਹA ਅਤ% ਲFਕ< P ਬਹuਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗu"ਝਲਦਾਰ ਸਮ5ਿਸਆਵ< ਦੀ ਪਛਾਣ,
ਅਿਧਅਨ ਅਤ% ਹ5ਲ ਕਰਨ ਿਵ5ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹA. ਕਾਰFਬਾਰੀ ਅਤ% ਆਰਥਕ ਸ"ਸਾਰ ਿਵ5ਚ, ਇਹ ਢ"ਗ ਫAਸਲਾ ਲAਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤ% Mਬ"ਧਕ< P
ਅਿਨਿਸ਼ਚਤ ਿਸਥਤੀਆਂ ਬਾਰ% ਸ;ਿਚਤ ਅਤ% ਿਬਹਤਰ ਫAਸਲ% ਕਰਨ ਿਵ5ਚ ਸਮਰ5ਥ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ.



ਅ5ਜ ਦ% ਗਲFਬਲ ਅਤ% ਆਰਿਥਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵ5ਚ ਬਹuਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅ"ਕੜਾ ਸਬ"ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲ5ਬਧ ਹA ਿਕਉਂਿਕ ਕ"ਿਪਊਟਰ ਤਕਨਾਲFਜੀ ਿਵ5ਚ
ਲਗਾਤਾਰ ਸuਧਾਰ ਿਵਸ਼ਵ ਪ5ਧਰ ‘ਤ% ਸਫਲਤਾਪ;ਰਵਕ ਮuਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, Mਬ"ਧਕ< ਅਤ% ਿਨਰਣਾਇਕ< P ਜਾਣਕਾਰੀ P ਸਮਝਣ ਅਤ% ਇਸP
Mਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢ"ਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦ% ਯFਗ ਹFਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹA. ਅ"ਕੜਾ ਿਵਿਗਆਨ ਅ"ਕੜਾ ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਕਾਰFਬਾਰ ਦ% ਦuਨੀਆ ਿਵ5ਚ ਪੜU%-ਿਲਖ% ਫAਸਲ% ਲAਣ
ਲਈ ਲਾਗ; ਕਰਨ ਲਈ ਅ"ਿਕਤ ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਅਤ% ਤਕਨੀਕ< ਦੀ ਵਰਤ= P ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨuਭਵ Mਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹA.

ਅ"ਕਿੜਆਂ ਦ% ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਿਵ5ਚ ਕ"ਿਪਊਟਰ< ਦੀ ਬਹuਤ ਮਹ5ਤਵਪ;ਰਨ ਭ;ਿਮਕਾ ਹu"ਦੀ ਹA. ਇਸ ਕFਰਸ ਿਵ5ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅ"ਕੜਾ ਪAਕ%ਜ,
ਐਸਪੀਐਸਐਸ, ਿਵਆਪਕ ਡAਟਾ-ਹWਡਿਲ"ਗ ਸਮਰ5ਥਤਾਵ< ਅਤ% ਕਈ ਅ"ਕੜਾ ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਰ;ਟੀਨ ਪ%ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹA ਜF ਛFਟ% ਤ= ਬਹuਤ ਵ5ਡ% ਡ%ਟਾ ਅ"ਕੜ% ਦ%
ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦ% ਹਨ. ਕ"ਿਪਊਟਰ ਡਾਟਾ ਦ% ਸ"ਖ%ਪ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ%ਗਾ, ਪਰ ਅ"ਕੜਾ ਡਾਟਾ ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਅ"ਸ਼< ਅਤ% ਪ;ਰਵ-ਅਨuਮਾਨ< P
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਟਪu5ਟ ਦ% ਿਵਆਿਖਆ ਤ% ਕYdਤ ਕਰਦਾ ਹA.

ਅ"ਕੜਾ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਦ% ਵਰਤ= ਦuਆਰਾ ਇ5ਕ ਸਮ5ਿਸਆ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਆਮ ਤHਰ ‘ਤ% ਚਾਰ ਬuਿਨਆਦੀ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹu"ਦ% ਹਨ.

1. ਸਮ5ਿਸਆ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ
2. ਡ%ਟਾ ਇਕ5ਠਾ ਕਰਨਾ
3. ਡਾਟ% ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਕਰਨਾ
4. ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਿਰਪFਰਟ ਕਰਨਾ

ਸਮ.ਿਸਆ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ

ਇਸ ਬਾਰ% ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ5ਿਸਆ ਦੀ ਸਹੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰ;ਰੀ ਹA. ਸਮ5ਿਸਆ ਦੀ ਕFਈ ਸਪ5ਸ਼ਟ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦ% ਿਬਨ< ਡਾਟਾ
ਇਕ5ਠਾ ਕਰਨਾ ਬਹuਤ ਮuਸ਼ਿਕਲ ਹu"ਦਾ ਹA.

ਡਾਟਾ ਇਕ.ਠਾ ਕਰਨਾ

ਅਸ? ਇ5ਕ ਸਮY ਰਿਹ"ਦ% ਹ< ਅਤ% ਕ"ਮ ਕਰਦ% ਹ< ਜਦ= ਡ%ਟਾ ਸ"ਿਗJਹ ਅਤ% ਅ"ਕੜਾ ਸ"ਿਖਆ ਲਗਭਗ ਿਤਕੜੀ ਦ% ਿਬ"ਦ; ਤਕ ਆਸਾਨ ਹF ਗਈ ਹA.
ਿਵਸਫFਟਕ ਤHਰ ਤ%, ਡਾਟਾ ਇਕ5ਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਿਡਜ਼ਾਇਨ, ਅ"ਕੜਾ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਪਾਠ ਪuਸਤਕ ਿਵ5ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼Fਰ ਨਹ? ਿਦ5ਤਾ ਿਗਆ, ਇ5ਕ
ਸਪ5ਸ਼ਟ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦuਆਰਾ ਕਮਜ਼Fਰ ਹF ਿਗਆ ਹA ਿਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਗਣਨਾ ਡ%ਟਾ ਸ"ਿਗJਹ ਦ% ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਿਵ5ਚ ਿਕਸ% ਵੀ ਘਾਟ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹA. ਆਬਾਦੀ
P ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹ5ਤਤਾ ਤ% ਜ਼Fਰ ਦ%ਣਾ ਸ਼uਰ; ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹA ਿਜਸ ਬਾਰ% ਅਸ? ਤਜਵੀਜ਼< ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹ% ਹ<, ਸWਪਿਲ"ਗ ਅਤ%
MਯFਗਾਤਮਕ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰ;ਰਤ< ਪ;ਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ.

ਡAਟਾ ਇਕ5ਠਾ ਕਰਨ ਦ% ਤਰੀਿਕਆਂ P ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਅ"ਕਿੜਆਂ ਦ% ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਿਵਚ ਇਕ ਮਹ5ਤਵਪ;ਰਨ ਕ"ਮ ਹA. ਅ"ਕੜਾ ਅਿਧਐਨ ਦ% ਦF ਅਿਹਮ
ਪਿਹਲ; ਹਨ:

ਆਬਾਦੀ – ਇ5ਕ ਅਿਧਐਨ ਿਵ5ਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਦ% ਸਾਰ% ਤ5ਤ ਦਾ ਇ5ਕ ਸਮ;ਹ

ਨਮ;ਨਾ – ਜਨਸ"ਿਖਆ ਦਾ ਇ5ਕ ਸਮ;ਹ

ਅ"ਿਕਤ ਅ"ਦਾਜ਼ ਇਹ ਹA ਿਕ ਤuਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ P ਜਨਸ"ਿਖਆ ਤ= ਲA ਕ% ਸਮu5ਚ% ਆਬਾਦੀ ਤ5ਕ ਬ%ਤਰਤੀਬ ਨਮ;ਨ% ਤ= Mਾਪਤ ਕਰF. ਇਹ ਗਿਣਤ ਿਵਚ
ਇਕ ਸ"ਵ%ਦਨਸ਼ੀਲ ਤਰਕ ਵਜ= ਜਾਿਣਆ ਜ<ਦਾ ਹA. ਇਹ ਹA ਿਕ, ਇ5ਕ ਖਾਸ ਤ= ਪ;ਰਾ ਿਗਆਨ. ਇਸਦਾ ਮuਖ ਐਪਲੀਕ%ਸ਼ਨ ਇ5ਕ ਅਨuਮਾਨਤ ਆਬਾਦੀ
ਬਾਰ% ਅਨuਮਾਨ< ਦੀ Mੀਭਾਸ਼ਾ ਿਵ5ਚ ਹA.

ਅ"ਕੜਾ ਸ"ਕਲਪ ਦਾ ਉਦ%ਸ਼ ਇ5ਕ ਨਮ;ਨ% ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਬਾਦੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰ% ਜਾਣਕਾਰੀ Mਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹA. ਇਹ ਪ;ਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ
ਜ<ਚ ਕਰਨਾ ਸ"ਭਵ ਨਹ? ਹA, ਇਸ ਲਈ ਸਮY ਅਤ% ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ< ਦ% ਕਾਰਨ ਡਾਟਾ Mਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਨਮ;ਨਾ ਇਕF ਇਕ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕਾ
ਹA. ਡਾਟਾ ਜ< ਤ< ਿਗਣਾਤਮਕ ਜ< ਗuਣਾਤਮਕ ਹF ਸਕਦਾ ਹA ਗuਣਵ5ਤਾ ਡ%ਟਾ ਲ%ਬਲ ਜ< ਨਾਮ ਹਨ ਜF ਹਰ%ਕ ਐਲੀਮWਟ ਦੀ ਿਵਸ਼%ਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਰਤ% ਜ<ਦ% ਹਨ. ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਅ"ਕ ਹਮ%ਸ਼ਾ ਸ"ਿਖਅਕ ਹu"ਦ% ਹਨ ਅਤ% ਇਹ ਸ"ਕ%ਤ ਕਰਦ% ਹਨ ਿਕ ਿਕ"ਨਾ ਜ< ਿਕ"ਨ% ਕu

ਅ"ਕੜਾ ਿਵਿਗਆਨ ਦ% ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਦ% ਉਦ%ਸ਼ ਲਈ, ਕਰਾਸ-ਿਵਭਾਗੀ ਅਤ% ਸਮ< ਲੜੀ ਡ%ਟਾ ਦ% ਿਵ5ਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਮਹ5ਤਵਪ;ਰਨ ਹA. Oਾਸ-ਿਵਭਾਿਜ਼ਕ
ਡਾਟਾ ਦuਬਾਰਾ ਉਸ% ਸਮY ਜ< ਲਗਭਗ ਉਸ% ਿਬ"ਦ; ਤ% ਇਕ5ਠਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ. ਸਮ< ਸੀਰੀਜ਼ ਡ%ਟਾ ਕਈ ਸਿਮਆ ਂ‘ਤ% ਇਕ5ਠ% ਕੀਤ% ਗਏ ਅ"ਕੜ% ਹਨ.



ਡਾਟਾ ਦuਬਾਰਾ ਉਸ% ਸਮY ਜ< ਲਗਭਗ ਉਸ% ਿਬ"ਦ; ਤ% ਇਕ5ਠਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ. ਸਮ< ਸੀਰੀਜ਼ ਡ%ਟਾ ਕਈ ਸਿਮਆ ਂ‘ਤ% ਇਕ5ਠ% ਕੀਤ% ਗਏ ਅ"ਕੜ% ਹਨ.

ਡਾਟਾ ਮHਜ;ਦਾ ਸਰFਤ< ਤ= ਇਕ5ਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹA ਜ< ਨਵY ਅ"ਕਿੜਆਂ P Mਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤ% MਯFਿਗਕ ਅਿਧਐਨ
ਦuਆਰਾ Mਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹA. ਇ5ਕ MਯFਗਾਤਮਕ ਅਿਧਐਨ ਿਵ5ਚ, ਿਵਆਜ ਦ% ਵ%ਰੀਏਬਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹA. ਤਦ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ
ਇਕ ਜ< ਇਕ ਤ= ਵ5ਧ ਕਾਰਕ< P ਿਨਯ"ਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜ<ਦਾ ਹA ਤ< ਿਕ ਡਾਟਾ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲ% ਗuਣ< P Mਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਬਾਰ% ਡਾਟਾ Mਾਪਤ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ%. ਿਨਰੀਖਣ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ, ਿਦਲਚਸਪੀ ਦ% ਗuਣ< P ਿਨਯ"ਤਿਰਤ ਕਰਨ ਜ< Mਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕFਈ ਯਤਨ ਨਹ? ਕੀਤ% ਗਏ ਹਨ.
ਇ5ਕ ਸਰਵ%ਖਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤ= ਆਮ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਨਰੀਖਣ ਅਿਧਐਨ ਹA

ਡਾਟਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ)ਸ਼ਣ ਕਰਨਾ

ਅ"ਕੜਾ ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਡ%ਟਾ P ਦF ਵਰਗ< ਿਵ5ਚ ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦ% ਤਰੀਿਕਆਂ P ਵ"ਡਦਾ ਹA: ਖFਜੀ ਿਵਧੀਆਂ ਅਤ% ਪuਸ਼ਟੀਕਰਣ ਿਵਧੀਆਂ. ਖFਜ ਦ%
ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤ= ਖFਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ<ਦੀ ਹA ਿਕ ਡਾਟਾ ਸ"ਖ%ਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਅ"ਕਗਿਣਤ ਅਤ% ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਖ5ਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰ<
ਦੀ ਵਰਤ= ਕਰਦ% ਹFਏ ਡਾਟਾ ਿਕਹੜਾ ਹu"ਦਾ ਹA. ਤਸ5ਲੀਬਖਸ਼ ਢ"ਗ< ਿਵ5ਚ ਿਵਸ਼%ਸ਼ Mਸ਼ਨ< ਦ% ਉeਤਰ ਦ%ਣ ਦੀ ਕFਿਸ਼ਸ਼ ਿਵ5ਚ ਸ"ਭਾਵਨਾ ਿਸਧ<ਤ ਦ% ਿਵਚਾਰ<
ਦੀ ਵਰਤ= ਕੀਤੀ ਜ<ਦੀ ਹA. ਫAਸਲ% ਲAਣ ਿਵਚ ਸ"ਭਾਵੀ ਮਹ5ਤਵਪ;ਰਣ ਹA ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਭਿਵ5ਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ< ਨਾਲ ਸ"ਬ"ਿਧਤ ਅਿਨਸ਼ਚਤਤਾਵ< P
ਮਾਪਣ, Mਗਟ ਕਰਨ ਅਤ% ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਿਵਧੀ Mਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹA. ਇਸ ਿਸਰਲ%ਖ ਹ%ਠ ਆਉਂਦ% ਸਭ ਤ= ਵ5ਧ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤ;ਆਂ ਦ% ਪ%ਪਰ
ਹ%ਠ ਆਉਂਦ% ਹਨ.

ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਿਰਪ0ਰਟ ਕਰਨੀ

ਅ"ਦਾਜ਼% ਦ% ਜ਼ਰੀਏ, ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼%ਸ਼ਤਾਵ< ਬਾਰ% ਅ"ਦਾਜ਼ਾ ਜ< ਜ<ਚ ਦ% ਦਾਅਵ% ਨਮ;ਨ% ਤ= Mਾਪਤ ਕੀਤ% ਜਾ ਸਕਦ% ਹਨ. ਨਤੀਜ% ਇ5ਕ ਸਾਰਣੀ,
ਇ5ਕ ਗJਾਫ ਜ< Mਤੀਸ਼ਤ ਦ% ਇ5ਕ ਸਮ;ਹ ਦ% ਰ;ਪ ਿਵ5ਚ ਿਰਪFਰਟ ਕੀਤ% ਜਾ ਸਕਦ% ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਿਸਰਫ ਇ5ਕ ਛFਟੀ ਿਜਹੀ ਸ"ਗJਿਹ (ਨਮ;ਨ%) ਦੀ ਪੜਤਾਲ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹA ਅਤ% ਪ;ਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹ?, ਿਰਪFਰਟ ਕੀਤ% ਨਤੀਿਜਆਂ ਿਵ5ਚ ਸ"ਭਾਵਤ ਿਬਆਨ< ਅਤ% ਮu5ਲ< ਦ% ਅ"ਤਰਾਲ< ਦuਆਰਾ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ P
ਦਰਸਾਉਣਾ ਜ਼ਰ;ਰੀ ਹA.

ਿਸ5ਟਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕਸ% ਵੀ ਸ"ਸਥਾ ਦ% Mਬ"ਧਨ ਦਾ ਇ5ਕ ਮਹ5ਤਵਪ;ਰਣ ਪ5ਖ ਭਿਵ5ਖ ਲਈ ਯFਜਨਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹA. ਚ"ਗੀ ਿਸਧਾਤ, ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ,
ਅਤ% ਆਰਿਥਕਤਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰ% ਜਾਗਰ;ਕਤਾ Mਬ"ਧਕ P ਭਿਵਖ ਿਵਚਾਰ ਜ< ਭਿਵ5ਖ ਿਵ5ਚ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸ"ਭਾਵਨਾ ਦ% “ਮਿਹਸ;ਸ” ਦ% ਸਕਦਾ ਹA.
ਪਰ, ਉਸ ਭਾਵਨਾ P ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਸ"ਿਖਆ ਿਵਚ ਬਦਲਣਾ ਜF Mਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢ"ਗ ਨਾਲ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹA ਮuਸ਼ਕਲ ਹA ਅ"ਕੜਾ ਡਾਟਾ ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ
Mਬ"ਧਕ< ਦਾ ਇ5ਕ ਕਾਰFਬਾਰ ਦ% ਕ"ਮ ਦ% ਭਿਵ5ਖ ਦ% ਪਿਹਲ;ਆਂ ਦਾ ਅ"ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤ% ਅ"ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਿਵ5ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹA. ਸਭ ਤ=
ਸਫਲ ਮAਨ%ਜਰ ਅਤ% ਫAਸਲ% ਲAਣ ਵਾਲ% ਉਹ ਹਨ ਜF ਜਾਣਕਾਰੀ P ਸਮਝ ਸਕਦ% ਹਨ ਅਤ% ਇਸਦਾ Mਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢ"ਗ ਨਾਲ ਵਰਤ= ਕਰ ਸਕਦ% ਹਨ.

ਡਾਟਾ Q0ਸLਿਸ"ਗ: ਕ0ਿਡ"ਗ, ਟਾਈਿਪ"ਗ, ਅਤ) ਐਡੀਿਟ"ਗ

ਡAਟਾ ਅਕਸਰ ਡਾਟਾ ਸ਼ੀਟ< ਤ% ਮAਨ;ਅਲ ਦਰਜ ਹu"ਦ% ਹਨ. ਜਦ= ਤ5ਕ ਅਲFਪ< ਅਤ% ਵ%ਰੀਏਬਲ< ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਘ5ਟ ਹA ਇ5ਕ ਕ"ਿਪਊਟਰ ਤ% ਡ%ਟਾ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ;ਰੀ ਹA. ਿਫਰ ਡ%ਟਾ P ਿਤ"ਨ ਪੜਾਵ< ਿਵ5ਚ= ਲ"ਘਣਾ ਪਵ%ਗਾ:

ਕ0ਿਡ"ਗ: ਕFਡ P ਕਾਗਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲFੜ?ਦਾ ਡ%ਟਾ ਟJ<ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜ<ਦਾ ਹA.

ਟਾਈਿਪ"ਗ: ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਅਤ% ਘ5ਟF ਘ5ਟ ਦF ਸuਤ"ਤਰ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦuਆਰਾ ਸਟFਰ ਕੀਤਾ ਜ<ਦਾ ਹA. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦ=
ਮHਜ;ਦਾ ਜਨਸ"ਿਖਆ ਸਰਵ%ਖਣ ਅਤ% ਹFਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਰਵ%ਖਣ ਕਾਗਜ਼ Mਸ਼ਨ< ਦੀ ਵਰਤ= ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਤ< ਅਮਰੀਕੀ ਸ%ਨਸWਸ ਿਬਊਰF ਨ%
ਡਬਲ ਕu"ਜੀ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਵਰਤੀ.

ਸ"ਪਾਦਨ: ਡ%ਟਾ P ਦF ਸuਤ"ਤਰ ਟਾਈਪ ਕੀਤ% ਡਾਟ% ਦੀ ਤuਲਨਾ ਕਰਕ% ਜ<ਿਚਆ ਜ<ਦਾ ਹA. ਕਾਗਜ਼ੀ Mਸ਼ਨਾਵਲੀ ਤ= ਕu"ਜੀ-ਦਾਖਲ% ਕੀਤ% ਗਏ ਅ"ਕ< ਲਈ
ਿਮਆਰੀ ਅਿਭਆਸ ਸਭ ਡਾਟਾ ਿਵ5ਚ ਦF ਵਾਰ ਮਹ5ਤਵਪ;ਰਣ ਹA. ਆਦਰਸ਼ਕ ਰ;ਪ ਿਵ5ਚ, ਦ;ਜੀ ਵਾਰ ਇ5ਕ ਵ5ਖਰੀ ਕu"ਜੀ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰ%ਟਰ ਦuਆਰਾ
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹA ਿਜਸਦੀ ਨHਕਰੀ ਿਵ5ਚ ਖਾਸ ਤHਰ ਤ% ਅਸਲੀ ਅਤ% ਦ;ਜੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦ% ਿਵਚਕਾਰ ਮ%ਲ ਖ<ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹFਣ. ਇਹ
ਮ"ਿਨਆ ਜ<ਦਾ ਹA ਿਕ ਇਹ “ਡਬਲ-ਕu"ਜੀ / ਜ<ਚ” ਿਵਧੀ ਕu5ਲ ਕੀਸਟJFਕ< ਲਈ 99.8% ਸ਼u5ਧਤਾ ਦਰ ਪAਦਾ ਕਰਦੀ ਹA.

ਗਲਤੀ ਦੀ ਿਕਸਮ: ਿਰਕਾਰਿਡ"ਗ ਅਸ਼u5ਧੀ, ਟਾਈਿਪ"ਗ ਅਸ਼u5ਧੀ, ਟJ<ਸਿOਪਸ਼ਨ ਅਸ਼u5ਧੀ (ਗ਼ਲਤ ਕਾਪੀ), ਇਨਵਰਸ਼ਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 123.45
P 123.54 ਦ% ਤHਰ ‘ਤ% ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹA), ਦuਹਰਾਉਣਾ (ਜਦ= ਇ5ਕ ਨ"ਬਰ ਦuਹਰਾਇਆ ਜ<ਦਾ ਹA), ਇਮਰਸ਼ਨ ਗਲਤੀ.

ਡਾਟਾ ਦਾ Qਕਾਰ ਅਤ) ਮਾਪ ਦਾ ਪ.ਧਰ



ਡਾਟਾ ਦਾ Qਕਾਰ ਅਤ) ਮਾਪ ਦਾ ਪ.ਧਰ

ਗuਣਾਤਮਕ ਜ< ਸ"ਭਾਵੀ ਡਾਟਾ ਦuਆਰਾ ਅ"ਕੜ% ਇਕ5ਤਰ ਕੀਤ% ਜਾ ਸਕਦ% ਹਨ.

ਕuਆਿਲਟੀਟ%ਿਟਵ ਡ%ਟਾ, ਿਜਵY ਿਕ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦ% ਸਮ;ਹ ਦਾ ਅ5ਖ ਦਾ ਰ"ਗ, ਅ"ਕਗਿਣਤ ਸ"ਬ"ਧ< ਦuਆਰਾ ਿਗਿਣਆ ਨਹ? ਹu"ਦਾ ਹA. ਉਹ ਉਹ ਲ%ਬਲ
ਹਨ ਜF ਸਲਾਹ ਿਦ"ਦ% ਹਨ ਿਕ ਿਕਸ i%ਣੀ ਜ< ਕਲਾਸ ਿਵ5ਚ ਿਕਸ% ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਵਸਤ; ਜ< Mਿਕਿਰਆ P ਘਟਾਇਆ ਜ<ਦਾ ਹA. ਉਹਨ< P ਸਰਲ
ਵAਰੀਏਬਲ ਿਕਹਾ ਜ<ਦਾ ਹA.

ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਸ"ਿਖਆ ਿਵ5ਚ ਅਿਜਹ% ਉਪਾਅ ਹu"ਦ% ਹਨ ਜF ਸ"ਿਖਆਤਮਕ ਮu5ਲ ਲWਦ% ਹਨ, ਿਜਸ ਲਈ ਵਰਣਨ ਿਜਵY ਿਕ ਮਤਲਬ ਅਤ% ਿਮਆਰੀ
ਿਵਵਹਾਰ ਅਰਥਪ;ਰਨ ਹਨ. ਉਹਨ< P ਇ5ਕ ਆਰਡਰ ਿਵ5ਚ ਪਾ ਿਦ5ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹA ਅਤ% ਅ5ਗ% ਦF ਸਮ;ਹ< ਿਵ5ਚ ਵ"ਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹA: ਅਸ"ਿbਪਟ
ਡ%ਟਾ ਜ< ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਟਾ. ਿਵਤਰਕ ਡ%ਟਾ ਿਗਣਤੀਯFਗ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਦਨ ਦ% ਉਤਪਾਦਨ ਦ% ਦHਰਾਨ ਪAਦਾ ਹFਣ ਵਾਲ% ਨuਕਸਦਾਰ ਚੀਜ਼< ਦੀ
ਿਗਣਤੀ. ਲਗਾਤਾਰ ਡ%ਟਾ, ਜਦ= ਮਾਪਦ"ਡ (ਵ%ਰੀਏਬਲ) ਮਾਪਣਯFਗ ਹਨ, ਇ5ਕ ਿਨਰ"ਤਰ ਪAਮਾਨ% ਤ% ਦਰਸਾਏ ਜ<ਦ% ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ=, ਿਕਸ%
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਚਾਈ P ਮਾਪਣਾ

ਅ"ਕਿੜਆਂ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਮਾਪਣਾ ਜ< ਿਗਣਨਾ ਹA ਮਾਪਦ"ਡ / ਕਾਉਂਟੀ ਿਥਊਰੀ ਦਾ ਸ"ਬ"ਧ ਡਾਟਾ ਅਤ% ਹਕੀਕਤ ਿਵਚਕਾਰ ਸ"ਬ"ਧ< ਨਾਲ ਹA.
ਸ"ਦਰਭ ਦਾ ਇ5ਕ ਸ"ਿਖਆ ਇ5ਕ ਅ"ਕੀ ਅਤ% ਢuਕਵ? ਸਕ%ਲ ਦ% ਅਧਾਰ ਤ% ਹਕੀਕਤ ਦਾ Mਤੀਿਨਧ (ਿਜਵY ਿਕ ਇ5ਕ ਮਾਡਲ) ਹA. ਡਾਟਾ P “Mਾਇਮਰੀ
ਟਾਈਪ” ਡਾਟਾ ਿਕਹਾ ਜ<ਦਾ ਹA ਜ% ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਜ<ਚ ਨਾਲ ਸਬ"ਧਤ ਡਾਟਾ ਇਕ5ਠਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹu"ਦਾ ਹA. ਨਹ? ਤ<, ਇਸP “ਸAਕ"ਡਰੀ
ਿਕਸਮ” ਡ%ਟਾ ਿਕਹਾ ਜ<ਦਾ ਹA.

ਡਾਟਾ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਆਰਡੀਨਲ, ਅ"ਤਰਾਲ ਅਤ% ਅਨuਪਾਤ ਦ% ਰ;ਪ< ਿਵਚ ਆਉਂਦ% ਹਨ (ਫFਰਚ ਵਰਡ NOIR P ਰ"ਗ ਕਾਲਾ ਲਈ ਯਾਦ ਰ5ਖF). ਡਾਟਾ
ਿਨਰ"ਤਰ ਜ< ਵ5ਖਰੀ ਹF ਸਕਦਾ ਹA.

ਇ"ਟਰਵਲ ਸਕ%ਲ ਿਵਚ ਜ਼ੀਰF ਅਤ% ਇਕਾਈ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦFਵY ਆਪਹuਦਰ% ਹਨ. ਜਦ= ਮਾਪ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅਨuਪਾਤ ਸਕ%ਲ ਿਵ5ਚ ਆਪਹuਦਰਾ ਹA, ਇਸਦਾ
ਜ਼ੀਰF ਿਬ"ਦ; ਇ5ਕ ਕuਦਰਤੀ ਿਵਸ਼%ਸ਼ਤਾ ਹA. ਿਵਆਪਕ ਵ%ਰੀਏਬਲ P ਆਰਡੀਨਲ ਜ< ਨਾਮਾਤਰ ਸਕ%ਲ ਤ% ਮਾਿਪਆ ਜ<ਦਾ ਹA.



ਜ਼ੀਰF ਿਬ"ਦ; ਇ5ਕ ਕuਦਰਤੀ ਿਵਸ਼%ਸ਼ਤਾ ਹA. ਿਵਆਪਕ ਵ%ਰੀਏਬਲ P ਆਰਡੀਨਲ ਜ< ਨਾਮਾਤਰ ਸਕ%ਲ ਤ% ਮਾਿਪਆ ਜ<ਦਾ ਹA.

ਮਾਪਣ ਿਥਊਰੀ ਡਾਟਾ ਅਤ% ਹਕੀਕਤ ਦ% ਿਵਚਕਾਰ ਸਬ"ਧ< ਨਾਲ ਸਬ"ਿਧਤ ਹA. ਹਕੀਕਤ ਬਾਰ% ਅ"ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦFਵY ਅ"ਕੜਾ ਿਸਧ<ਤ ਅਤ% ਮਾਪ
ਿਸਧ<ਤ ਜ਼ਰ;ਰੀ ਹਨ.

ਿਕਉਂਿਕ ਸਟ%ਿਟਸਿਟਕਸ ਸਟੀਜ਼ਨ ਲਈ ਿਜਊਂਦ% ਹਨ, ਉਹ ਮਾਪ ਦਾ ਅ"ਤਰਾਲ / ਅਨuਪਾਤ ਪ5ਧਰ ਪਸ"ਦ ਕਰਦ% ਹਨ.

ਸਟੀਵਯuਕਤ ਅਸਿਥਰ ਚ0ਣ ਨਾਲ ਸਮ.ਿਸਆਵ:

ਿਰਗਰAਸ਼ਨ ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਿਵ5ਚ stepwise ਵ%ਰੀਏਬਲ ਚFਣ ਦ% ਨਾਲ ਕuਝ ਆਮ ਸਮ5ਿਸਆਵ< ਹਨ.

1. ਇਹ R- ਸਕuਏਅਰ ਮu5ਲ Mਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹA ਜF ਬuਰੀ ਪ5ਖਪਾਤੀ ਉeਚ ਹਨ.
2. ਿM"ਟਆਉਟ ਤ% ਹਰ%ਕ ਵ%ਰੀਏਬਲ ਦ% ਅਗਲ% ਹਵਾਲਾ ਦ% F ਅਤ% ਚੀ-ਸਕਵ%ਅਰਡ ਟAਸਟ< ਿਵ5ਚ ਦਾਅਵਾ ਨਹ? ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹA ਿਕ

ਿਡਸਟJੀਿਬਊਸ਼ਨ ਨਹ? ਹA.
3. ਇਹ ਢ"ਗ Mਭਾਵ< ਅਤ% ਭਿਵ5ਖਵਾਣੀਕਰਨ ਮu5ਲ< ਲਈ ਭਰFਸ% ਦਾ ਅ"ਤਰ Mਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹA ਜF ਝ;ਠ% ਤ"ਗ ਹਨ.
4. ਇਹ ਉਹਨ< ਪੀ-ਮu5ਲ< ਦੀ ਪAਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹA ਿਜਨU< ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨਹ? ਹu"ਦਾ ਅਤ% ਉਹਨ< ਲਈ ਸਹੀ ਤਾੜਨਾ ਬਹuਤ ਮuਸ਼ਕਲ ਸਮ5ਿਸਆ ਹA
5. ਇਹ ਪ5ਖਪਾਤੀ ਿਰਗਰAਸ਼ਨ ਕF-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ Mਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹA, ਜF ਸ"ਕuਿਚਤ ਹFਣ ਦੀ ਜ਼ਰ;ਰਤ ਹA, ਭਾਵ ਬਾਕੀ ਦ% ਵ%ਰੀਏਬਲ< ਲਈ ਕF-

ਕਾਰਜਕuਸ਼ਲਤਾ ਬਹuਤ ਵ5ਡੀ ਹA.
6. ਸਮਰ;ਪਤਾ ਦੀ ਮHਜ;ਦਗੀ ਿਵ5ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗ"ਭੀਰ ਸਮ5ਿਸਆਵ< ਹਨ.
7. ਇਹ ਢ"ਗ< (ਿਜਵY ਿਕ ਨ%ਸਟ%ਡ ਮਾਡਲ< ਲਈ ਐਫ-ਟAeਸਟ) ‘ਤ% ਅਧਾਰਤ ਹA, ਜF ਪਿਹਲ<-ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਅ"ਕ< ਦੀ ਜ<ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ

ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ.
8. ਨਮ;ਨਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹuਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਦਦ ਨਹ? ਕਰਦਾ.

ਇਹ ਵੀ ਿਧਆਨ ਰ5ਖF ਿਕ ਸਭ ਸ"ਭਵ-ਸਬਸAeਟ< ਦਾ ਪਹu"ਚ ਉਪਰFਕਤ ਸਮ5ਿਸਆਵ< ਿਵ5ਚ= ਕFਈ ਵੀ ਨਹ? ਹਟਾਉਂਦਾ.

ਅ.ਗ) ਦੀ ਪੜ6ਾਈ:

ਡਰਕਸ%ਨ, ਐeਸ. ਅਤ% ਐਚ. ਕ%ਸਲਮਾਨ, ਿਪ5ਛ%, ਅਗ<ਹਵਧ; ਅਤ% ਉਪ-ਤਤਕਾਲ ਸਵA-ਚਾਲਤ ਸਬਸAeਟ ਦੀ ਚFਣ ਐਲਗFਿਰਦਮ, ਿਬJਿਟਸ਼ ਜਰਨਲ
ਆਫ਼ ਮAਥ%ਮAਿਟਕਲ ਐਂਡ ਸਟAਿਟਸਿਟਕਲ ਸਾਈਕਾਲFਜੀ, 45, 265-282, 1992.

ਰLਗਰLਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦਾ ਅ"ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇ.ਕ ਿਵਕਲਿਪਕ ਪਹu"ਚ

ਇ5ਕ ਸਧਾਰਣ ਰੀਗਰ%ਸ਼ਨ Y = mx + b ਿਵਚ ਮਾਪਦ"ਡ< ਦਾ ਅ"ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹ%ਠ< ਿਦ5ਤਾ ਿਗਆ ਤਰੀਕਾ “ਿਵਤਰਣ-ਮuਕਤ ਢ"ਗ” ਹA.

1 .Rwrite y = mx + b as b = -xm + y

2. ਹਰ ਡਾਟਾ ਪuਆਇ"ਟ (xi, yi) ਇ5ਕ ਰ%ਜ਼ B = -xxi m + yi ਨਾਲj ਿਮਲਦ% ਹਨ, ਜF ਿਕ ਕਾਰਟ%ਿਸਯਨ ਕFਆਰਡੀਨ%ਟਜ਼ ਸਮਾਨ (m, b)
ਿਵ5ਚ ਹA, ਅਤ% m ਅਤ% b ਦ% ਅ"ਦਾਜ਼% P ਅਿਜਹੀਆਂ ਲਾਈਨ< ਦ% ਜFੜ< ਦ% ਇ"ਟਰਸAਕਸ਼ਨ ਤ= Mਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹA. ਸਭ ਤ= ਿਜਆਦਾ n

(n + 1) / 2 ਅਿਜਹ% ਅ"ਦਾਜ਼% ਹਨ
3. ਫਾਈਨਲ ਅ"ਦਾਜ਼% Mਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦuਖੀ ਲFਕ< P ਲਵF

ਹ0ਰ ਪੜ60:

ਕਾਰਨੀਸ਼-ਬਾਊਡਨ ਏ., ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਿਕਨਾਿਟਕ ਡਾਟਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ, ਆਕਸਫFਰਡ ਯ;ਿਨਵ MAਸ, 1995.

ਹ%ਲਦ ਏ., ਏ ਿਹਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਮAਥFਮAਿਟਕਲ ਸਟAਿਟਕਿਸਟਸ: 1750 ਤ= 1 9 30 ਤ5ਕ, ਿਵਲ%, ਿਨਊਯਾਰਕ, 1998. ਹFਰਨਾ< ਿਵਚ ਲ%ਖਕ ਦ5ਸਦਾ
ਹA ਿਕ 18 ਵ? ਸਦੀ ਦ% ਖFਜ ਦ% ਸ਼uਰ; ਿਵਚ ਿਫਿਟ"ਗ ਸਮ5ਿਸਆਵ< ਦ% ਹ5ਲ ਲਈ ਚਾਰ ਵ5ਖF ਵ5ਖਰ% ਢ"ਗ ਸਨ: ਮ%ਅਰ – ਔਸਤ ਦ% ਲ%ਪਲਸ ਿਵਧੀ, ਘ5ਟ
ਤ= ਘ5ਟ ਸਹੀ ਿਵਵਹਾਰਕ ਦਾ ਬFਸਕFਿਵਚ-ਲਾਪਲ%ਸ ਿਵਧੀ, ਸਭ ਤ= ਵ5ਧ ਿਨਚFੜ ਰਿਹਤ ਅਤ% ਘ5ਟF-ਘ5ਟ ਸਕਵAeਡ ਬਚਣ ਦੀ ਰਕਮ P ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਿਲਜWਡਰ% ਦੀ ਿਵਧੀ P ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧੀ. ਇਹਨ< ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵਚ ਚFਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕF ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ: ਅ"ਦਾਜ਼% ਅਤ% ਬਾਕੀ ਬਚ% ਨਤੀਿਜਆਂ



ਿਲਜWਡਰ% ਦੀ ਿਵਧੀ P ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧੀ. ਇਹਨ< ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵਚ ਚFਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕF ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ: ਅ"ਦਾਜ਼% ਅਤ% ਬਾਕੀ ਬਚ% ਨਤੀਿਜਆਂ
ਦੀ ਤuਲਣਾ ਕਰਨਾ.

ਮਲਟੀਵLਰਏਟ ਡਾਟਾ ਿਵਸ਼ਲ)ਸ਼ਣ

ਡਾਟਾ ਇਕ5ਠਾ ਕਰਨਾ ਸHਖਾ ਹA; ਗu"ਝਲਦਾਰ ਸਮ5ਿਸਆ P ਸuਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾP ਅਸਲ ਿਵ5ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹA ਜਾਣਕਾਰੀ ਹA. ਅਸ? ਇ5ਕ ਡAਟਾ ਬ%ਸ P
ਇ5ਕ ਡFਮ%ਨ ਦ% ਤHਰ ਤ% ਵ%ਖ ਸਕਦ% ਹ< ਿਜਸ ਲਈ ਸ"ਬ"ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ P ਕ5ਢਣ ਲਈ ਪੜਤਾਲ< ਅਤ% ਸਾਧਨ< ਦੀ ਲFੜ ਹu"ਦੀ ਹA. ਿਜਵY ਿਕ ਮਾਪ ਦੀ
Mਿਕਿਰਆ ਆਪਣ% ਆਪ ਿਵਚ ਹA, ਤਰਕ ਦ% ਸਹੀ ਸਾਧਨ ਡ%ਟਾ ਿਵਆਿਖਆ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲਾਗ; ਕੀਤ% ਜਾਣ% ਚਾਹੀਦ% ਹਨ. Mਭਾਵੀ ਸਾਧਨ ਦF ਅਹuਿਦਆਂ
ਿਵ5ਚ ਕ"ਮ ਕਰਦ% ਹਨ: ਡਾਟਾ ਦਾ ਸਾਰ ਕ5ਢਣ ਅਤ% ਿਵਆਿਖਆ ਿਵ5ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ. ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦ% ਉਦ%ਸ਼ ਵ%ਰਵ% ਦ% ਕਈ
ਪ5ਧਰ ਤ% ਡਾਟਾ Mਗਟ ਕਰਨਾ ਹA.

ਫਜ਼ੀ ਡਾਟਾ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਪੜਚFਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦ%-ਕਦਾਈ ਂਇਸਦ% ਸ"ਪ;ਰਨਤਾ P ਵ%ਖਣ ਲਈ ਇ5ਕ ਿਵਸ਼ਾਲ-ਕFਣ ਲYਨ ਦੀ ਲFੜ ਹu"ਦੀ ਹA. ਕਈ ਵਾਰ
ਇਸ P ਇਕ ਿਵਸਥਾਰਪ;ਰਵਕ ਲAਨਜ ਦੀ ਜਰ;ਰਤ ਹA ਤ< ਜF ਚ"ਗੀ ਤਰU< ਿਧਆਨ ਿਦ5ਤਾ ਜਾ ਸਕ%. ਗJਾਿਫਕਲ ਆਧਾਿਰਤ ਟ;ਲ, ਜF ਅਸ? ਵਰਤਦ% ਹ<,
ਇਸ ਲਚਕਤਾ P Mਦਾਨ ਕਰਦ% ਹਨ. ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰਸਾਇਣਕ Mਣਾਲੀਆਂ ਗu"ਝਲਦਾਰ ਹu"ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹਨ< ਿਵਚ ਬਹuਤ ਸਾਰ% ਵ%ਰੀਏਬਲ<
ਸ਼ਾਮਲ ਹu"ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ% ਵ%ਅਿਰਏਬਲਜ਼ ਦ% ਬਹuਤ ਸਾਰ% ਸ"ਚਾਰ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਕੀਮFਮAਟਰੀਕ ਤਕਨੀਕ ਮਲਟੀਵAਰਏਟ ਅ"ਕੜਾ ਅਤ% ਗਿਣਤ ਦ%
ਸਾਧਨ< ‘ਤ% ਭਰFਸਾ ਕਰਦ% ਹਨ ਤ< ਜF ਇ"ਟਰAਕਸ਼ਨ< P ਨ"ਗ% ਜਾ ਸਕਣ ਅਤ% ਡਾਟਾ ਦੀ ਘ%ਰਾਬ"ਦੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕ%.

ਮਲਟੀਵAਰਏਟ ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ, ਅ"ਕ< ਦੀ ਇਕ ਬਰ<ਚ ਹA, ਿਜਸ ਿਵ5ਚ ਹਰ%ਕ ਤ% ਆਬਜAਕਟ ਦ% ਿਵਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਹuਤ ਸਾਰ% ਵ%ਰੀਏਬਲ ਦ% ਮu5ਲ< P
ਦ%ਿਖਆ ਿਗਆ ਹA. ਮਲਟੀਵAਰਏਟ ਤਕਨੀਕੀਆਂ P ਅ"ਕਿੜਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦ% ਪ;ਰ% ਖ%ਤਰ< ਿਵ5ਚ ਵਰਿਤਆ ਜ<ਦਾ ਹA: ਦਵਾਈ ਿਵ5ਚ, ਭHਿਤਕ ਅਤ% ਜੀਵ
ਿਵਿਗਆਨ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤ% ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਿਗਆਨ, ਅਤ% ਅਵ5ਸ਼ਕ ਬਹuਤ ਸਾਰ% ਉਦਯFਿਗਕ ਅਤ% ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜ< ਿਵ5ਚ.

ਿਦਸ਼ਾ P ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਲ5ਭਣ ਲਈ ਿQ"ਸੀਪਲ ਕ"ਪ0ਨDਟ ਿਵਸ਼ਲ)ਸ਼ਣ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਆਮ ਤHਰ ‘ਤ%, ਪੀਸੀਏ ਗAਰ-ਸਬ"ਿਧਤ ਵ%ਰੀਏਬਲ< ਦ%
ਘਟਾਏ ਗਏ ਸAeਟ< ਦuਆਰਾ n ਨਾਲ ਸਬ"ਿਧਤ ਰਲਵY ਵ%ਰੀਏਬਲ ਦੀ Mਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹu"ਦਾ ਹA, ਜF ਿਕ ਅਸਲੀ ਸਮ;ਹ ਦੀ ਢuਕਵ? ਸਬਸਪ%ਸ ਤ%
ਪਿਰਵਰਤਨ ਦuਆਰਾ Mਾਪਤ ਕੀਤ% ਜ<ਦ% ਹਨ. ਬ%ਰFਕ ਸ"ਬ"ਿਧਤ ਵ%ਰੀਏਬਲਜ਼ P ਡਾਟਾ ਿਵ5ਚ ਸਭ ਤ= ਵ5ਧ ਿਵਿਭ"ਨਤਾ, ਔਰਥFਗFਨਲ ਿਨਰਦ%ਸ਼< P
ਸਮਝਾਉਣ ਦ% ਰ;ਪ ਿਵ5ਚ, ਅਸਲ ਵAਰੀਏਬਲ< ਦ% ਵਧੀਆ ਰ%ਿਖਕ ਸ"ਜFਗ ਲਈ ਚuਿਣਆ ਜ<ਦਾ ਹA. ਦF ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬ"ਿਧਤ ਤਕਨੀਕ<, ਿM"ਸੀਪਲ ਕ"ਪFਨWਟ
ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਅਤ% ਕਾਰਕ ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ, ਮਲਟੀਵAਰਏਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਘਾਤਕਤਾ P ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ<ਦਾ ਹA. ਇਹਨ< ਤਕਨੀਕ< ਿਵਚ ਪਿਰਵਰਤਨ
ਅਤ% ਪਿਰਵਰਤਨ ਦ% ਿਵਚਲ% ਸ"ਚਾਰ P ਅ"ਿਤਮ ਕਾਰਕ< ਦੀ ਇਕ ਛFਟੀ ਿਜਹੀ ਿਗਣਤੀ ਦ% ਰ;ਪ ਿਵ5ਚ ਸ"ਖ%ਪ ਰ;ਪ ਿਦ5ਤਾ ਿਗਆ ਹA. ਢ"ਗ< ਤ%ਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਚAਲ"ਨ< ਦ% ਪਿਰਵਰਤਨ ਜ< ਵAਰੀਐਬਲਸ ਦ% ਸਮ;ਹ< ਦੀ ਪਛਾਣ ਹu"ਦੀ ਹA ਜF ਅਿਧਐਨ ਅਧੀਨ ਿਸਸਟਮ P ਿਨਯ"ਤਿਰਤ ਕਰਦ% ਹਨ. ਨਤੀਜਾ ਘਟਾਉਣ
ਦ% ਘਟਾਏ ਗਏ ਅ"ਕੜ% ਗJਾਿਫਕਲ ਨuਮਾਇ"ਦਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਿਦ"ਦ% ਹਨ ਤ< ਿਕ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤ% ਨਮ;ਨ% ਿਵਚ ਮਹ5ਤਵਪ;ਰਣ ਿਰਸ਼ਤ% ਪਛਾਣ% ਜਾ
ਸਕਣ.

ਹFਰ ਤਕਨੀਕ< ਿਵ5ਚ ਮਲਟੀ-ਿਡਮWਸ਼ੀਅਲ ਸਕ%ਿਲ"ਗ, ਕਲਸਟਰ ਐਨਾਿਲਿਸਸ, ਅਤ% ਕFਰਸਪFਡWਸ ਐਨਾਿਲਿਜ਼ਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਹ0ਰ ਪੜ60:

ਚAਟਫੀਲਡ ਸੀ., ਅਤ% ਏ. ਕਾਿਲਨਜ਼, ਮਲਟੀਵAਰਏਟ ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ, ਚAਪਮAਨ ਅਤ% ਹਾਲ, 1980 ਦੀ ਭ;ਿਮਕਾ.

ਹFਏਲ ਆਰ., ਸਟAਿਟਸਿਟਕਲ ਰਣਨੀਜ਼ ਫਾਰ ਛFਟ% ਸWਪਲ ਿਰਸਰਚ, ਹਜ਼ਾਰ ਓਕਸ, ਸੀਏ, ਸ%ਜ, 1999.

OਜਾਨFਵਸਕੀ ਡਬਲਯ;., ਮਲਟੀਵAਰਏਟ ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਦ% ਿM"ਸੀਪਲ: ਇ5ਕ ਯ;ਜਰ ਪਰਸਪAਕਿਟਵ, ਕਲ%ਅਰਡਨ MAਸ, 1988.

ਮਾਰਡੀਆ ਕ%., ਜ%. ਕWਟ ਅਤ% ਜ%. ਬੀਬੀ, ਮਲਟੀਿਵਅਰAਟ ਐਨਾਿਲਿਜ਼ਸ, ਅਕਾਦਿਮਕ MAਸ, 1979.

ਪੀ-ਵLਲਯ<ਸ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤ) ਿਵਆਿਖਆ (ਿਕਹੜਾ ਡਾਟਾ ਿਕਹੜਾ ਹL?)

ਪੀ-ਵAਲਯ; ਜF ਿਸ5ਧ% ਤHਰ ‘ਤ% ਿਦ5ਤ% ਗਏ ਨਮ;ਨ%’ ਤ% ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹA, ਸਧਾਰਨ ਰ5ਦ ਕਰਨ ਜ< ਰ5ਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦ% ਉਲਟ, ਿਕਸ% ਟAਸਟ ਦ% ਨਤੀਜ% ਦੀ
ਮਾਤਰਾ P ਮਾਪਣ ਦੀ ਕFਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹA. ਜ% ਨ5ਲੀ Mੀਪਟੀਿਸਸ ਸਹੀ ਹA ਅਤ% ਨਮ;ਨਾ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦਾ ਇ5ਕF-ਇ5ਕ ਕਾਰਨ ਹA, ਤ< ਪੀ-ਵAਲਯ; ਇਕ
ਿਮਿਥਆਰੀ ਉਪਾਅ ਹA ਜF ਫAਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ Mਿਕਿਰਆ P Mਮਾਿਣਤ ਕਰਦਾ ਹA ਿਜਵY ਿਕ ਸਬ;ਤ. ਹ%ਠ ਿਦ5ਤੀ ਸਾਰਣੀ ਪੀ-ਵAਲਯ; ਦਾ ਇ5ਕ ਵਾਜਬ
ਿਵਆਿਖਆ Mਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹA:



ਇਸ ਿਵਆਿਖਆ P ਿਵਆਪਕ ਤHਰ ਤ% Mਵਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹA, ਅਤ% ਬਹuਤ ਸਾਰ% ਿਵਿਗਆਨਕ ਰਸਾਲ% ਿਨਯਿਮਤ ਤHਰ ਤ% Mੀਪ%ਸਿਟਸ ਦੀ Mੀਿਖਆ ਦ%
ਨਤੀਜ% ਦ% ਲਈ ਇਸ ਿਵਆਿਖਆ ਦੀ ਵਰਤ= ਕਰਕ% ਪ%ਪਰ Mਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਦ% ਹਨ.

ਸਿਥਰ-ਨਮ;ਨਾ ਆਕਾਰ ਲਈ, ਜਦ= ਅਨuਮਾਨ< ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਪਿਹਲ< ਤ= ਹੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜ<ਦੀ ਹA, ਤ< ਪੀ ਦੀ ਵ"ਡ ਇਕਸਾਰ ਹA (ਬ%ਅਰ ਅਨuਮਾਨ<
P ਮ"ਨਣਾ). ਅਸ? ਇਸP ਪੀ (ਪੀ £ x) = x ਦ% ਤHਰ ਤ% Mਗਟ ਕਰ<ਗ%. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹA ਿਕ p <0.05 ਦਾ ਮਾਪਦ"ਡ 0.05 ਦ% Mਾਪਤ ਹu"ਦਾ
ਹA.

ਜਦ= ਇ5ਕ p- ਮu5ਲ ਡ%ਟਾ ਦ% ਸAਟ ਨਾਲ ਜuਿੜਆ ਹu"ਦਾ ਹA, ਤ< ਇਹ ਸ"ਭਾਵੀਤਾ ਦਾ ਇ5ਕ ਉਪਾਅ ਹu"ਦਾ ਹA ਿਕ ਅ"ਕੜਾ (ਟAਸਿਟ"ਗ) ਮਾ5ਡਲ ਦuਆਰਾ
ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਕuਝ ਆਬਾਦੀ ਿਵਚ= ਡਾਟਾ ਰਲਵY ਨਮ;ਨ% ਦ% ਤHਰ ਤ% ਪAਦਾ ਹF ਸਕਦਾ ਹA.

ਇ5ਕ p- ਮu5ਲ ਇਹ ਹA ਿਕ ਨ5ਲ ਰੀਮ;ਸਟਿਸਸ ਦ% ਿਵਰu5ਧ ਤuਹਾਡ% ਕFਲ ਿਕ"ਨ% ਸਬ;ਤ ਹਨ. ਪੀ-ਵAਲਯ; ਘ5ਟ ਹA, ਤuਹਾਡ% ਕFਲ ਹFਰ ਸਬ;ਤ ਹA.
ਪਰਾਈਵ%ਿਟਸ ਦ% ਿਦ5ਤ% ਗਏ ਟAਸਟ ਦ% ਬਾਰ% ਫ਼Aਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ% P ਪ-ਵAਲਯ; P ਮਹ5ਤਵ ਦ% ਪ5ਧਰ ਦ% ਨਾਲ ਿਮਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹA. ਅਿਜਹ%
ਮਾਮਲ% ਿਵ5ਚ, ਜ% p- ਮu5ਲ ਕuਝ ਥJAਸ਼ਹFਲਡ (ਆਮ ਤHਰ ਤ% .05, ਕਈ ਵਾਰ ਥFੜUਾ ਿਜਹਾ ਵ5ਡਾ ਹu"ਦਾ ਹA, ਿਜਵY ਿਕ 0.1 ਜ< ਥFੜUਾ ਿਜਹਾ ਛFਟਾ ਹu"ਦਾ ਹA
.01) ਤਦ ਤuਸ? ਬ%ਢਰੀ ਅਨuਮਾਨ P ਰ5ਦ ਕਰਦ% ਹF.

ਸਮਝ ਲਵF ਿਕ ਨਕਲ ਹਾਇਿਪਟਿਸਿਸਟੀ H0 ਦ% ਅ"ਦਰ ਪੀ-ਵAਲਟਸ ਦੀ ਵ"ਡ ਇਕਸਾਰ ਹA, ਅਤ% ਇਸ ਤਰU< ਅ"ਕੜਾ Mੀਿਖਆ ਦ% ਿਕਸ% ਖਾਸ ਰ;ਪ ‘ਤ%
ਿਨਰਭਰ ਨਹ? ਕਰਦਾ ਹA. ਇ5ਕ ਅ"ਕੜਾ Mੀਪ%ਿਸਸ ਟAਸਟ ਿਵ5ਚ, ਪੀ ਦਾ ਮu5ਲ ਇ5ਕ ਟAਸਟ ਅ"ਕੜਾ P ਦ%ਖਣ ਦੀ ਸ"ਭਾਵੀ ਹA ਿਜਸ P ਅਸਲ ਿਵ5ਚ
ਦ%ਿਖਆ ਿਗਆ ਮu5ਲ ਅਸਲ ਿਵ5ਚ ਦ%ਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹA, ਇਹ ਮ"ਨਦ% ਹFਏ ਿਕ ਕਲਪਨਾ ਸਹੀ ਹA. P ਦਾ ਮu5ਲ ਇ5ਕ ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ ਦ% ਸਬ"ਧ ਿਵ5ਚ
ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹA. ਇਸ ਲਈ, ਅਸ? ਇਸP “ਨਕਲ ਅਨuਮਾਨ” ਦੀ ਬਜਾਏ “ਮਾਡਲ-ਵ"ਡਣ ਦੀ ਅਨuਮਾਨ” ਕਿਹ ਸਕਦ% ਹ<.

ਸ"ਖ%ਪ ਰ;ਪ ਿਵ5ਚ, ਇਸਦਾ ਿਸ5ਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹA ਿਕ ਜ%ਕਰ ਨ5ਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਤ< ਪੀ ਮਾਨ ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵ5ਚ ਬ%ਰFਕਤਾ ਦੀ ਸ"ਭਾਵਨਾ ਹA. ਪੀ-ਵAਲਯ; P
ਦ%ਖ% ਗਏ ਮu5ਲ ਦuਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ<ਦਾ ਹA, ਹਾਲ<ਿਕ, ਇਹ ਪੀ ਦ% ਉਲਟ P ਦਰਸਾਉਣਾ ਮuਸ਼ਿਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹA.

ਤuਸ? Mਿਸ5ਧ ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨਜ਼ ਜਾਬ ਐਪਿਲਟ ਲਈ ਪੀ-ਵAਲਯ;ਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ= ਪਸ"ਦ ਕਰ ਸਕਦ% ਹF.

ਹ0ਰ ਪੜ60:

ਅਰਸ਼ਾਮ ਐeਚ., ਕਾਈਪਰ ਦਾ ਪੀ-ਵAਲਯ; ਇਕ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਟ;ਲ ਅਤ% ਭਲਾਈ ਦ% ਅਨuਕ;ਲ ਟAਸਟ ਲਈ ਫAਸਲ% ਦੀ Mਿਕਿਰਆ, ਅਰਜ਼ੀ ਅ"ਕਿੜਆਂ
ਦੀ ਜਰਨਲ, ਵFਲ. 15, ਨ". 3, 131-135, 1988.

ਸ਼u.ਧਤਾ ਅਤ) ਸuਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ, ਕਾਬਲਤਾ ਅਤ) ਗuਣਵ.ਤਾ

ਸ਼u5ਧਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹA ਭHਿਤਕ ਮਾਤਰਾ ਦ% “ਅਸਲ” ਜ< “ਅਸਲ” ਮu5ਲ P ਮਾਪਣ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹA, ਜਦ= ਿਕ ਿਮਆਦ ਦੀ ਸਟੀਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬ"ਧ P
ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ<ਦਾ ਹA ਿਜਸ ਨਾਲ ਮਾਪ ਇਕ ਦ;ਜ% ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹF ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਕਸ% ਵੀ Mਭਾਵੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਹA. ਇਸ ਲਈ, ਇ5ਕ “ਸਹੀ” ਅ"ਦਾਜ਼ਾ ਥFੜਾ ਝuਕਾਅ ਹu"ਦਾ ਹA. ਇ5ਕ “ਸ"ਪ;ਰਨ” ਅ"ਦਾਜ਼ ਿਵ5ਚ ਛFਟ% ਪ5ਖਪਾਤ ਅਤ% ਅ"ਤਰ ਦFਨF ਹਨ ਕuਆਲਟੀ ਿਭ"ਨਤਾ
ਦ% ਉਲਟ ਅਨuਪਾਤ ਹA

ਇ5ਕ Mਿਕਿਰਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬ;ਤੀ ਉਸ ਹ5ਦ ਤ5ਕ ਹA ਿਜਸ ਦੀ ਸ"ਪਤੀ ਉਸ ਧਾਰਨਾਵ< ਉeਤ% ਿਨਰਭਰ ਨਹ? ਕਰਦੀ ਹA ਜF ਤuਸ? ਨਹ? ਕਰਨਾ ਚਾਹu"ਦ%. ਇਹ
ਬਾ5ਕਜ਼ ਦ% ਅਸਲੀ ਰ;ਪ ਦਾ ਇ5ਕ ਸFਧ ਹA, ਅਤ% ਇਸ ਿਵ5ਚ ਬਾਇਿਸਯਨ ਦ% ਿਵਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨuਕਸਾਨ ਅਤ% ਪuਰਾਣ% ਤ= ਪਿਹਲ< ਕYਦਰੀ ਿਲਮਟ
ਿਥਊਰਮ (ਸੀਐਲਟੀ) ਅਤ% ਗHਸ-ਮਾਰਕFਵ ਿਥਊਰਮ P ਮਜ਼ਬ;ਤੀ ਦ% ਿਥਊਰਮ< ਦ% ਤHਰ ਤ% ਕuਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹA, ਪਰ ਿਹਊਬਰ-ਹ%ਮਿਪਲ
ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਇ5ਕ ਮਜ਼ਬ;ਤਤਾ ਿਥਊਰਮ ਵਜ= ਯFਗ ਨਹ? ਹA.

ਸਾP ਹਮ%ਸ਼ਾ ਪ5ਖਪਾਤ ਅਤ% ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਿdੜUਤਾ ਿਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹA. ਇਹ ਮAP ਸਪ5ਸ਼ਟ ਲ5ਗਦਾ ਹA ਿਕ ਸਾਰ% ਅਰਥ< ਿਵਚ ਕFਈ
ਅ"ਕੜਾ Mਿਕਿਰਆ ਮਜ਼ਬ;ਤ  ਨਹ? ਹF ਸਕਦੀ. ਇ5ਕ P ਇਸ ਬਾਰ% ਵਧ%ਰ% ਖਾਸ ਤHਰ ‘ਤ% ਜਾਣ ਦੀ ਲFੜ ਹA ਿਕ Mਿਕਿਰਆ P ਿਕਸ ਤਰU< ਸuਰ5ਿਖਅਤ
ਰ5ਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹA. ਜ%ਕਰ ਨਮ;ਨ% ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬ;ਤ  ਅਨuਮਾਨਕ ਵਜ= ਦ%ਿਖਆ ਜ<ਦਾ ਹA, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹA ਿਕਉਂਿਕ
ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ. ਹ%ਠਲ% ਵ"ਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ% ਬਗAਰ ਵ5ਡ% ਨਮ;ਿਨਆਂ ਲਈ ਇ5ਕ 0 ਪ5ਖਪAਣ ਦੀ ਗਾਰ"ਟੀ ਿਦ5ਤੀ ਗਈ ਹA. ਇਹ ਅ"ਦਾਜ਼ਾ ਪ5ਖ ਮਜ਼ਬ;ਤ  
ਹu"ਦਾ ਹA, ਪਰ ਇਹ ਸਪ5ਸ਼ਟ ਤHਰ ਤ% ਕuਸ਼ਲ ਨਹ? ਹA ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਦਾ ਅ"ਤਰ ਿਨਰ"ਤਰ ਹFਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹA. ਇਹ ਿਵਿਭ"ਨਤਾ ਅਨ"ਤ ਵੀ ਹF ਸਕਦੀ ਹA
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ਹu"ਦਾ ਹA, ਪਰ ਇਹ ਸਪ5ਸ਼ਟ ਤHਰ ਤ% ਕuਸ਼ਲ ਨਹ? ਹA ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਦਾ ਅ"ਤਰ ਿਨਰ"ਤਰ ਹFਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹA. ਇਹ ਿਵਿਭ"ਨਤਾ ਅਨ"ਤ ਵੀ ਹF ਸਕਦੀ ਹA
ਜ% ਅ"ਤਰੀਵ ਵ"ਡ ਕFਚੀ ਜ< ਪAਰ%ਟF P ਵ5ਡ% ਪ5ਧਰ ਦ% ਪAਰਾਮੀਟਰ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ ਹA. ਿਹਊਬਰ-ਹਾਮਪੀਲ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦ% ਅਨuਸਾਰ ਇਹ ਇਸ% ਕਾਰਨ ਹA
ਿਕ ਨਮ;ਨ% ਦ% ਅਰਥ ਿਵ5ਚ ਮਜ਼ਬ;ਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹA. ਸਮ5ਿਸਆ ਇਹ ਹA ਿਕ ਐਮ-ਅਨuਮਾਨਕ ਿਹਊਬਰ, ਹਮAਮਲ ਅਤ% ਕuਝ ਹFਰ ਲFਕ< ਦuਆਰਾ ਵਕਾਲਤ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹA, ਿਸਰਫ ਮਜ਼ਬ;ਤ  ਹA ਜ% ਅ"ਤਰੀਅਤ ਵ"ਡ ਸਮਰ;ਪ ਹFਵ%.

ਸਰਵ%ਖਣ ਨਮ;ਨ% ਦ% Mਸ"ਗ ਿਵਚ, ਦF ਿਕਸਮ ਦ% ਅ"ਕੜਾ ਸ"ਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਮਾਡਲ-ਅਧਾਰਤ ਅਨuਮਾਨ ਅਤ% ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਆਧਾਿਰਤ ਅਨuਮਾਨ
ਿਜਸ ਨ% ਿਸਰਫ ਨਮ;ਨ% ਦੀ Mਿਕਿਰਆ (ਜF ਿਕ ਮਾਡਲ ਬਾਰ% ਲFੜ?ਦਾ ਨਹ? ਸੀ) ਦuਆਰਾ ਰਲਵ<-ਿਮਲਦ% ਹFਣਾ ਹA. ਿਨਰਪ5ਖ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਆਧਾਿਰਤ
ਅਨuਮਾਨ< P ਆਮ ਤHਰ ਤ% ਮਜਬ;ਤੀ ਅਨuਮਾਨਕ ਿਕਹਾ ਜ<ਦਾ ਹA ਿਕਉਂਿਕ ਿਨਰਪ5ਖਤਾ ਸਾਰ% ਸ"ਭਵ ਿਵਤਰਕ< ਲਈ ਸਹੀ ਹA. ਹਾਲ<ਿਕ ਇਹ ਸਪ5ਸ਼ਟ ਹA,
ਇਹ ਅਨuਮਾਨਕ ਅਜ% ਵੀ ਬਹuਤ ਘ5ਟ ਗuਣਵ5ਤਾ ਦ% ਰ;ਪ ਿਵ5ਚ ਹF ਸਕਦ% ਹਨ, ਜF ਿਕ ਅਵ5ਸ਼ਕ ਤHਰ ਤ% ਬਹuਤ ਵ5ਡਾ ਹF ਸਕਦਾ ਹA.

ਹਾਲ<ਿਕ, ਹFਰ ਲFਕ ਸ਼ਬਦ P ਦ;ਜੀ (ਉਲਟ) ਢ"ਗ ਨਾਲ ਇਸਤ%ਮਾਲ ਕਰਨਗ%. ਕYਡਲ ਦੀ ਵFਲ. 2, ਐਡਵ<ਸਡ ਿਥਊਰੀ ਆਫ਼ ਸਟAਿਟਕਸ, ਬਕਸ%,
1953; ਅਤ% ਉਹ ਧਾਰਨਾਵ< ਬਾਰ% ਇ5ਕ ਘ5ਟ ਲਾਭਦਾਇਕ ਿਬਆਨ ਿਦ"ਦਾ ਹA. ਇਸਦ% ਇਲਾਵਾ, ਕYਡਲ ਇ5ਕ ਥ< ਤ% ਕਿਹ"ਦਾ ਹA ਿਕ ਮਜ਼ਬ;ਤੀ ਦਾ
ਅਰਥ (ਿਸਰਫ਼) ਹA ਿਕ ਟAਸਟ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਏ, ਵ5ਖ-ਵ5ਖ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦ% ਅਧੀਨ ਸਿਥਰ ਰਿਹ"ਦਾ ਹA. ਇਹ ਉਹ ਹA ਜF ਲFਕ ਵਰਤ ਰਹ% ਹਨ, ਜ਼ਾਹਰ ਹA,
ਜਦ= ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦ% ਹਨ ਿਕ ਦF-ਟ%ਲਡ ਟੀ-ਟAਸਟ “ਮਜਬ;ਤ” ਹਨ ਤ< ਵੀ ਜਦ= variances ਅਤ% sample sizes ਅਸਮਾਨ ਹਨ.
ਮW, ਿਨ5ਜੀ ਤHਰ ‘ਤ%, ਟAeਸਟ ਟAਸਟ ਦ% ਦF ਸ"ਸਕਰਣ<, ਜF ਲਗਪਗ ਬਰਾਬਰ ਮਜਬ;ਤ ਹu"ਦ% ਹਨ, ਟAਸਟ< P ਮਜ਼ਬ;ਤ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਸ"ਦ ਨਹ? ਕਰਦ%,
ਜਦ= ਤuਸ? ਤuਲਨਾ ਕਰਦ% ਹF ਿਕ ਿਕਹੜ% ਨਮ;ਨ% ਅਵਰFਹੀ ਅ"ਤਰਾਲ (ਜ< ਖ%ਤਰ) ਿਵ5ਚ ਆਉਂਦ% ਹਨ

ਮAP ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲ5ਭਣਾ ਸHਖਾ ਲ5ਗਦਾ ਹA, “ਇ5ਕ ਬਹuਤ ਵ5ਡਾ ਫਰਕ ਹA”, ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹA ਿਕ ਇ5ਕF ਹੀ ਖFਜ ਆਉਣੀ ਕFਈ ਗ5ਲ ਨਹ? ਹA, ਤuਸ?
ਿਕਸ ਤਰU< ਟAਸਟ ਕਰਦ% ਹF, ਤuਸ? ਿਕਹF ਿਜਹ% (ਪਿਰਵਰਤਨਯFਗ) ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਵਰਤ= ਕਰਦ% ਹF, ਿਜ5ਥ% ਤuਸ? ਦਹFਟFਮੀਜ਼ ‘ਤ% ਟAਸਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਕFਰ ਵ"ਡ ਲਏ , ਆਿਦ, ਜ< ਤuਹਾਡ% ਬਾਹਰਲ% Mਭਾਵ< ਦ% ਨਾਲ ਤuਸ? ਸ"Mਦਾਇ ਦ% ਤHਰ ਤ% ਲਗਾਤਾਰ ਰ5ਖਦ% ਹF.

Qਭਾਵ ਫ"ਕਸ਼ਨ ਅਤ) ਇਸਦ) ਐਪਲੀਕ)ਸ਼ਨ

ਪuਆਇ"ਟ x ‘ਤ% ਅ"ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ Mਭਾਿਸ਼ਤ ਹu"ਦਾ ਹA ਜਦ= ਅਨuਮਾਿਨਤ ਅ"ਦਾਿਜ਼ਆਂ ਿਵਚ ਅਣਿਗਣਤ ਅ"ਕ< P ਜFਿੜਆ ਜ<ਦਾ ਹA, ਜF ਿਕ
ਿਨਰੀਖਣ ਦ% ਪu"ਜ ਦuਆਰਾ ਵ"ਿਡਆ ਹFਇਆ ਹA. Mਭਾਵ ਫ"ਕਸ਼ਨ ਇ5ਕ ਨਵY ਡAਟਾਮ% ਦ% ਜFੜ ਦ% ਹ5ਲ ਦੀ ਬ%ਅ"ਤ ਸ"ਵ%ਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਿਦ"ਦਾ ਹA.

ਇਹ Mਭਾਵ ਦ% ਕਾਰਜ ਦਾ ਮu5ਖ ਸ"ਭਾਵੀ ਕਾਰਜ ਹA ਸਖਤੀ ਦੀ ਰWਿਕ"ਗ ਲਈ ਅ"ਦਾਜ਼% ਦ% ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਤuਲਨਾ ਿਵਚ. Mਭਾਵੀ ਫ"ਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਆਮ
ਧਾਰਣਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ Mਿਕਿਰਆ ਹA ਜਦ= ਅਮੀਰ< P ਛ5ਡ ਿਦ5ਤਾ ਜ<ਦਾ ਹA, ਭਾਵ ਡਾਟਾ ਿਟJਮਰ ਕਰਨਾ.

ਕuਝ ਬuਿਨਆਦੀ ਅ"ਕੜਾ ਟAਸਟ ਹਨ ਿਜਵY ਿਕ ਬ%ਤਰਤੀਬ% ਲਈ ਟAਸਟ, ਜਨਸ"ਿਖਆ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਟAਸਟ, ਆਊਟਿਲਨਰ ਖFਜਣ ਲਈ ਟAਸਟ, ਅਤ%
ਿਫਰ ਸਰਲਤਾ ਲਈ ਟAਸਟ. ਸਾਰ% ਲFੜ?ਦ% ਟAਸਟ< ਲਈ ਅ"ਕੜਾ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ Mਿਕਿਰਆਵ< ਹਨ. ਇਸ ਤ= ਇਲਾਵਾ
ਲ%ਖਕ ਆਪਣੀ Mਸਤuਤੀ P ਮਤਲਬ ਦੀ Mੀਿਖਆ P ਸੀਿਮਤ ਕਰ ਰਹ% ਹਨ, ਉਹ 30 ਤ= ਵ5ਧ ਆਕਾਰ ਦ% ਿਕਸ% ਵੀ ਨਮ;ਨ% ਬਾਰ% ਸੀਐਲਟੀ ਦੀ ਵਰਤ=
ਕਰ ਸਕਦ% ਹਨ.

Mਭਾਵ ਦੀ ਧਾਰਣਾ, ਅ"ਕੜਾ ਿਵਿਗਆਨ ਦ% ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਸਮ%ਤ ਅਿਧਐਨ ਦ% ਵ5ਖ-ਵ5ਖ ਖ%ਤਰ< ਦ% ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਤ% ਤਜਰਿਬਆਂ ‘ਤ% Mਭਾਵ ਦਾ ਅਿਧਐਨ
ਹA. ਇਹ ਇ5ਕ Mਤੀਕਰਮ ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਦuਆਰਾ ਸ"ਭਵ ਹu"ਦਾ ਹA. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅ"ਦਾਜ਼% ਦ% Mਭਾਵ ਦ% ਕ"ਮ ਅ"ਦਾਜ਼% ਿਵ5ਚ ਬਦਲਾਵ ਹu"ਦਾ ਹA ਜਦ= ਇ5ਕ
ਅਲFਿਕਕਨ ਿਵ5ਚ ਅਣਪਛਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ P ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦuਆਰਾ ਵ"ਿਡਆ ਜ<ਦਾ ਹA. ਇਹ ਅਨuਮਾਨ ਦ% ਸ"ਵ%ਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਦ%
ਤHਰ ਤ% ਕ"ਮ ਕਰਦਾ ਹA.

Mਭਾਵ ਫ"ਕਸ਼ਨ P “ਕੀ-ਜ%ਕਰ” ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ, ਮਜ਼ਬ;ਤੀ, ਅਤ% ਿdਸ਼ ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ, ਿਜਵY ਿਕ ਿਕਸ% ਆਲFਚਨ< P ਜFੜਨਾ ਜ< ਿਮਟਾਉਣਾ, ਆਊਟਿਰਨਰਜ਼
(ਵ<) ਦ% Mਭਾਵ ਆਿਦ P ਵਧਾ ਿਦ5ਤਾ ਿਗਆ ਹA. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਕਸ% ਖਾਸ ਵ"ਡ ਲਈ, ਦFਨ< ਸਾਧਾਰਣ ਜ< ਹFਰ, ਿਜਸ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਮਾਪਦ"ਡ<
ਨਮ;ਿਨਆਂ ਤ= ਅ"ਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹA, ਮ5ਧ ਜ< ਅ"ਦਾਜ਼% ਦ% ਅ"ਦਾਜ਼% ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅ"ਤਰਾਲ ਉਨU< ਕਦਰ< ਨਾਲ= ਘ5ਟ ਹu"ਦਾ ਹA ਜF 90% ਜ< 10
ਦ% ਅਖੀਰ ਤ% ਹu"ਦ% ਹਨ % ਡਾਟਾ 30 ਦ% ਸਤਰ ਦ% ਿਕਸ% ਵੀ ਨਮ;ਨ% ਲਈ ਕYਦਰੀ ਿਲਮਟ Mਮ%ਏ ਦੀ ਵਰਤ= ਕਰਨ ਦ% ਮਤਲਬ ਉeਤ% 30 ਦਾ ਕਿਹਣਾ
ਹA. ਹਾਲ<ਿਕ, ਅਸ? ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹ? ਰ5ਖ ਸਕਦ% ਿਕ ਗਣਨਾ ਦਾ ਅ"ਤਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸ5ਚਾ ਿਵਿਭ"ਨਤਾ ਹA ਅਤ% ਇਸ ਲਈ ਵ5ਧ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਦੀ
ਕਮੀ ਅਤ% ਇ5ਕ P ਮuਕ5ਦਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲFੜ ਹA ਮਾਪਣ ਵਾਲ% ਸਾਧਨ ਦ% ਤHਰ ਤ% Mਭਾਵ ਫ"ਕਸ਼ਨ ਇ5ਕ ਫAਸਲ% ਦੀ Mਿਕਿਰਆ.

ਹ0ਰ ਪੜ60:

ਮ%ਲਨੀਕFਵ ਵਾਈ., Mਭਾਵ ਦ% ਕ"ਮ ਅਤ% ਮAਿਟJਸਸ, ਡAਕਕਰ, 1999.



ਮ%ਲਨੀਕFਵ ਵਾਈ., Mਭਾਵ ਦ% ਕ"ਮ ਅਤ% ਮAਿਟJਸਸ, ਡAਕਕਰ, 1999.

ਅਸਪਸ਼ਟ ਸ"ਭਾਵੀ ਕੀ ਹL?

ਸ"ਖ%ਪ ਸ"ਭਾਵਨਾ ਬਹuਤ ਸਾਰ% ਗਿਣਤਕ ਮਾ5ਡਲ< ਲਈ ਇਕ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਹA ਜF ਿਤ5ਖ% ਅ"ਕੀ ਸ"ਭਾਵੀ ਸ"ਭਾਵਨਾਵ< ਦ% ਿਬਨ< ਸ"ਭਾਵਨਾ ਜ< ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ
P ਮਾਪਦ% ਹਨ. ਇਹਨ< ਮਾਡਲ< ਿਵ5ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਫ"ਕਸ਼ਨ, ਸਮਰ5ਥਾ ‘ਿਥਊਰੀ, ਤuਲਨਾਤਮਕ ਸ"ਭਾਵੀ ਆਦ%ਸ਼<, ਸ"ਜFਗਤਾ ਦ% ਉਪਾਅ, ਫਜ਼ੀ
ਮਾਪ, ਅ"ਤਰਾਲ-ਮu5ਲ<ਕਣ ਸ"ਭਾਵੀ ਸ"ਭਾਵਨਾਵ<, ਸ"ਭਾਵਨਾ ਉਪਾਅ, ਉਿਚਤਤਾ ਉਪਾਅ, ਅਤ% ਉਪਰਲ% ਅਤ% ਹ%ਠਲ% ਉਮੀਦ< ਜ< ਪਿਰਵਰਤਨ. ਅਿਜਹ%
ਮਾਡਲ ਲFੜ?ਦ% ਮu5ਿਦਆਂ ਿਵ5ਚ ਚਾਹੀਦ% ਹਨ, ਿਜ5ਥ% ਸ"ਬ"ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਜ਼Fਰ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਜ< ਿਵਲ5ਖਣ ਹA, ਅਤ% ਫAਸਲ% ਵਾਲੀ ਸਮ5ਿਸਆਵ< ਿਵ5ਚ
ਿਜ5ਥ% ਤਰਜੀਹ< ਵੀ ਅਧ;ਰੀਆਂ ਹF ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਮLਟਾ-ਿਵਸ਼ਲ)ਸ਼ਣ ਕੀ ਹL?

ਇ5ਕ ਮAਟਾ-ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਇ5ਕ ਕu5ਲ RESULT ਦ%ਣ ਲਈ RESULTs ਦ% ਸਮ;ਹ ਨਾਲ ਸ"ਬ"ਿਧਤ ਹA ਜF ਿਵਆਪਕ ਅਤ% ਵAਧ ਹA.

1. a) ਖ਼ਾਸ ਤHਰ ‘ਤ% ਜਦ Mਭਾਵ ਦ% ਆਕਾਰ< ਦੀ ਬਜਾਏ ਛFਟੀ ਹu"ਦੀ ਹA, ਤ< ਆਸ ਹA ਿਕ ਇ5ਕ ਵ5ਡ%, ਇ5ਕ ਸ"ਯuਕਤ, ਨਮ;ਨ% ਨਮ;ਨ% ਦ% ਤHਰ ਤ% ਵ5ਡ%
ਹFਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਕ% ਚ"ਗੀ ਿਬਜਲੀ Mਾਪਤ ਹF ਸਕਦੀ ਹA.

ਅ) ਜਦ= Mਭਾਵ ਦ% ਆਕਾਰ ਨਾ ਵ5ਡ% ਹu"ਦ% ਹਨ, ਤ< ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਦ% ਮu5ਖ Mਭਾਵ< ਲਈ ਵਾਧ; ਪਾਵਰ ਦੀ ਲFੜ ਨਹ? ਹu"ਦੀ ਹA: ਇਸਦ% ਉਲਟ, ਇਹ
ਿਸਧ<ਤਕ ਤHਰ ਤ% ਪੜUਾਈ ਿਵ5ਚ ਥFੜUੀ ਿਜਹੀ ਿਭ"ਨਤਾਵ< ਦ% ਿਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਦ%ਖਣਾ ਸ"ਭਵ ਹF ਸਕਦਾ ਹA.

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ=, ਦF ਅਲ5ਗ-ਅਲ5ਗ ਅਿਧਐਨ< ਦuਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤ% ਦF Mਭਾਵ ਅਕਾਰ (R) ਦੀ ਤuਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤuਸ? ਇਹਨ< ਦੀ ਵਰਤ= ਕਰ
ਸਕਦ% ਹF:

Z = (z1 – z2)/[(1/n1-3) + (1/n2-3)]1/2

ਿਜ5ਥ% z1 ਅਤ% z2 r ਦ% ਫਾਈਸ਼ਰ ਰ;ਪ<ਤਰ ਹਨ ਅਤ% ਹਰ%ਕ ਿਨਵ%ਸ਼ਕ ਿਵਚ ਦF ਨੀ ਦੀ ਹਰ%ਕ ਸਟ5ਡੀ ਲਈ ਨਮ;ਨਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ
ਹA.

ਜ% ਤuਸ? ਸ5ਚਮu5ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦ% ਹF ਿਕ “ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼< ਬਰਾਬਰ ਹFਣ” ਆਮ “ਮAਟਾ” ਅਿਧਐਨ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ Mੀਿਖਆ ਨਹ? ਕਰਦਾ ਿਜਸ ਦੀ
ਲFੜ ਹFਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹA

ਹFਰ ਸ਼ਬਦ< ਿਵਚ:

1. ਖFਜ / ਡਾਟਾ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਇਕ ਸਮ;ਹ ਹA ਿਜਸ P ਤuਸ? ਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹu"ਦ% ਹF
2. ਇਕ ਨ% ਇਹ ਸਾਿਹਤ ਦ% ਸਾਰ% Mਵਾਨਤ ਉਦਾਹਰਨ< ਇਕ5ਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ (ਨFਟ: ਕuਝ ਕਾਰਨ< ਕਰਕ% ਕਈਆਂ P ਰ5ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਹA)
3. ਹਰ ਇ5ਕ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦ% ਕuਝ ਵ%ਰਵ% ਿਮਿਥਆ ਜਾ ਰਹ% ਹਨ … ਸਭ ਤ= ਮਹ5ਤਵਪ;ਰਨ Mਭਾਵ< ਉਹ ਹਨ ਜF ਜ< ਨਹ? ਿਮਲੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਐਸਡੀ

ਯ;ਿਨਟ ਿਵ5ਚ ਇ5ਕ ਜ< ਇ5ਕ ਤ= ਵ5ਧ ਿਨਯ"ਤਰਣ ਦ% ਮuਕਾਬਲ% ਇਲਾਜ ਗਰu5ਪ ਦਾ ਿਕ"ਨਾ ਕu ਵ5ਡਾ ਹA.
4. # 3 ਿਵਚ ਹਰ ਜ<ਚ ਿਵਚਲ% ਮu5ਲ< P ਕਾਲ ਕਰF.
5. ਸਾਰ% Mਵਾਨਤ ਡAਟਾ ਸAਟ< ਿਵ5ਚ, ਤuਸ? ਿਵਅਕਤੀਗਤ Mਭਾਵ< ਦ% ਸAਟ ਬਣਾ ਕ% ਸਮu5ਚ% Mਭਾਵ ਦ% ਆਕਾਰ P ਸ"ਖ%ਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕFਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ% ਹF

… ਅਤ% ਵ"ਡ ਕਰਤਾ ਦ% ਤHਰ ਤ% ਇ5ਕ ਸਮu5ਚਾ SD ਵਰਤ ਰਹ% ਹF. ਇਸ ਤਰU< ਜ਼ਰ;ਰੀ ਤHਰ ਤ% ਔਸਤ Mਭਾਵ ਦਾ ਆਕਾਰ Mਦਾਨ ਕਰਨਾ.
6. ਮAਟਾ ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਸਾਿਹਤ ਿਵ5ਚ … ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ Mਭਾਵ ਅਕਾਰ P ਅ5ਗ% ਛFਟ%, ਮ5ਧਮ, ਜ< ਵ5ਡ% ਵ5ਜ= ਲ%ਬਲ ਕੀਤਾ ਜ<ਦਾ ਹA .…

ਤuਸ? ਕਈ ਵ5ਖ ਵ5ਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵਚ Mਭਾਵ ਦ% ਅਕਾਰ P ਵ%ਖ ਸਕਦ% ਹF. ਪਰ, ਸ"ਖ%ਪ ਿਵ5ਚ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹA.

ਮAP ਭHਿਤਕ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵ5ਚ ਇ5ਕ ਕ%ਸ ਯਾਦ ਆ ਜ<ਦਾ ਹA, ਿਜਸ ਿਵ5ਚ, ਇ5ਕ ਘਟਨਾ ਦ% ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਿਵ5ਚ ਦ%ਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਾਣ< ਦ% ਪਾਣੀ ਦੀ
ਜ<ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਿਸਧ<ਤ ਿਵ5ਚ ਪਾਣੀ ਦ% ਲੀਜ਼ ਿਵ5ਚ 9% ਅਸਰ ਹFਵ%ਗਾ, ਅਤ% ਵ%ਖF, Mਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤ% ਅ"ਕਿੜਆਂ ਿਵ5ਚ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ
ਹFਇਆ ਹA. ਿਜਵY ਿਕ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹA, ਿਥਊਰੀ ਿਵ5ਚ ਕFਈ ਮਹ5ਤਵਪ;ਰਣ ਫਰਕ (ਅਮਲੀ ਨਹ?, ਅ"ਿਕਤ ਨਹ?) ਅਤ% ਡਾਟਾ ਿਵ5ਚ ਕFਈ ਵੀ ਗਲਤੀ
ਨਹ? ਸੀ. ਇਹ ਿਸਰਫ ਇ"ਨਾ ਸੀ ਿਕ MਯFਗ< ਦ% ਨਤੀਿਜਆਂ ਿਵਚ ਜF ਕuਝ ਸ"ਖ%ਪ ਤHਰ ‘ਤ% ਮਹ5ਤਵਪ;ਰਨ ਨਹ? ਸੀ ਪਾਇਆ ਿਗਆ, ਉਸ ਦੀ ਿਰਪFਰਟ
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ਨਹ? ਸੀ. ਇਹ ਿਸਰਫ ਇ"ਨਾ ਸੀ ਿਕ MਯFਗ< ਦ% ਨਤੀਿਜਆਂ ਿਵਚ ਜF ਕuਝ ਸ"ਖ%ਪ ਤHਰ ‘ਤ% ਮਹ5ਤਵਪ;ਰਨ ਨਹ? ਸੀ ਪਾਇਆ ਿਗਆ, ਉਸ ਦੀ ਿਰਪFਰਟ
ਨਹ? ਕੀਤੀ ਗਈ.

ਅਿਜਹ% MਯFਗ< ਦੀ ਇਹ ਗAਰ-ਿਰਪFਰਿਟ"ਗ, ਅਤ% ਖਾਸ ਤHਰ ਤ% ਖਾਸ ਨਤੀਜ% ਜF ਅਕਸਰ ਸ"ਿਖਆਤਮਕ ਤHਰ ਤ% ਮਹ5ਤਵਪ;ਰਨ ਨਹ? ਸਨ, ਜF ਿਕ ਮu5ਖ
ਪ5ਖਪਾਤ P ਪ%ਸ਼ ਕਰਦ% ਹਨ. ਇਹ ਖFਜਕਾਰ< ਦ% ਿਬਲਕuਲ ਗਲਤ ਰਵਈਏ ਦ% ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਿਦ5ਤਾ ਿਗਆ ਹA ਜF ਿਕ ਅ"ਕੜ% ਮਹ5ਤਵਪ;ਰਨ ਨਤੀਜ%
ਮਹ5ਤਵਪ;ਰਣ ਹਨ, ਅਤ% ਇਸ ਤ= ਇਲਾਵਾ ਕFਈ ਮਹ5ਤਵ ਨਹ? ਹA, Mਭਾਵ ਮਹ5ਤਵਪ;ਰਨ ਨਹ? ਸੀ. ਸਾP ਸ5ਚਮu5ਚ “ਸਟ%ਿਟਸਿਟਕ ਤHਰ ਤ%
ਮਹ5ਤਵਪ;ਰਣ” ਸ਼ਬਦ ਅਤ% ਆਮ ਸ਼ਬਦ P ਮਹ5ਤਵਪ;ਰਣ ਦ% ਿਵ5ਚ ਅ"ਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ;ਰਤ ਹA.

ਮAਟਾ-ਿਵਸ਼ਲ%ਸ਼ਣ ਇਕ ਿਵਵਾਦਪ;ਰਨ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਾਿਹਤ ਸਮੀਿਖਆ ਹA ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰਲਵY ਕ"ਟਰFਲ ਕੀਤ% ਅਿਧਐਨ< ਦ% ਨਤੀਿਜਆਂ P
ਇਕ5ਠਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹA ਤ< ਜF ਦਖਲਅ"ਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ%. ਇਹ ਅ"ਕੜਾ ਸ਼ਕਤੀ P ਵਧਾਉਂਦਾ ਹA ਅਤ% ਿਰਪFਰਟ< ਦੀ ਸਮ5ਿਸਆ P
ਹ5ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ<ਦਾ ਹA ਜF ਇਕ ਦ;ਜ% ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹu"ਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਚ"ਗਾ ਕ"ਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹ? ਹA ਅਤ% ਬਹuਤ ਸਾਰ%
ਅ"ਦਰ;ਨੀ ਸਮ5ਿਸਆਵ< ਹਨ.
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Topics in Statistical Data Analysis – 3

ਹ"ਰ ਪੜ&":

ਿਲਪਸੀ ਐ'ਮ., ਅਤ+ ਡੀ. ਿਵਲਸਨ, /0ਕਿਟਕਲ ਮ0ਟਾ-ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣ, ਸ+ਜ ਪਬਲੀਕ+ਸ਼ਨਜ਼, 2000.

'ਭਾਵ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹ/

/ਭਾਵ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਈ ਐਸ) ਇ?ਕ ਿਮਆਰੀ ਿਵਵਹਾਰ ਲਈ ਇ?ਕ ਮ?ਧ ਫਰਕ ਦਾ ਅਨuਪਾਤ ਹ0, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਜ਼ੀ ਸਕEਰ ਦਾ ਇ?ਕ ਰFਪ ਹ0. ਮGਨ ਲਓ
ਿਕ ਇਕ /ਯEਗਾਤਮਕ ਇਲਾਜ ਸਮFਹ ਦ+ ਕEਲ Xe ਦਾ ਮ?ਧ ਸਕEਰ ਹ0 ਅਤ+ ਇ?ਕ ਿਨਯGਤਰਣ ਸਮFਹ ਿਵ?ਚ Xc ਦਾ ਇ?ਕ ਮ?ਧ ਸਕEਰ ਹ0 ਅਤ+ ਸਕ0ਨ
ਦਾ ਇ?ਕ ਿਮਆਰ ਹ0, ਿਫਰ /ਭਾਵ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਰਾਬਰ (Xe – Xc) / ਸਕ

/ਭਾਵ ਦ+ ਅਕਾਰ ਦੀ ਤuਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵ?ਖE-ਵ?ਖਰ+ ਇਲਾਜM ਦੀ ਤuਲਨਾਤਮਕ /ਭਾਵ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦ?ਤੀ ਜMਦੀ ਹ0, ਭਾਵN ਿਕ ਵ?ਖE-ਵ?ਖਰ+
ਨਮFਿਨਆਂ ਅਤ+ ਵ?ਖ ਵ?ਖ ਮਾਪਣ ਵਾਲ+ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨM ਦ+ ਆਧਾਰ ਤ+.

ਇਸ ਲਈ, ਈ ਐ'ਸ ਕGਟਰEਲ ਗਰu?ਪ ਅਤ+ ਇਲਾਜ ਸਮFਹ ਦ+ ਿਵ?ਚ ਸਭ ਤP ਵ?ਡਾ ਅGਤਰ ਹ0. ਹQਰਟਰ-ਸ਼ਮੀਟ ਦੀ ਿਵਧੀ ਦuਆਰਾ, ਗਰ+ਟ ਦ+ ਤਰੀਕ+
ਦuਆਰਾ, ਗEਰਸ ਿਵਧੀ ਦuਆਰਾ ਏ ਐ'ਸ (ਿਨਯਮ 1 – ਮਤਲਬ 2) / SD ਦਾ ਿਨਯGSਣ ਹ0, ਜਦP ਿਕ ਹNਡਰ-ਸਿਕਟ ਦੀ ਿਵਧੀ ਦuਆਰਾ, ਈ ਐ'ਸ
(mean1 – mean2) / ਪFਲਡਡ SD ਹ0 ਅਤ+ ਿਫਰ ਵਸਤF ਭਰEਸ+ਯEਗਤਾ ਗuਣMਕ ਦuਆਰਾ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ0. ਈ ਐ'ਸ ਆਮ ਤQਰ ਤ+
ਮ0ਟਾ-ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣ ਅਤ+ ਪਾਵਰ ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣ ਿਵਚ ਵਰਿਤਆ ਜMਦਾ ਹ0.

ਹ"ਰ ਪੜ&":

ਕFਪਰ ਐ'ਚ., ਅਤ+ ਐਲ. ਹ0'ਜਸ, ਦ ਹTਡਬu?ਕ ਆਫ਼ ਿਰਸਰਚ ਿਸGਥ0ਿਸਸ, ਐਨ.ਈ., ਰਸਲ ਸ+ਜ, 1994

ਿਲਪਸੀ ਐ'ਮ., ਅਤ+ ਡੀ. ਿਵਲਸਨ, /0ਕਿਟਕਲ ਮ0ਟਾ-ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣ, ਸ+ਜ ਪਬਲੀਕ+ਸ਼ਨਜ਼, 2000.

Benford ਦ0 ਕਾ1ਨ ਕੀ ਹ/? ਿਜ਼ਪਫ ਦ0 ਕਾ1ਨ ਬਾਰ0 ਕੀ?

ਬ0ਨਫEਰਡ ਦਾ ਕਾVਨ ਕੀ ਹ0: ਬ0ਨਫEਰਡ ਦਾ ਕਾVਨ ਦ?ਸਦਾ ਹ0 ਿਕ ਜ+ ਅਸW ਭQਿਤਕ ਸਿਥਰ ਜM ਅGਕਿੜਆਂ ਦ+ ਸਾਰਣੀ ਤP ਇ?ਕ ਨGਬਰ ਦੀ ਚEਣ ਕਰਦ+
ਹM, ਤM ਇਹ ਸGਭਾਵਨਾ ਹ0 ਿਕ ਪਿਹਲਾ ਅGਕ 1 ਹEਵ+ਗਾ, ਇਸਦਾ /ਭਾਵM 0.11 ਹ0, ਨਾ ਿਕ 0.1 ਤP, ਜ+ਕਰ ਅਸW ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦ+ ਹM ਿਕ ਸਾਰ+
ਅGਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸGਭਾਵਨਾ ਸਨ. ਆਮ ਤQਰ ਤ+ “ਕਾVਨ” ਕਿਹGਦਾ ਹ0 ਿਕ ਪਿਹਲਾ ਅGਕ “d” ਹEਣ ਦੀ ਸGਭਾਵਨਾ ਹ0:

ਇਹ ਸGਕ+ਤ ਕਰਦਾ ਹ0 ਿਕ ਭQਿਤਕ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀ ਇ?ਕ ਸਾਰਣੀ ਿਵ?ਚ ਇ?ਕ ਸGਿਖਆ ਇ?ਕ ਵ?ਡ+ ਅGਕ ਤP ਛEਟ+ ਅGਕ ਨਾਲ ਸ਼uਰF ਹEਣ ਦੀ ਸGਭਾਵਨਾ ਹ0.
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਲQਗਿਰਅਮਸ ਦੀਆਂ ਮ+ਜ਼M ਦੀ ਜMਚ ਕਰਕ+ ਅਤ+ ਇਹ ਦ+ਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ0 ਿਕ ਪਿਹਲ+ ਪGਿਨਆਂ V ਪਿਹਨ+ ਅਤ+ ਬਾਅਦ ਵਾਲ+
ਪGਿਨਆਂ ਨਾਲP ਧਾਿਗਆਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ0.

ਿਬਆਜ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕ>

ਪ?ਖਪਾਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤP /ਭਾਵੀ ਔਜ਼ਾਰ ਗ0ਰ-ਪ?ਖਪਾਤੀ ਅਨuਮਾਨ ਹਨ ਬFਟ ਸਟਪ ਅਤ+ ਜ0ਕਨ+ਇਿਫGਗ.

ਦGਤਕਥਾ ਦ+ ਅਨuਸਾਰ, ਬ0ਰਨ ਮQਊਂਚਊਜ਼ਨ ਨ+ ਆਪਣ+ ਬ?ਸ ਸਟ^ਾਸਟM ਦੀ ਵਰਤP ਕਰਕ+ ਖuਦ V ਿਖ?ਚ ਕ+ ਖuਦ V ਡu?ਬਣ ਤP ਬਚਾਇਆ. ਅGਕੜਾ
ਬFਟਸਟਰ0ਪ, ਜE ਿਕ ਪਿਹਲ+ ਸਥਾਨ ਤ+ ਡ+ਟਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਿਨ?ਤਤਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦ?ਤ+ ਗਏ ਡ0ਟ+ ਅGਕ ਤP ਰੀਸਮ0ਿਪGਗ ਦੀ ਵਰਤP
ਕਰਦਾ ਹ0, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ+ਰ+ ਭਰEਸ+ਯEਗ ਿਸਧMਤਕ ਅਧਾਰ ਹ0 ਅਤ+ ਅGਕੜਾ ਸਮ?ਿਸਆਵM ਿਵ?ਚ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦ+ ਅGਦਾਜ਼+ ਲਈ ਬਹuਤ



ਕਰਦਾ ਹ0, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ+ਰ+ ਭਰEਸ+ਯEਗ ਿਸਧMਤਕ ਅਧਾਰ ਹ0 ਅਤ+ ਅGਕੜਾ ਸਮ?ਿਸਆਵM ਿਵ?ਚ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦ+ ਅGਦਾਜ਼+ ਲਈ ਬਹuਤ
/ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ /ਿਕਿਰਆ ਹE ਸਕਦੀ ਹ0.

ਬ?ਟਸਟਰ/ਪ ਵuਰਚuਅਲ ਜਨਸGਿਖਆ ਤP ਇਕ ਸਮਾਨ ਨਕਲ ਬਣਾ ਕ+ ਅਤ+ ਇ?ਕ ਰ0ਫਰTਸ ਸ0ਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਚuਅਲ ਆਬਾਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹ0. ਿਫਰ
ਤuਸW ਆਪਣ+ ਅਸਲ ਨਮFਨ+ ਦੀ ਤuਲਨਾ ਸਹੀ ਪ-ਵ0ਲਯF /ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸGਦਰਭ ਦ+ ਨਾਲ ਕਰE. ਬਹuਤ ਅਕਸਰ, ਇ?ਕ ਖਾਸ ਢMਚਾ “ਮGਿਨਆ”
ਹuGਦਾ ਹ0 ਤM ਜE ਹਰ+ਕ ਕ+ਸ ਲਈ ਇ?ਕ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ+. ਿਫਰ ਕੀ ਮuੜ-ਨਮFਨਾ ਰ?ਿਖਆ ਿਗਆ ਹ0 ਬਾਕੀ ਬਚ+ ਸਮFਹM ਦ+ ਸਮFਹ ਤP, ਜE
ਉਹਨM ਮGਨ+ ਜਾਣ ਵਾਲ+ ਢMਿਚਆਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜMਦਾ ਹ0, ਕuਝ ਅGਕਿੜਆਂ ਦ+ ਮuਲMਕਣ ਤP ਪਿਹਲM. ਇਸ ਦਾ ਉਦ+ਸ਼ ਅਕਸਰ ਪੀ-ਪ?ਧਰ ਦਾ
ਅGਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹuGਦਾ ਹ0.

ਜ/ਕਨ0ਨੀਫ ਹਰ ਵਾਰ ਿਨਰੀਖਣ V ਛ?ਡ ਕ+ ਡ0ਟਾ V ਦuਬਾਰਾ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਹ0. ਇ?ਕ-ਆਊਟ-ਆਊਟ ਰੀਪਲੀਕ+ਸ਼ਨ ਤuਹਾV ਉਸ+ ਹੀ ਕ+ਸ-ਅGਦਾਜ਼+ ਦ+
ਿਦGਦਾ ਹ0, ਮT ਸਮਝਦਾ ਹM, ਸਹੀ ਜ0ਕ-ਚਾਕF ਅGਦਾਜ਼+ ਦ+ ਤQਰ ਤ+. ਜ0ਕਨ+ਇਿਫGਗ ਥEੜa+ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਟuਕੜ+ (ਿਜ?ਥ+ ਿਕ ‘ਜ0ਕਨ+ਨੀਫ’ – ਇਸ V ਦ+ਖE) ਗuਣM ਦ+
ਅGਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤ+ ਗਲਤੀ (ਜE ਤuਸW ਆਸ ਕਰਦ+ ਹE) /ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ?ਖਪਾਤ ਘਟਾਇਆ ਹ0.

ਿਬਆਜ਼ ਦੀ ਕਟQਤੀ ਤਕਨੀਕM ਦਾ ਮਾਨਵ ਿਵਿਗਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਿਵਿਗਆਨ, ਕਲ0ਸਟEਲEਜੀ, ਕਲੀਿਨਕਲ ਟਰਾਇਲM, ਸਾਈਬਰਨ+ਿਟਕਸ, ਅਤ+
ਪਿਰਆਵਰਣ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵ?ਚ ਿਵਸਿSਤ ਉਪਯEਗ ਹਨ.

ਹ"ਰ ਪੜ&":

ਐਫਰEਨ ਬੀ., ਦ ਜ0ਕਨ+ਨੀਫ, ਦ ਬFਟਸਟਰ0ਪ ਐਂਡ ਅੋਰ ਰੀਸਪਪਲਿਲGਗ ਪਲਾਨਸ, ਸੀਆਮ, ਿਫਲਾਡ+ਲਿਫਆ, 1982.

ਐਫਰEਨ ਬੀ., ਅਤ+ ਆਰ. ਟੀਿਬਿਸ਼ਰਾਨੀ, ਇਨਸਿਟਕਸ਼ਨ ਟF ਦ ਬFਟਸਟਰ0ਪ, ਚ0ਪਮ0ਨ ਐਂਡ ਹਾਲ (ਹuਣ ਸੀਆਰਸੀ /0ਸ), 1994.

ਸ਼ਾਓ ਜ+., ਅਤ+ ਡੀ. ਤF, ਦ ਜ0ਕਨ+ਨੀਫ ਅਤ+ ਬFਟਸਟਰ0ਪ, ਸਿਪਨਰ ਵਰਲਗ, 1995.

ਸਧਾਰਣ ਆਮ ਕਰਵ ਦ0 ਅਧੀਨ ਖ0ਤਰ

0 ਤP Z ਤ?ਕ ਿਮਆਰੀ ਆਮ ਵਕਰ ਦ+ ਨ+ੜ+ ਅGਦਾਜਨ ਖ+ਤਰ

Z(4.4-Z)/10    for  0 £ Z £ 2.2  0.49              for  2.2 < Z < 2.6     0.50              for   Z £ 2.6

ਉਪਰEਕਤ ਅਨuਮਾਨ ਲਈ ਅਿਧਕਤਮ ਪFਰੀ ਗਲਤੀ ਹ0

ਲਗਭਗ ਅ?ਧਾ /ਤੀਸ਼ਤ (ਸਹੀ ਹEਣਾ, 0.0052)

ਿਹਸਟ"ਗFਾਮ ਿਵGਚ ਕਲਾਸ ਅJਤਰਾਲ ਦੀ ਿਗਣਤੀ

ਇਸ ਤP ਪਿਹਲM ਿਕ ਅਸW ਆਪਣੀ ਬਾਰGਬਾਰਤਾ ਵGਡ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਸਾV ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ0 ਿਕ ਸਾV ਿਕGਨ+ ਵਰਗM ਦੀ
ਵਰਤP ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ0. ਇਹ ਪFਰੀ ਤਰaM ਮਨਮਾਨੀ ਹ0, ਪਰ ਬਹuਤ ਘ?ਟ ਕਲਾਸM ਜM ਬਹuਤ ਸਾਰ+ ਕਲਾਸM ਇ?ਕ ਤਸਵੀਰ V ਸਪ?ਸ਼ਟ ਨਹW
ਹEਣਗੀਆਂ, ਿਜਵN ਿਕ ਕuਝ ਹEਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਿਧਕਤਮ ਿਗਣਤੀ ਨਾਲ /ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ0. ਇ?ਕ ਅਨuਭਵੀ ਿਰਸ਼ਤ+ (ਸuਰਗਜ਼ ‘ਿਨਯਮ ਦ+ ਨM
ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜMਦਾ ਹ0) ਿਜਹੜਾ ਲਗਦਾ ਹ0 ਅਤ+ ਿਜਸ V ਵਰਗM (ਕ+) ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਲਈ ਇ?ਕ ਗਾਈਡ ਵਜP ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ0

k = 1 ਤP ਵ?ਧ ਜM ਇਸਦ+ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਭ ਤP ਵ?ਡੀ ਪFਰਨ ਅGਕ (n) / ਲਾਗ (2) = 1 + 3.332 ਲQਗ (n)

‘ਸਰਵEਤਮ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤuਹਾV ਕu?ਝ ਹ?ਦ ਤਕ ਗuਣਵ?ਤਾ ਦੀ ਲEੜ ਹ0- ਸGਭਵ ਤQਰ ‘ਤ+ ਇਸ ਮਾਮਲ+ ਿਵ?ਚ, ਡਾਟਾ ਿਵ?ਚ ਮQਜFਦ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ V
/ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ’ ਵਧੀਆ ‘ਤਰੀਕਾ. ਨਮFਨਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਸ ਿਵਚ ਯEਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹ0, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਸ+ਧM 5 ਤP 15 ਕਲਾਸM ਿਵਚ
ਵਰਤੀਆਂ ਜMਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ+ ਤuਹਾਡ+ ਕEਲ ਇਕ ਬਹuਤ ਵ?ਡਾ ਨਮFਨਾ ਹ0 ਤM ਇਕ ਹEਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰFਰਤ ਹ0. ਤuਸW ਸਧਾਰਣ c+ਣੀ ਦੀਆਂ ਚQੜਾਈ ਲਈ
ਤਰਜੀਹੀਤਾ ਰ?ਖਦ+ ਹE, ਤਰਜੀਹੀ ਤQਰ ਤ+ 5 ਜM 10 ਦ+ ਬਹuਤ+, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪ0ਮਾਨ+ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਸQਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ0.

ਇਸ ਤP ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਿਨਰਣਾਇਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜMਦਾ ਹ0 – ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਚQੜਾਈ ਦੀ ਇ?ਕ ਰNਜ ਦੀ ਕEਿਸ਼ਸ਼ ਕਰE ਅਤ+ ਇ?ਕ ਚuਣE ਜE ਵਧੀਆ ਕGਮ
ਕਰਦਾ ਹ0 (ਇਹ ਮGਨਦਾ ਹ0 ਿਕ ਤuਹਾਡ+ ਕEਲ ਇ?ਕ ਕGਿਪਊਟਰ ਹ0 ਅਤ+ ਿਵਕਲਿਪਕ ਿਹਸਟEਗ^ਾਮ V ਿਨਰGਤਰ ਤQਰ ਤ+ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ0).

ਅਕਸਰ /ਬGਧਨ ਦ+ ਮu?ਦ+ ਹuGਦ+ ਹਨ ਜE ਇਸ ਿਵ?ਚ ਆਉਂਦ+ ਹਨ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜ+ ਤuਹਾਡ+ ਡ+ਟਾ ਦੀ ਤuਲਨਾ ਇਸ+ ਡ+ਟਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹ0- ਿਜਵN



ਅਕਸਰ /ਬGਧਨ ਦ+ ਮu?ਦ+ ਹuGਦ+ ਹਨ ਜE ਇਸ ਿਵ?ਚ ਆਉਂਦ+ ਹਨ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜ+ ਤuਹਾਡ+ ਡ+ਟਾ ਦੀ ਤuਲਨਾ ਇਸ+ ਡ+ਟਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹ0- ਿਜਵN
ਪuਰਾਣ+ ਅਿਧਐਨM ਜM ਦFਜ+ ਦ+ਸ਼M ਤP – ਤuਸW ਉਸ ਿਵਚ ਵਰਤ+ ਗਏ ਅGਤਰਾਲM ਤ?ਕ ਸੀਮਤ ਹuGਦ+ ਹE.

ਜ+ ਿਹਸਟEਗ^ਾਮ ਬਹuਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਿਕਊਰ ਹ0, ਤM ਿਫਰ ਅਸਮਾਨ c+ਣੀਆਂ ਤ+ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ0. ਸGਕuਧ ਵਰਗM ਦੀ ਵਰਤP ਕਰE ਿਜ?ਥ+ ਕਲਾਸ
ਦ+ ਫ^ੀਕuਐਂਸੀ ਉ'ਚ ਹਨ, ਿਵਆਪਕ ਵਰਗ ਿਜ?ਥ+ ਉਹ ਘ?ਟ ਹਨ.

ਹ+ਠ ਿਦ?ਤ+ ਢGਗ ਆਮ ਹਨ:

ਆਓ ਨਮFਨਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਿਫਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅGਤਰਾਲ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹE ਸਕਦੀ ਹ0

MIN {nÃ‚Â½, 10Log(n) }.

ਇਸਦ0 ਉਲਟ,

1. ਸੀਮਾ ਲ?ਭE (ਉ'ਚਤਮ ਮu?ਲ – ਸਭ ਤP ਘ?ਟ ਮu?ਲ).
2. ਰ+ਜ਼ V ਇ?ਕ ਿਵਆਪਕ ਅGਤਰਾਲ ਦ+ ਅਕਾਰ ਦuਆਰਾ ਵGਡE: 2, 3, 5, 10 ਜM 10 = 10 ਦ+ ਗuਣਕ.
3. ਘ?ਟE ਘ?ਟ 5 ਅGਤਰਾਲM ਲਈ ਅਤ+ 15 ਤP ਵ?ਧ ਦ+ ਲਈ ਕEਈ ਟੀਚਾ

ਸਟFਕਚਰਲ ਸਮੀਕਰਨ ਮਾਡਿਲJਗ

ਸਟ^ਕਚਰuਅਲ ਸਮੀਕਰਨ ਮਾਡਿਲGਗ ਤਕਨੀਕਜ਼ ਵ+ਰੀਏਬਲM ਿਵਚਕਾਰ ਸGਬGਧM ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜMਦਾ ਹ0. ਸGਬGਧM V ਖਾਸ ਤQਰ
ਤ+ ਰ+ਿਖਕ ਮGਿਨਆ ਜMਦਾ ਹ0. ਸਮਾਜਕ ਅਤ+ ਿਵਵਹਾਰਕ ਖEਜM ਿਵਚ ਸਭ ਤP ਿਜ਼ਆਦਾ /ਭਾਵM ਵ?ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਿਨਰਧਾਰਤ /ਭਾਵM ਦuਆਰਾ
/ਭਾਿਵਤ ਹuGਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹਨM ਿਵਚ ਅGਤਰ-ਸGਬGਧM ਦਾ ਇਕ ਗuGਝਲਦਾਰ ਨਮFਨ ਹuGਦਾ ਹ0. ਇਹਨM ਿਨਰਧਾਰਣਕਾਰM ਦੀ ਿਰਸ਼ਤ+ਦਾਰ ਮਹ?ਤਤਾ V
ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹਨM ਦ+ ਸਬGਧM V ਇਕ ਮਾਡਲ ਿਵਚ ਕਾਫੀ ਚGਗੀ ਤਰaM ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ0, ਜE ਿਕ ਢMਚਾਗਤ ਸਮੀਕਰਨ ਮਾਡਿਲGਗ ਨਾਲ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ0.

ਇ?ਕ ਢMਚਾਗਤ ਸਮੀਕਰਨ ਮਾਡਲ ਕ+ਸM ਦ+ ਇ?ਕ ਸਮFਹ ਜM ਵ?ਖ-ਵ?ਖ ਮਾਮਿਲਆ ਂਦ+ ਸਮFਹM ਤ+ ਲਾਗF ਹE ਸਕਦਾ ਹ0. ਜਦP ਬਹuਤ ਸਾਰ+ ਸਮFਹM ਦਾ
ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜMਦਾ ਹ0 ਤM ਪ0ਰਾਮੀਟਰ ਦE ਜM ਦE ਤP ਵ?ਧ ਗਰu?ਪM ਦ+ ਬਰਾਬਰ ਹE ਸਕਦ+ ਹਨ. ਜਦP ਦE ਜM ਵਧ+ਰ+ ਸਮFਹM ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ
ਜMਦਾ ਹ0, ਤM ਮਾਡਲ ਿਵਚ ਵਰਤ+ ਗਏ ਅਤ+ ਲuਪਤ ਗuਣM ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਾਡਲ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ0.

ਇ?ਕ ਐਪਲੀਕ+ਸ਼ਨ ਦ+ ਰFਪ ਿਵ?ਚ, ਤuਸW 3 ਵ?ਖ-ਵ?ਖ ਮਾਪਣ ਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤP ਕਰਦ+ ਹEਏ ਇ?ਕE ਨਮFਨ+ ਤP ਆਉਣ ਵਾਲ+ ਿਰਗਰ0ਸ਼ਨ slopes ਦੀ
ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਿਕਵN ਜMਚ ਕਰਦ+ ਹE? ਤuਸW ਇ?ਕ ਢMਚਾਗਤ ਮਾਡਿਲGਗ ਪਹuGਚ ਵਰਤ ਸਕਦ+ ਹE

1 – ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣ ਤP ਪਿਹਲM ਸਾਰ+ ਿਤGਨ ਡਾਟਾ ਸ0'ਟM V ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਕਰE ਿਕਉਂਿਕ b ਵਜ਼ਨ /0ਕਟਕਟਰ ਵ+ਰੀਏਬਲ ਦ+ ਿਵਿਭGਨਤਾ ਅਤ+
ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਦ+ ਫGਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਤuਸW ਇਸ ਸਰEਤ V ਹਟਾਉਂਦ+ ਹE.

2 – ਿਤGਨ ਿਤਹਾਈ ਉਪਾਅ ਤP /ਭਾਵ ਦ+ ਤQਰ ਤ+ ਿਨਰਭਰ ਵ0ਿਲਲ+ V ਮਾ?ਡਲ ਕਰE ਅਤ+ ਹਰ ਇ?ਕ ਲਈ ਪਾਥ ਕEਫੀਸ਼ਲ (ਬੀ ਵਾਈਟ) /ਾਪਤ ਕਰE.

3 – ਿਫਰ ਇਕ ਮਾਡਲ ਿਫ?ਟ ਕਰE ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਤGਨ ਮਾਰਗ ਸਿਹਕਾਰਤਾ ਬਰਾਬਰ ਹEਣ ਲਈ ਸGਜਮ ਹਨ. ਜ+ ਿਫ?ਟ ਿਵਚ ਮਹ?ਤਵਪFਰਨ ਘਾਟਾ ਹuGਦਾ ਹ0,
ਤM ਰਸਤ+ ਬਰਾਬਰ ਨਹW ਹuGਦ+.

ਹ"ਰ ਪੜ&":

ਸ਼Fਮਾਕਰ ਆਰ., ਅਤ+ ਆਰ. ਲEਮ0ਕਸ, ਸਟ^ਕਚਰਲ ਐਕuਸ਼ਨ ਮਾਡਿਲGਗ ਲਈ ਅਰGਭਕ ਦੀ ਗਾਈਡ, ਲਾਰTਸ ਏਰਲਬਾਊਮ, ਿਨਊ ਜਰਸੀ, 1996.

ਅਰਥਮ/ਿਟਕਸ ਅਤ0 ਟਾਈਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਾਡਲ

ਅਰਥਮ0ਿਟਕਸ ਮਾਡਲM ਉਦਯEਿਗਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਖ+ਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਅਤ+ ਕਾਰਪEਰ+ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤ+ ਿਨਯਮM ਦ+ ਖ+ਤਰM ਿਵ?ਚ
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦ+ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਿਰਗਰ0ਸ਼ਨ ਮਾਡਲM ਦ+ ਸ0'ਟ ਹਨ. ਟਾਈਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਾ?ਡਲਸ V ਵ?ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰFਰਤ ਹuGਦੀ
ਹ0 (50 ਤP ਿਜ਼ਆਦਾ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹ0). ਦEਵN ਮਾਡਲM V ਮਾਈਕਰE ਤP ਮਾਈਕਰE ਸਟ?ਡੀਜ਼ ਤ?ਕ ਦ+ ਕਾਰEਬਾਰੀ ਐਪਲੀਕ+ਸ਼ਨM ਲਈ ਸਫਲਤਾਪFਰਵਕ
ਵਰਿਤਆ ਜMਦਾ ਹ0, ਿਵ?ਤ ਅਤ+ ਅGਤਸੀ ਿਵਕਾਸ ਸਮ+ਤ. ਹEਰ ਮਾਡਿਲGਗ ਪਲMਟM ਿਵ?ਚ ਸਟ^ਕਚਰਲ ਅਤ+ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਾਡਿਲGਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਵN ਿਕ



ਵਰਿਤਆ ਜMਦਾ ਹ0, ਿਵ?ਤ ਅਤ+ ਅGਤਸੀ ਿਵਕਾਸ ਸਮ+ਤ. ਹEਰ ਮਾਡਿਲGਗ ਪਲMਟM ਿਵ?ਚ ਸਟ^ਕਚਰਲ ਅਤ+ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਾਡਿਲGਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਵN ਿਕ
ਹਾਰਵੀ ਅਤ+ ਬਾਕਸ-ਜ+ਨਿਕGਸ ਪਹuGਚਦ+ ਹਨ, ਸGਯEਿਜਤ ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣ ਅਤ+ ਸGਭਾਵੀ ਮਾਡਲ ਿਵ?ਚ ਮਾਈeE ਮਾਈਮ0ਿਟਿeਕਸ ਿਜਵN ਿਕ ਲQਿਜਟ, /Eਿਬਟ ਅਤ+
ਟEਿਬਟ, ਪ0ਨਲ ਡ+ਟਾ ਅਤ+ ਕਰQਸ ਵਾਲ+ ਭਾਗ. ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦ+ ਮu?ਦ+ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰ ਰਹ+ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਨਤੀਜ+ ਦ+
ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਤ+ ਉਹਨM ਤ?ਥM ਦ+ ਇ?ਕ /ਭਾਵM ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦ+ ਮu?ਦ+ ਿਜਨaM ਨ+ ਇਸ ਨਤੀਜਾ V ਪ?ਕਾ ਕੀਤਾ ਹEਵ+. ਖਾਸ ਤQਰ ‘ਤ+, ਟੀਆਈ ਇਹ
ਸGਕਲਪ ਸਮN ਦੀ ਲੜੀ’ ਚ ਕGਮ ਕਰਦ+ ਹਨ, ਅਤ+ ਿਵਲ?ਖਣਤਾ ਮਾਡਿਲGਗ.

ਹ"ਰ ਪੜ&":

ਏਿਰਕਸਨ ਐਨ., ਅਤ+ ਜ+. ਆਇਰਨਜ਼, ਟ0ਸਿਟGਗ ਐਕਸਪEਨ+ਨੀਟੀ, ਆਕਸਫEਰਡ ਯFਨੀਵਰਿਸਟੀ /0ਸ, 1994.

ਗ^+ਗਰ ਸੀ. ਅਤ+ ਪੀ. ਿਨਊਬEਲਡ, ਿਬਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਕਨEਿਮਕਸ ਿਵਚ ਪFਰਵ ਅਨuਮਾਨ, ਅਕਾਦਿਮਕ /0ਸ, 1989.

ਹਾਮਾਡਾ ਓ., ਅਤ+ ਜ+. ਰEਲੀ, (ਐ'ਸ.), ਟਾਈਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਾਡਲਜ਼, ਕਾਉਂਿਸਲਸੀ ਐਂਡ ਐਕਸEਨ+ਿਜਨੀ, ਐਡਵਰਡ ਏਲਗਰ ਪਬ., 1999.

ਿOਪਾਠੀ ਰ0ਖਾਕਾਰ ਕ"ਆਰਡੀਨ0ਟਸ ਿਤਕ"ਣ

ਆਮ ਤQਰ ‘ਤ+ ਰਾਇ ਬਦਲਣ ਦ+ ਲਈ “ਟ0ਰਰੀ ਡਾਇਆਗ^0ਮ” ਦਾ /ਯEਗ ਕੀਤਾ ਜMਦਾ ਹ0 (FOR – AGAINST – UNDECIDED). ਿਫਜ਼
ਸGਧੀ ‘ਤ+ ਆਪਣੀ ਪੜaਾਈ ਿਵ?ਚ ਕ0ਿਮਸਟ ਿਵਲਦਰ ਿਗਬਸ ਦuਆਰਾ ਪਿਹਲM ਿਤਕEਣੀ ਿਚ?ਤਰ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ. ਇਹ ਜuਮ0ਟਰੀ ਤP /ਸਤਾਵ ਤ+
ਆਧਾਿਰਤ ਹ0 ਿਕ ਇਕ ਸਮਭuਜ ਿSਕEਣ ਿਵਚ, ਿਕਸ+ ਵੀ ਿਬGਦF ਤP ਿਤGਨ ਪਾਿਸਆਂ ਤਕ ਦFਰੀ ਦਾ ਜEੜ ਸਥਾਈ ਹ0. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ0 ਿਕ ਿਤGਨ ਪਦਾਰਥM
ਦ+ ਿਮਸ਼ਰਣ ਦੀ /ਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਚਨਾ V ਅਿਜਹ+ ਅGਕੜਾ ਿਵਚ ਇਕ ਿਬGਦF ਦ+ ਤQਰ ਤ+ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ0, ਿਕਉਂਿਕ /ਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿਥਰ ਹ0
(100). ਿਤGਨ ਕEਣ ਸ਼u?ਧ ਪਦਾਰਥM ਦ+ ਅGਕ ਹਨ.

ਇਹ ਇਕ ਆਬਾਦੀ ਿਵਚਲ+ ਰਾਇ ਦ+ “ਰਚਨਾ” ਲਈ ਹ0. ਜਦP 100 /ਤੀ ਸGਭਾਵੀ ਰਕਮ, /ਤੀ ਿਵਰu?ਧ ਅਤ+ ਅGਡਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਰਕਮ, ਪ+ਸ਼ਕਾਰੀ
ਲਈ ਇ?ਕE ਤਕਨੀਕ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ0. ਹ+ਠM ਡਾਇਗਰਾਮ ਦ+ਖE, ਿਜਸ V ਗ0ਰ-ਅਨuਪਾਤਕ ਅ?ਖਰ ਨਾਲ ਦ+ਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ0. ਟ^Mਸਮ+ਸ਼ਨ
ਿਵਚ ਸਹੀ ਬਰਾਬਰ ਰ?ਿਖਆ ਨਹW ਜਾ ਸਕਦਾ. E.g. ਿਵਚਾਰM ਦੀ ਸ਼uਰFਆਤੀ ਰਚਨਾ 1 V ਿਦ?ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ0. ਇਹ ਹ0, ਕuਝ ਦਖਲ ਅGਦਾਜ਼ੀ,
ਆਮ ਤQਰ ‘ ਦFਜਾ ਰਚਨਾ 2 ਪuਆਇGਟ ਦuਆਰਾ ਿਦ?ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ0. ਇਹ ਿਬGਦF ਉ'ਚ ਦਰਜ+ ਦੀ ਿfੜਤਾ V ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ0 ਅਤ+, ਫ0ਸਲਾ ਕੀਤ+
ਗਏ ਿਵ?ਚਕਾਰ, “ਲਈ” ਬਹuਿਗਣਤੀ ਹ0.

Diagram

ਅJਦਰ?ਨੀ ਅਤ0 ਅJਤਰ-ਰ/ਸਟਰ ਦੀ ਭਰ"ਸ0ਯ"ਗਤਾ

ਪ0ਮਾਨ+ ਦੀ “ਅGਦਰFਨੀ ਭਰEਸ+ਯEਗਤਾ” V ਅਕਸਰ e0ਨਬ0ਕ ਦ+ ਗuਣMਕ ਨਾਲ ਮਾਿਪਆ ਜMਦਾ ਹ0. ਇਹ ਉਦP ਸGਬGਿਧਤ ਹ0 ਜਦP ਤuਸW ਕu?ਲ ਸਕEਰ ਦੀ
ਗਣਨਾ ਕਰEਗ+ ਅਤ+ ਤuਸW ਇਸ ਦੀ ਭਰEਸ+ਯEਗਤਾ ਬਾਰ+ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹuGਦ+ ਹE, ਕEਈ ਹEਰ ਰ+ਿਟGਗ ਨਹW “ਭਰEਸ+ਯEਗਤਾ” ਦਾ ਅGਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹ0
* ਔਸਤ ਸਬGਧM ਤP, ਅਤ+ ਆਈਟਮM ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਤP, ਿਕਉਂਿਕ ਲGਮ+ ਪ0ਮਾਨ+ (ਸGਭਵ ਤQਰ ਤ+) ਵਧ+ਰ+ ਭਰEਸ+ਮGਦ ਹuGਦ+ ਹਨ ਕੀ ਆਈਟਮM ਦਾ ਇ?ਕE ਿਜਹਾ
ਸਾਧਨ ਆਮ ਤQਰ ਤ+ ਮਹ?ਤਵਪFਰਨ ਨਹW ਹuGਦਾ.

ਟਾਊ-ਬਰਾਬਰ: ਚੀਜ਼M ‘ਤ+ ਸਹੀ ਅGਕM V ਇਕ ਦFਜ+ ਤP ਇਕ ਦFਜ+ ਤP ਵ?ਖਰਾ ਨਹW ਮGਿਨਆ ਜMਦਾ ਹ0. ਮਾਪ ਦੀ ਭਰEਸ+ਯEਗਤਾ ਦ+ ਬਰਾਬਰ, ਇਸ
ਧਾਰਨਾ V ਘ?ਟE ਘ?ਟ ਤQ-ਬਰਾਬਰ ਹEਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ0, ਜ+ਕਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪFਰੀ ਨਹW ਹuGਦੀ, ਤM ਇ?ਕ ਭਰEਸ+ਯEਗਤਾ ਦਾ ਹ+ਠਲ+ ਪ?ਧਰ ਦਾ ਅGਦਾਜ਼ਾ ਹ0.

ਕGਨਜ਼ਰEਿਰਕ ਉਪਾਅ: ਕਲਾਸੀਕਲ ਟ0ਸਟ ਿਥਊਰੀ ਦ+ ਫਰ+ਮਵਰਕ ਦ+ ਅGਦਰ ਇਹ ਘ?ਟ /ਿਤਬGਿਧਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲEੜ ਹ0 ਜE ਉਸ+ /ਿਕਿਰਆ V ਮਾਪਣ
ਵਾਲ+ ਉਪਾਵM ਦ+ ਸਹੀ ਸਕEਰ ਦੀ ਪFਰੀ ਤਰaM ਸਬGਿਧਤ ਹEਣ ਦੀ ਲEੜ ਹ0. ਿਸ?ਟ+ ਵਜP, ਸMਝ+ ਉਪਾਵM ਤ+, ਤਰuਟੀ ਿਵਹਾਰM, ਅਸਲ ਸਕEਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹuGਦਾ
ਹ0, ਅਤ+ ਸ?ਚੀ-ਸਕEਰ ਵ+ਰੀਏਸਸ ਅਸਮਾਨ ਹE ਸਕਦਾ ਹ0

“ਅGਤਰ-ਰEਟਰ” ਭਰEਸ+ਯEਗਤਾ ਲਈ, ਇਕ ਫਰਕ ਇਹ ਹ0 ਿਕ ਇਕਲQਤੀ ਰ+ਿਟGਗ ਦੀ ਭਰEਸ+ਯEਗਤਾ ਨਾਲ ਮਹ?ਤਵ ਮਹ?ਤਵਪFਰਣ ਹ0. ਮGਨ ਲਓ ਸਾਡ+
ਕEਲ ਹ+ਠM ਿਦ?ਤ+ ਡ+ਟਾ ਹਨ

Participants          Time      Q1    Q2     Q3      to     Q17 001                           1       4       5      
4               4 002                           1       3       4       3              3 001                           2       4      
4       5              3 etc.



ਡ0ਟਾ ਦੀ ਜMਚ ਕਰਕ+, ਮT ਸEਚਦਾ ਹM ਿਕ ਪ+ਅਰਡ ਟੀ-ਟ0ਸਟ ਅਤ+ ਪੀਅਰਸਨ ਦ+ ਿਰਸਟਰਸ ਦ+ ਹਰ+ਕ ਜEਿੜਆਂ ਦ+ ਸਬGਧM V ਦ+ਖਿਦਆਂ ਿਬਹਤਰ ਨਹW
ਹE ਸਕਦਾ – ਟੀ-ਟ0ਸਟ ਤuਹਾV ਦ?ਸਦਾ ਹ0 ਿਕ ਸਾਧਨ ਵ?ਖਰ+ ਹਨ, ਜਦP ਿਕ ਸGਬGਧ ਤuਹਾV ਦ?ਸਦ+ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਫ0ਸਲ+ ਹਨ ਇਕਸਾਰ.

ਪੀਅਰਸਨ ਦ+ ਉਲਟ, “ਇਨਟਰ੍ਾ-ਕਲਾਸ” ਦ+ ਸਬGਧ ਇਹ ਮGਨਦਾ ਹ0 ਿਕ ਰ0ਟਰM ਦਾ ਇ?ਕE ਮਤਲਬ ਹ0. ਇਹ ਸਮu?ਚ+ ਸGਖ+ਪ ਦ+ ਰFਪ ਿਵ?ਚ ਬuਰਾ ਨਹW ਹ0,
ਅਤ+ ਇਹ ਿਬਲਕuਲ ਸਹੀ ਹ0 ਿਕ ਕuਝ ਸGਪਾਦਕ, ਜE ਿਕ ਿਰਟਰਨ ਭਰ ਿਵ?ਚ ਭਰEਸ+ਯEਗਤਾ ਲਈ ਪ+ਸ਼ ਕੀਤ+ ਜਾਣਾ ਚਾਹuGਦ+ ਹਨ. ਇਹ ਇ?ਕ ਪਲ?ਸ ਅਤ+
ਇ?ਕ ਘਟਾਓ ਦEਵN ਹ0, ਿਕ ਇGਟਰਰਾ-ਵਰਗ ਦ+ ਸਬGਧM ਲਈ ਕuਝ ਵ?ਖਰ+ ਫ਼ਾਰਮFਲ+ ਹਨ, ਇਹ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ0 ਿਕ ਿਕਸ ਦੀ ਭਰEਸ+ਯEਗਤਾ ਦਾ
ਅਨuਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ0.

/ਸਤਾਿਵਤ ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗ+ ਉਦ+ਸ਼M ਲਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕEਈ ਫਰਕ ਪTਦਾ ਹ0 ਿਕ ਰ+ਸ਼+ਰM V ਵਰਿਤਆ ਜਾਣਾ
ਿਬਲਕuਲ ਉਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹEਵ+ਗਾ. ਅਿਜਹ+ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵ?ਚ ਲਾਗF ਕਰਨ ਲਈ ਇ?ਕ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ/ਣਾਲੀ, ਬਲTਡ ਐਂਡ ਆਲਟਮ0ਨ ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣ ਹ0.

SPSS ਕਮMਡM:

ਭਰEਸ+ਯEਗਤਾ (ਅਲਫ਼ਾ, ਕ+ਆਰ -20) ਭਰEਸ+ਯEਗਤਾ

SAS ਕਮMਡM:

ਭਰEਸ+ਯEਗਤਾ (ਅਲਫ਼ਾ, ਕ+ਆਰ -20) ਕEਰ ਐਲ ਅ?ਲaਾ

ਨਾਨਪਾਰਮ0ਿਟFਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕਦS ਵਰਤS ਕਰਨੀ ਹ/?

ਪ0ਰਾਮ+ਿਟ^ਕ ਤਕਨੀਕ ਤuਹਾਡ+ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤF ਬਾਰ+ ਿਜGਨਾ ਿਜਆਦਾ ਤuਸW ਜਾਣਦ+ ਹE ਉਸ ਲਈ ਵਧ+ਰ+ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਤuਹਾਡ+ ਿਵਸ਼+ ਦ+ ਿਗਆਨ
V ਪ0ਰਾਮ0ਿਟਕਲ ਮਾਡਲM ਿਵ?ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ0. ਿਬਨM ਪ0ਰਾਮੀਿਟ^ਕ ਿਵਧੀਆਂ, ਿਮਆਦ ਦ+ ਦEਨE ਸFਚਕ, ਵGਡ ਮuਫ਼ਤ ਟ0ਸਟ ਅਤ+ ਲਚਕੀਲਾ
ਫGਕਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮ, ਿਜਸ ਿਵ?ਚ ਤuਸW ਆਪਣ+ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤF ਬਾਰ+ ਘ?ਟ ਜਾਣਦ+ ਹE. ਿਕਸ+ V ਨਾਨਪਾਰਾਮ0ਿਟਕ ਨM ਵਾਲੀ ਅGਕੜਾ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤP
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ0 ਜ+ ਇਹ ਘ?ਟE-ਘ?ਟ ਹ+ਠਲ+ ਪGਜ ਤਰaM ਦ+ ਮਾਪਦGਡM ‘ਤ+ ਸGਤuਸ਼ਟ ਹ0:

1. ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣ ਿਵ?ਚ ਦਾਖਲ ਡਾਟ+ ਅGਕ ਹਨ – ਇਹ ਹ0, ਹਰ+ਕ c+ਣੀ ਜM ਕਰQਸ-c+ਣੀ ਿਵ?ਚ ਿਨਰੀਖਣM ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦਾ /ਤੀਿਨਧਤਵ ਡ+ਟਾ.
2. ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਨਾਪਮਾਨਾ ਪ0ਮਾਨਾ ਵਰਤ ਕ+ ਮਾਿਪਆ ਅਤ+ / ਜM ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜMਦਾ ਹ0.
3. ਮਾਪਣ ਮਾਪ ਦ+ ਆਕਾਰ ਦ+ ਪ0ਮਾਨ+ ਦਾ ਇਸਤ+ਮਾਲ ਕਰਕ+ ਮਾਿਪਆ ਅਤ+ / ਜM ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜMਦਾ ਹ0.
4. ਅਨuਮਾਨ ਨ+ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵGਡ ਿਵਚ ਇਕ ਮਾਪਦGਡ ਦੀ ਕEਈ ਿਚGਤਾ ਨਹW ਕੀਤੀ – ਿਜਵN ਿਕ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜP, ਅGਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹ0 ਿਕ

ਸਮM-ਆਦ+ਸ਼M ਦਾ ਪFਰਵਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਪ0ਮਾਨਾ ਇ?ਕ ਰਲਵN ਪ0ਟਰਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ0.
5. ਅGਕਿੜਆਂ ਦੀ ਸGਭਾਵੀ ਵGਡ, ਿਜਸ ਤ+ ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣ ਅਧਾਿਰਤ ਹ0, ਿਵਸ਼+ਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜM ਆਬਾਦੀ (ਰM) ਬਾਰ+ ਅਨuਮਾਨM ਤ+ ਿਨਰਭਰ ਨਹW ਹ0, ਜE

ਿਕ ਨਮFਨ+ (ਡMਸ) V ਿਖ?ਿਚਆ ਜMਦਾ ਹ0, ਪਰ ਕ+ਵਲ ਆਮ ਧਾਰਨਾਵM ਤ+, ਿਜਵN ਿਕ ਿਨਰGਤਰ ਅਤ+ / ਜM ਸਮਿਮਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵGਡ.

ਇਸ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਨuਸਾਰ, ਨਾ-ਪ0ਰਾਮੀਿਟ^ਕ ਦੀ ਿਵਸ਼+ਸ਼ਤਾ ਜM ਤM ਮਾਤਰਾ ਦ+ ਪ?ਧਰ ਜM ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣ ਲਈ ਲEੜWਦ+ ਪ0ਮਾਨ+ ਦ+ ਕਾਰਨ ਹ0, ਿਜਵN ਿਕ 1 ਤP
3 ਦ+ /ਕਾਰ; ਿਕਸਮ ਦੀ ਅਨuਮਾਨ, ਿਜਵN ਿਕ ਟਾਈਪ 4 ਜM ਜਨਸGਿਖਆ ਦੀ ਵGਡ ਬਾਰ+ ਜE ਿਕ ਟਾਈਪ 5 ਿਵਚ ਹ0, ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵM ਦੀ ਆਮ
ਜਾਣਕਾਰੀ.

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜP ਕEਈ ਿਵਅਕਤੀ ਮਾਨ-ਿਵ੍ਹਟਨੀ ਦਰਜਾ ਟ0ਸਟ V ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਟੀ-ਟ0ਸਟ ਲਈ ਗ0ਰ-ਪ0ਰਾਮੀਿਟਕ ਬਦਲ ਵਜP ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹ0 ਜਦP
ਿਕਸ+ ਨ+ ਆਮ ਤQਰ ਤ+ ਡਾਟਾ ਵGਿਡਆ ਨਹW ਹuGਦਾ ਹ0.

ਮ0ਨ-ਿਵਟਨੀ: ਦE ਆਜ਼ਾਦ ਸਮFਹM ਨਾਲ ਵਰਤ+ ਜਾਣ ਲਈ (ਵ?ਖ-ਵ?ਖ ਸਮFਹM ਦ+ ਸਮਾਨ ਟੀ-ਟ0ਸਟ)

ਿਵਲਕEਸਨ: ਦE ਸਬGਿਧਤ (ਭਾਵ, ਮ+ਲ ਖMਦ+ ਜM ਦuਹਰਾਇਆ) ਸਮFਹM (ਵਰਿਣਤ ਨਮFਨ+ t-test) ਦ+ ਸਮਰFਪ

ehਸਕਾ?ਲ-ਵ0ਿਲਸ: ਦE ਜM ਵਧ+ਰ+ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮFਹM ਨਾਲ ਵਰਤ+ ਜਾਣ ਲਈ (ਇ?ਕE-ਫ0ਕਟਰ-ਦEਨM ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦ+ ਐਨਓਵੀਏ ਨਾਲ ਿਮਲਦ+ ਹਨ)

ਫ^ੀਡਮ0ਨ: ਦE ਜM ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਨuਸਾਰੀ ਸਮFਹM ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ (ਇ?ਕ-ਫ0ਕਟਰ ਅGਦਰ-ਿਵਿਸ਼ਆਂ ANOVA ਦ+ ਸਮਾਨ)

ਅਧ?ਰਾ ਡਾਟਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ0ਸ਼ਣ



ਅਧ?ਰਾ ਡਾਟਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ0ਸ਼ਣ

ਗuGਮ ਮu?ਲM ਵਾਲ+ ਡ+ਟਾ ਦ+ ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਜ?ਠਣ ਦ+ ਢGਗM V ਇਹਨM ਿਵਚ ਵGਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ0:

– ਪFਰ+ ਕ+ਸM ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣ, ਭਾਰ ਅਨuੁਕFਲਤਾਵM ਸਮ+ਤ,

– ਇGਪu?ਟ ਿਵਧੀ, ਅਤ+ ਕਈ ਦEਸ਼M ਦੀ ਐਕਸਟ0ਨਸ਼ਨ, ਅਤ+

– ਉਹ ਿਵਧੀ ਜE ਅਢu?ਕਵM ਡ0ਟਾ ਸ0'ਟ ਦੀ ਲEੜ ਤP ਬਗ0ਰ ਅਧFਰ+ ਡ+ਟਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣ ਕਰਦ+ ਹਨ, ਿਜਵN ਵ?ਧ ਤP ਵ?ਧ ਸGਭਾਵਨਾ ਅਤ+ ਬ+ਈਸਾਈਅਨ
ਿਵਧੀ.

ਬਹuਤ ਸਾਰ+ ਦEਸ਼M (ਐਮਆਈ) ਅਧFਰ+ ਡਾਟਾ ਦ+ ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣ ਲਈ ਇਕ ਆਮ ਿਮਸਾਲ ਹ0. ਹਰ ਗuGਮ ਹEਏ ਡ0ਟਮ V m> 1 ਸ0ਕuੁਟ ਵ0ਲਯFਆਂ ਨਾਲ
ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜMਦਾ ਹ0, ਪFਰ+ ਡ+ਟਾ ਦ+ ਸ0ਕuਿਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਿਤਆਰ ਕਰਕ+. ਹਰ+ਕ ਵਰਜਨ V ਸਟTਡਰਡ ਪFਰਨ-ਡਾਟਾ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦuਆਰਾ ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣ
ਕੀਤਾ ਜMਦਾ ਹ0, ਅਤ+ ਨਤੀਿਜਆਂ V ਤਰਕਹੀਣ ਿਬਆਨM ਪ0ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਿਨਯਮM ਦੀ ਵਰਤP ਕਰਕ+ ਿਮਲਾ ਿਦ?ਤਾ ਜMਦਾ ਹ0 ਜE ਗuGਮ ਡਾਟਾ
ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ V ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦ+ ਹਨ. ਆਧuਿਨਕ ਕGਿਪਉਿਟGਗ ਵਾਤਾਵਰਣM ਿਵ?ਚ ਅਸਲੀ ਅGਕਿੜਆਂ ਦੀ ਸਮ?ਿਸਆ ਲਈ MI ਲਈ /0ਕਿਟਸ ‘ਤ+
ਿਧਆਨ ਕNਦਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ0.

ਹ"ਰ ਪੜ&":

ਰFਬੀਨ ਡੀ. ਸਰਵ+ਖਣM, ਿਨਊ ਯਾਰਕ, ਿਵਲ+, 1987 ਿਵ?ਚ ਗ0ਰ /ਤੀਿਕਿਰਆ ਲਈ ਬਹu ਅਨuਪਾਤ.

ਸਕ0ਫਰ ਜ+., ਅਨuਕਤੀ ਦਾ ਮਲਟੀਵ0ਰਏਟ ਡ+ਟਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣ, ਲGਡਨ, ਚ0ਪਮ0ਨ ਅਤ+ ਹਾਲ, 1997

ਿਲਟਲ ਆਰ., ਅਤ+ ਡੀ. ਰFਬੀਨ, ਅGਕੜਾ ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣ ਨਾਲ ਗuਆਚ+ ਡ+ਟਾ, ਿਨਊਯਾਰਕ, ਿਵਲ+, 1987.

ANOVA ਅਤ0 ਿਰਜ/ਸਰ0ਸ਼ਨ ਐਨਾਿਲਅਸ ਿਵGਚ ਇJਟਰ/ਕਸ਼ਨਸ

ਇGਟਰ0ਕਸ਼ਨM V ਿਸਰਫ਼ ਅਣਿਡ?ਠ ਕੀਤਾ ਜMਦਾ ਹ0 ਜ+ ਤuਸW ਇਸV ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦGਦ+ ਹE. ਇਿਤਹਾਸਕ ਕਾਰਨM ਕਰਕ+, ਐਨEਵਾ /EਗਰਾਮM ਿਵਚ ਆਮ ਤQਰ
ਤ+ ਸਾਰ+ ਸGਭਵ ਮ+ਲ-ਜEਲ ਪ0ਦਾ ਹuGਦ+ ਹਨ, ਜਦP ਿਕ (ਕਈ) ਿਰਗਰ0ਸ਼ਨ /Eਗ^ਾਮ ਆਮ ਤQਰ ‘ਤ+ ਿਕਸ+ ਤਰaM ਦੀ ਇGਟਰ0ਕਸ਼ਨ ਨਹW ਬਣਾਉਂਦ+ – ਘ?ਟE
ਘ?ਟ, ਇਸ ਤਰaM ਰuਟੀਨ ਤP ਨਹW. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਿਕਸ+ ਉਪਭEਗਤਾ ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਗਰ0ਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪਯEਗ ਕਰਦ+ ਸਮN
ਇGਟਰ0ਕਨਸੀ ਿਨਯਮM V ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹ0, ਿਜ?ਥ+ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹ0, ਜM ਹE ਸਕਦਾ ਹ0, ਿਵਆਜ ਦ+. (“ਅGਤਰ ਸGਕ+ਤਕ ਸ਼ਬਦ” ਦਾ ਅਰਥ ਹ0 ਅGਤਰਣ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ0 ਕ+ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵ+ਰੀਏਬਲM, ਿਜਸ ਿਵ?ਚ ਿਰਗਰ0ਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦ+ ਪFਰਵ ਸFਚਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.)

ਰ0ਗਰ+ਸ਼ਨ ਇ?ਕ ਰTਡਮ ਵ+ਰੀਏਬਲ ਦੀ ਕGਡੀਸ਼ਨਲ ਆਸ ਦਾ ਅGਦਾਜ਼ਾ ਹ0 (ਦFਜੀ (ਸGਭਵ ਤQਰ ‘ਤ+ ਵ0ਕਟਰ-ਮu?ਲ) ਰTਡਮ ਵ+ਰੀਏਬਲ.

ਸਭ ਤP ਆਸਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਿਵ?ਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਗuਣਾ ਕਰਨਾ ਹ0 ਿਜਨaM ਦਾ ਇGਟਰ0ਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹ0. ਜਦP ਿਤGਨ ਤP ਵ?ਧ
ਅGਕM ਵਾਲ+ ਹuGਦ+ ਹਨ, ਅਤ+ ਖਾਸ ਕਰਕ+ ਜ+ ਕ?ਚਾ ਵ+ਅਿਰਏਬਲਜ਼ ਉਹ ਮu?ਲ ਲTਦ+ ਹਨ ਜE ਿਕ ਿਸਫਰ ਤP ਦFਰ ਹuGਦ+ ਹਨ (ਿਜਵN ਿਕ ਚੀਜ਼M ਦੀ ਸਹੀ
ਿਗਣਤੀ), ਵ?ਖ-ਵ?ਖ ਉਤਪਾਦ (ਬਹuਤ ਸਾਰ+ ਸGਕ+ਤ ਜE ਿਤਆਰ ਕੀਤ+ ਜਾ ਸਕਦ+ ਹਨ) ਦ+ ਨਾਲ ਹਰ ਇ?ਕ ਨਾਲ ਬਹuਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਬGਿਧਤ ਹuGਦ+ ਹਨ
ਦFਜੀ, ਅਤ+ ਅਸਲੀ ਭਿਵ?ਖਬਾਣੀ ਦ+ ਨਾਲ. ਇਸ V ਕਈ ਵਾਰੀ “ਮਲਟੀਕEਲਲੀਏਿਰਟੀ ਦੀ ਸਮ?ਿਸਆ” ਿਕਹਾ ਜMਦਾ ਹ0, ਹਾਲMਿਕ ਇਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਪ?ਸ਼ਟ
ਬਹu-ਿਸਲੀਲੀਏਿਰਟੀ ਦ+ ਤQਰ ਤ+ ਵਰਿਣਤ ਹ0. ਇਹ ਸGਭਵ ਹ0, ਅਤ+ ਅਕਸਰ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ0, ਤM ਿਕ ਕ?ਚ+ ਉਤਪਾਦM V ਅਨuਕFਿਲਤ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ+, ਤM ਜE ਉਹਨM V ਅਸਲੀ ਵ+ਰੀਏਬਲM (ਅਤ+ ਘ?ਟ-eਮ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮ+ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗ?ਲM ਨਾਲ) ਕਰਨ ਲਈ ਓਰਥEਗEਨਲ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕ+.

ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹ0 ਜ+ਕਰ ਿਮਆਰੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਉ'ਚ ਹ0? ਮਲਟੀਕEਲੀਿਨਅਿਰਟੀ ਇਕEਮਾਤਰ ਕਾਰਕ ਨਹW ਹ0 ਿਜਸ ਕਾਰਨ “ਢਲਾਨ” ਦ+
ਅਨuਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲ+ ਵ?ਡ+ ਐਸ.ਈ. ਦ+ ਕਾਰਨ ਿਕਸ+ ਵੀ ਿਰਗਰ0ਸ਼ਨ ਮਾਡਲ V ਸGਤuਿਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ0. SE ਦ+ ਪਿਰਵਰਤਕ
ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਿਵਚ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਰNਜ ਦ+ ਉਲਟ ਅਨuਪਾਤਕ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜ+ ਤuਸW ਵਜ਼ਨ (x) ਅਤ+ ਕuਝ ਡਾਈਟੀਟEਮQਸ ਨਤੀਜਾ
ਅਤ+ x = (50,50,50,550,51,51,53,55,60,62) ਦ+ ਿਵਚਕਾਰ ਰ+ਖੀ ਸGਗ^ਿਹ ਦਾ ਅGਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹ+ ਹE ਤM ਐਸ.ਈ. ਜ+ x =
(10,20,30,40,50,60,70,80,90,100) ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਰਹ+. /ਯEਗM ਦੀ ਯEਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਥ+ ਇਕ ਸਬਕ ਹ0. ਅਨuਮਾਨ
ਲਗਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸ਼u?ਧਤਾ V ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਇਨਪuਟ ਦੀ ਰNਜ ਵਧਾਓ. ਵ?ਡ+ ਐਸਈ ਦਾ ਇਕ ਹEਰ ਕਾਰਨ “ਇਵTਟ” ਿਨਰੀਖਣM ਜM “ਗ0ਰ-
ਇਵTਟ” ਿਨਰੀਖਣM ਦੀ ਇ?ਕ ਛEਟੀ ਿਜਹੀ ਿਗਣਤੀ ਹ0 (ਨਤੀਜਾ ਵ+ਰੀਏਬਲ ਦ+ ਛEਟ+ ਰFਪM ਦ+ ਸਮਾਨ). ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬF ਨਹW ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ0



ਇਵTਟ” ਿਨਰੀਖਣM ਦੀ ਇ?ਕ ਛEਟੀ ਿਜਹੀ ਿਗਣਤੀ ਹ0 (ਨਤੀਜਾ ਵ+ਰੀਏਬਲ ਦ+ ਛEਟ+ ਰFਪM ਦ+ ਸਮਾਨ). ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬF ਨਹW ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ0
ਪਰ ਸਾਰ+ ਅਨuਮਾਨਕ ਐਸ.ਈ. (ਿਸਰਫ਼ ਇ?ਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ SE ਨਹW) ਿਵ?ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ+ਗਾ. ਹਾਈ ਸਟTਡਰਡ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਇ?ਕ ਹEਰ ਕਾਰਨ ਵੀ
ਹ0, ਇਸ V ਸੀਰੀਅਲ ਸਬGਧ ਕਿਹGਦ+ ਹਨ. ਇਹ ਸਮ?ਿਸਆ ਆਮ ਤQਰ ‘ਤ+ ਨਹW ਹuGਦੀ ਹ0, ਟਾਈਮ-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤP ਕਰਦ+ ਸਮN, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਸਮN ਤP
ਸਟEਸਟੀਕਲ ਅਿੜ?ਕ+ ਦੀ ਿਮਆਦ ਅਕਸਰ ਵ+ਰੀਏਬਲ V ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹ0, ਸਪਸ਼ਟ ਤQਰ’ ਤ+ ਮਾਡਲ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹW ਕੀਤੀ ਗਈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਮM
ਲGਘਣ ਨਾਲ ਹQਲੀ ਹQਲੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹ0.

ਇ?ਕ ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਡਲ ਿਵ?ਚ ਇ?ਕ ਿਨਰਭਰ ਵ+ਰੀਏਬਲ ਿਵ?ਚ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਨuਮਾਇGਦਗੀ ਿਵ?ਚ ਕਈ ਿਵਆਿਖਆਤਿਮਕ ਪਿਰਵਰਤਨM ਦ+ ਇ?ਕ
ਰਵਾਇਤੀ ਫGਕਸ਼ਨ ਦ+ ਰFਪ ਿਵ?ਚ, ਦE ਿਵਆਿਖਆਤਿਮਕ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ
ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਿਰਵਰਤਨM ਦ+ ਰFਪ ਿਵ?ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ0: ਅਰਥਾਤ ਉਹਨM
ਦuਆਰਾ ਇਕ?ਠ+ ਗuਣਾ ਕਰਕ+ ਬਣਾਏ ਵ+ਰੀਏਬਲ ਦuਆਰਾ ਅਲਜਬਰ+ਲੀਏ ਇ?ਕ ਅਿਜਹ+ ਮਾਡਲ ਦuਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹ0:

Y = ਇ?ਕ + ਬੀ 1X + ਬੀ 2 ਡਬਲਯF + ਬੀ 3 XW + e.

ਜਦP X ਅਤ+ W c+ਣੀ ਿਸਸਟਮ ਹuGਦ+ ਹਨ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਿਵਵਰਣ ਦ+ ਦE-ਤਰੀਕ+ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣ (ਐ'ਨ. ਓ. ਵੀ. ਵੀ.) ਮਾਡਲ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
ਕਰਦਾ ਹ0; ਜਦP X ਅਤ+ W (ਅਰਧ-) ਲਗਾਤਾਰ ਵ+ਅਬਲ ਹuGਦ+ ਹਨ, ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਇ?ਕ ਬਹuਤ ਹੀ ਵ?ਖਰ+ ਰ+ਿਖਕ ਿਰਗਰ0ਸ਼ਨ (ਐਮਐਲਆਰ)
ਮਾਡਲ ਬਾਰ+ ਦ?ਸਦਾ ਹ0.

ANOV ਸGਦਰਭM ਿਵਚ, ਇ?ਕ ਅਦਾਨ-/ਦਾਨ ਦੀ ਮQਜFਦਗੀ V ਅGਤਰM ਿਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਦ+ ਤQਰ ਤ+ ਿਵਿਖਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ0: W ਦ+ ਇ?ਕ
ਮu?ਲ ਿਵ?ਚ X ਦ+ ਦE ਪ?ਧਰM ਿਵਚਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅGਤਰਾਲM ਦ+ ਦFਜ+ ਮu?ਲ ਦ+ ਅਨuਸਾਰੀ ਅਰਥM ਿਵ?ਚ ਅGਤਰ ਦ+ ਬਰਾਬਰ ਨਹW ਹ0, ਅਤ+ ਇਹ ਨਾ-ਇਕ
ਸਮਾਨ- X ਅਤ+ W ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਮ+ਲ-ਜEਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ0; ਇਹ ਬੀ 3 ਦ+ ਮu?ਲ ਦuਆਰਾ ਿਮਿਣਆ ਜMਦਾ ਹ0.

ਐਮਐਲਆਰ /ਸGਗM ਿਵਚ, ਇਕ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਧ+ ਦ+ ਇ?ਕ ਮu?ਲ ਤP W ਦ+ ਦFਜ+ ਮu?ਲ (ਜM, ਬਰਾਬਰ ਤQਰ ਤ+, ਵਾਈ ਡਬਲਯF ਦ+
ਰੀਗਰ0ਸ਼ਨ ਦ+ ਢਲਾਣ ਿਵ?ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਢਲਾਨ ਿਵ?ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਢਲਾਨ ਿਵ?ਚ ਤਬਦੀਲੀ (X V Y ਦਾ ਿਰਗਰ0ਸ਼ਨ ਦ+) ਤP ਬਦਲਦਾ ਹ0.
ਐਕਸ ਦ+ ਮu?ਲ): ਇGਟਰ0ਕਸ਼ਨ ਦ+ ਨਾਲ ਦE-ਤਰਤੀਬ ਦ+ ਿਰਗਰ0ਸ਼ਨ ਿਵ?ਚ, /ਿਤਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸਤਹ ਇ?ਕ ਪਲ+ਨ ਨਹW ਪਰ ਇ?ਕ ਮਰEੜ ਸਤਹ ਹ0 (ਿਜਵN
ਿਕ “ਡਬਿਲGਗਟਨ ਦ+ (1990) ਵਾਕMਸ਼ ਿਵ?ਚ” ਇ?ਕ ਝuਕੀ ਹEਈ ਕFਕੀਜ਼ ਿਟਨ “). ਢਲਾਣ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਬੀ 3 ਦ+ ਮu?ਲ ਦuਆਰਾ ਿਮਿਣਆ ਜMਦਾ ਹ0.
ਬਹu-ਸਮਰFਪਤਾ ਦੀ ਸਮ?ਿਸਆ V ਹ?ਲ ਕਰਨ ਲਈ

ਗ਼/ਰ-ਲਾਇਅਰ ਰWਡਮ ਫJਕਸ਼ਨ> ਦਾ ਅJਤਰ

ਕਈ ਬ+ਤਰਤੀਬ ਵ+ਰੀਏਬਲM ਦ+ ਨਾਨ-ਲਾਇਿਨGਗ ਫGਕਸ਼ਨ ਿਵ?ਚ ਪਿਰਵਰਤਨ “ਡ0'ਲਟਾ ਿਵਧੀ” ਦuਆਰਾ ਅਨuਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ0. ਦE ਰਲਵN
ਵ+ਰੀਏਬਲ (ਐਕਸ, ਯੀ) ਦ+ ਸਮFਥ ਫGਕਸ਼ਨ ਫ (ਐਚ, ਵਾਈ) ਦ+ ਅGਦਾਜ਼+ ਦਾ ਅGਦਾਜ਼ਾ, ਟ0'ਲਰ ਦ+ ਿਵਸਥਾਰ ਦ+ ਨਮFਨ+ ਦ+ ਅਰਥ ਦ+ ਬਾਰ+ ਿਵ?ਚ ਦ+ ਨ+ੜ+
ਦ+ ਰ+ਖਾਿਚ?ਤ ਸ਼ਬਦM ਦuਆਰਾ ਇ?ਕ ਅਨuਮਾਨਤ f (X, Y) ਦuਆਰਾ /ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜMਦਾ ਹ0. X ਅਤ+ Y.

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵ?ਡ+ ਨਮFਨਾ ਦ+ ਆਕਾਰ ਤ+ ਆਧਾਿਰਤ XY ਅਤ+ X / Y ਦਾ ਬਦਲ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ:

[E(Y)] 2 Var (X) + [E(X)]2 Var(Y) + 2 E(X) E(Y) Cov(X, Y)

ਅਤ+

Var(X) / ([E(Y)]2) + Var(Y) ([E(X)]2)/([E(Y)]4) – 2 Cov(X, Y) E(X)/([E(Y)]3)

eਮਵਾਰ

ਅJਕੜ0 ਦ0 ਿਵਜ਼uਲਾਈਜ਼0ਸ਼ਨ: ਿਵਸ਼ਲ0ਸ਼ਣਾਤਮਕ-ਿਜਉਮ/ਟਰੀ ਅਤ0 ਅJਕੜ0

ਅJਕੜ0 ਦ0 ਿਵਜ਼?ਅਲਤਾ 1 ਜਾਣ ਪਛਾਣ

ਸGਖ+ਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ+ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਡਾਟਾਬ+ਸ ਿਵ?ਚ ਡਾਟਾਸ0ਟ ‘ਤ+ ਬੀਜ+ਿਟਕ+ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਹਾਲMਿਕ, ਜ+ ਡ0ਟਾੈਟ0ਟ ਿਵ?ਚ 3 ਤP ਵ?ਧ ਨGਬਰ ਹuGਦ+
ਹਨ, ਤM ਇਸ V ਿਜਓਮ0ਟਰੀਕ ਨuਮਾਇGਦਗੀ ਦuਆਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮuਮਿਕਨ ਨਹW ਹ0, ਮu?ਖ ਤQਰ ਤ+ ਮਾਨਵੀ ਸGਵ+ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ. ਿਜਉਮ0ਟਰੀ ਦਾ
ਬੀਜ ਬੀਜ+ਟ ਨਾਲP ਬਹuਤ ਲGਬਾ ਹ0. ਪuਰਾਤਨ ਗ^ੀਕM ਨ+ ਧਰਤੀ V ਮਾਪਣ ਲਈ ਿਜਓਮ0ਟਰੀ ਲਾਗF ਕੀਤੀ, ਅਤ+ ਭF-ਮੀਟਿਰਕ ਮਾਡਲM V ਿਵਕਸਤ
ਕੀਤਾ. ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣਾਤਮਕ-ਜuਮ0ਟਰੀ V ਅਲਜਬਰਾ ਅਤ+ ਿਜਉਮ0ਟਰੀ ਿਵਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲ?ਭਣਾ ਹ0 ਉਦ+ਸ਼ 2-ਜM-3 ਅਯਾਮੀ ਸਪ+ਸ ਿਵਚ



ਕੀਤਾ. ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣਾਤਮਕ-ਜuਮ0ਟਰੀ V ਅਲਜਬਰਾ ਅਤ+ ਿਜਉਮ0ਟਰੀ ਿਵਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲ?ਭਣਾ ਹ0 ਉਦ+ਸ਼ 2-ਜM-3 ਅਯਾਮੀ ਸਪ+ਸ ਿਵਚ
ਿਵਜ਼Fਅਲਾਈਜ਼+ਸ਼ਨ ਦuਆਰਾ ਿਬਹਤਰ ਸਮਝ ਹ0, ਅਤ+ ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣਕ ਸEਚ ਰਾਹW ਉ'ਚ+ ਅਯਾਮM ਦ+ ਿਵਚਾਰM V ਆਮ ਤQਰ ਤ+ ਬਣਾਉਣ ਲਈ.

ਸਾਧਾਰਨਤਾ ਦ+ ਨuਕਸਾਨ ਅਤ+ ਸਪ+ਸ ਬਚਾਉਣ ਤP ਿਬਨM, ਹ+ਠ ਿਦ?ਤ+ /ਸਤuਤੀ ਛEਟ+ ਨਮFਨ+ ਦ+ ਆਕਾਰ ਦ+ ਸGਦਰਭ ਿਵ?ਚ ਹ0, ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾV 1, ਜM
2-ਅਯਾਮੀ ਸਪ+ਸ ਿਵ?ਚ ਅGਕੜ+ ਦ+ਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਮਲਦੀ ਹ0.

ਮੀਨ ਐਂਡ ਿਦ ਮਾਡੀਅਨ

ਮGਨ ਲਓ ਿਕ ਚਾਰ ਲEਕ ਪEਕਰ ਖ+ਡਣ ਲਈ ਇਕ?ਠ+ ਹEਣਾ ਚਾਹuGਦ+ ਹਨ. ਉਹ 1 ਸਟਰੀਟ, 3 ਜੀ ਸਟਰੀਟ, 7 ਸਟ^ੀਟ ਅਤ+ 15 ਸਟ^ੀਟ ‘ਤ+ ਰਿਹGਦ+
ਹਨ. ਉਹ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਘਰ ਚuਣਨਾ ਚਾਹuGਦ+ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਬGਧਤ ਸਾਰ+ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਘ?ਟE-ਘ?ਟ ਡਰਾਇਿਵGਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ0.

ਆਓ ਇਹ ਮGਨ ਲਓ ਿਕ ਉਹ ਡਰਾਈਿਵGਗ ਦੀ ਅਸਲ ਰਕਮ V ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ0ਸਲਾ ਕਰਦ+ ਹਨ. ਜ+ ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਸਟਰੀਟ ‘ਤ+ ਿਮਲ+ ਤM ਡਰਾਈਿਵGਗ
ਦੀ ਮਾਤਰਾ 0 + 2 + 6 + 14 = 22 ਬਲਾਕ ਹEਵ+ਗੀ. ਜ+ ਉਹ ਤੀਜ+ ਸਟ^ੀਟ ਿਵਚ ਿਮਲ+ ਤM ਡ̂ਾਇਿਵGਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 2 + 0+ 4 + 12 = 18
ਬਲਾਕ ਹEਵ+ਗੀ. ਜ+ ਉਹ 7 ਸਟਰੀਟ ਿਵਚ ਿਮਲ+, 6 + 4 + 0 + 8 = 18 ਬਲਾਕ ਅGਤ ਿਵ?ਚ, 15 ਸਟਰੀਟ ਤ+, 14 + 12 + 8 + 0 = 34
ਬਲਾਕ

ਇਸ ਲਈ ਦEਵM ਘਰ ਜE ਡਰਾਇGਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ V ਘਟਾਉਣਗ+, ਉਹ ਤੀਜ+ ਜM ਸ?ਤਵN ਸਟ^ੀਟ ਹEਣਗ+. ਵਾਸਤਵ ਿਵ?ਚ, ਜ+ਕਰ ਉਹ ਇ?ਕ ਿਨਰਪ?ਖ
ਸਾਈਟ ਚਾਹuGਦ+ ਹਨ, 4th, 5th, ਜ 6 ਸਟਰੀਟ ‘ਤ+ ਿਕਸ+ ਵੀ ਜਗaਾ V ਵੀ ਕGਮ ਕਰ+ਗਾ.

ਨEਟ ਕਰE ਿਕ 3 ਅਤ+ 7 ਦ+ ਿਵਚਕਾਰ ਿਕਸ+ ਵੀ ਮu?ਲ V 1, 3, 7, ਅਤ+ 15 ਦ+ ਿਵਚEਲ+ ਦ+ ਤQਰ ਤ+ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ0. ਇਸ ਲਈ
ਿਵਚEਲਾ ਇ?ਕ ਮu?ਲ ਹ0 ਜE ਅਸਲੀ ਦFਰੀ V ਡਾਟਾ ਪuਆਇGਟM ਤP ਘ?ਟ ਕਰਦਾ ਹ0.

ਹuਣ, 15 ਵਜ+ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹਮ+ਸ਼M ਹEਰ ਡ̂ਾਈਿਵGਗ ਕਰਨ ‘ਤ+ ਪਰ+ਸ਼ਾਨ ਹuGਦਾ ਹ0. ਇਸ ਲਈ ਸਮFਹ ਇ?ਕ ਵ?ਖਰ+ ਿਨਯਮ ਤ+ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਿਹਮਤ ਹuGਦਾ ਹ0. ਦFਰੀ ਗ?ਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦ+ ਵਰਗ V ਘਟਾਉਣ ਦ+ ਫ0ਸਲ+ ਿਵਚ, ਅਸW ਘ?ਟE ਘ?ਟ ਵਰਗ ਿਸਧMਤ ਦੀ ਵਰਤP ਕਰ ਰਹ+ ਹM. ਸਧਾਰਣ
ਤQਰ ਤ+, ਅਸW ਛEਟ+ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦ+ ਮuਕਾਬਲ+ ਇ?ਕ ਿਸGਗਲ ਬਹuਤ ਲGਬ+ ਸਫ਼ਰ ਿਵ?ਚ ਿਜਆਦਾ ਭਾਰ ਿਦGਦ+ ਹM ਇਸ ਿਨਯਮ ਦ+ ਨਾਲ, 7 ਸਟ^ੀਟ ਹਾਊਸ
(36 + 16 + 0 + 64 = 116 ਵਰਗ ਬਲਾਕ) V 3 ਸਟਰੀਟ ਹਾਊਸ (4 + 0 + 16 + 144 = 164 ਵਰਗ ਬਲਾਕ) ਲਈ ਪਸGਦ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹ0. ਜ+ ਤuਸW ਿਕਸ+ ਸਥਾਨ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰ?ਖਦ+ ਹE, ਅਤ+ ਿਸਰਫ ਘਰ ਹੀ ਨਹW, ਤM 9 ਵW ਸਟਰੀਟ ਅਿਜਹੀ ਜਗaਾ ਹ0 ਜE ਘ?ਟ ਤP ਘ?ਟ ਦFਰੀ ਦ+
ਵਰਗ ਦਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹ0.

X ਦਾ ਮu?ਲ ਲ?ਭE ਜE ਘ?ਟ ਤP ਘ?ਟ ਹEਵ+:

(1 – x)2 + (3 – x)2 +(7 – x)2 + (15 – x)2.

ਮu?ਲ ਜE ਸਕuਆਰਡ ਮu?ਲM ਦਾ ਜEੜ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹ0, 6.5 ਹ0, ਜE ਿਕ 1, 3, 7 ਅਤ+ 15 ਦ+ ਅGਕਗਿਣਤ ਅਰਥ ਦ+ ਬਰਾਬਰ ਹ0. ਕਲਕuਲਨ ਨਾਲ ਇਹ
ਿਦਖਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਹ0 ਿਕ ਇਹ ਆਮ ਤQਰ ਤ+ ਰ?ਖਦਾ ਹ0.

ਕਈ ਕ+ਸM ਦ+ ਨਾਲ ਸਕEਰM ਦ+ ਛEਟ+ ਨਮFਨ+ ‘ਤ+ ਗQਰ ਕਰE; ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 1, 2, 4, 7, 10 ਅਤ+ 12. ਮ?ਧ 5.5 ਹ0, ਸਕEਰ 4 ਅਤ+ 7 ਸਕEਰ ਦ+
ਿਵ?ਚਕਾਰ ਅGਤਰਾਲ ਦ+ ਮ?ਧਕ ਨuਕਤ+.

ਿਜਵN ਿਕ ਅਸW ਉ'ਪਰ ਦ?ਿਸਆ ਹ0, ਇਹ ਸ?ਚ ਹ0 ਿਕ ਔਸਤ ਇ?ਕ ਿਬGਦF ਹ0 ਿਜਸਦ+ ਪਿਰਵਰਤਨ ਪFਰਨ ਿਵਵਹਾਰM ਦਾ ਜEੜ ਘਟਾ ਿਦ?ਤਾ ਿਗਆ ਹ0. ਇਸ
ਉਦਾਹਰਨ ਿਵ?ਚ, ਅਸਲੀ ਿਵਵਹਾਰM ਦੀ ਰਕਮ 22 ਹ0. ਹਾਲMਿਕ, ਇਹ ਇ?ਕ ਿਵਲ?ਖਣ ਿਬGਦF ਨਹW ਹ0. 4 ਤP 7 ਖ+ਤਰ ਦ+ ਿਕਸ+ ਵੀ ਿਬGਦF ਦ+ ਪFਰ+
ਿਵਵਹਾਰM ਦ+ ਜEੜ ਲਈ 22 ਦ+ ਸਮਾਨ ਮu?ਲ ਹEਣਗ+.

ਦਰਅਸਲ, ਮਾਿਧਅਮ ਬਹuਤ ਮuਸ਼ਕਲ ਹuGਦ+ ਹਨ. ਉ'ਪਰ 50% – ਹ+ਠM 50% ਿਬਲਕuਲ ਸਹੀ ਨਹW ਹ0. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8
ਿਵ?ਚ ਕEਈ ਮ?ਧਮਾਨ ਨਹW ਹ0. ਸGਮ+ਲਨ ਕਿਹGਦੀ ਹ0 ਿਕ, ਮ?ਧਮਾਨ 1 ਹ0; ਹਾਲMਿਕ, ਲਗਭਗ 14% ਡਾਟਾ ਇਸ ਤP ਿਬਲਕuਲ ਸਹੀ ਹ0; 100 /ਤੀਸ਼ਤ
ਡ+ਟਾ ਮ?ਧਮਾਨ ਤP ਵ?ਧ ਜM ਇਸਦ+ ਬਰਾਬਰ ਹਨ.

ਅਸW ਇਸ ਿਵਚਾਰ V ਿਰਗਰ0ਸ਼ਨ ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣ ਿਵਚ ਵਰਤP ਕਰMਗ+. ਇਕE ਤਰਕ ਦਲੀਲ ਿਵਚ, ਿਰਗਰ0ਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਇਕ ਿਵਲ?ਖਣ ਰ+ਖਾ ਹ0, ਜE ਇਸ
ਤP ਸਕ0ਅਰਡ ਿਵਵਰਣM ਦ+ ਜEੜ V ਘ?ਟ ਕਰਦੀ ਹ0. ਕEਈ ਵੀ ਿਵਲ?ਖਣ ਸਤਰ ਨਹW ਹ0 ਜE ਇਸ ਤP ਿਸ?ਧ+ ਿਵਿਭGਨਤਾ ਦ+ ਜEੜ V ਘਟਾਉਂਦੀ ਹ0.

ਅਰਥਮ/ਿਟਕ ਅਤ0 ਿਜਓਮ/ਟਿਰਕ ਅਰਥ



ਅਰਥਮ/ਿਟਕ ਅਤ0 ਿਜਓਮ/ਟਿਰਕ ਅਰਥ

ਅJਕਗਿਣਤ ਦਾ ਅਰਥ: ਮGਨ ਲਓ ਤuਹਾਡ+ ਕEਲ ਅਸਲ ਅGਕ ਰ+ਖਾ ਧuਰਾ ਤ+ ਦE ਡਾਟਾ ਪuਆਇGਟ x ਅਤ+ y ਹਨ:

ਅGਕਗਿਣਤ ਦਾ ਮਤਲਬ (ਏ) ਇਕ ਿਬGਦF ਹ0 ਿਜਵN ਿਕ ਹ+ਠਲ+ ਵ0ਕਟਰ ਿਰਲ+ਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸGਬGਿਧਤ ਹ0: ox – oa = oa – oy.

ਿਜਆਿਦਕ ਅਰਥ: ਮGਨ ਲਓ ਿਕ ਤuਹਾਡ+ ਕEਲ ਉ'ਪਰਲ+ ਅਸਲ ਅGਕ-ਲਾਈਨ ਅਕਾਰ ‘ਤ+ ਦE ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਡਾਟਾ ਪuਆਇGਟ x ਅਤ+ y ਹਨ, ਿਫਰ
ਇਹਨM ਸGਿਖਆਵM ਦ+ ਿਜਓਮ0ਿਟ^ਕ ਮਾਤਰ (g) ਇਕ ਿਬGਦF g ਹ0. / | og | = | og | / | oy |, ਿਜ?ਥ+ | ਬਲਦ | | ਉਦਾਹਰਣ ਵਜP,
ਲਾਈਨ ਸ0ਗਮTਟ ਬ0ਲ ਦੀ ਲGਬਾਈ.

ਤਰਤੀਬ, ਕEਵਰ+ਨਸ, ਅਤ+ ਸਬGਧ ਅGਕ

N = 2 ਪFਰਵਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲ+ ਇ?ਕ ਡ0ਟ0ਟ ਸ0ਟ ਤ+ ਿਵਚਾਰ ਕਰE (5, 1). ਡਾਟਾ V ਕNਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤ+, ਕEਈ ਵੀ ਵ0ਕਟਰ V1 = (5-3 = 2,
1-3 = -2) /ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹ0, ਿਜਵN ਿਕ ਿਨਮਨ n = 2 ਿਦਸ਼ਾਵM ਿਨਰਦ+ਸ਼ਕ ਿਸਸਟਮ ਿਵ?ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹ0:

ਨEਟ ਕਰE ਿਕ ਵ0ਕਟਰ V1 ਲGਬਾਈ ਹ0:

|V1| = [(2)2 + (-2)2]Ã‚Â½ = 8Ã‚Â½

V1 ਦਾ ਿਵਿਭGਨਤਾ ਹ0:

Var(V1) = S Xi2/ n = |V1|2/n = 4

ਿਮਆਰੀ ਿਵਵਹਾਰ ਹ0:

|OS1| = |V1| / nÃ‚Â½ = 8Ã‚Â½ / 2Ã‚Â½ = 2.

ਹuਣ, ਇਕ ਦFਜ+ ਪਰੀਿਖਆ (2, 4) ਤ+ ਿਵਚਾਰ ਕਰE. ਇਸ+ ਤਰaM, ਇਹ ਵ0ਕਟਰ V2 = (-1, 1) ਦuਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ0.

ਕEਵਰ+ਨਸ ਹ0,

Cov (V1, V2) = the dot product / n = [(2)(-1) + (-2)(1)]/2 = -4/2 = -2

ਇਸ ਲਈ:

n Cov (V1, V2) = the dot product of the two vectors V1, and V2



n Cov (V1, V2) = the dot product of the two vectors V1, and V2

ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਡਾਟ-/Eਡਕਟ ਦE ਲGਬਾਈ ਦੀ ਲGਬਾਈ V ਦE ਵ0ਕਟਰM ਦ+ ਿਵਚਕਾਰ ਕEਣ ਦ+ ਕEਸਾਈਨ ਦ+ ਗuਣਾ ਦ+ ਰFਪ ਿਵ?ਚ ਹ0. ਇਸ ਲਈ,

Cov (V1, V2) = |OS1| ´ |OS2| ´ Cos (V1, V2) = (2) (1) Cos(180Ã‚Â°) = -2

ਇਸ ਲਈ, ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦ+ ਗuਣMਕ:

r = Cos (V1, V2)

ਇਹ ਸGਭਵ ਤQਰ ਤ+ ਸਭ ਤP ਸਧਾਰਨ ਸਬFਤ ਹ0 ਿਕ ਸGਬGਧ ਗuਣM V ਹਮ+ਸ਼ਾ ਅGਤਰਾਲ ਦuਆਰਾ ਿਘਿਰਆ ਜMਦਾ ਹ0 [-1, 1]. ਸਾਡ+ ਸGਿਖਆਤਮਕ
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਿਹ-ਕEਸ਼ੀਨ ਗuਣਕ ਕEਸ (V1, V2) = ਕEਸ (180 ° ਏ) = -1, ਿਜਵN ਉਪਰEਕਤ ਿਚ?ਤਰ ਤP ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ0.

ਦE-ਪuਆਇGਟ ਡ+ਟਾ ਦ+ ਿਵਚਕਾਰ ਦFਰੀ V1 ਸ0ਟ ਕਰਦੀ ਹ0, ਅਤ+ V2 ਵੀ ਡਾਟ-/Eਡਕਟ ਹ0:

|V1 – V2| = (V1-V2) . (V1-V2) = |V1|2 + |V2|2 – 2 |V1| ´ |V2 |
= n[Var(V1) + VarV2 – 2Cov(V1, V2)]

ਹuਣ, ਇਕ ਮ0ਟਿਰਕ ਿਤਆਰ ਕਰE ਿਜਸਦਾ ਕਾਲਮ eਮਵਾਰ ਦE ਵ0ਕM V1 ਅਤ+ V2 ਦ+ ਧuਰ+ ਹਨ. ਇਸ ਮ0ਿਟ^ਕਸ ਦਾ ਆਪਸ ਿਵਚ ਜEੜ ਕ+ ਇਕ ਨਵN
ਸਮਰFਪ ਮ0ਟਿਰਕਸ /ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ0 ਿਜਸ ਿਵਚ n ਵਾਰ V1 ਦ+ ਿਵਿਭGਨਤਾ ਅਤ+ V2 ਦ+ ਰFਪ V ਮu?ਖ ਿਡਵਾਇਲ ਤ?ਤ (ਅਰਥਾਤ, 8, 2), ਅਤ+ n
ਵਾਰ Cov (V1, V2) ਦ+ ਰFਪ ਿਵ?ਚ ਇਸਦ+ ਬGਦ ਿਵਕਰਣ ਤ?ਤ (ਅਰਥਾਤ, -4).

ਤuਸW ਇਹਨM ਅGਕਤਮਕ ਉਦਾਹਰਣM ਦ+ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਜMਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗ^ਾਫ ਪ+ਪਰ ਅਤ+ ਇ?ਕ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਕ0ਲਕuਲ+ਟਰ ਦੀ ਵਰਤP ਕਰਨਾ ਪਸGਦ
ਕਰ ਸਕਦ+ ਹE ਅਤ+ ਸGਕਲਪM ਦੀ ਡFGਘੀ ਸਮਝ ਲਈ ਕu?ਝ ਹEਰ ਅGਕM ਦੀ ਵਰਤP ਕਰ ਸਕਦ+ ਹE.

ਅGਗ0 ਦੀ ਪੜ&ਾਈ:

ਿਵਕਨਸ ਟੀ., ਿਜਉਮ0ਟਰੀ ਆਫ਼ ਮਲਟੀਵਵਾਈਏਟ ਸਟ0ਿਟਸਿਟਕਸ, ਏਲਬਾਮ ਪਬ., 1995.

ਇਕ ਿਜਓਮ/ਟਰੀ ਕੀ ਹ/

N ਗ0ਰ-ਗ਼0ਰ-ਅGਕੀ ਅGਕੀ ਵGਨਗੀਆਂ ਦਾ ਿਜਓਮ0ਟਰੀਕਲ ਮਤਲਬ n ਕਦਰM ਦ+ ਉਤਪਾਦ ਦਾ nth ਰFਟ ਹ0. ਪੀਅਰਸਨ ਦ+ ਆਪਸ ਿਵਚ
ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦ+ ਗuਣਾ ਦE ਪਿਰਵਰਤਨ ਦਾ ਜuਮ0ਿਟਕ ਮਤਲਬ ਹ0. ਇਹ “ਉਤਪਾਦ ਪਲ ਪਲ” ਮu?ਲM V ਔਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹ0.

ਮGਨ ਲਓ ਤuਹਾਡ+ ਕEਲ ਦE ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਡਾਟਾ ਪuਆਇGਟਜ਼ x ਅਤ+ y ਹਨ, ਤM ਇਹਨM ਸGਿਖਆਵM ਦਾ ਜEਮ0ਟਿਰਕ ਮਤਲਬ ਇ?ਕ ਨGਬਰ (g) ਹ0 ਿਜਵN
ਿਕ x / g = y / b, ਅਤ+ ਅGਕਗਣਕ ਮਤਲਬ (a) ਇ?ਕ ਨGਬਰ ਹ0 ਿਜਵN x – a = a – y

ਯFਐਸ ਉਪਭEਗਤਾ ਮu?ਲ ਸFਚਕMਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਿਵਚ ਯFਐਸ ਦ+ ਿਬਊਰE ਆਫ਼ ਲ+ਬਰ ਸਟ0ਿਟਸਿਟਕਸ (“ਿਜਓਮ0ਨਜ਼” V ਕਿਹGਦ+ ਹਨ) ਦuਆਰਾ ਿਵਸਿSਤ
ਉਪਯEਗ ਕੀਤ+ ਜMਦ+ ਹਨ. ਗ^ੀਆਮਨM ਦਾ ਮu?ਲ ਕੀਮਤ ਸFਚੀ ਿਵ?ਚ ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਜMਦਾ ਹ0. ਿਜਓਮ0ਟਰੀ ਅਰਥ ਦੀ ਅGਕੜਾਤਮਕ ਵਰਤP ਇGਡ0ਕਸ
ਨGਬਰM ਲਈ ਹ0 ਿਜਵN ਿਫਸ਼ਰ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸFਚਕMਕ.

ਜ+ ਕuਝ ਮu?ਲ ਵ?ਡ+ ਪ0ਮਾਨ+ ਤ+ ਬਹuਤ ਵ?ਡ+ ਹuGਦ+ ਹਨ ਅਤ+ ਦFਸਰ+ ਛEਟ+ ਹuGਦ+ ਹਨ, ਤM ਿਜਓਮ0ਟਿਰਕ ਮਤਲਬ ਇ?ਕ ਵਧੀਆ ਔਸਤ ਹuGਦਾ ਹ0. ਿਜਓਮ0ਟਰੀ
ਲੜੀ ਿਵਚ, ਸਭ ਤP ਵ?ਧ ਅਰਥਪFਰਨ ਔਸਤ ਜEਮ0ਟਰੀਕ ਮ?ਧ ਹ0 ਅGਕਗਿਣਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦ+ ਵ?ਡ+ ਸGਿਖਆਵM ਵ?ਲ ਬਹuਤ ਪ?ਖਪਾਤੀ ਹ0.

ਇ?ਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵ?ਜP, ਮGਨ ਲਓ ਇ?ਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਪਿਹਲ+ ਸਾਲ ਿਵ?ਚ 110% ਅਤ+ ਦFਜ+ ਸਾਲ ਿਵ?ਚ 150% ਤ?ਕ ਵਧਦੀ ਹ0. ਸਾਦਗੀ
ਲਈ, ਮGਨ ਲਓ ਤuਸW ਸ਼uਰF ਿਵਚ 100 ਚੀਜ਼M ਵ+ਚੀਆਂ. ਿਫਰ ਪਿਹਲ+ ਸਾਲ ਿਵਚ ਵ+ਚਣ ਵਾਲਾ ਅGਕੜਾ 110 ਅਤ+ ਦFਜਾ ਨGਬਰ 150% x 110 =
165 ਹ0. ਅGਕਗਿਣਤ ਔਸਤਨ 110% ਅਤ+ 150% 130% ਹ0 ਤM ਿਕ ਅਸW ਗਲਤ ਅGਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕੀਏ ਿਕ ਨGਬਰ ਪਿਹਲੀ ਿਵਚ ਵ+ਿਚਆ
ਜਾਵ+. ਸਾਲ 130 ਹ0 ਅਤ+ ਦFਜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸGਿਖਆ 169 ਹ0. 110% ਅਤ+ 150% ਦਾ ਿਜਓਮ0ਟਰੀਲ ਮਤਲਬ r = (1.65) 1/2 ਹ0 ਤM ਜE
ਅਸW ਠੀਕ ਢGਗ ਨਾਲ ਅGਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕੀਏ ਿਕ ਅਸW 100 (ਆਰ) 2 = 165 ਚੀਜ਼M ਵ+ਚMਗ+. ਦFਜਾ ਸਾਲ

ਇ?ਕ ਹEਰ ਸਮਾਨ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜP, ਜ+ਕਰ ਇਕ ਿਮਉਚuਅਲ ਫGਡ 50% ਇ?ਕ ਸਾਲ ਤ?ਕ ਚਲਾ ਜMਦਾ ਹ0 ਅਤ+ ਅਗਲ+ ਸਾਲ 50% ਘ?ਟ ਜMਦਾ ਹ0,
ਅਤ+ ਤuਸW ਦEਵM ਸਾਲM ਿਵ?ਚ ਇ?ਕ ਯFਿਨਟ ਰ?ਖਦ+ ਹE, ਤM ਤuਸW ਅGਤ ਿਵ?ਚ ਪ0ਸਾ ਗuਆ ਿਲਆ ਹ0. ਹਰ+ਕ ਡਾਲਰ ਜE ਤuਸW ਸ਼uਰF ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤuਹਾਡ+ ਕEਲ
ਹuਣ 75 ਸੀ ਿਮਲ+ਗਾ. ਇਸ ਤਰaM, /ਦਰਸ਼ਨ (50% -50%) / 2 (= 0%) /ਾਪਤ ਕਰਨ ਤP ਵ?ਖ ਹ0. ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦ+ (1.5 x 0.5) ਇਕ



ਹuਣ 75 ਸੀ ਿਮਲ+ਗਾ. ਇਸ ਤਰaM, /ਦਰਸ਼ਨ (50% -50%) / 2 (= 0%) /ਾਪਤ ਕਰਨ ਤP ਵ?ਖ ਹ0. ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦ+ (1.5 x 0.5) ਇਕ
ਗuਣਵ?ਤਾ ਫ0ਕਟਰ ਦ+ ਬਦਲਣ ਦ+ ਬਰਾਬਰ ਹ0. ਇ?ਕ ਗuਣਾਤਮਕ /ਿਕਿਰਆ ਿਵ?ਚ, ਇ?ਕ ਮu?ਲ, ਜE ਿਕ “ਸਮu?ਚ+ /ਭਾਵM” V ਦ+ਣ ਲਈ ਹਰ ਇ?ਕ ਸਮFਹ
ਦ+ ਮu?ਲ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ0, ਉਹ ਭFਮੀਗਤ ਮਤਲਬ ਹ0, ਨਾ ਿਕ ਅGਕ ਗਿਣਤ ਦਾ ਮਤਲਬ. ਿਜਵN ਿਕ ਪ0ਸਾ ਬਹuਤਾ ਨਾਲ ਜMਦਾ ਹ0 (“ਪ0ਸਾ
ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪ0ਸ+ ਲTਦ+ ਹਨ”), ਿਵ?ਤੀ ਡ+ਟਾ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰੀਕ+ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਢGਗ ਨਾਲ ਜuੜ+ ਹuGਦ+ ਹਨ.

ਇ?ਕ ਸਰਵ+ਖਣ ਦ+ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜP, ਲEਕM ਦੀ ਇ?ਕ ਨਮFਨਾ ਿਦਉ, 10 ਦੀ, ਗGਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬGਧਤ ਅਪਰਾਧ ਦ?ਸE:

ਚEਰੀ … ਹਮਲਾ … ਗuਨਾਹ … ਬਲਾਤਕਾਰ … ਕਤਲ

ਹਰ ਜਵਾਬਦ+ਹ V ਿਕਸ+ ਵੀ ਅGਕਤਮਕ ਮu?ਲ V ਉਹ ਸFਚੀ ਿਵ?ਚ ਿਕਸ+ ਜuਰਮ ਲਈ ਮਿਹਸFਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪu?ਛE (ਿਜਵN ਿਕ ਿਕਸ+ ਨ+ ਗਲm+ਸਿਵਨ 100
V ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ0ਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹEਵ+). ਿਫਰ ਉਹਨM V ਹਰ+ਕ ਗuਨਾਹ V ਅਨuਪਾਤ ਸਕ+ਲ ਤ+ ਸFਚੀ ਿਵਚ ਦਰਜਾ ਦ+ਣ ਲਈ ਆਖE. ਜ+ ਇਕ
/ਤੀਵਾਦੀ ਸEਚਦਾ ਹ0 ਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪGਜ ਗuਣਾ ਹ0 ਿਜਵN ਅ?ਗ ਬuਝਾਉਣ ਿਜGਨੀ ਬuਰੀ ਹ0, ਤM 500 ਰuਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵ+ਗੀ, ਚuਰਾਸੀ
ਇਕ ਚQਥਾਈ ਖਰਾਬ ਹEਵ+ਗੀ, 25. ਮGਨ ਲਓ ਅਸW ਹuਣ ਹਰ ਅਪਰਾਧ V ਿਦ?ਤ+ ਗਏ ਸਾਰ+ ਲEਕM ਦ+ “ਔਸਤ” ਰ+ਿਟGਗ ਚਾਹuGਦ+ ਹM. ਿਕਉਂਿਕ
ਉ'ਤਰਦਾਈਆ ਆਪਣ+ ਆਧਾਰ ਮu?ਲ V ਵਰਤ ਰਹ+ ਹਨ, ਅGਕਗਣਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਬ+ਕਾਰ ਹEਵ+ਗਾ: ਜE ਲEਕ ਆਪਣ+ ਮFਲ ਮu?ਲ ਦ+ ਰFਪ ਿਵ?ਚ ਵ?ਡੀ
ਸGਿਖਆ ਦਾ ਇਸਤ+ਮਾਲ ਕਰਦ+ ਹਨ ਉਹ “ਦਲਦਲ” ਕਰਨਗ+ ਿਜਨaM ਨ+ ਛEਟੀਆਂ ਸGਿਖਆਵM V ਚuਿਣਆ ਸੀ. ਹਾਲMਿਕ, ਿਜਓਮ0ਟਰੀ ਔਸਤ –
ਉ'ਤਰਦਾਤਾ ਦ+ ਹਰ+ਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਰ+ਿਟGਗ ਦ+ ਉਤਪਾਦ ਦੀ nth ਰFਟ – ਸਾਰ+ ਜਵਾਬM ਦ+ ਬਰਾਬਰ ਅਨuਪਾਤ ਮT ਇਸਦੀ ਵਰਤP ਕਲਾਸ ਦ+ ਕਸਰਤ
ਿਵ?ਚ ਕੀਤੀ ਹ0 ਅਤ+ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕ+ ਨਾਲ ਕGਮ ਕਰਦੀ ਹ0.

ਇਹ ਅਕਸਰ ਿਰਪਰ0ਸ਼ਨ, ਐਨEਵਾ, ਆਿਦ ਤP ਪਿਹਲM ਅਿਜਹ+ ਡਾਟਾ ਲਾਗ-ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹ0. ਇਹ ਅGਕੜਾ ਤਕਨੀਕ ਅGਕਗਿਣਤ ਅਰਥ (ਜE
ਘ?ਟE ਘ?ਟ ਵਰਗ ਗਲਤੀ ਮਾਪ ਨਾਲ ਸਨ+ਹੀ ਨਾਲ ਜuਿੜਆ ਹEਇਆ ਹ0) ਬਾਰ+ ਅGਦਾਜ਼ਾ ਿਦGਦਾ ਹ0; ਹਾਲMਿਕ, ਲਾਗ-ਪਿਰਵਰਿਤਤ ਡ+ਟਾ ਦਾ ਅGਕਗਿਣਤ
ਮਤਲਬ ਡਾਟਾ ਦਾ ਜuਮ0ਿਟਕ ਮਤਲਬ ਦਾ ਲਾਗ ਹuGਦਾ ਹ0. ਇਸ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜP, ਲਾਗ-ਪਿਰਵਰਿਤਤ ਡਾਟਾ ਤ+ ਇ?ਕ ਟੀ ਟ0ਸਟ ਅਸਲ ਿਵ?ਚ
ਿਜਓਮ0ਟਿਰਕ ਮ?ਧ ਦ+ ਸਥਾਨ ਲਈ ਇ?ਕ /ੀਿਖਆ ਹ0.

ਅGਗ0 ਦੀ ਪੜ&ਾਈ:

ਲTਗਲੀ ਆਰ., /0ਕਿਟਕਲ ਸਟ0ਿਟਸਿਟਕਸ ਬਸ ਿਵਸਥਾਰ, 1970, ਡਾਵਰ /0ਸ.

ਕ[ਦਰੀ ਿਲਮਟ ਿਥਊਰਮ ਕੀ ਹ/?

ਿਵਹਾਰਕ ਉਦ+ਸ਼M ਲਈ, ਕNਦਰੀ ਿਲਮਟ ਿਥਊਰਮ (ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ.) ਦਾ ਮu?ਖ ਿਖਆਲ ਇਹ ਹ0 ਿਕ ਕuਝ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲ+ ਿਕਸ+ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲ+ ਿਕਸ+ ਆਬਾਦੀ
ਿਵ?ਚP ਕ?ਢ+ ਗਏ ਿਨਰੀਖਣM ਦਾ ਔਸਤ ਆਮ ਵGਡ ਦ+ ਤQਰ ਤ+ ਵGਿਡਆ ਜMਦਾ ਹ0 ਜ+ ਕuਝ ਸ਼ਰਤM ਪFਰੀਆਂ ਹuGਦੀਆਂ ਹਨ. ਿਸਧMਤਕ ਅGਕੜ+ ਿਵਚ ਕNਦਰੀ
ਿਲਮਟ /ਮ+ਏ ਦ+ ਕਈ ਸGਸਕਰਣ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਗ?ਲ ਤ+ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ0 ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਰਤM ਿਕਵN ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ. ਇਹ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ
(ਜਨਸGਿਖਆ ਿਜਸ ਤP ਨਮFਨਾ ਿਖ?ਿਚਆ ਜMਦਾ ਹ0) ਅਤ+ ਅਸਲ ਨਮFਨਾ /ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਵGਡ ਬਾਰ+ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲਪਨਾ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮM ਨਾਲ
ਸGਬGਧਤ ਹਨ.

/ਮ+ਏ ਦ+ ਸਧਾਰਨ ਰFਪM ਿਵ?ਚP ਇ?ਕ ਇਹ ਕਿਹGਦਾ ਹ0 ਿਕ ਜ+ਕਰ ਅਨGਤ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਿਮਆਰੀ ਿਵਵਹਾਰ ਤP ਆਕਾਰ n (ਬ+ਅGਤ, n> 30) ਦਾ
ਇ?ਕ ਿਨਰGਤਰ ਨਮFਨਾ ਹuGਦਾ ਹ0, ਤM ਿਫਰ /ਮਾਿਣਤ ਨਮFਨ+ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇ?ਕ ਆਮ ਆਮ ਵGਡ ਜM ਇ?ਕ ਸਮਾਨ ਰFਪ ਿਵ?ਚ, ਨਮFਨਾ ਭਾਵ ਆਮ ਵਰਗ
ਦ+ ਬਰਾਬਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹ0 ਅਤ+ ਆਬਾਦੀ ਦ+ ਿਮਆਰੀ ਿਵਵਹਾਰ ਦ+ ਬਰਾਬਰ ਿਮਆਰੀ ਿਵਵਹਾਰ, ਿਜਸਦਾ ਨਮFਨਾ ਦਾ ਨਮFਨਾ ਸਕ+ਲ ਦ+ ਵਰਗ
ਨਾਲ ਵGਿਡਆ ਿਗਆ ਹ0. ਸTਟਰਲ ਿਲਮਟ /ਮ+ਏ ਦ+ ਐਪਲੀਕ+ਸ਼ਨM ਿਵਚ ਅGਕਿੜਆਂ ਦ+ ਅਨuਮਾਨ ਿਵਚ ਿਵਹਾਿਰਕ ਸਮ?ਿਸਆਵM ਦ+ ਰFਪ ਿਵਚ, ਹਾਲMਿਕ
ਅGਕ-ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣਕਰਤਾ ਇਸ ਿਵਚ ਵਧ+ਰ+ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰ?ਖਦ+ ਹਨ ਿਕ ਨਮFਨ+ ਦ+ ਅGਦਾਜ਼+ V ਵGਡਣ ਨਾਲ ਸੀਿਮਤ ਨਮFਨਾ ਦ+ ਆਕਾਰ ਦੀ ਆਮ ਵGਡ V
ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ?ਖਦ+ ਹEਏ, ਸੀਿਮਤ ਵGਡ V ਹੀ ਇ?ਕ ਆਮ ਵGਡ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤQਰ ‘ਤ+ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮ+ ਮਾਪਕ ਆਬਾਦੀ ਦ+ ਅਸਲੀ ਰFਪ ਦੀ
ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ+ ਿਬਨM, ਨਮFਨ+ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਤਦ+ ਹEਏ ਆਬਾਦੀ ਮਾਪਦGਡM (ਿਜਵN ਿਕ ਅਰਥ) ਦੀ ਵਰਤP ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਿਸਧMਤ ਦੀ ਵਰਤP ਕਰਨ
ਲਈ ਅGਕੜ+ ਬਣਾਉਂਦ+ ਹਨ.

ਇਹ ਚGਗੀ ਤਰaM ਜਾਿਣਆ ਜMਦਾ ਹ0 ਿਕ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵN ਜE ਮਰਜ਼ੀ ਹEਵ+, ਿਮਆਰੀ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਅਤ+ ਿਮਆਰੀ
ਿਵਵਹਾਰ 1 ਦ+ ਨਾਲ ਇ?ਕ ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ ਹEਵ+ਗਾ, ਜE ਬ+ਤਰਤੀਬ ਸTਪਿਲGਗ ਦ+ ਅਧੀਨ ਹ0. ਇਸਤP ਇਲਾਵਾ, ਜ+ਕਰ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਮ
ਹ0, ਤM ਉਸ V ਿਕਸ+ ਵੀ ਧਨਾਤਮਕ ਪFਰਨ ਅGਕ n ਿਵ?ਚ ਇ?ਕ ਿਮਆਰੀ ਆਮ ਵ+ਰੀਏਬਲ ਦ+ ਤQਰ ਤ+ ਵGਿਡਆ ਜMਦਾ ਹ0. ਕNਦਰੀ ਿਲਮਟ /ਮ+ਏ ਦਾ ਇਹ
ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹ0 ਿਕ, ਜਦP ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗ0ਰ-ਆਮ ਹ0, ਤM ਵੀ ਮਾਨਕੀਤਾ ਕੀਤੀ /ਭਾਵੀਤਾ ਲਗਭਗ ਸਾਧਾਰਨ ਹuGਦੀ ਹ0 ਜ+ ਸਧਾਰਨ



ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹ0 ਿਕ, ਜਦP ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗ0ਰ-ਆਮ ਹ0, ਤM ਵੀ ਮਾਨਕੀਤਾ ਕੀਤੀ /ਭਾਵੀਤਾ ਲਗਭਗ ਸਾਧਾਰਨ ਹuGਦੀ ਹ0 ਜ+ ਸਧਾਰਨ
ਦਾ ਆਕਾਰ ਵ?ਡਾ ਹuGਦਾ ਹ0 (ਿਜਵN ਿਕ, 30). ਇਹ ਆਮ ਤQਰ ਤ+ ਸਟ+ਟ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸGਭਵ ਨਹW ਹuGਦਾ ਿਜਨaM ਦ+ ਤਿਹਤ ਕNਦਰੀ ਿਲਮਟ
ਿਥਊਰਮ ਦuਆਰਾ ਿਦ?ਤ+ ਅGਦਾਿਜ਼ਆਂ ਦਾ ਅGਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜMਦਾ ਹ0 ਅਤ+ ਅGਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਤP ਪਿਹਲM ਉਸਦੀ ਨਮFਨਾ ਦ+ ਅਕਾਰ ਦੀ ਲEੜ ਹuGਦੀ ਹ0.
ਇ?ਕ ਆਮ ਸ+ਧ ਅਨuਸਾਰ, ਅGਕਿੜਆਂ ਨ+ ਿ/Gਸੀਪਲ ਦਾ /ਯEਗ ਕੀਤਾ ਹ0 ਿਕ ਜ+ ਮਾਪ+ ਵGਡ ਸਮਰFਪ ਹ0 ਅਤ+ ਮuਕਾਬਲਤਨ ਘ?ਟ-ਟ+ਲ ਹ0, ਤM ਿਫਰ
ਇਸਦਾ ਨਮFਨਾ ਮਤਲਬ ਛEਟ+ ਨਮFਿਨਆਂ ਲਈ ਲ?ਗਭਗ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਮਾਪਦGਡM ਤ?ਕ ਪਹuGਚਦਾ ਹ0 ਜ+ਕਰ ਮਾਤਾ ਜM ਿਪਤਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਿਵਗੜ ਜMਦੀ
ਹ0 ਜM ਲGਬ+ ਪuਆਇGਟ ਹ0.

ਤ+ ਈ ਵ?ਖ-ਵ?ਖ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤP ਵ?ਖ ਵ?ਖ ਅਕਾਰ ਦ+ ਨਮFਨ+ ਦ+ ਅਰਥ ਦ+ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ0. ਨਮFਨ+ ਦ+ ਨਮFਿਨਆਂ
ਦ+ ਨਮFਨ+ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ0 ਵ?ਖ-ਵ?ਖ ਿਡਸਟ^ੀਿਬਊਸ਼ਨM ਤP ਬਣਾਏ ਗਏ ਵ?ਖ-ਵ?ਖ ਅਕਾਰ ਦ+ ਨਮFਿਨਆਂ ਤP ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ0, ਿਜਸ
ਨਾਲ ਸਾV ਇਨaM ਿਵਸ਼+ਸ਼ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦ+ ਅਧੀਨ ਨਮFਨ+ ਦ+ ਿਵਹਾਰ ਦ+ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕuਝ ਉਦ+ਸ਼ /ਾਪਤ ਕਰਨ ਦ+ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉ'ਪਰ ਿਦ?ਤ+ ਗਏ ਿਦਸ਼ਾ-
ਿਨਰਦ+ਸ਼M ਦੀ /ਮਾਿਣਕਤਾ ਦੀ ਜMਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਮਲਦੀ ਹ0. ਅਿਭਆਸ ਿਵਚ ਕNਦਰੀ ਿਲਮਟ /ਮ+ਏ

ਕuਝ ਹਾਲਤM ਿਵਚ, ਵ?ਡ+ ਨਮFਨ+ ਿਵਚ, ਨਮFਨ+ ਦ+ ਨਮFਨ+ ਦਾ ਨਮFਨਾ ਦ+ਣਾ ਇਕ ਆਮ ਵGਡ ਦuਆਰਾ ਅਨuਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ0. ਪ0ਮਾਨ+ ਦੀ ਵGਡ
ਦ+ ਆਕਾਰ ਤ+ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲEੜWਦਾ ਨਮFਨਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪ?ਕ+ ਿਵਭਾਜਨ ਦ+ ਰFਪ ਤ+ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ0. ਸਮਰFਪਤਾ (ਜM ਉਸ ਦੀ ਘਾਟ) ਖਾਸ
ਕਰਕ+ ਮਹ?ਤਵਪFਰਨ ਹ0. ਸਮਰFਪੀ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਿਵਭਾਜਨ ਲਈ, ਭਾਵN ਇ?ਕ ਆਮ ਵGਡ ਦ+ ਰFਪ ਤP ਬਹuਤ ਵ?ਖਰੀ ਹEਵ+, ਛEਟ+ ਨਮFਨ+ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,
ਇਕਸਾਰ ਵGਡ ਲਈ 10 ਜM 12) ਦ+ ਨਾਲ ਇ?ਕ ਕਾਫ਼ੀ ਅGਦਾਜ਼+ /ਾਪਤ ਕੀਤ+ ਜਾ ਸਕਦ+ ਹਨ. ਸਮਿਮਤੀ ਸ਼ਾਰਟ-ਟ+ਲਡ ਪ0ਟਰਡ ਿਡਸਟ^ੀਿਬਊਸ਼ਨM
ਲਈ, ਨਮFਨ+ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛEਟ+ ਨਮFਿਨਆਂ ਲਈ ਲ?ਗਭਗ ਆਮ ਸਧਾਰਨਤਾ ਤਕ ਪਹuGਚਦਾ ਹ0 ਜ+ਕਰ ਮਾਤਾ ਜM ਿਪਤਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਿਵਗੜਦੀ ਹ0 ਅਤ+
ਲGਬ+ ਪu?ਲM ਹਨ. ਕu?ਝ ਅਿਤਅGਤ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵ?ਚ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ binomial) ਿਵਸ਼+ਸ਼ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦ+ਸ਼M (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 30) ਤP ਕਾਫੀ ਹ?ਦ
ਤ?ਕ ਨਮFਨ+ ਦ+ ਆਕਾਰ ਦੀ ਲEੜ ਹ0 ਅGਦਾਜ਼ਨ ਅਨuਮਾਨ ਲਈ ਕuਝ ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨM ਲਈ ਪਿਹਲ+ ਅਤ+ ਦFਜ+ ਪਲM (ਉਿਦਆ., ਕਾਊਚੀ) ਤP ਿਬਨM,
ਕNਦਰੀ ਿਲਮਟ /ਮ+ਏ ਦਾ ਆਯEਜਨ ਨਹW ਹuGਦਾ.

ਨਮ?ਨਾ ਵJਡਣਾ ਕੀ ਹ/?

ਅGਕੜਾ ਸGਕਲਪ ਦਾ ਮu?ਖ ਿਵਚਾਰ ਆਬਾਦੀ ਿਵਚP ਇ?ਕ ਬ+ਤਰਤੀਬ ਨਮFਨਾ ਿਲਆਉਣਾ ਹ0 ਅਤ+ ਿਫਰ ਿਵਸ਼+ਸ਼ ਰFਪ ਿਵ?ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼+ਸ਼ਤਾਵM
ਿਜਵN ਿਕ (ਕNਦਰੀ /ਿਵਰਤੀ ਦਾ ਮਾਪ), ਿਮਆਰੀ ਿਵਵਹਾਰ (ਫ0ਲਾਅ ਦਾ ਮਾਪ) ਜM ਜਨਸGਿਖਆ ਿਵਚ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਅਨuਪਾਤ ਿਜਸ ਦਾ ਿਵਸ਼+ਸ਼ ਲ?ਛਣ
ਹ0 ਨਮFਨਾ ਪ0ਸ+, ਸਮM ਅਤ+ ਿਮਹਨਤ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹ0. ਇਸਦ+ ਇਲਾਵਾ, ਇ?ਕ ਨਮFਨਾ, ਕuਝ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵ?ਚ, ਇ?ਕ ਅਨuਸਾਰੀ ਅਿਧਐਨ ਨਾਲP ਵ?ਧ ਜM
ਿਜਆਦਾ ਸ਼u?ਧਤਾ /ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ0 ਜE ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜMਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕEਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ+ਗਾ – ਇ?ਕ ਨਮFਨ+ ਤP ਿਧਆਨ ਰ?ਖਣਾ ਡਾਟਾ ਅਕਸਰ ਘ?ਟ
ਸਾਖਰਤ ਅਿਧਐਨ ਨਾਲP ਿਬਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ /ਦਾਨ ਕਰ+ਗਾ ਜE ਦ+ਖਣ ਦੀ ਕEਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ0 ਸਭ ਕuਝ ‘ਤ+

ਅਸW ਿਕਸ+ ਵ?ਖਰ+ ਜਨਸGਿਖਆ ਤP ਨਮFਨਾ ਮu?ਲM ਦ+ ਮਤਲਬ ਦ+ ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰMਗ+. ਿਕਉਂਿਕ ਇ?ਕ ਨਮFਨਾ ਜਨਸGਿਖਆ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ
ਿਹ?ਸਾ ਹੀ ਪਰਖਦਾ ਹ0, ਨਮFਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਸGਿਖਆ ਦਾ ਅਨuਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਦ+ ਬਰਾਬਰ ਨਹW ਹEਵ+ਗਾ ਇਸ ਲਈ, ਿਜਹੜ+ ਯEਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤ+
ਨਮFਨ+ ਦ+ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇ?ਕ ਮਹ?ਤਵਪFਰਨ ਿਵਚਾਰ ਹ0, ਉਹ ਨਮFਨਾ ਹ0 ਿਜਸਦਾ ਨਮFਨਾ ਦਾ ਅGਦਾਜ਼ਾ ਹ0, ਿਜਵN ਿਕ ਨਮFਨ+ ਦਾ
ਮਤਲਬ, ਸGਬGਿਧਤ ਆਬਾਦੀ ਗuਣM ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹEਵ+ਗਾ.

ਅਿਭਆਸ ਿਵ?ਚ, ਆਮ ਤQਰ ‘ਤ+ ਿਸਰਫ ਇ?ਕ ਹੀ ਨਮFਨਾ ਿਲਆ ਜMਦਾ ਹ0 (ਕuਝ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵ?ਚ ਇ?ਕ ਛEਟਾ’ ਪਾਇਲਟ ਨਮFਨਾ ” ਡਾਟਾ ਇਕ?ਤਰ ਕਰਨ
ਦੀ ਿਵਧੀ ਦੀ ਜMਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤ+ ਮu?ਖ ਨਮFਨਾ ਯEਜਨਾ ਦੀ ਯEਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼uਰFਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ /ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜMਦਾ ਹ0).
ਹਾਲMਿਕ, ਿਜਸ ਨਮFਨ+ ਦ+ ਅਰਥ V ਅਨuਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਿਝਆ ਜMਦਾ ਹ0, ਉਸ V ਸਮਝਣ ਦ+ ਉਦ+ਸ਼M ਲਈ, ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ
ਮਹ?ਤਵਪFਰਣ ਹ0 ਿਕ 10 ਜM 50 ਜM 100 ਵ?ਖਰ+ ਨਮFਨ+ ਲ0ਣ ਵਾਲ+ ਅਿਧਐਨM V ਉਸ+ ਿਕਸਮ ਦ+ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤ+ ਕੀ ਹEਵ+ਗਾ. ਇਨaM ਵ?ਖ-ਵ?ਖ
ਅਿਧਐਨM ਿਵਚ ਨਤੀਜਾ ਿਕਸ ਤਰaM ਦ+ ਅਨuਕFਲ ਹEਵ+ਗਾ? ਜ+ ਅਸW ਦ+ਖ ਸਕਦ+ ਹM ਿਕ ਹਰ+ਕ ਨਮFਨ+ ਦ+ ਨਤੀਜ+ ਲਗਪਗ ਇਕE (ਅਤ+ ਲਗਭਗ ਸਹੀ
ਹਨ!) ਹEਣਗ+, ਤM ਅਸW ਇਕ ਨਮFਨ+ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰMਗ+ ਜE ਅਸਲ ਿਵਚ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਦFਜ+ ਪਾਸ+, ਇਹ ਦ+ਖਿਦਆਂ ਿਕ ਦuਹਰਾਇਆ ਗਏ
ਨਮFਨ+ ਦ+ ਜਵਾਬ ਲEੜWਦੀ ਸ਼u?ਧਤਾ ਲਈ ਬਹuਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵ+ਰੀਏਬਲ ਸਨ, ਇਹ ਸuਝਾਅ ਦ+ਣਗ+ ਿਕ ਇ?ਕ ਵ?ਖਰੀ ਨਮFਨਾ ਯEਜਨਾ (ਸ਼ਾਇਦ ਵ?ਡਾ ਨਮFਨਾ
ਦ+ ਆਕਾਰ ਨਾਲ) V ਵਰਿਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ0.

ਇ?ਕ ਨਮFਨ+ ਦੀ ਵGਡ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹਨM ਨਤੀਿਜਆਂ V ਵGਡਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜMਦਾ ਹ0 ਜE ਇ?ਕ ਿਵਸ਼+ਸ਼ ਨਮFਨਾ ਯEਜਨਾ ਦੀ ਨਕਲ
ਤP ਦ+ਖ+ਗੀ.

ਜਾਣE ਿਕ ਆਤਮ-ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕ?ਢਣ ਲਈ (ਮu?ਲ ਦ+ਣ ਲਈ).



ਜਾਣE ਿਕ ਆਤਮ-ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕ?ਢਣ ਲਈ (ਮu?ਲ ਦ+ਣ ਲਈ).

ਜਾਣE ਿਕ ਇਕ ਨਮFਨ+ ਤP ਗਿਣਤ ਕੀਤ+ ਅGਦਾਜ਼+ ਅGਦਾਜ਼+ ਤP ਵ?ਖਰ+ ਹEਣਗ+ ਜE ਿਕਸ+ ਹEਰ ਨਮFਨ+ ਤP ਿਗਣ+ ਜਾਣਗ+.

ਸਮਝE ਿਕ ਅਨuਮਾਨM ਦੀ ਅਨuਮਾਨਤ ਆਬਾਦੀ ਦ+ ਗuਣM (ਮਾਪਦGਡM) ਤP ਵ?ਖ ਹEਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜMਦੀ ਹ0 ਜE ਅਸW ਅGਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕEਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਰਹ+ ਹM, ਲ+ਿਕਨ ਿਕ ਵGਡਣ ਦ+ ਨਮFਨ+ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼+ਸ਼ਤਾਵM ਸਾV ਇਹ ਦ?ਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦGਦੀਆਂ ਹਨ, ਸGਭਾਿਵਕ ਤQਰ ਤ+, ਉਹ ਿਕਵN ਵ?ਖਰ+
ਹEਣਗ+

ਸਮਝE ਿਕ ਿਵਿਭGਨ ਅGਕM ਕEਲ (a) ਖਾਸ ਅGਕੜ+, (ਬੀ) ਸTਪਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤ+ (c) ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਿਵਤਰਣ ਤ+ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦ+ ਹEਏ ਵGਡ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ
ਦ+ ਨਾਲ ਵ?ਖਰ+ ਨਮFਨਾ ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ ਹuGਦ+ ਹਨ.

ਨਮFਨਾ ਦ+ ਆਕਾਰ ਅਤ+ ਨਮFਨਾ ਅGਦਾਜ਼+ ਦ+ ਿਵਤਰਣ ਿਵਚਕਾਰ ਸGਬGਧ V ਸਮਝE

ਸਮਝ ਲਵE ਿਕ ਨਮFਨਾ ਦ+ ਆਕਾਰ V ਵਧਾ ਕ+ ਇ?ਕ ਨਮFਨਾ ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ ਿਵ?ਚ ਪਿਰਵਰਤਨ V ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ0.

ਨEਟ ਕਰE ਿਕ ਵ?ਡੀਆਂ ਨਮFਨ+ ਿਵਚ, ਬਹuਤ ਸਾਰ+ ਸTਪਿਲGਗ ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨM V ਆਮ ਵGਡ ਨਾਲ ਅਨuਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ0.

ਬਾਹਰਲ0 ਹਟਾਉਣ

ਆਊਟਿਲਯਅਰ ਕuਝ ਿਨਰੀਖਣM ਹਨ ਜE “ਵਧੀਆ” ਉਪਲਬਧ ਮਾਡਲ ਦuਆਰਾ ਚGਗੀ ਤਰaM ਿਫ?ਟ ਨਹW ਹਨ. ਅਿਭਆਸ ਿਵ?ਚ ਿਮਆਰੀ ਬਾਕਾਇਦਾ
2.5 ਨਾਲP ਵ?ਧ ਮu?ਲ ਦਾ ਕEਈ ਿਨਰੀਖਣ ਆਊਟਲਰ ਹEਣ ਲਈ ਇ?ਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹ0. ਅਿਜਹ+ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵਚ ਪਿਹਲM ਡ+ਟਾ ਦ+ ਸਰEਤ ਦੀ ਜMਚ
ਕਰਨੀ ਪਵ+ਗੀ, ਜ+ ਇਸ ਿਵਚ ਕEਈ ਸ਼?ਕ ਨਹW ਹ0 ਿਕ ਉਸ ਿਵਚ ਪਰੀਿਖਆ ਦੀ ਸ਼u?ਧਤਾ ਜM ਸ?ਚੀਤਾ ਬਾਰ+ ਕEਈ ਸ਼?ਕ ਨਹW ਹ0 ਤM ਇਸ V ਹਟਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹ0 ਅਤ+ ਮਾਡਲ V ਦuਬਾਰਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ0.

ਿਕਸ+ ਗ0ਰ-ਖEਜੀ ਆਊਟਲ0ਅਰ ਨਾਲ ਿਸ?ਝਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬFਤ  ਅGਕੜਾ ਤਕਨੀਕM ਦੀ ਜ਼ਰFਰਤ ਹ0; ਨਹW ਤM ਨਤੀਜ+ ਗuGਮਰਾਹਕuGਨ ਹEਣਗ+. ਉਦਾਹਰਨ
ਲਈ, ਆਮ ਕਦਮM ਅਨuਸਾਰ ਿਰਗਰ0ਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਮਾਡਲ ਿਵ?ਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਪ?ਸ਼ਟੀਬਲ ਵ+ਰੀਏਬਲM ਦ+ ਢuਕਵN ਸਬਸ0'ਟ ਦੀ ਚEਣ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਰਿਤਆ ਜMਦਾ ਹ0; ਹਾਲMਿਕ, ਇਹ ਕu?ਝ outliers ਦੀ ਮQਜFਦਗੀ ਦ+ ਕ+ ਵੀ invalidated ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ0

ਸGਭਾਵੀ ਤQਰ ਤ+ ਵ?ਡ+ ਿਵਿਭGਨਤਾ ਦ+ ਕਾਰਨ, ਬਾਹਰਲ+ ਰFਪ ਿਵ?ਚ ਨਮFਨ+ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹE ਸਕਦਾ ਹ0. ਇਸ ਤਰaM ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਅਗਾਊਂਤਾ ਲਈ ਿਬਲਕuਲ
ਸਹੀ ਹ0 ਜE ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦuਆਰਾ /ਮਾਿਣਕ  ਤQਰ ‘ਤ+ ਅਿਧਐਨ ਸਮFਹ ਨਾਲ ਸGਬGਿਧਤ ਹ0. ਗ਼0ਰ-ਕਾVਨੀ ਤQਰ ਤ+ ਵGਡ+ ਗਏ ਡ+ਟਾ (ਿਜਵN ਿਕ ਅGਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਅGਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰ+ਟ ਦੀ ਦਰ), ਉਦਾਹਰਣ ਵਜP, ਅਕਸਰ ਅਿਜਹ+ ਮu?ਲ ਦਰਸਾਏਗਾ.

ਇਸ ਲਈ, ਤuਹਾV ਬਹuਤ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤ+ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ0: “ਇ?ਕ ਆਊਟਲਰ” ਇ?ਕ ਅਲEਚਨਾ ਘEਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤP ਪਿਹਲM, ਇਹ ਪਤਾ
ਲਗਾਓ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਅਤ+ ਿਕਵN ਹEਇਆ ਅਤ+ ਇਹ ਿਕਵN ਹEਇਆ. ਇਹ ਸਟ+ਜ ‘ਤ+ ਦਾਖਲ ਕੀਤ+ ਡ+ਟਾ’ ਤ+ ਇਕ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹE ਸਕਦੀ ਹ0.

ਪਿਹਲM, ਆਪਣ+ ਡਾਟਾ ਦਾ ਬਾਕਸ ਪਲQਟ ਬਣਾਓ Q1, Q2, ਅਤ+ Q3 ਪuਆਇGਟ ਬਣਾਓ ਜE ਨਮFਨ V ਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦ+ ਆਕਾਰ ਦ+ ਸਮFਹM ਿਵਚ
ਵGਡਦ+ ਹਨ. (Q2 = ਮ?ਧਮਾਨ) ਆਈਿਕਊ = Q3 – Q1. Outliers ਿਜਹੜ+ ਮu?ਲ Q3 + k * IQR ਅਤ+ Q1-k * IQR ਦ+ ਬਾਹਰ
ਿਦ?ਤ+ ਪuਆਇGਟM ਤP ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤ+ ਜMਦ+ ਹਨ. ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕ+ਸM ਲਈ ਇ?ਕ k = 1.5 ਸ0'ਟ ਕਰਦਾ ਹ0.

ਇਕ ਹEਰ ਬਦਲ ਇਹ ਹ0 ਿਕ ਹ+ਠM ਿਦ?ਤ+ ਅਲਗEਿਰਦਮ ਹਨ

ਏ) ਸਮu?ਚ+ ਨਮFਨ+ ਦਾ ਕGਿਪਊਿਟਕ+ਸ਼ਨ.

ਅ) ਮਤਲਬ V ਬGਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹ?ਦ ਦਾ ਮਤਲਬ: mean + ks, mean – ks sigma (ਉਪਭEਗਤਾ V k ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਿਦਓ. k ਲਈ ਇ?ਕ ਿਵਸ਼+ਸ਼ ਮu?ਲ ਹ0 2.)

ਕ0ਚ) ਸੀਮਾ ਦ+ ਬਾਹਰ ਸਾਰ+ ਨਮFਨਾ ਦ+ ਮu?ਲM V ਹਟਾਓ.

ਹuਣ, ਅਲਗEਿਰਦਮ ਰਾਹW ਐਨ ਵਾਰੀ ਦuਹਰਾਓ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਦP ਕਦਮ (ਸੀ) ਲਾਗF ਕਰਨ ਤP ਬਾਅਦ ਨਮFਨ+ ਦ+ ਨਾਲ ਨਮFਨਾ V ਬਦਿਲਆ ਜMਦਾ ਹ0.

ਆਮ ਤQਰ ‘ਤ+ ਸਾV 4 ਵਾਰ ਇਸ ਅਲਗEਿਰਦਮ ਤP ਘuGਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ0.

ਿਜਵN ਿਕ ਪਿਹਲM ਦ?ਿਸਆ ਿਗਆ ਹ0, ਇਕ ਆਮ “ਸਟTਡਰਡ” 1.5 ਤP ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਡ?ਗਣ ਵਾਲਾ ਕEਈ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਹ0 (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਤੀਜ+ ਚuਤਾਲੀ



ਿਜਵN ਿਕ ਪਿਹਲM ਦ?ਿਸਆ ਿਗਆ ਹ0, ਇਕ ਆਮ “ਸਟTਡਰਡ” 1.5 ਤP ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਡ?ਗਣ ਵਾਲਾ ਕEਈ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਹ0 (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਤੀਜ+ ਚuਤਾਲੀ
ਤP ਉਪਰ) ਜM ਪਿਹਲ+ ਕu?ਛੜ ਤP ਘ?ਟ. ਹ+ਠ ਿਲਖ+ SPSS /Eਗਰਾਮ, ਤuਹਾV ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਚEਣ ਕਰਨ ਿਵ?ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ0

$SPSS/OUTPUT=LIER.OUT    TITLE              ‘DETERMINING IF OUTLIERS EXIST’    DATA
LIST          FREE FILE=’A’ / X1    VAR LABLE                X1 ‘INPUT DATA’    LIST CASE  
CASE=10/VARIABLE=X1/    CONDESCRIPTIVE    X1(ZX1)    LIST CASE  
CASE=10/VARIABLES=X1,ZX1/    SORT CASES BY ZX1(A)    LIST CASE  
CASE=10/VARIABLES=X1,ZX1/    FINISH

ਿਸGਗਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਿਵ?ਚ ਬਾਹਰਲੀ ਖEਜ V ਸਾਿਹਤ ਿਵ?ਚ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵ?ਚ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ0. ਅਕਸਰ, ਹਾਲMਿਕ, ਕEਈ ਇਹ ਦਲੀਲ
ਦ+ ਸਕਦਾ ਹ0 ਿਕ ਖEਜੀ ਆਊਟਲ0ਅਰਸ ਅਸਲ ਰFਪ ਿਵ?ਚ ਨਹW ਹਨ, ਪਰ ਦFਜੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣਦ+ ਹਨ. ਜ+ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹ0, ਤM ਕਲਸਟਰ ਪਹuGਚ ਦੀ
ਲEੜ ਹ0. ਇਹ ਿਕਵN ਸਮ?ਿਸਆਵM ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਸਰਚ ਦ+ ਸਰਗਰਮ ਖ+ਤਰ ਹEਣਗ+, ਿਜਸ ਨਾਲ ਆਊਂਸਲੀ ਪ0ਦਾ ਹE ਸਕਦੀ ਹ0 ਅਤ+
ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ0, ਜਦP ਇ?ਕ ਕਲਸਟਰ ਪਹuGਚ ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ0.

ਹ"ਰ ਪੜ&":

Hawkins D., ਆਊਟਲੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਚ0ਪਮ0ਨ ਅਤ+ ਹਾਲ, 1980

ਰEਥਮਸਟ+ਡ ਵੀ., ਵੀ. ਬਾਰਨ+ਟ, ਅਤ+ ਟੀ. ਲ+ਿਵਸ, ਆਉਟਲੀਅਰਜ਼ ਇਨ ਸਟ0ਿਟਸਿਟਕਲ ਡ+ਟਾ, ਿਵਲ+, 1994.

ਘGਟ ਸਕਵ0ਅਰ ਕਾਲਜ

ਡਾਟ+ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਿਵ?ਚ ਬਹuਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮ?ਿਸਆਵM ਿਵ?ਚ ਵ+ਰਵ+ ਦ?ਸਣ+ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਦE ਵ+ਰੀਏਬਲM ਦ+ ਸਬGਧM ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲ+
ਸਾਰ+ ਮਾ?ਡਲM ਦਾ ਸਭ ਤP ਸQਖਾ ਇ?ਕ ਰ+ਿਖਕ, ਜM ਿਸ?ਧਾ-ਲਾਈਨ ਮਾਡਲ ਹ0. ਇ?ਕ ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਡਲ V ਢuਕਵM ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤP ਸਰਲ ਤਰੀਕਾ ਇਹ
ਹ0 ਿਕ ਉਹ ਪਲਾਟ ਦ+ ਡ+ਟਾ ਦ+ ਮਾਿਧਅਮ ਦuਆਰਾ “ ਅ?ਖ-ਗNਦ ” ਦੀ ਇ?ਕ ਲਾਈਨ ਹEਵ+, ਪਰ ਇ?ਕ ਹEਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਅਤ+ /Gਪਰਾਗਤ ਢGਗ ਹ0 ਿਕ ਘ?ਟ
ਤP ਘ?ਟ ਵਰਗ, ਿਜਸਦ+ ਿਵਚਕਾਰ ਦFਰੀ ਦੀ ਿਮਤੀ V ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਲ?ਭਦੀ ਹ0 ਦ+ਿਖਆ ਿਗਆ ਿਬGਦF ਅਤ+ ਿਫ?ਟ ਕੀਤੀ ਲਾਈਨ

ਇਹ ਮGਨਣਾ ਹ0 ਿਕ ਅ?ਖ ਰਾਹW “ਸਭ ਤP ਵਧੀਆ” ਲਾਈਨ ਢuਕਵW ਹ0, ਖਾਸ ਤQਰ ‘ਤ+ ਜਦP ਡ+ਟਾ ਿਵ?ਚ ਬਹuਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬ+ਤਰਤੀਬ+ ਅਨuਕFਲਤਾ ਹuGਦੀ ਹ0.

ਜਾਣE ਿਕ ਿਰਗਰ0ਸ਼ਨ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤ+ ਢਲਾਨ ਿਵਚ ਅGਕੀ ਸGਿਖਆਵM ਅਤ+ ਿਰਗਰ0ਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦ+ ਅGਤਰਗਤ ਿਵਚਕਾਰ ਇ?ਕ ਸਧਾਰਨ ਕਨ0ਕਸ਼ਨ ਹ0.

ਜਾਣE ਿਕ ਇ?ਕ ਸGਖ+ਪ ਸGਖ+ਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇ?ਕ ਸGਬGਧ ਗuਣMਕ ਦੀ ਤਰaM ਜM ਪFਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹW ਦ?ਸਦੀ. ਇ?ਕ ਸਕ0ਟਰ ਪਲਾਟ ਦE ਪਿਰਵਰਤਨM ਦ+
ਸਬGਧM ਦਾ ਮuਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰFਰੀ ਪFਰਕ ਹ0.

ਜਾਣE ਿਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜMਚ ਸਟ0ਿਟਸਿਟਕਲ ਮਾਡਿਲGਗ ਦੀ /ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਜ਼ਰFਰੀ ਿਹ?ਸਾ ਹ0. ਆਖਰਕਾਰ, ਮਾਡਲM ਦ+ ਅਧਾਰ ਤ+ ਿਸ?ਟ+ ਵਜP ਅGਦਾਜ਼ਾ
ਲਗਾਏ ਗਏ ਡ+ਟਾ ਦ+ ਸਹੀ ਢGਗ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਨਹW ਕੀਤਾ ਜਾਵ+ਗਾ.

ਬਾਕੀ ਦ+ ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣM ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ+ਸ਼ਣ ਕਰਕ+ ਿਰਗਰ0ਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਧਾਰਨਾ (ਿਜਵN ਿਕ ਹਾਲਾਤ) ਅਤ+ ਸGਭਵ ਹ?ਲM ਦੀ ਉਲGਘਣਾ ਦਾ /ਭਾਵ ਜਾਣE.

ਸਕਵ0ਅਰ ਮਾਡਲ> ਦ0 ਘGਟ ਤS ਘGਟ ਮGਧਮ

ਰ+ਿਖਕ ਮਾਡਲM ਿਵਚ ਅਨuਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਟTਡਰਡ ਘ?ਟE ਘ?ਟ ਵਰਗ ਤਕਨੀਕਜ਼ ਇਸ ਅਰਥ ਿਵਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਹW ਹਨ ਿਕ outliers ਜ
ਗGਦਗੀ ਡਾਟਾ V ਅGਦਾਜ਼+ ਜ਼Eਰਦਾਰ /ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦ+ ਹਨ. ਇ?ਕ ਮਜਬFਤ ਤਕਨੀਕ, ਜE ਗGਦਗੀ ਤP ਬਚਾਉਂਦੀ ਹ0, ਵਰਗ (ਐ'ਲਐਮਐਸ) ਦ+
ਅGਦਾਜ਼+ ਦੀ ਘ?ਟ ਤP ਘ?ਟ ਮ?ਧਮ ਹ0. ਆਮ ਰ+ਖਾਵW ਮਾਡਲM ਲਈ ਐਲਐਮਐਸ ਅGਦਾਜ਼+ ਦਾ ਇ?ਕ ਐਕਸਟ0ਨਸ਼ਨ, ਡ+ਵੀਅਨ (ਐ'ਲ ਐ'ਮ ਡੀ) ਦ+
ਅਨuਮਾਨਤ ਮ?ਧਮ (ਐ'ਲ.ਐਮ.ਡੀ.) ਅਨuਮਾਨਕ V ਵਾਧਾ ਦ+ਣ

ਕuਸ਼ਲਤਾ ਕੀ ਹ/?

ਅGਕਿੜਆਂ ਦ+ ਅਧਾਰ ਤ+ ਇ?ਕ ਉਿਚਤ ਅਨuਮਾਨਕ ਿਵ?ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹuGਦੀ ਹ0 ਜE ਕ?ਚਾ ਡ+ਟਾ ਿਵ?ਚ ਮQਜFਦ ਹuGਦੀ ਹ0. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜP,
ਤuਹਾਡ+ ਡ+ਟਾ ਦੀ ਰਕਮ ਜਨਸGਿਖਆ ਦ+ ਮਤਲਬ ਦਾ ਅGਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹ0 ਤuਹਾV ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰFਰਤ ਨਹW ਹuGਦੀ ਿਕ ਡ0ਟਾ ਸ0ਟ
ਿਕਵN ਕੀਤਾ ਿਗਆ. ਇਹ ਬਹuਤ ਸਾਰਾ ਪ0ਸਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹ0 ਜ+ਕਰ ਡਾਟਾ V ਦFਰਸGਚਾਰ ਨ0'ਟਵਰਕ ਦuਆਰਾ /ਸਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜMਦਾ ਹ0. ਬਸ, ਕu?ਲ ਭ+ਜE,



ਿਕਵN ਕੀਤਾ ਿਗਆ. ਇਹ ਬਹuਤ ਸਾਰਾ ਪ0ਸਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹ0 ਜ+ਕਰ ਡਾਟਾ V ਦFਰਸGਚਾਰ ਨ0'ਟਵਰਕ ਦuਆਰਾ /ਸਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜMਦਾ ਹ0. ਬਸ, ਕu?ਲ ਭ+ਜE,
ਅਤ+ ਨਮFਨਾ ਦਾ ਆਕਾਰ.

ਪ0ਰਾਮੀਟਰ q ਲਈ ਇ?ਕ ਕਾਫੀ ਅGਕੜ+ t, ਸTਟਰ ਡਾਟ+ x1, …, xn, ਦਾ ਇ?ਕ ਫGਕਸ਼ਨ ਹ0, ਿਜਸ ਿਵ?ਚ ਪ0ਰਾਮੀਟਰ q ਦ+ ਬਾਰ+ ਿਵ?ਚ ਸਾਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹ0. ਹEਰ ਰਸਮੀ ਤQਰ ਤ+, ਕuਆਂ ਦੀ ਸGਭਾਵਨਾ ਦ+ ਫGਕਸ਼ਨ ਦ+ ਅਨuਸਾਰ ਸGਤEਖ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਹ0. ਇ?ਕ ਕਾਫੀ ਅGਕੜ+ ਲਈ, ਸGਭਾਵਨਾ
ਐਲ (x1, …, xn | q) V ਇਸਦ+ ਤQਰ ਤ+ ਿਲਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ0

g (t | q )*k(x1,…,xn)

ਿਕਉਂਿਕ ਦFਜੀ ਪਦਭਾਜੀ q ਤ+ ਿਨਰਭਰ ਨਹW ਕਰਦੀ, q V q ਲਈ ਇ?ਕ ਕਾਫੀ ਅGਕੜ+ ਿਕਹਾ ਜMਦਾ ਹ0.

ਆਮ ਸਮ?ਿਸਆਵM ਲਈ ਇਹ ਦ?ਸਣ ਦਾ ਇ?ਕ ਹEਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹ0 ਿਕ ਇ?ਕ ਕਾਫੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵ?ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ /ਿਕਿਰਆ ਤP ਸ਼uਰF ਹE ਕ+ ਇ?ਕ ਿਨਰGਤਰ
/ਿਕਿਰਆ ਿਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ0, ਿਜਸ ਦ+ ਕEਲ ਕuਦਰਤ ਦ+ ਸਾਰ+ ਰਾਜM ਲਈ ਪFਰ+ ਨਮFਨ+ ਦ+ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵGਡ ਹEਵ+ਗੀ.

ਿਮਸਾਲ ਦ+ ਤQਰ ਤ+, ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇ?ਕE ਿਜਹੀ ਸGਭਾਵਨਾ ਦ+ ਨਾਲ ਓਨਟ+ਰੀਓ ਬ0ਨਨQਲੀ ਦ+ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼M V ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦਓ. ਮGਨ ਲਓ ਿਕ ਕEਈ
ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼M ਹਨ, ਅਤ+ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਏ ਦ+ਖਦਾ ਹ0 ਿਕ ਿਕਹੜ+ ਿਨਰੀਖਣ ਸਫਲਤਾਵM ਹਨ, ਅਤ+ ਿਵਅਕਤੀ ਬੀ ਿਸਰਫ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਲ?ਭਦੀ ਹ0. ਫ+ਰ ਜ+ ਬੀ ਬ+ਅGਤ ਅGਕਿੜਆਂ ਤP ਿਬਨM ਬ+ਤਰਤੀਬ ਿਬGਦFਆਂ ਤ+ ਇਹਨM ਸਫਲਤਾਵM V ਰ?ਖਦਾ ਹ0, ਤM ਸGਭਾਵਨਾ ਹ0 ਿਕ ਬੀ V ਸਫਲਤਾਵM
ਦ+ ਿਕਸ+ ਵੀ ਿਦ?ਤ+ ਗਏ ਸGਿਖਆ ਦੀ ਉਸ+ ਤਰaM ਦੀ ਸGਭਾਵਨਾ ਹ0 ਿਜਵN ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਦ+ਖ+ਗੀ ਿਕ ਕEਈ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਸGਭਾਵਨਾ ਹ0.

ਤuਹਾ1 ਆਪਣ0 ਸਕGਟਰਗਰਾਮ ਵ0ਖ" ਚਾਹੀਦਾ ਹ/!

ਜਾਣE ਿਕ ਇ?ਕ ਸ0'ਟ ਡ+ਟਾ ਿਦ?ਤਾ ਿਗਆ ਹ0 ਿਰਗਰ0ਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਿਵਲ?ਖਣ ਹ0. ਹਾਲMਿਕ, ਇਸ ਕਥਨ ਤP ਉਲਟ ਇਹ ਸ?ਚ ਨਹW ਹ0. ਿਨਮਨਿਲਖਤ
ਿਦਲਚਸਪ ਉਦਾਹਰਨ, ਡੀ. ਮFਰ (1997) ਿਕਤਾਬ, ਸਫ਼ਾ 349 ਤP ਹ0:

ਡਾਟਾ ਸ0ਟ ਏ:

x       10      8       13      9       11      14y       8.04    6.95    7.58    8.81    8.33    9.96 x       6      
4       12      7       5y       7.24    4.26    10.84   4.82    5.68  Data set B: x       10      8       13     
9       11      14y       9.14    8.14    8.74    8.77    9.26    8.10 x       6       4       12      7       5y      
6.13    3.10    9.13    7.26    4.74 Data set C: x       8       8       8       8       8       8y       6.58   
5.76    7.71    8.84    8.47    7.04 x       8       8       8       8       19y       5.25    5.56    7.91    6.89   
12.50

ਸਾਰ+ ਿਤਨ ਸ0'ਟM ਦਾ ਇ?ਕE ਸGਬGਧ ਅਤ+ ਿਰਗਰ0ਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਹ0 ਮਹ?ਤਵਪFਰਣ ਨ0ਿਤਕ ਤuਹਾਡ+ ਸਕਟਰਗ^ਾਮM ਤ+ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਹ0.

ਇ?ਕ ਅGਕੀ ਉਦਾਹਰਨ ਿਕਵN ਪ0ਦਾ ਕਰੀਏ ਿਜ?ਥ+ ਦE ਸਕ0ਟਰਪਲEਟਸ ਸਪ?ਸ਼ਟ ਤQਰ ਤ+ ਵ?ਖਰ+ ਸਬGਧ (ਤਾਕਤ) ਿਦਖਾਉਂਦ+ ਹਨ ਪਰ ਇ?ਕE ਭਾਵਨਾ ਪ0ਦਾ
ਕਰਦ+ ਹਨ? ਹ+ਠ ਿਦ?ਤ+ ਪਗ਼ ਹਨ:

1. ਦE ਵ?ਖਰ+ (ਐਕਸ, ਵਾਈ) ਵ0ਲਯFਜ ਪ0ਦਾ ਕਰE ਿਜਹੜ+ ਵ?ਖਰ+ ਸGਬGਧM ਦ+ ਹuGਦ+ ਹਨ;
2. ਦE ਸਹ+ਲੀਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰE, ਸੀ 1 ਅਤ+ ਸੀ 2;
3. ਮGਨ ਲਓ ਤuਸW C2 ਦ+ ਬਰਾਬਰ C2 ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹuGਦ+ ਹE. ਿਫਰ ਤuਸW ਕ+ 2 V ਗuਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹuGਦ+ ਹE

(ਸੀ 1 / ਸੀ 2);

4. Since C = r.Sx.Sy, ਤuਹਾV ਦE ਨGਬਰ ਚਾਹੀਦ+ ਹਨ (ਉਨaM ਿਵ?ਚP ਇ?ਕ 1 ਹE ਸਕਦੀ ਹ0), ਏ ਅਤ+ B ਅਿਜਹ+ ਹਨ

a.b = (ਸੀ 1 / ਸੀ 2);

5. ਸ0'ਟ ਦ+ ਿਵ?ਚ X ਦ+ ਸਾਰ+ ਮu?ਲ ਨਾਲ ਇ?ਕ ਗuਣਾ ਕਰE, ਅਤ+ y ਦ+ ਸਾਰ+ ਮu?ਲ b ਦuਆਰਾ: ਨਵN ਵ+ਰੀਏਬਲM ਲਈ,
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C = r.a.b.Sx.Sy = C2. (ਸੀ 1 / ਸੀ 2) = ਸੀ 1

ਇਕE ਿਜਹ+ ਅGਕਿੜਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਿਵ?ਚ ਦE ਇਕE ਿਜਹ+ ਸਕ0ਟਰਪਲEਟਸ ਿਦਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਵ?ਖE-ਵ?ਖਰ+ ਸਿਹਜ-ਸuਭਾਅ ਦ+ ਨਾਲ ਹ+ਠ ਿਲਖ+ ਹਨ:
ਇਕ (X, Y) ਮu?ਲM ਦ+ ਸGਦਰਭ, ਿਜਵN ਿਕ ਸਹਾਰਨ C1 ਹuਣ V = 2X, ਅਤ+ W = 3Y ਿਦਉ. V ਅਤ+ W ਦਾ ਸਹਾਰਨਾ 2 (3) = 6 ਗuਣਾ C1
ਹE ਜਾਵ+ਗਾ, ਪਰ V ਅਤ+ W ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਸGਬGਧ ਏਨ ਅਤ+ ਵਾਈ ਦ+ ਿਵਚਕਾਰ ਦ+ ਸGਬGਧ ਦ+ ਸਮਾਨ ਹ0.
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Topics in Statistical Data Analysis – 4

ਿਕਸ$ ਟ&ਸਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ

ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਨ ਟ+ਸਟ ਕuਝ ਖਾਸ ਅ3ਸ਼5 ਤ6 ਅਧਾਰਤ ਹu3ਦ6 ਹਨ: ਡਾਟਾ : ਚ3ਗੀ ਤਰ>5 ?ਭਾਿਸ਼ਤ ਮ'ਲ ਆਬਾਦੀ ਦ6 ਬਾਹਰ ਰਲਵE ਨਮ'ਨ ਹFਣਾ ਪHਦਾ ਹ+
ਅਤ6 ਿਕਸ6 : ਇਹ ਮ3ਨਣਾ ਪHਦਾ ਹ+ ਿਕ ਕuਝ ਵ6ਰੀਏਬਲ ਕuਝ ਖਾਸ ਵ3ਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦ6 ਹਨ – ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵਚ ਆਮ ਵ3ਡ :
ਮ3ਿਨਆ ਜ5ਦਾ ਹ+.

ਇ#ਕ ਟ+ਸਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇ#ਕ ਝ'ਠੀ ਨ#ਲ ਅਨuਮਾਨ : ਠੀਕ ਤਰ>5 ਰ#ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ3ਭਾਵਨਾ ਹ+. ਇਹ ਸ3ਭਾਵਨਾ ਇ#ਕ ਘਾਤ : ਇ#ਕ ਿਕਸਮ ਦ'ਜੀ
ਗਲਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ3ਭਾਵਨਾ ਹ+ (ਬੀ). ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰ#ਖF ਿਕ ਅਸR ਇਕ ਟਾਈਪ I ਗਲਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ3ਭਾਵਨਾ ਚuਣਦ6 ਹ5 ਜਦT ਅਸR ਸ+ਟ
ਕਰਦ6 ਹ5 ਅਤ6 ਇਹ ਿਕ ਜ6 ਅਸR ਟਾਈਪ I ਗਲਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ3ਭਾਵਨਾ ਘਟਾਉਂਦ6 ਹ5 ਤ5 ਅਸR ਇਕ ਿਕਸਮ ਦ'ਜੀ ਗਲਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ3ਭਾਵਨਾ
: ਵਧਾਉਂਦ6 ਹ5.

ਪਾਵਰ ਅਤ$ ਅਲਫ਼ਾ:

ਇਸ ਲਈ, ਸ#ਚੀ ਖ3ਭਲੀ : ਸਹੀ ਤਰ>5 ਕਾਇਮ ਰ#ਖਣ ਦੀ ਸ3ਭਾਵਨਾ : ਟਾਈਪ I ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕF ਿਜਹਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹ+ ਿਜਵE ਿਕ ਗਲਤ
ਅਸuਰ#ਿਖਆ : ਰ#ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ3ਭਾਵਨਾ ਿਜਵE ਿਕ ਦ'ਜੀ ਗਲਤੀ : ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਹ+. ਿਫਰ ਵੀ, ਿਜਵE ਮH ਦ#ਿਸਆ ਹ+ ਿਕ ਅਸR ਇਕ ਿਕਸਮ ਦੀ
ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਦ6 ਔਗuਣ5 : ਘਟਾਉਂਦ6 ਹ5, ਅਸR ਦ'ਜੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ3ਭਾਵਨਾ : ਵਧਾਉਂਦ6 ਹ5. ਟਾਈਪ I ਅਤ6 ਟਾਇਪ II ਦ6
ਿਵਚਾਲ6 ਸਬ3ਧ ਕੀ ਹ+?

ਜਨਸ3ਿਖਆ ਦ6 ਿਵਚਕਾਰ ਿਬਜਲੀ ਅਤ6 ਸ#ਚਾ ਅ3ਤਰ: ਅਸR ਿਕਸ6 ਸਮE ਵੀ ਟ+ਸਟ ਕਰਦ6 ਹ5 ਿਕ ਕੀ ਇ#ਕ ਨਮ'ਨਾ ਆਬਾਦੀ ਤT ਵ#ਖਰੀ ਹ+ ਜ5 ਦF ਵ#ਖ-
ਵ#ਖ ਆਬਾਦੀਆਂ ਿਵ#ਚT ਦF ਨਮ'ਨ6 ਹਨ, ਇਹ ਮ3ਨਣਾ ਹ+ ਿਕ ਹਰ6ਕ ਜਨਸ3ਿਖਆ ਿਜਸ ਦੀ ਅਸR ਤuਲਨਾ ਕਰ ਰਹ6 ਹ5, ਇਹ ਆਪਣੀ ਖuਦ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਅਤ6 ਿਮਆਰੀ ਿਵਵਹਾਰ ਹ+ ਜ6 ਅਸR ਇਸ ਬਾਰ6 ਨਹR ਜਾਣਦ6). ਦF ਆਬਾਦੀ ਦ6 ਿਵਚਕਾਰ ਦੀ ਦ'ਰੀ ਸਾਡ6 ਟ+ਸਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ : ?ਭਾਵਤ ਕਰ6ਗੀ.

ਨਮ'ਨਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤ6 ਤਰਤੀਬ ਦ6 ਕ3ਮ ਦ6 ਰ'ਪ ਿਵਚ ਸ਼ਕਤੀ: ਤuਹਾ: ਿਧਆਨ ਦ6ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ+ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵਚ ਬੀ ਦ6 ਆਕਾਰ ਿਵਚ ਜF ਫ਼ਰਕ ਹ+,
ਉਹ ਹ+ ਦF ਿਡਸਟYੀਿਬਊਸ਼ਨ5 ਿਵਚ ਿਕ3ਨਾ ਕu ਓਵਰਲ+ਪ ਹu3ਦਾ ਹ+. ਜਦT ਸਾਧਨ ਇ#ਕ ਦ'ਜ6 ਦ6 ਨਜ਼ਦੀਕ ਹFਣ ਤ5 ਦF ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ5 ਇ#ਕ ਬਹuਤ ਸ\ਦ6
: ਓਵਰਲ+ਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦT ਿਕ ਸਾਧਨ ਦ'ਰ ਤT ਵ#ਖਰ6 ਹਨ. ਇਸ ਤਰ>5, ਜF ਕuਝ ਵੀ ਦF ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ5 ਦੀ ਸ5ਝ : ਆਮ ਤ\ਰ ਤ6 ਸ5ਝਾ
ਕਰਦੀ ਹ+, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੀ (ਇਕ ਿਕਸਮ ਦ'ਜੀ ਗਲਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ3ਭਾਵਨਾ) : ਵਧਾਵ6ਗਾ.

ਨਮ'ਨਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤ6 ਅਿਸ#ਧ6 ਤ\ਰ’ ਤ6 ?ਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹ+ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਟੀ-ਟ+ਸਟ ਅ3ਕਿੜਆਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸR ਵਰਤਦ6 ਹFਏ
ਿਵਿਭ3ਨਤਾ ਦ6 ਮਾਪ : ?ਭਾਿਵਤ ਕਰਦ6 ਹ5. ਿਕਉਂਿਕ ਅਸR ਿਕਸ6 ਟ+ਸਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਰਹ6 ਹ5 ਿਜਸ ਿਵ#ਚ ਨਮ'ਨ6 ਦੀ ਤuਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਹ+, ਅਸR ਿਮਆਰੀ ਗਲਤੀ (ਨਮ'ਨਾ ਮu#ਲ5 ਿਵ#ਚ ਔਸਤ ਅ3ਤਰ) ਿਵ#ਚ ਆਪਣ6 ਆਪ ਦuਆਰਾ ਿਮਆਰੀ ਿਵਵਹਾਰ ਜ5 ਿਭ3ਨਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ6ਰ6
ਿਦਲਚਸਪੀ ?ਾਪਤ ਕਰ5ਗ6. ਇਸ ?ਕਾਰ, ਨਮ'ਨਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਿਵਆਜ ਦੀ ਹ+ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਿਮਆਰੀ ਿਵਵਹਾਰ ਦ6 ਸਾਡ6 ਅ3ਦਾਜ਼6 : ਸFਧਦਾ ਹ+ ਜਦT n
ਵ#ਡਾ ਹu3ਦਾ ਹ+ ਤ5 ਜਦT n ਛFਟਾ ਹu3ਦਾ ਹ+ ਤ5 ਸਾਡ6 ਕFਲ ਇ#ਕ ਘ#ਟ ਿਮਆਰੀ ਗਲਤੀ ਹFਵ6ਗੀ. ਬਦਲ6 ਿਵ#ਚ, ਜਦ n ਵ#ਡਾ ਹu3ਦਾ ਹ+, ਜਦT n ਛFਟਾ ਹu3ਦਾ
ਹ+ ਉਸ ਨਾਲT ਛFਟ6 ਬ ਖ6ਤਰ ਹu3ਦਾ ਹ+.

ਪਾਇਲਟ ਸਟ#ਡੀਜ਼: ਜਦT ਮ\ਜ'ਦਾ ਡਾਟਾਬ6ਸ ਤT ਨਮ'ਨਾ ਆਕਾਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਲFੜRਦ6 ਅ3ਦਾਜ਼6 ਉਪਲਬਧ ਨਹR ਹਨ, ਤ5 ਇਕ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪ#ਕ6
ਅ3ਦਾਜ਼6 ਲਈ ਇ#ਕ ਪਾਇਲਟ ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਲFੜ ਹu3ਦੀ ਹ+.

ਹ3ਰ ਪੜ53:

ਕFਹ6ਨ ਜ6., ਸਟ6ਿਟਿਸਅਲ ਪਾਵਰ ਐਨਾਿਲਿਸਸ ਫਾਰ ਿਦ ਿਬਵਾਲਵ+`ਲਲ ਸਾਇ3ਸਜ਼, ਐਲ. ਐਰਬ\ਮ ਐਸFਸੀਏਟਸ, 1988.

ਕਰFਮ6ਰ ਐਚ., ਅਤ6 ਐਸ. ਥੀਮ+ਨ, ਿਕ3ਨ6 ਿਵਸ਼6 ਮ'ਲ ਸਧਾਰਨ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰਣੀਆਂ, ਸਪ#ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤ6 ਪਾਵਰ ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ?ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ+.

ਿਮਰਫੀ ਕ6., ਅਤ6 ਬੀ. ਮਾਈਅਰਸ, ਸਟ+ਿਟਸਿਟਕਲ ਪਾਵਰ ਐਨਾਿਲਿਸਸ, ਐਲ. ਐਰਬ\ਮ ਐਸFਸੀਏਟਜ਼, 1998. ਅ3ਿਤਮਕ ਜ5ਚ5 ਲਈ ਇ#ਕ



ਿਮਰਫੀ ਕ6., ਅਤ6 ਬੀ. ਮਾਈਅਰਸ, ਸਟ+ਿਟਸਿਟਕਲ ਪਾਵਰ ਐਨਾਿਲਿਸਸ, ਐਲ. ਐਰਬ\ਮ ਐਸFਸੀਏਟਜ਼, 1998. ਅ3ਿਤਮਕ ਜ5ਚ5 ਲਈ ਇ#ਕ
ਸਧਾਰਨ ਅਤ6 ਸਧਾਰਨ ਸਧਾਰਨ ਆਕਾਰ ਿਨਰਧਾਰਨ ?ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ+.

ਐਨ3ਵਾ: ਿਵਵਰਣ ਦ$ ਿਵਸ਼ਲ$ਸ਼ਣ

ਅਸR ਿਜਨ>5 ਟ+ਸਟ5 : ਇਸ ਗ#ਲ ਲਈ ਿਸ#ਿਖਆ ਹ+ ਉਨ>5 ਨ6 ਸਾ: ਅ3ਿਤਮ ਅਨuਮਾਨ5 ਦੀ ਜ5ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦ#ਤੀ ਹ+ ਜF ਿਸਰਫ ਦF ਅਰਥ5
ਿਵਚ ਅ3ਤਰ ਦੀ ਜ5ਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਿਵਵਰਣ ਜ5 ਐਨFਵਾ ਦ6 ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਸਾ: 2 ਜ5 ਵਧ6ਰ6 ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵਚਾਲ6 ਫਰਕ ਦੀ ਜ5ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਦ6ਵ6ਗਾ. ANOVA ਹਰ6ਕ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਦF ਸ਼ਰਤ5 ਅਤ6 ਤਬਦੀਲੀ ਦ6 ਿਵਚਲ6 ਅਨuਪਾਤ ਦ6 ਅਨuਪਾਤ ਦੀ ਜ5ਚ ਕਰਕ6 ਇਹ ਕਰਦਾ ਹ+. ਉਦਾਹਰਨ
ਲਈ, ਅਸੀ ਕਿਹ3ਦ6 ਹ5 ਿਕ ਅਸR ਇ#ਕ ਅਿਜਹੀ ਡਰ#ਗ ਿਦ3ਦ6 ਹ5 ਜF ਅਸR ਮ3ਨਦ6 ਹ5 ਿਕ ਲFਕ5 ਦ6 ਇ#ਕ ਸਮ'ਹ : ਮ+ਮFਰੀ ਿਵ#ਚ ਸuਧਾਰ ਹFਵ6ਗਾ ਅਤ6
ਲFਕ5 ਦ6 ਦ'ਜ6 ਸਮ'ਹ ਿਵ#ਚ ਪਲ6ਸਬF ਦ6ਵ6ਗਾ. ਅਸR ਮ+ਮFਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗuਜ਼ਾਰੀ : ਇ#ਕ ਸ'ਚੀ ਿਵ#ਚT ਯਾਦ ਕੀਤ6 ਸ਼ਬਦ5 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦuਆਰਾ ਮਾਪ ਸਕਦ6
ਹ5 ਜF ਅਸR ਹਰ ਿਕਸ6 : ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪu#ਛਦ6 ਹ5. ਇ#ਕ ਟੀ-ਟ+ਸਟ ਹਰ6ਕ ਸਮ'ਹ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤ6 ਗਏ ਸ਼ਬਦ5 ਦੀ ਅਸਲ ਿਗਣਤੀ ਿਵ#ਚ ਅ3ਤਰ
ਦੀ ਤuਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ3ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤuਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹ+. ਦ'ਜ6 ਪਾਸ6, ਐ`ਨ ਓ ਓ ਏ ਟ+ਸਟ, ਜF ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਤuਲਨਾ ਕਰਦ6 ਹਨ, ਜF ਿਕ ਅਸR ਦFਵ5
ਹਾਲਤ5 ਦ6 ਿਵਚ ਹਰ6ਕ ਹਾਲਾਤ ਿਵਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਨFਖਾਤਾ : ਵ6ਖਦ6 ਹ5. ਯਾਦ ਕਰF ਿਕ ਅਸR ਅਰਥ ਤT ਹਰ ਸਕFਰ ਦ6 ਅ3ਤਰ ਦ6 ਜFੜ ਦ6
ਰ'ਪ ਿਵ#ਚ ਪਿਰਵਰਤਨ : ਮਾਪਦ6 ਹ5. ਜਦT ਅਸR ਅਸਲ ਿਵ#ਚ ANOVA ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦ6 ਹ5 ਤ5 ਅਸR ਇ#ਕ ਛFਟਾ-ਕ#ਟ ਫਾਰਮ'ਲਾ ਵਰਤ5ਗ6.

ਇਸ ਲਈ, ਜਦT ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜF ਅਸR (ਦF ਸਮ'ਹ5 ਿਵਚਕਾਰ) ਅ3ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦ6 ਹ5 ਉਹ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤT ਬਹuਤ ਵ#ਡਾ ਹ+ (ਹਰ6ਕ
ਸਮ'ਹ ਦ6 ਅ3ਦਰ) ਤ5 ਅਸR ਇਹ ਿਸ#ਟਾ ਕ#ਢ5ਗ6 ਿਕ ਸਾਡ6 ਇਲਾਜ ਵ#ਖ-ਵ#ਖ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ?ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦ6 ਹਨ.

ਲ$ਵ$ਨਜ਼ ਟ&ਸਟ: ਮ3ਨ ਲਓ ਿਕ ਨਮ'ਨਾ ਡਾਟਾ ਤਰਤੀਬ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹR ਕਰਦਾ, ਿਫਰ ਵੀ, ਇਹ ਇਕ ਚ3ਗਾ ਕਾਰਨ ਹ+
ਿਕ ਜਨਸ3ਿਖਆ ਦ6 ਿਭ3ਨਤਾ ਲਗਭਗ ਇ#ਕF ਹਨ, ਿਫਰ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵ#ਚ ਤuਸR ਲ6ਵ6ਨ ਦ6 ਸFਧ6 ਹFਏ ਟ+ਸਟ : ਵਰਤਣਾ ਪਸ3ਦ ਕਰ ਸਕਦ6 ਹF:
ਹਰ6ਕ ਸਮ'ਹ ਿਵ#ਚ ਪਿਹਲ5 ਉਸ ਸਮ'ਹ ਿਵ#ਚ ਮ#ਧਮਾਨ ਤT ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮu#ਲ5 ਦ6 ਸ3ਪ'ਰਣ ਿਵਵਹਾਰ : ਮਾਪਦਾ ਹ+. ਿਵਵਹਾਰ ਮu#ਲ ਦ6 ਸ+`ਟ ਤ6 ਆਮ
ਇਕF ਤਰੀਕ6 ਨਾਲ ANOVA : ਲਾਗ' ਕਰF ਅਤ6 ਫ6ਰ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰF.



ਤuਸR ਦF ਆਬਾਦੀ ਲਈ ?ੀਪ6ਸਿਟਸ ਦੀ ?ੀਿਖਆ ਲਈ ਹ6ਠ ਿਲਖੀ ਜਾਵਾਸਿcਪਟ ਦੀ ਵਰਤT ਕਰ ਸਕਦ6 ਹF

http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/Business-stat/otherapplets/TwoPopTest.htm


ਤuਸR ਹ6ਠ5 ਿਦ#ਤ6 ਜਾਵਾਸਿcਪਟ : ਦF ਆਧਾਿਰਤ ਜਨਸ3ਿਖਆ ਟ+ਸਿਟ3ਗ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦ6 ਹF.

http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/Business-stat/otherapplets/Paired.htm


ਤuਸR ਹ6ਠ ਿਲਖੀ ਜਾਵਾਸਿcਪਟ ਦੀ ਵਰਤT ਿਤ3ਨ ਅਰਥ ਤuਲਨਾ, ਕਈ ਅਰਥ5 ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇਸਤ6ਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦ6 ਹF

http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/Business-stat/otherapplets/ANOVA.htm
http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/Business-stat/otherapplets/SeveralMeans.htm


ਤuਸR ਹ6ਠ5 ਿਦ#ਤ6 ਜਾਵਾਸਿcਪਟ : ਿਤ3ਨ ਿਨਰਭਰ ਅਰਥ5 ਦੀ ਵਰਤT ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦ6 ਹF.

 

ਐਨ3ਵਾ ਦ$ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਦ$ ਉਲਟ

ਿਵਿਭ3ਨ ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਦ6 ਦuਹਰਾ ਮਾਪਣ ਵ6ਲ6 ਜਦT ਬ6ਢਰੀ ਪਿਰਿਕਿਰਆ : ਰ#ਦ ਕੀਤਾ ਜ5ਦਾ ਹ+, ਅਸR ਸਾਧਨ ਦ6 ਸ3ਜFਗ5 ਰਾਹR ਸਾਧਨ5 ਦੀਆਂ ਬਹuਤੀਆਂ
ਤuਲਨਾਵ5 ਿਵਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਲ+ ਸਕਦ6 ਹ5, ਇਸ : ਅਰਥ ਦ6 ਉਲਟ ਓਰਥFਗFਨਲ ਵਜT ਜਾਿਣਆ ਜ5ਦਾ ਹ+. ਸਾਧਨ ਦ6 ਇ#ਕ ਅ3ਤਰ ਓਰੀਓਗFਨਲ ਹFਣ
: ਿਕਹਾ ਜ5ਦਾ ਹ+ ਜ6ਕਰ ਭਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼u#ਧ ਹFਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ+. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਦ6 ਉਲਟ

(mean1 + mean2) / 2 – ਮਤਲਬ 3 ਹ+ ਔਰਥFਗFਨਲ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਇਕF ਤਜਰਬ6 ਦ6 ਦF ਅਲ#ਗ ਅਲ#ਗ
ਅਲ#ਗ ਯ3ਤਰ ਓਰੀਓਗFਨਲ ਹਨ, ਇਹ ਦ6ਖਣ ਲਈ ਵਸਤ' ਦ6 ਉਤਪਾਦ : ਜFੜਦ6 ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਇਹਨ5 : ਸ਼u#ਧ ਕਰਨ ਦੀ ਰਕਮ ਿਦ#ਤੀ ਗਈ ਹ+ ਜ6
ਉਹ ਜ਼ੀਰF ਨਹR ਜFੜਦ6, ਤ5 ਦF ਉਲਟ ਓਰਥFਗFਨਲ ਨਹR ਹu3ਦ6 ਅਤ6 ਇਹਨ5 ਿਵਚT ਿਸਰਫ ਇਕ ਦੀ ਜ5ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ+. ਔਰਥFਗFਨਲ ਿਵਪਰੀਤ
ਹFਣ ਨਾਲ ਅਸR ਦ'ਜੀ ਸਾਧਨ5 ਦ6 ਿਵਰu#ਧ ਹਰ6ਕ ਮਤਲਬ ਦੀ ਤuਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦ3ਦ6 ਹ5. ਟ+ਸਟ5 ਿਵਚ ਐਪਲੀਕ6ਸ਼ਨ5 ਲਈ ਅਰਧ-ਿਵਰFਧੀ

http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/Business-stat/otherapplets/ANOVADep.htm


ਹFਣ ਨਾਲ ਅਸR ਦ'ਜੀ ਸਾਧਨ5 ਦ6 ਿਵਰu#ਧ ਹਰ6ਕ ਮਤਲਬ ਦੀ ਤuਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦ3ਦ6 ਹ5. ਟ+ਸਟ5 ਿਵਚ ਐਪਲੀਕ6ਸ਼ਨ5 ਲਈ ਅਰਧ-ਿਵਰFਧੀ
ਉਲਟੀਆਂ ਦ6 ਕਈ ?ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢ3ਗ ਹਨ, ਭਰFਸ6 ਅ3ਤਰਾਲ ਬਣਾਉਂਦ6 ਹਨ, ਅਤ6 ਆਮ ਐ`ਨ.ਵੀ.ਵੀ.

ਹ3ਰ ਪੜ53:

ਕਚੀਗਨ ਸ., ਅ3ਕੜਾ ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ: ਇਕ ਇ3ਟਰਿਡਸਪਲੀਨਰੀ ਇਨਟ6ਕਸ਼ਨ ਟ' ਅਿਨਵਾਰੀਏਟ ਐਂਡ ਮਿਲਿਵਅਰਏਟ ਮ6ਥਡਜ਼, ਰ6ਡੀਅਸ ?+ਸ,
1986.

ਕਾਿਚਗਨ ਐਸ., ਮਲਟੀਵ+ਰਏਟ ਸਟ+ਿਟਸਟੀਕਲ ਐਨਾਿਲਿਜ਼ਸ: ਏ ਕਨਸ+ਪਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਮEਟਸ, ਰ6ਡੀਅਸ ?+ਸ, 1991.

ਛ$-ਿਸਗਮਾ ਗuਣਵ@ਤਾ

ਿਵਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ5 ਿਵਚ ਮuਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗuਣਵ#ਤਾ ਦੀ ਕu#ਲ ਪਹu3ਚ ਜ਼ਰ'ਰੀ ਹ+. ਇ#ਕ ਫਰਮ ਦੀ ਸਮਰ#ਥਾ ਗਾਹਕ5 : ਸਭ ਤT ਘ#ਟ ਕੀਮਤ ‘ਤ6 ਜF
ਉਹ ਚਾਹu3ਦ6 ਹਨ ਉਸ : ਦ6ਣ ਲਈ ਇ#ਕ ਕ3ਪਨੀ : ਇਸਦ6 ਮuਕਾਬਲ6 ਤT ਇ#ਕ ਫਾਇਦਾ ਿਮਲਦਾ ਹ+.

ਿਸਗਮਾ ਇ#ਕ ਯ'ਨਾਨੀ ਿਚ3ਨ> ਹ+, ਜF ਆਬਾਦੀ ਦ6 ?ਤ#ਖ ਿਵਵਹਾਰ : ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅ3ਕਿੜਆਂ ਿਵ#ਚ ਵਰਤ6 ਜ5ਦ6 ਹਨ ਜਦT ਇ#ਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਰ6ਖ5ਤਰਣ
ਦਾ ਨਮ'ਨਾ ਡ6ਟਾ ਉਹਨ5 ਦ6 ਮਤਲਬ ਦ6 ਨ6ੜ6 ਹu3ਦਾ ਹ+ (ਭਾਵ, ਔਸਤ), ਤ5 ਆਬਾਦੀ ਿਵ#ਚ ਇ#ਕ ਛFਟਾ ਿਵਵਹਾਰ ਹu3ਦਾ ਹ+ ਜ6ਕਰ ਡ6ਟਾ ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਣ
ਅਰਥ ਤT ਿਭ3ਨ ਹ+, ਤ5 ਡ6ਟਾ ਿਵ#ਚ ਇ#ਕ ਵ#ਡਾ ਿਵਵਹਾਰ ਹ+ ਕuਆਲਟੀ ਕ3ਟYFਲ ਮਾਪਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ5 ਿਵ#ਚ, ਤuਸR ਇਹ ਦ6ਖਣਾ ਚਾਹu3ਦ6 ਹF ਿਕ ਨਮ'ਨਾ
ਇਸ ਤT ਭਾਵ ਹ+ ਿਜ3ਨਾ ਹF ਸਕ6 ਸ3ਭਵ ਹ+ ਅਤ6 ਇਹ ਮਤਲਬ ਹ+ ਿਕ ਿਵਸ਼6ਸ਼ਤਾਵ5 ਿਮਲਣ ਜ5 ਵ#ਧਦਾ ਹ+. ਇ#ਕ ਵ#ਡ6 ਿਸਗਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹu3ਦਾ ਹ+ ਿਕ
ਡ6ਟਾ ਿਵ#ਚ ਬਹuਤ ਸਾਰੀ ਵ3ਨਗੀ ਹ+. ਇ#ਕ ਿਨਊਨਤਮ ਿਸਗਮਾ ਮu#ਲ ਇ#ਕ ਛFਟੀ ਿਜਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸ3ਬ3ਿਧਤ ਹ+, ਅਤ6 ਇਸਲਈ ਚ3ਗੀ ਗuਣਵ#ਤਾ
ਵਾਲ6 ਇ#ਕ ਿਨਯ3ਤਿਰਤ ?ਿਕਿਰਆ.

ਿਸਕਸ-ਿਸਗਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ+ ਇ#ਕ ਕuਆਿਲਟੀ ਦੀ ਗuਣਵ#ਤਾ ਿਜਸਦੀ ਨ6ੜਤਾ ਮuਕ3ਮਲ ਹFਣ ਦੀ ਕFਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ+. ਛ6-ਿਸਗਮਾ ਇ#ਕ ਡ+ਟਾ-ਚਲਾਏ
ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਹu3ਚ ਅਤ6 ਕਾਰਜ-?ਣਾਲੀ ਹ+ ਜF ਘ#ਟ ਅਤ6 ਉ`ਚੀ ਿਵਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ5 ਦ6 ਿਵਚਕਾਰ ਛ6 ਿਸਸਮਾ : ?ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨuਕਸ5 :
ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹ+. ਇਸ ਅਨuਸਾਰ, ਛ6-ਿਸਗਮਾ : ?ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਕ ਿਨਰਮਾਣ ?ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਇਸ : ?ਤੀ
ਿਮਲੀਅਨ ਮ\ਿਕਆਂ ਲਈ 3.4 ਤT ਿਜ਼ਆਦਾ ਨuਕਸ ਨਹR ਪ+ਦਾ ਕਰਨ6 ਚਾਹੀਦ6. ਇਸ ਲਈ, ਇ#ਕ ਛ6-ਿਸਗਮਾ ਘਾਟਾ ਗਾਹਕ ਦ6 ਿਵਸ਼6ਸ਼ਤਾਵ5 : ਪ'ਰਾ ਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ+ ਇ#ਕ ਛ6-ਿਸਗਮਾ ਦਾ ਮ\ਕਾ ਤਦ ਇ#ਕ ਘਾਟ ਦੀ ਸ3ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕu#ਲ ਮਾਤਰਾ ਹu3ਦੀ ਹ+.

ਛ6-ਿਸਗਮਾ ਇਕ ਅ3ਕੜਾ ਮਾਪ ਹ+ ਜF ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ+ ਿਕ ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਇਸਦ6 ਗuਣਵ#ਤਾ ਦ6 ਟੀਚ6 ਤ6 ਿਕ3ਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹ+. ਇ#ਕ ਿਸਗਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਿਸਰਫ 68% ਉਤਪਾਦ ਸਵੀਕਾਰਯFਗ ਹਨ; ਿਤ3ਨ ਿਸਗਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ 99.7% ਸਵੀਕਾਰਯFਗ ਹ+. ਛ6-ਿਸਗਮਾ 99.9997% ਸ3ਪ'ਰਨ ਹ+ ਜ5
?ਤੀ ਿਮਲੀਅਨ ਿਹ#ਸ6 ਜ5 ਮ\ਿਕਆਂ ਲਈ 3.4 ਨuਕਸ ਹਨ. ਕuਦਰਤੀ ਫ+ਲਾਅ 6 ਵਾਰ ਨਮ'ਨਾ ਿਮਆਰੀ ਿਵਵਹਾਰ ਹ+ ਕuਦਰਤੀ ਫ+ਲਾਅ ਨਮ'ਨ6 ਦ6 ਮ#ਧ
ਿਵਚ ਕEਦਿਰਤ ਹu3ਦਾ ਹ+, ਅਤ6 ਨਮ'ਨਾ ਿਵਚਲ6 ਸਾਰ6 ਵਜ਼ਨ ਕuਦਰਤੀ ਫ+ਲਾਅ ਦ6 ਅ3ਦਰ ਪHਦ6 ਹਨ, ਭਾਵ ?ਿਕਿਰਆ ਮuਕਾਬਲਤਨ ਬਹuਤ ਘ#ਟ ਆਊਟ-
ਸ?ਾਇਸ਼ਨ ਉਤਪਾਦ5 : ਉਤਪ3ਨ ਕਰ6ਗੀ. ਛ6-ਿਸਗਮਾ ਜ਼ਰ'ਰੀ ਤ\ਰ ‘ਤ6 ?ਤੀ ਿਮਲੀਅਨ ਿਤ3ਨ ਨuਕਸਦਾਰ ਇਕਾਈਆਂ : ਨਹR ਦਰਸਾਉਂਦਾ; ਇਹ ਵੀ
ਇ#ਕ ?ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਤ6 ?ਤੀ ਿਮਲੀਅਨ ਮ\ਕ6 ?ਤੀ 3 ਨuਿਕਤਆਂ ਦਾ ਸ3ਕ6ਤ ਕਰਦਾ ਹ+ ਕu#ਝ ਉਤਪਾਦ5 ਿਵ#ਚ ?ਤੀ
ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨuਕਸ ਦ6 ਹਜ਼ਾਰ5 ਮ\ਕ6 ਹu3ਦ6 ਹਨ, ਇਸਲਈ ਨuਕਸਦਾਰ ਮ\ਿਕਆਂ ਦਾ ਅਨuਪਾਤ ਅਸਲ ਿਵ#ਚ ਬਹuਤ ਵ#ਡਾ ਹF ਸਕਦਾ

ਛ6-ਿਸਗਮਾ ਗuਣਵ#ਤਾ ਵਪਾਰਕ ਸਫ਼ਲਤਾ : ਵ#ਧ ਤT ਵ#ਧ ਅਤ6 ਕਾਇਮ ਰ#ਖਣ ਲਈ ਡ6ਟਾ ਅਨuਸ਼ਾਿਸਤ ਵਰਤT ਅਤ6 ਅ3ਕੜਾ ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਦuਆਰਾ ਬਹuਤ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਉ`ਚ ਪ#ਧਰ ਦ6 ਗਾਹਕ ਸ3ਤuਸ਼ਟੀ ?ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇ#ਕ ਬuਿਨਆਦੀ ਪਹu3ਚ ਹ+ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹ+ ਿਕ ਸਾਰ6 ਕਾਰFਬਾਰੀ ਫ+ਸਲ6
ਅ3ਕਿੜਆਂ ਦ6 ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਦ6 ਆਧਾਰ ਤ6 ਕੀਤ6 ਗਏ ਹਨ, ਨਾ ਿਕ ਿਵਪਰੀਤ ਜ5 ਅਤੀਤ ਇਿਤਹਾਸ. ਛ6-ਿਸਗਮਾ ਪਹu3ਚ ਦਾ ਇਸਤ6ਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕ
ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਨ, ਸ3ਭਾਵੀ ਸuਧਾਰ ਹF ਜਾਵ6ਗਾ.

ਕੀ ਇਹ ਸ#ਚਮu#ਚ ਜ਼ੀਰF ਨuਕਸ5 ਲਈ ਜਰ'ਰੀ ਹ+? 99.9% (ਲਗਪਗ 4.6 ਿਸਗਮਾ) ਖਰਾਬ-ਮuਕਤ ਕਾਫੀ ਿਕਉਂ ਹ+? ਇ#ਥ6 ਕuਝ ਉਦਾਹਰਣ5 ਹਨ ਜF
ਿਜ਼3ਦਗੀ ਦੀ ਤਰ>5 ਹFਣਗ6 ਜ6ਕਰ 99.9% ਕਾਫ਼ੀ ਚ3ਗ6 ਸਨ:

ਹਰ ਮਹੀਨ6 ਅਸuਰ#ਿਖਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲ6 ਪਾਣੀ ਦਾ 1 ਘ3ਟਾ
ਹਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਿਹਰ ਹਰ ਰFਜ਼ ਹਰ6ਕ ਿਦਨ 2 ਲ3ਬ6 ਜ5 ਛFਟ6 ਲHਿਡ3ਗ ਹu3ਦ6 ਹਨ
?ਤੀ ਘ3ਟ6 400 ਅ#ਖਰ ਜF ਉਨ>5 ਦ6 ਮ3ਿਜ਼ਲ ‘ਤ6 ਪਹu3ਚਦ6 ਹਨ
ਹਰ ਸਾਲ ਨਰਸ5 ਜ5 ਡਾਕਟਰ5 ਦ6 ਹ#ਥT ਅਚਾਨਕ 3,000 ਨਵਜ3ਮ6 ਬ#ਚ6 ਿਡ#ਗਦ6 ਹਨ



ਹਰ ਸਾਲ ਨਰਸ5 ਜ5 ਡਾਕਟਰ5 ਦ6 ਹ#ਥT ਅਚਾਨਕ 3,000 ਨਵਜ3ਮ6 ਬ#ਚ6 ਿਡ#ਗਦ6 ਹਨ
?ਤੀ ਸਾਲ 4,000 ਗਲਤ ਨuਸਖ6 ਦ6 ਨuਸਖ6
22,000 ਚ+`ਕ ਹਰ ਘ3ਟ6 ਗਲਤ ਬHਕ ਖਾਤ6 ਿਵ#ਚT ਕ#ਟ6 ਗਏ ਹਨ

ਿਜਵE ਿਕ ਤuਸR ਵ6ਖ ਸਕਦ6 ਹF, ਕਈ ਵਾਰੀ 99.9% ਚ3ਗਾ ਹ+ ਜF ਕਾਫ਼ੀ ਹ+.

ਇ#ਥ6 ਕuਝ ਉਦਾਹਰਨ5 ਇਹ ਹਨ ਿਕ ਿਜ਼3ਦਗੀ ਿਕਹF ਿਜਹੀ ਹFਵ6ਗੀ ਿਸਕਸ-ਿਸਗਮਾ ਿਵ#ਚ, 99.9997% ਨuਕਸ ਤT ਮuਕਤ:

?ਤੀ ਸਾਲ ਗਲਤ ਨuਸਖ਼6 ਦ6 ਨuਸਖ6 13
10 ਨਵਜ3ਮ6 ਬ#ਿਚਆਂ : ਹਰ ਸਾਲ ਨਰਸ5 ਜ5 ਡਾਕਟਰ5 ਦ6 ਹ#ਥT ਅਚਾਨਕ ਿਡ#ਗਣਾ ਪHਦਾ ਹ+
1 ?ਤੀ ਘ3ਟਾ ਪ#ਤਰ ਦਾ ਲ6ਖ ਗuਆਚ ਿਗਆ

ਹuਣ ਅਸR ਦ6ਖਦ6 ਹ5 ਿਕ ਛ6-ਿਸਗਮਾ ਗuਣ5 ਦੀ ਭਾਲ ਿਕਉਂ ਜ਼ਰ'ਰੀ ਹ+?

ਛ6-ਿਸਗਮਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕuਸ਼ਲਤਾਵ5 ਿਵ#ਚ ਸuਧਾਰ ਲਈ ਕਾਰFਬਾਰੀ ?ਿਕਿਰਆਵ5 ਿਵ#ਚ ਸ3ਿਖਆਤਮਕ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤT ਹ+. ਇਹ ਕਈ
ਦਖਲਅ3ਦਾਜ਼ੀ ਅਤ6 ਅ3ਕੜਾ ਟ'ਲ ਨਾਲ ਕ3ਪਨੀਆਂ ?ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ+ ਜF ਿਕ ਗuਣਵ#ਤਾ ਿਵ#ਚ ਸਫਲਤਾਪ'ਰਵਕ ਮuਨਾਫ਼ਾ ਅਤ6 ਕuਆਂਟਮ ਲਾਭ5 ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਣ ਸਕਦਾ ਹ+. ਛ6-ਿਸਗਮਾ ਸਾ: ਬਹuਤ ਸਾਰ6 ਸ3ਭਾਵੀ ਜਵਾਬ5 ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਸ3ਸਾਰ ਸਮ#ਿਸਆ ਲ+ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦ3ਦਾ ਹ+, ਅਤ6 ਇਸ : ਇਕ
ਗਿਣਤ ਸਮ#ਿਸਆ ਦਾ ਅਨuਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹ+, ਿਜਸਦਾ ਇਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹFਵ6ਗਾ. ਿਫਰ ਅਸR ਇ#ਕ ਗਿਣਤਕ ਹ#ਲ : ਅਸਲ ਦuਨੀਆਂ ਦ6 ਹ#ਲ ਿਵ#ਚ
ਬਦਲਦ6 ਹ5.

ਛ6-ਿਸਗਮਾ ਆਮ ਤ\ਰ ‘ਤ6 ਵਪਾਰਕ ?ਿਕਿਰਆ : ਸuਧਾਰਨ ਲਈ ਨuਕਸ ਘਟਾਉਣ ਤT ਵੀ ਪਰ6 ਜ5ਦਾ ਹ+, ਿਜਸ ਿਵ#ਚ ਕu#ਲ ਲਾਗਤ ਿਵ#ਚ ਕਮੀ,
ਸਾਈਕਲ-ਸਮE ਿਵ#ਚ ਸuਧਾਰ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਸ3ਤuਸ਼ਟੀ ਵਧਦੀ ਹ+, ਅਤ6 ਗਾਹਕ ਅਤ6 ਕ3ਪਨੀ ਲਈ ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਣ ਕFਈ ਹFਰ ਮ+ਟਿਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹu3ਦਾ ਹ+. ਛ6-
ਿਸਗਮਾ ਦਾ ਉਦ6ਸ਼ ਸ3ਸਥਾਵ5 ਿਵਚ ਿਕਸ6 ਵੀ ਤਰ>5 ਦੀ ਰਿਹ3ਦ-ਖ'3ਹਦ : ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹ+, ਿਜਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ : ਿਗਆਨ ਿਵਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੜਕ ਦਾ
ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਕ6 ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਕ3ਪਨੀਆਂ ਦ6 ਤਜਰਬ6 : ਘਟਾਉਂਦ6 ਹFਏ ਉਹ ਿਦਨ-?ਤੀ- ਿਦਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤ6 ਗਾਹਕ5 ਅਤ6 ਕ3ਪਨੀ ਦ6
ਆਪਣ6 ਆਪ : ?ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦ6 ਸਾਹਮਣ6 ਆਉਣ ਵਾਲ6 ਮ\ਕ6.

ਛ6-ਿਸਗਮਾ ?ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਕu3ਜੀ ਨuਕਸ ਦ'ਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਹ+. ਸ3ਸਥਾਵ5 ਅਕਸਰ ਮ+ਿਟYਕਸ ਬਣਾਉਂਦ6 ਸਮE ਿਵਅਰਥ ਹu3ਦੀਆਂ ਹਨ ਜF ਆਉਟਪu#ਟ :
ਮਾਪਦ6 ਹਨ. ਅਿਧਕਾਰੀ ਵ#ਖ-ਵ#ਖ ਿਵਭਾਗ5 ਦ6 ਉਤਪਾਦ5 ਅਤ6 ਸ6ਵਾਵ5 ਦੀ ਗuਣਵ#ਤਾ ਦੀ ਤuਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰ6 ?Fਜ+ਕਟ5 : ਇ#ਕ ਆਕਾਰ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬ'ਰ ਕਰਦ6 ਹਨ. ?ਬ3ਧਕੀ ਿeਸ਼ਟੀਕFਣ ਤT, ਇ#ਕ ਸਰਵਿਵਆਪਕ ਸ3ਦ ਹFਣ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹu3ਦਾ ਹ+; ਹਾਲ5ਿਕ, ਇਹ
ਹਮ6ਸ਼ਾ ਿਵਵਹਾਰਕ ਨਹR ਹu3ਦਾ. ਹ6ਠ5 ਮ+ਿਟYਕਸ ਦੀ ਧFਖ6ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹ+

ਏਅਰਲਾਈਨ ਇ3ਡਸਟਰੀ ਿਵ#ਚ, ਯ'ਐਸ ਏਅਰ ਟY+ਿਫਕ ਕ3ਟਰFਲ ਿਸਸਟਮ ਕਮ5ਡ ਸHਟਰ ਕ3ਪਨੀਆਂ : ਸਮE ਦ6 ?ਯFਜਨ ਤ6 ਉਹਨ5 ਦ6 ਰ6ਟ ਤ6 ਮਾਪਦਾ
ਹ+ ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤ\ਰ ਤ6 ਗਾਹਕ5 ਲਈ ਇ#ਕ ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਣ ਮਾਪ ਵਜT ਹFਵ6ਗਾ – ਫਲਾਇ3ਗ ਜਨਤਕ ਜਦT ਵੀ ਇ#ਕ ਜਹਾਜ਼ ਅਨuਸ'ਿਚਤ ਹFਣ ਤT 15
ਿਮ3ਟ ਜ5 ਇਸਤT ਬਾਅਦ ਰਵਾਨਾ ਹu3ਦਾ ਹ+, ਤ5 ਇਹ ਘਟਨਾ : ਇ#ਕ ਨuਕਸ ਮ3ਿਨਆ ਜ5ਦਾ ਹ+. ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਏਅਰਲਾਈਨ5 ਦਾ
ਉਪਾਅ ਕਰਦੀ ਹ+ ਿਕ ਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਏਅਰਪFਰਟ ਗ6ਟ ਤT ਿਨਸ਼ਚਤ ਿਡਗਣ ਤT 15 ਿਮ3ਟ ਅ3ਦਰ ਿਖਸਕ ਜ5ਦਾ ਹ+, ਨਾ ਿਕ ਜਦT ਇਹ ਅਸਲ ਿਵ#ਚ ਬ3ਦ
ਹu3ਦਾ ਹ+. ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ : ਇਹ ਪਤਾ ਹ+, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮE ਤ6 ਗ6ਟ ਤT ਦ'ਰ ਚਲ6 ਜ5ਦ6 ਹਨ ਪਰ ਜਹਾਜ਼ : ਰਨਵ6 ‘ਤ6 ਬ+ਠਣ ਿਦਓ ਜਦT ਤ#ਕ ਲFੜ
ਪ+ਣ ਤT ਪਿਹਲ5 ਹੀ ਬ3ਦ ਹF ਜਾਵ6. ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਜ6 ਵੀ ਦ6ਰ ਨਾਲ ਚ#ਲਣਾ ਹ+. ਇਹ ਨuਕਸ ਮ+ਿਟYਕ ਇਸ ?ਿਕਿਰਆ ਦuਆਰਾ ?ਭਾਿਵਤ ਹFਣ
ਵਾਲ6 ਗਾਹਕ5 ਦੀਆਂ ਇ#ਛਾਵ5 ਦੀ ਸਹੀ ?ਤੀਿਨਧਤਾ ਨਹR ਹ+. ਜ6ਕਰ ਇਹ ਇ#ਕ ਚ3ਗੀ ਿਵਆਿਖਆਤਿਮਕ ਸਾਰਣੀ ਸੀ, ਤ5 ਏਅਰਲਾਈਨਸ :
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦuਆਰਾ ਅਨuਭਵ ਕੀਤ6 ਅਸਲ ਦ6ਰੀ ਦuਆਰਾ ਮਾਿਪਆ ਜਾਵ6ਗਾ.

ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹਰ ?ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਸਹੀ ਮ+ਿਟYਕਸ ਰ#ਖਣ ਦ6 ਮਹ#ਤਵ : ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ+. ਉਪਰFਕਤ ਿਵਧੀ ਅਸਲ ਿਵਚ ਦ6ਰੀ : ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਕFਈ ?Fਤਸਾਹਨ ਨਹR ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਕ (ਅਤ6 ਆਖਰਕਾਰ ਉਦਯFਗ) ਅਜ6 ਵੀ ਪੀੜਤ ਹ+. ਇ#ਕ ਛ6-ਿਸਗਮਾ ਕਾਰFਬਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ,
ਅਸR ਇ#ਕ ਤਸਵੀਰ ਦ6ਖਣਾ ਚਾਹu3ਦ6 ਹ5 ਜF ਸਮE ਦ6 ਨਾਲ ਇ#ਕ ?ਿਕਿਰਆ ਦ6 ਸਹੀ ਆਉਟਪu#ਟ : ਅਿਤਿਰਕਤ ਮ+ਿਟYਕਸ ਦ6 ਨਾਲ, ਇ#ਕ ਸਮਝ ?ਦਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਦ#ਸਦੀ ਹ+ ਿਕ ?ਬ3ਧਕ : ਿਕਸ ਤਰ>ਾ ਦ6 ਗਾਹਕ ਲਈ ਇਸ ਦ6 ਸuਧਾਰ ਯਤਨ5 ‘ਤ6 ਿਧਆਨ ਕEਦਰਤ ਕਰਨਾ ਹ+.

ਛ$-ਿਸਗਮਾ ਲAਪ Bਿਕਿਰਆ ਦ$ ਛ$ ਕਦਮ: ?ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਹਰ ?ਾਜ+ਕਟ ਲਈ ਹ6ਠ ਿਲਖੀਆਂ ਪ3ਜ ਵ#ਡੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦuਆਰਾ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹ+:



ਗਈ ਹ+:

1. ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਜ5 ਸ6ਵਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰF ਜF ਤuਸR ਮuਹ#ਈਆ ਕਰਦ6 ਹF? ਤuਸR ਕੀ ਕਰਦ6 ਹF?
2. ਆਪਣ6 ਗਾਹਕ ਆਧਾਰ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰF, ਅਤ6 ਇਹ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕਰF ਿਕ ਉਹਨ5 ਦੀ ਿਕਸ ਤਰ>5 ਦ6ਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜ5ਦੀ ਹ+ ?? ਤuਹਾਡ6 ਉਤਪਾਦ5

ਅਤ6 ਸ6ਵਾਵ5 ਦਾ ਉਪਯFਗ ਕ\ਣ ਕਰਦਾ ਹ+? ਉਨ>5 ਲਈ ਸ#ਚਮu#ਚ ਕੀ ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਨ ਹ+?
3. ਆਪਣੀਆਂ ਲFੜ5 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰF â € ?? ਆਪਣ6 ਕ3ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤuਹਾ: ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲFੜ ਹ+?
4. ਆਪਣ6 ਕ3ਮ ਕਰਨ ਦੀ ?ਿਕਿਰਆ : ?ਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰF â €? ਤuਸR ਆਪਣਾ ਕ3ਮ ਿਕਵE ਕਰਦ6 ਹF?
5. ਿਵਅਰਥ ਕFਿਸ਼ਸ਼5 : ਦ'ਰ ਕਰF? ਤuਸR ਆਪਣਾ ਕ3ਮ ਿਬਹਤਰ ਿਕਵE ਕਰ ਸਕਦ6 ਹF?
6. ਸuਧਾਿਰਆ ?ਿਕਿਰਆ : ਮਾਪਣ, ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਅਤ6 ਕ3ਟਰFਲ ਕਰਨ ਦuਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸuਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ – ਤuਸR ਆਪਣ6 ਗਾਹਕ-ਕEਿeਤ

ਕ3ਮ : ਪ'ਰੀ ਤਰ>5 ਿਕਵE ਕਰ ਰਹ6 ਹF?

ਅਕਸਰ ਹਰ ਇ#ਕ ਕਦਮ ਵ#ਖਰ6 ਵ#ਖਰ6 ਸuਧਾਰ ?Fਜ+ਕਟ5 : ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹ+ ਅਤ6 ਕਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤਕ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹ+. ਸuਧਾਰ6 ਹFਏ ਮਾਪ ਿਸਸਟਮ
ਦ6 ਨਾਲ ਅਸਲ ਡਾਟਾ : ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮE-ਸਮE ਤ6 ਹਰ6ਕ ਪੜਾਅ ‘ਤ6 ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਣ ਹ+.

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦT ਅਸR ਉਪਰFਕਤ ?ਸ਼ਨ5 ਦ6 ਜਵਾਬ ਜਾਣਦ6 ਹ5, ਅਸR ?ਿਕਿਰਆ ਿਵ#ਚ ਸuਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼uਰ' ਕਰ ਸਕਦ6 ਹ5. ਹ6ਠ ਿਲਖ6 ਕ6ਸ ਦਾ
ਅਿਧਐਨ ਛ6-ਿਸਗਮਾ ਿਵਚ ਲਾਗ' ਕੀਤ6 ਗਏ ਕਦਮ5 : ਗਾਹਕ ਸਮ#ਰਥਾ : ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇ#ਕ ?ਿਕਿਰਆ : ਮਾਪਣ, ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਕਰਨਾ,
ਸuਧਾਰਨਾ ਅਤ6 ਕ3ਟਰFਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅ#ਗ6 ਦ#ਸ6ਗਾ.

ਿਸਕਸ ਿਸਗਮਾ ਜਨਰਲ Bਿਕਿਰਆ ਅਤ$ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਛ6-ਿਸਗਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ+ ਇ#ਕ ਕuਆਿਲਟੀ ਦਾ ਗuਣ ਜF ਨ6ੜਲ6 ਮuਕ3ਮਲ ਹFਣ ਦੀ
ਕFਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ+. ਛ6-ਿਸਗਮਾ ਇ#ਕ ਡ+ਟਾ-ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਹu3ਚ ਅਤ6 ਕਾਰਜ-?ਣਾਲੀ ਹ+ ਜF ਘ#ਟ ਅਤ6 ਉ`ਚੀ ਿਵਸ਼6ਸ਼ਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ5 ਦ6
ਿਵਚਕਾਰ ਛ6-ਿਸਗਮਾ ਸ+ਿਕ3ਡ5 : ?ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨuਕਸ5 : ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹ+. ਇਸ ਅਨuਸਾਰ, ਛ6-ਿਸਗਮਾ : ?ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ,
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਕ ਿਨਰਮਾਣ ?ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਇਸ : ?ਤੀ ਿਮਲੀਅਨ ਮ\ਿਕਆਂ ਲਈ 3.4 ਤT ਿਜ਼ਆਦਾ ਨuਕਸ ਨਹR ਪ+ਦਾ ਕਰਨ6 ਚਾਹੀਦ6. ਇਸ
ਲਈ, ਇ#ਕ ਛ6-ਿਸਗਮਾ ਘਾਟਾ ਗਾਹਕ ਦ6 ਿਵਸ਼6ਸ਼ਤਾਵ5 : ਪ'ਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ+ ਇ#ਕ ਛ6-ਿਸਗਮਾ ਦਾ ਮ\ਕਾ ਤਦ ਇ#ਕ
ਘਾਟ ਦੀ ਸ3ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕu#ਲ ਮਾਤਰਾ ਹu3ਦੀ ਹ+. ਛ6 ਿਸਗਮਾ ?ਣਾਲੀ ਦਾ ਅਮਲ ਆਮ ਤ\ਰ ਤ6 ਸ3ਗਠਨ ਦ6 ਉ`ਚ ਪ#ਧਰੀ ?ਬ3ਧਨ ਦ6 ਕuਝ ਿਦਨ ਦੀ
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦ6 ਨਾਲ ਸ਼uਰ' ਹu3ਦਾ ਹ+.

ਿਸਰਫ਼ ਜ6 ਿਸਕਿਸਮਾ ਦ6 ਫਾਇਿਦਆਂ : ਪ'ਰ6 ?ਬ3ਧਨ ਦ6 ਸਪ#ਸ਼ਟ ਰ'ਪ ਅਤ6 ਸਪਸ਼ਟ ਰ'ਪ ਨਾਲ ਸਪ#ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ+, ਤ5 ਇਹ ਫੀਲਡ ਦ6
ਆਲ6 ਦuਆਲ6 ਦਾ ਪਿਹਲਾ ?Fਜ+ਕਟ ਅਤ6 ਪਾਇਲਟ ?Fਜ+ਕਟ ਟੀਮ : ਇਕ#ਠਾ ਕਰਨਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹ+.

ਪਾਇਲਟ ?ਾਜ+ਕਟ ਟੀਮ ਦ6 ਮHਬਰ5 ਿਵਚ ਿਹ#ਸਾ ਲ+ਣ ਲਈ ਕuਝ ਿਦਨ ਹu3ਦ6 ਹਨ, ਿਸ#ਕਾ ਿਸਗਮਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ?ਣਾਲੀ ਦ6 ਿ?3ਸੀਪਲ, ?ਿਕਿਰਆ, ਸ3ਦ
ਅਤ6 ਕਾਰਜ-ਿਵਧੀ : ਿਸ#ਖਣ ਲਈ.

?ਾਜ+ਕਟ ਟੀਮ ਮu#ਖ ਫ+ਸਲਾ ਕ3ਪਾਇਲ ਕਰਨ ਅਤ6 ਪਾਇਲਟ ਦ6 ਆਲ6 ਦuਆਲ6 ਦ6 ਮ+ਦਾਨ5 ਿਵਚ ਮu#ਖ ਿਹ#ਸ6ਦਾਰ5 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਲਦੀ ਹ+.
ਅਗਲ6 ਿਦਨ5 ਦ6 ਅ3ਦਰ ਸਟ6ਕਹFਲਡਰ ਦੀਆਂ ਲFੜ5 ਮu#ਖ ਆਹਮF-ਸਾਹਮਣ6 ਕਾਰਜ5 ਲਈ ਇਕ#ਠ6 ਕੀਤ6 ਜ5ਦ6 ਹਨ.

ਹuਣ ਤ#ਕ, ਚFਟੀ ਦ6 ?ਬ3ਧਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਗਲ6 ਪੜਾਅ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹFਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ+. ?ਾਜ+ਕਟ ਟੀਮ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਫ਼+ਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹ+ ਿਕ
ਿਕਸ ਤਰ>5 ਦੀਆਂ ?ਾਪਤੀਆਂ : ਮਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ+ ਅਤ6 ਿਫਰ ਡਾਟਾ ਇਕ#ਠਾ ਕਰਨ ਅਤ6 ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਦ6 ਨਾਲ ਸ਼uਰ' ਕਰਨਾ ਹ+. ਜਦT ਵੀ ਨਤੀਿਜਆਂ :
ਚ3ਗੀ ਤਰ>5 ਸਮਿਝਆ ਜ5ਦਾ ਹ+ ਤ5 ਸuਧਾਰ ਲਈ ਸuਝਾਅ ਇਕ#ਤਰ ਕੀਤ6 ਜਾਣਗ6, ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਕੀਤ6 ਜਾਣਗ6 ਅਤ6 ਤਰਜੀਹੀ ਅਤ6 ਅ3ਤਰ-ਿਨਰਭਰਤਾ ਦ6
ਆਧਾਰ ਤ6 ਤਰਜੀਹ ਿਦ#ਤੀ ਜਾਵ6ਗੀ.

ਮu#ਖ ਪਿਰਣਾਮ ਹFਣ ਦ6 ਨਾਤ6, ?Fਜ+ਕਟ ਟੀਮ ਦ6 ਮHਬਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗ6 ਿਕ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸuਧਾਰ5 : ਪਿਹਲ5 ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ+. ਇਸ ਪੜਾਅ
ਿਵ#ਚ ਇਹ ਜਰ'ਰੀ ਹ+ ਿਕ ਸ3ਗਠਨ ਿਵ#ਚ ਹFਰ ਛ6 ਿਸਗਮਾ ?Fਜ+ਕਟ5 ਲਈ ਿਮ#ਟੀ : ਵੀ ਤ6ਜ਼ ਸਫ਼ਲਤਾ ?ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ5ਦੀ ਹ+.

ਇ#ਕ ਨ+ਟਵਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਚਾਰਟ ਦuਆਰਾ ਜਦT ਵੀ ਸ3ਭਵ ਹFਵ6 ਿਕਿਰਆਵ5 : ਸਮ5ਤਰ ਤ\ਰ ਤ6 ਪ'ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ+. ਪ'ਰ6 ਸ3ਗਠਨ ਿਵਚ
ਸuਧਾਰ ਫ+ਲਾਉਂਦ6 ਸਮE ਸਰਗਰਮੀ ਚਾਰਟ ਇਕ ਲ'ਪ-?ਿਕਿਰਆ ਦuਆਰਾ ਵ#ਧ ਤT ਵ#ਧ ਯਥਾਰਥਕ ਬਣ ਜਾਵ6ਗਾ. ਵ#ਧ ਤT ਵ#ਧ ?ਿਕਿਰਆਵ5 ਸ਼ਾਮਲ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤ6 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ : ਬਲ+ਕ ਬ6ਲਟਸ ਸਮ6ਤ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦ#ਤੀ ਜਾਵ6ਗੀ ਜF ਛ6 ਿਸਗਮਾ ਮਾਸਟਰ ਹਨ ਅਤ6 ਬਾਹਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ5
ਦੀ ਿਨਰਭਰਤਾ ਘ#ਟ ਜਾਵ6ਗੀ.



ਦੀ ਿਨਰਭਰਤਾ ਘ#ਟ ਜਾਵ6ਗੀ.

ਛ6-ਿਸਗਮਾ ਪਹu3ਚ ਦਾ ਮu#ਖ ਮ3ਤਵ ਇ#ਕ ਮਾਪ-ਆਧਾਿਰਤ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਹ+ ਜF ?ਿਕਿਰਆ ਿਵ#ਚ ਸuਧਾਰ ਤ6 ਕEਦਿਰਤ ਹ+. ਉਦ6ਸ਼ ਪਿਰਵਰਤਨ
ਿਵਚ ਕਮੀ ਹ+, ਿਜਸ : ਛ6-ਿਸਗਮਾ ਿਵਧੀ ਦuਆਰਾ ਪ'ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ+.

ਛ6-ਿਸਗਮਾ ਇ#ਕ ਕਾਰFਬਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹ+ ਜF ਹਰ6ਕ ਿਨਰਮਾਣ, ਸ6ਵਾ ਅਤ6 ਟY5ਜ+ਕਸ਼ਨ5 ਦੀ ?ਿਕਿਰਆ ਤT ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਹ+. ਛ6-ਿਸਗਮਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ+ ਅਤ6 ਿਨਰਿਮਤ ਇਲ+ਕਟYਾਿਨਕ ਬFਰਡ ਦ6 ਖਾਤਮ6 : ਘਟਾਉਣ ਲਈ ?ਿਸ#ਧ. ਹਾਲ5ਿਕ ਛ6-ਿਸਗਮਾ
ਦਾ ਅਸਲੀ ਉਦ6ਸ਼ ਿਨਰਮਾਣ ?ਿਕਿਰਆ ‘ਤ6 ਿਧਆਨ ਕEਦਰਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅ#ਜ ਮਾਰਕੀਿਟ3ਗ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਗਾਹਕ ਆਦ6ਸ਼, ਿਵ#ਤੀ ਅਤ6 ਿਸਹਤ
ਦ6ਖਭਾਲ ਦੀ ?ਿਕਿਰਆ ਕਾਰਜ5 ਨ6 ਵੀ ਛ6 ਿਸਗਮਾ ?Fਗਰਾਮ5 ਤ6 ਸ਼uਰ' ਕੀਤਾ.

ਮ3ਟਰ3ਲਾ ਇFਕ ਸੀਸ$: ਆਧuਿਨਕ ਿਨਰਮਾਤਾਵ5 ਲਈ ਮFਟਰFਲਾ ਇ#ਕ ਰFਲ ਮਾਡਲ ਹ+. ਵਾਇਰਲ+ਸ ਸ3ਚਾਰ ਉਤਪਾਦ5, ਸ+ਮੀਕ3ਡਕਟਰ5 ਅਤ6
ਇਲ+ਕਟYਾਿਨਕ ਸਾਜF ਸਾਮਾਨ ਦ6 ਿਨਰਮਾਤਾ ਉ`ਚ ਤਕਨੀਕੀ, ਉ`ਚ ਗuਣਵ#ਤਾ ਵਾਲ6 ਉਤਪਾਦ5 ਲਈ ਇ#ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ?ਿਤਸ਼ਠਾ ?ਾਪਤ ਕਰਦ6 ਹਨ. ਇਸ
ਨ6ਕਨਾਮੀ ਦਾ ਇ#ਕ ਕਾਰਨ ਹ+ ਮFਟਰ\ਲਾ ਦ6 ਗuਣਵ#ਤਾ ਵਾਲ6 ਧ#ਕ6 ਿਵਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮ'ਲੀਅਤ ‘ਤ6 ਜ਼Fਰ ਦ6ਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਿਹਭਾਗੀ-?ਬ3ਧਨ
?ਿਕਿਰਆ ਇਕ ਮu#ਖ ਕਾਰਕ ਹ+. 1987 ਿਵ#ਚ, ਮFਟਰ\ਲਾ ਨ6 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤ6 ਿਸ#ਿਖਆ ਿਵ#ਚ 44 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਿਨਵ6ਸ਼
ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਿਵ#ਚ ਨਵE ਗuਣਵ#ਤਾ ?Fਗਰਾਮ ਿਵ#ਚ ਛ6-ਿਸਗਮਾ ਿਕਹਾ ਿਗਆ. ਮFਟਰFਲਾ ਆਪਣ6 ਅ3ਦਰ'ਨੀ ਕuਆਿਲਟੀ : ਇਸਦ6 ਉਤਪਾਦ5 ਅਤ6 ਕਾਰਜ5
ਿਵਚਲ6 ਨuਕਸ5 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦ6 ਆਧਾਰ ਤ6 ਮਾਪਦਾ ਹ+. ਮFਟਰFਟF ਨ6 1980 ਦ6 ਦਹਾਕ6 ਦ6 ਅ#ਧ ਿਵ#ਚ ਿਸਕਸ-ਿਸਗਮਾ : ਇ#ਕ ਵਧੀਆ ਟੀਚਾ ਵਜT ਪ6ਸ਼
ਕੀਤਾ. ਉਨ>5 ਦਾ ਟੀਚਾ ਛ6-ਿਸਗਮਾ ਦੀ ਗuਣਵ#ਤਾ ਸੀ, ਜ5 99.9997% ਨuਕਸਦਾਰ ਫਰੀ ਉਤਪਾਦ5 ਦ6 ਬਰਾਬਰ ਸਨ ਜF ਿਕ ਸਾਢ6 10 ਲ#ਖ ਿਹ#ਸ6 ਦ6
ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਜ5 ਘ#ਟ ਹਨ. ਕuਆਲਟੀ ਇ#ਕ ਮuਕਾਬਲ6ਯFਗ ਫਾਇਦ6 ਹ+ ਿਕਉਂਿਕ ਮFਟਰFਲਾਟ6 ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖFਲ>ਦਾ ਹ+. ਜਦT ਮFਟਰFਲਾ ਇ3ਕ. ਨ6
1988 ਿਵ#ਚ ਮ+ਲਕਮ ਬਾਿਲY੍ਰਜ ਕ\ਮੀ ਕuਆਿਲਟੀ ਅਵਾਰਡ ਿਜ#ਿਤਆ; ਇਹ ਇਕ ਯFਜਨਾ ਦ6 ਸ਼uਰ'ਆਤੀ ਪੜਾਆਂ ਿਵਚ ਸੀ, ਜF 1992 ਤਕ ਸੀ ਸੀਮਾ
ਦੀ ਕuਆਿਲਟੀ ?ਾਪਤ ਕਰ6ਗੀ. ਇਹ ਅ3ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹ+ ਿਕ 1989 ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਿਵਚ $ 9.2 ਿਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਮFਟਰFਲਾ ਸHਟ
ਿਸਕਸਗਮਾ ?Fਗਰਾਮ ਦ6 ਨਤੀਜ6 ਵਜT 4 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਚ6 ਸਨ. ਇਸ ਤT ਥFੜ>ੀ ਦ6ਰ ਬਾਅਦ, ਬਹuਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕ3ਪਨੀਆਂ ਨ6 ਮFਟFਲਾਲਾ
ਸHਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ.

ਕFਟਰ3ਲ ਚਾਰਟਸ, ਅਤ$ CUSUM

ਵ6ਰੀਏਬਲ5 ਲਈ ?Fਟ+ਕਸ਼ਨ ਚਾਰਟਸ : X- ਅਤ6 R- ਚਾਰਟ ਿਕਹਾ ਜ5ਦਾ ਹ+. ਐਕਸ-ਚਾਰਟ ਦੀ ਵਰਤT ਔਸਤ ਬਦਲਣਤਾ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ5ਦੀ ਹ+ ਅਤ6 R- ਚਾਰਟ : ਿਭ3ਨਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ5ਦਾ ਹ+.

ਵ6ਰੀਬਲ (ਐਕਸ-ਚਾਰਟ) ਲਈ ਕuਆਲਟੀ ਕ3ਟਰFਲ ਚਾਰਟ5 ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ: ਵ6ਰੀਏਬਲ5 ਲਈ ਕuਆਲਟੀ ਕ3ਟਰFਲ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹ6ਠ5
ਿਦ#ਤ6 ਪੜਾਅ ਦੀ ਲFੜ ਹu3ਦੀ ਹ+:

1. ਿਨਰਣਾ ਕਰF ਿਕ ਕੀ ਮਾਿਪਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ+.
2. ਨਮ'ਨਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰF
3. ਬ6ਤਰਤੀਬ ਨਮ'ਨਾ : ਇਕ#ਠਾ ਕਰF ਅਤ6 ਮਾਪ5 / ਸ3ਿਖਆਵ5 : ਿਰਕਾਰਡ ਕਰF.
4. ਹਰ6ਕ ਨਮ'ਨ6 ਲਈ ਔਸਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰF.
5. ਕu#ਲ ਔਸਤਨ ਗਣਨਾ ਕਰF ਇਹ ਸਾਰ6 ਨਮ'ਨ6 ਦੀ ਔਸਤ (ਐਕਸ-ਡਬਲ ਬਾਰ) ਦੀ ਔਸਤ ਹ+.
6. ਹਰ6ਕ ਨਮ'ਨ6 ਲਈ ਸੀਮਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰF.
7. ਔਸਤ ਰEਜ (R- ਬਾਰ) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰF
8. ਔਸਤ ਅਤ6 ਸੀਮਾ ਲਈ ਉ`ਚ ਿਨਯ3ਤਰਣ ਸੀਮਾ (ਯ'ਸੀਐਲ) ਅਤ6 ਨੀਯਤ ਕ3ਟਰFਲ ਸੀਮਾ (ਐਲਸੀਐਲ) ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰF.
9. ਚਾਰਟ ਪਲਾਟ ਕਰF

10. ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਿਕ ਕੀ ਔਸਤ ਅਤ6 ਰEਜ ਮu#ਲ ਅ3ਕਿੜਆਂ ਦ6 ਿਨਯ3ਤਰਣ ਿਵ#ਚ ਹਨ
11. ਚਾਰਟ ਦ6 ਤuਹਾਡ6 ਿਵਆਿਖਆ ਦ6 ਆਧਾਰ ਤ6 ਲFੜRਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰF.

ਗuਣ5 ਲਈ ਿਨਯ3ਤਰਣ ਚਾਰਟ5 ਦਾ ਿਵਕਾਸ (ਪੀ-ਚਾਰਟ): ਿਵਸ਼6ਸ਼ਤਾਵ5 ਲਈ ਕ3ਟਰFਲ ਚਾਰਟ : ਪੀ-ਚਾਰਟ ਿਕਹਾ ਜ5ਦਾ ਹ+. ਪੀ-ਚਾਰਟਸ ਸਥਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਹ6ਠ ਿਲਖ6 ਕਦਮ ਦੀ ਜ਼ਰ'ਰਤ ਹ+:



1. ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰF ਿਕ ਕੀ ਮਾਿਪਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ+.
2. ਜ਼ਰ'ਰੀ ਨਮ'ਨਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰF
3. ਨਮ'ਨਾ ਡਾਟਾ ਇਕ#ਤਰ ਕਰF ਅਤ6 ਡਾਟਾ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰF.
4. ?ਿਕਿਰਆ (ਪੀ) ਲਈ ਨuਕਸ ਵਾਲ6 ਔਸਤ ?ਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰF.
5. ਚਾਰਟ ਲਈ ਉ`ਪਰਲੀ ਕ3ਟਰFਲ ਸੀਮਾ (ਯ'ਸੀਐਲ) ਅਤ6 ਹ6ਠਲ6 ਕ3ਟਰFਲ ਸੀਮਾ (ਐਲਸੀਐਲ) ਦ6 ਮu#ਲ5 : ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਕ6 ਕ3ਟਰFਲ ਸੀਮਾ

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰF.
6. ਡਾਟਾ ਪਲਾਟ ਕਰF
7. ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰF ਿਕ ਜ6 ?ਤੀਸ਼ਤ ਨuਕਸ ਕ3ਟਰFਲ ਦ6 ਅ3ਦਰ ਹ+

ਜ਼FਰF-ਡੀਫ6ਡ ਤT ਦ'ਰ ਕਾਰਜ5 ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯFਗ ਿਵਚ ਕ3ਟਰFਲ ਚਾਰਟਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤ6ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜ5ਦਾ ਹ+. ਹਾਲ5ਿਕ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਤਕਨੀਕ5 ਦ6 ਿਵ#ਚ ਸ3ਚਤ ਸ3ਿਖਆ ਦ6 ਆਧਾਰ ਤ6 ਦF ਗ+ਰ-ਸਮਰ'ਪ ਅਤ6 ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ3ਯuਕਤ ਤਕਨੀਕ5 ਿਵਚਕਾਰ ਸ3ਚਤ ਤਰ>5 ਮ6ਲ ਖ5ਦਾ ਵਸਤ'ਆਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹ+ ਅਤ6 ਸ3ਭਾਵੀ ਤ\ਰ ਤ6 ਭਾਰ ਿਵ#ਚ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਔਸਤ ਸਮ'ਿਟ3ਗ ਢ3ਗ

ਆਮ CUSUM ਇ#ਕ ਅ3ਕੜਾ ?ਿਕਿਰਆ ਿਨਯ3ਤਰਣ ਹ+ ਜਦT ਮਾਪ ਮਲਟੀਵ+ਰਏਟ ਹਨ. ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਦ6 ਮ#ਧ ਵ+ਕਟਰ ਿਵ#ਚ ਇ#ਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ
ਖFਜ ਿਵ#ਚ ਇ#ਕ ?ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ3ਦ ਹ+, ਜF ਿਕ ਮਾਪ5 ਦ6 ਕਰ\ਸ-ਅੈਕਸਨਲ ਐਂਟਰHਨ ਤ6 ਅਧਾਿਰਤ ਹ+: ਹਰ ਵਾਰ ਿਬ3ਦ' ਤ6, ਸਹੀ ਰ'ਪ ਿਵ#ਚ ਪਿਰਵਰਿਤਤ
ਹFਣ ਦ6 ਬਾਅਦ, ਆਰਡਰ ਕੀਤ6 ਜ5ਦ6 ਹਨ ਅਤ6 ਉਹਨ5 ਦ6 antiranks ਦਰਜ ਕੀਤ6 ਜ5ਦ6 ਹਨ . ਜਦT ?ਿਕਿਰਆ ਕuਝ ਹਲਕ6 ਿਨਯਮਤ ਗuਣ5 ਦ6
ਅਧੀਨ ਹu3ਦੀ ਹ+ ਤ5 ਹਰ6ਕ ਵਾਰ ਪuਆਇ3ਟ ਵਾਲੀ ਐਂਟੀਰ5ਕ ਵ+ਕਟਰ ਦੀ ਇਕ ਵ3ਡ ਹu3ਦੀ ਹ+, ਜF ਿਕਸ6 ਹFਰ ਵ3ਡ ਿਵਚ ਬਦਲੀ ਹu3ਦੀ ਹ+ ਜਦT ਇਹ
?ਿਕਿਰਆ ਬਾਹਰT ਹu3ਦਾ ਹ+ ਅਤ6 ?ਿਕਿਰਆ ਦ6 ਮ#ਧ ਵ+ਕਟਰ ਦ6 ਿਹ#ਸ6 ਹu3ਦ6 ਹਨ ਸਾਰ6 ਹੀ ਨਹR. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਿਦਸ਼ਾਵ5 ਿਵ#ਚ ਿਸ਼ਫਟ5 ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਂਦਾ ਹ+, ਇਸਦ6 ਇਲਾਵਾ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਵ+ਕਟਰ ਦ6 ਭਾਗ ਹੀ ਸਾਰ6 ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ੀਰF ਨਹR ਹਨ. ਪਰ3ਤ' ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਸ਼ਫਟ : ਇ#ਕ
ਿਵਵਹਾਰਕ CUSUM ਦuਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖFਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ+.

ਹ3ਰ ਪੜ53:

ਬY+ਫਗ6ਲ ਐ`ਫ., ਿਸਕਸਗਮਾ ਲਾਗ' ਕਰਨਾ: ਸਟ6ਿਟੀਅਲ ਿਵਧੀਜ਼, ਿਵਲ6, 1999 ਦੀ ਵਰਤT ਨਾਲ ਸਮਾਰਕ ਹ#ਲh.

ਡ+ਲ ਕ+ਸਿਟਲF ਈ., ਅ3ਕੜਾ ?ਿਕਿਰਆ ਅਤ6 ਗuਣਵ#ਤਾ ਿਨਯ3ਤਰਣ ਲਈ ਿਵਵਸਥਤ ਿਵਧੀਆਂ, ਿਵਲ6, 2002.

ਜuਰਨ ਜ6, ਅਤ6 ਏ. ਗFਡਫਰ6ਮ, ਜuਰਨ ਦੀ ਕuਆਿਲਟੀ ਹHਡਬu#ਕ, ਮ+ਕਗYਾ-ਿਹ#ਲ, 1999.

ਜ਼ੀ ਐਮ., ਟੀ. ਗFਹ, ਅਤ6 ਵੀ. ਕuਰਮਲਾਨੀ, ਸਟ+ਿਟਸਟੀਕਲ ਮਾਡਲ ਅਤ6 ਕ3ਟਰFਲ ਚਾਰਟਸ ਫਾਰ ਹਾਈ ਕuਐਿਲਟੀ ?ਿਕਿਰਆ, ਕਲ'ਵਰ, 2002.

ਰੀਪੀਟ&ਿਬਲਟੀ ਅਤ$ ਰੀB3ਿਡਏਬੀਟੀ

ਦuਹਰਾਓ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਜ5 ਸਾਧਨ : ਸ3ਕ6ਤ ਕਰਦੀ ਹ+ ਜਦT ਰੀ?Fਿਡਏਬੀਲੀਟੀ ਸਾਧਨ ਉਪਕਰਣ ਆਪਰ6ਟਰ : ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹ+. ਦFਨF
ਦuਹਰਾਓ ਅਤ6 ਰੀ?Fਿਡਬੀਬਿਲਟੀ ਿਵ#ਚ ਅ3ਕੜਾ ਸ3ਿਖਆ ਿਜਵE ਿਕ ਅ3ਕੜਾ ਸ3ਖ6ਪ5 ਦਾ ਮuਲ5ਕਣ, ਅਤ6 ਦuਹਰਾਓ ਦ6 ਰ'ਪ5 ਿਵਚ ਤuਲਨਾਤਮਕ ਤ\ਰ ਤ6
ਉਦਯFਿਗਕ ਫ+ਸਲ6 ਲ+ਣ ਦੀਆਂ ਸਮ#ਿਸਆਵ5 ਲਈ ਤuਲਨਾਤਮਕ ਰ'ਪ ਿਵਚ ਅ3ਿਕਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਹਨ5 ਐਪਲੀਕ6ਸ਼ਨ5 ਿਵ#ਚ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜT ਮਾਪਣ
ਵਾਲ6 ਯ3ਤਰ5 ਦuਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਕੀਮਤ5 ਮਾਪ ਤT ਲ+ ਕ6 ਮਾਪ ਤ#ਕ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ. ਮu#ਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹ+ ਿਕ ਿਬਲਟ-ਇਨ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦ'ਿਜਆਂ
ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ : ?ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹ+, ਿਜਵE ?ਿਕਿਰਆ ਮਾਪ, ਗuਣਵ#ਤਾ ਜ5ਚ, ਕਾਰਜ ਸuਧਾਰ ?ਾਜ+ਕਟ ਆਿਦ.

ਹ3ਰ ਪੜ53:

ਬ+ਰEਟਾਈਨ ਐਲ., ਿਰਸਰਚ ਐਂਡ ਿਰਸਰਚ ਸਟ#ਡੀਜ਼, ਏਸ ਸੀ ਕuਆਿਲਟੀ ?+ਸ, 1991

ਵਹੀਲਰ ਡੀ., ਅਤ6 ਆਰ. ਲਾਇਡ6, ਈਵਲਾਇਿਟ3ਗ ਦੀ ਮ+ਜਰਮHਟ ?ਿਕਿਰਆ, ਸਟ+ਿਟਸਟੀਅਲ ?ਿਕਿਰਆ ਕ3ਟਰFਲ ?+ਸ, 1990.

ਅFਕੜਾ ਇFਸਟਰAਮKਟ, ਗ&ਬ ਸKਪਿਲFਗ, ਅਤ$ ਪ&ਿਸਵ ਸKਪਿਲFਗ ਤਕਨੀਕਜ਼

ਅFਕੜਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹ&? ਇ#ਕ ਅ3ਕੜਾ ਸਾਧਨ ਕFਈ ਵੀ ?ਿਕਿਰਆ ਹ+ ਜF ਿਕਸ6 ਵੀ ਸਾਧਨ ਜ5 ਿਡਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤT ਕਰਕ6 ਇ#ਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਕਰਨਾ ਹ+, ਹਾਲ5ਿਕ ਨਤੀਜ6 ਇ#ਕ ਿਨਯ3ਤਰਣ ਸਾਧਨ ਦ6 ਰ'ਪ ਿਵ#ਚ ਵਰਤ6 ਜਾ ਸਕਦ6 ਹਨ. ਅ3ਕੜਾ ਸਾਧਨ5 ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ5 ?ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਅਤ6



ਕਰਨਾ ਹ+, ਹਾਲ5ਿਕ ਨਤੀਜ6 ਇ#ਕ ਿਨਯ3ਤਰਣ ਸਾਧਨ ਦ6 ਰ'ਪ ਿਵ#ਚ ਵਰਤ6 ਜਾ ਸਕਦ6 ਹਨ. ਅ3ਕੜਾ ਸਾਧਨ5 ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ5 ?ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਅਤ6
ਸਰਵ6ਖਣ ਸHਪਿਲ3ਗ ਹਨ.

ਹKਡ ਸKਪਿਲFਗ ਤਕਨੀਕ ਕੀ ਹ&? ਹੜਤਾਲ ਨਮ'ਨਾ ਤਕਨੀਕ ਇ#ਕ ਬਹuਤ ਹੀ ਥFੜ6 ਸਮE ਿਵ#ਚ ਮuਕਾਬਲਤਨ ਛFਟ6 ਿਜਹ6 ਨਮ'ਨ6 ਲ+ਣਾ ਹ+, ?ਾਪਤ
ਨਤੀਜਾ ਆਮ ਤ\ਰ ਤ6 ਤਤਕਾਲ ਹu3ਦ6 ਹਨ. ਪਰ, ਪ+ਿਸਵ ਸHਪਿਲ3ਗ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਤਕਨੀਕ ਹ+ ਿਜ#ਥ6 ਇਕ ਸਮਾਿਲ3ਗ ਯ3ਤਰ : ਇਕF ਿਜਹ6 ਹਾਲਤ5 ਿਵਚ
ਲ3ਬ6 ਸਮE ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ5ਦਾ ਹ+. ਲFੜRਦੀ ਸ3ਿਖਆ ਦੀ ਜ5ਚ ਦ6 ਅਧਾਰ ਤ6, ਪ+ਿਸਵ ਸHਪਿਲ3ਗ ਇ#ਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਿਵਕਲਪ ਹF ਸਕਦਾ ਹ+ ਜ5 ਲ6ਬਲ
ਸHਪਿਲ3ਗ ਤT ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਸਹੀ ਹF ਸਕਦਾ ਹ+. ਹਾਲ5ਿਕ, ਖ6ਤਰੀ ਖ6ਤਰ ਿਵ#ਚ ਇ#ਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸHਪਿਲ3ਗ ਤਕਨੀਕ : ਿਵਕਸਤ ਅਤ6 ਪਰਖਣ ਦੀ ਲFੜ
ਹ+.

ਦAਰੀ ਨਮAਨ$

ਸ਼ਬਦ ‘ਦ'ਰੀ ਨਮ'ਨਾ’ ਸ਼ਬਦ ਜ3ਗਲੀ-ਜੀਵਨ ਸ3ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮuਲ5ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰ6 ਦ#ਸਦਾ ਹ+:

ਲਾਈਨ ਟY+ਨਸੀਕਟ ਸHਪਿਲ3ਗ, ਿਜਸ ਿਵ#ਚ ਨਮ'ਨ6 ਦੀਆਂ ਦ'ਰੀਆਂ ਰ6ਖਾ ਤT ਖFਜੀ ਚੀਜ਼5 (ਆਮ ਤ\ਰ ਤ6 ਜਾਨਵਰ5) ਦੀ ਦ'ਰੀ ਹਨ ਿਜਸਦ6 ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ
ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹ+

ਪuਆਇ3ਟ ਟY+ਨਸੀਟ ਨਮ'ਨਾ, ਿਜਸ ਿਵ#ਚ ਨਮ'ਨ6 ਦੀਆਂ ਦ'ਰੀਆਂ ਖFਜੀਆਂ ਚੀਜ਼5 (ਆਮ ਤ\ਰ ਤ6 ਪ3ਛੀਆਂ) ਦੀ ਦ'ਰੀ ਤ#ਕ ਹu3ਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਉ`ਤ6
ਦਰਸ਼ਕ ਆਉਂਦ6 ਹਨ

ਿਸਊ ਕਾਊਂਿਟ3ਗ, ਿਜਸ ਿਵ#ਚ ਨਮ'ਿਨਆਂ ਦੀ ਦ'ਰੀ ਇ#ਕ ਿਹਦਾਇਤ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਤT ਿਵਆਸ ਦੀਆਂ ਵਸਤ'ਆਂ (ਆਮ ਤ\ਰ ਤ6 ਵ੍ਹ6ਲ) ਦuਆਰਾ ਿਦ#ਤੀਆਂ
ਹਰ ਖFਜ ਕੀਤੀ ਿਸਧ5ਤ ਤ#ਕ ਦ'ਰੀ ਹ+.

ਫੜ6 ਜਾਣ ਵਾਲ6 ਵ6ਚ6, ਿਜਸ ਿਵ#ਚ ਨਮ'ਨ6 ਿਮਲਦ6 ਹਨ ਵ+ਬ ਸHਟਰ ਤT ਫਸ6 ਹFਏ ਪਦਾਰਥ5 (ਆਮ ਤ\ਰ ਤ6 ਘਟੀਆ ਜ5 ਘਟੀਆ ਪਥਰੀਲੀਆਂ ਰੀੜ> ਦੀ
ਹ#ਡੀ)

ਮਾਈਗਰ6ਸ਼ਨ ਕਾਉਂਟਸ, ਿਜਸ ਿਵ#ਚ ‘ਦ'ਰੀ’ ਦਾ ਨਮ'ਨਾ ਅਸਲ ਿਵ#ਚ ਇਕ ਵਾਚ ਪuਆਇ3ਟ ਤT ਿਪਛ6 ਆਬਜ+ਕਟ (ਆਮ ਤ\ਰ ‘ਤ6 ਵ੍ਹੀਲ) ਦ6 ?ਵਾਸ
ਦ\ਰਾਨ ਖFਜ ਦਾ ਸਮ5 ਹu3ਦਾ ਹ+

ਿਪਛਲ6 40 ਸਾਲ5 ਦ\ਰਾਨ ਕਈ ਿਚ3ਨ> ਲਗਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲ5 : ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ+. ਕਈ ਦ6ਸ਼5 ਿਵਚ ਜੀਵ-ਜ3ਤ'ਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਤ6 ਜ਼Fਰ ਵਧਦਾ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ+. ਿਨਸ਼ਾਨਬ#ਧ ਜਨਸ3ਿਖਆ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬਚਣ ਦੀ ਸ3ਭਾਵਨਾਵ5 ਦ6 ਅ3ਦਾਜ਼6 ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ+, ਿਕਵE ਇਹ ਉਮਰ, ਿਲ3ਗ ਅਤ6 ਸਮE
ਅਨuਸਾਰ ਵ#ਖ ਵ#ਖ ਹ+, ਅਤ6 ਿਕਵE ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਵ6ਅਬਲ ਨਾਲ ਸ3ਬਧਤ ਹu3ਦ6 ਹਨ. ਇਮੀਗY6ਸ਼ਨ ਅਤ6 ਇਮੀਗY6ਸ਼ਨ ਦਰ ਦਾ ਅਨuਮਾਨ, ਜਨਸ3ਿਖਆ ਦਾ
ਆਕਾਰ ਅਤ6 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦ6 ਅਨuਪਾਤ ਜF ?ਜਨਨ ਦੀ ਜਨਸ3ਿਖਆ ਿਵ#ਚ ਦਾਖਲ ਹu3ਦ6 ਹਨ ਅਕਸਰ ਮuਕਤ-i6ਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਲਈ
ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਅ3ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਨ ਅਤ6 ਮuਸ਼ਕਲ ਹu3ਦ6 ਹਨ. ਆਬਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤ6 ਤ3ਦਰuਸਤੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਰ6ਟ ਦਾ ਅਨuਮਾਨ
ਸਖਤ ਤਰੀਕ6 ਨਾਲ ਸ3ਬFਧਨ ਕਰਨਾ ਵਧ6ਰ6 ਮuਸ਼ਕਲ ਹ+.

ਹ3ਰ ਪੜ53:

ਬuਕਲਲHਡ ਐਸ., ਡੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਕ6. ਬਰਨਹ+ਮ, ਅਤ6 ਜ6. ਲ6ਕ, ਿਡਸਟ+ਨਸ ਸHਪਿਲ3ਗ: ਐਸਟਮ+ਿਟ3ਗ ਐਕਸਬHਡHਸ ਆਫ ਬਾਇਓਲFਜੀਕਲ ਆਬਾਦੀ,
ਚ+ਪਮਾਨ ਐਂਡ ਹਾਲ, ਲ3ਡਨ, 1993.

ਬuਕਲਲHਡ ਐਸ., ਡੀ. ਐਂਡਰਸਨ, ਕ6. ਬਰਨਹ+ਮ, ਜ6. ਲਾਏਕ, ਡੀ. ਬFਰਚਰਜ਼, ਅਤ6 ਐ`ਲ. ਥਾਮਸ, ਇ3ਟਰ+ਸHਸ ਆਫ ਿਡਸਟ+ਨਸ ਸHਪਿਲ3ਗ,
ਆਕਸਫFਰਡ ਯ'ਨੀਵਰਿਸਟੀ ?+ਸ, 2001.

ਡਾਟਾ ਮਾਇਿਨFਗ ਅਤ$ ਿਗਆਨ ਿਡਸਕਵਰੀ

ਡ6ਟਾ ਦ6 ਪਹਾੜ ਿਵ#ਚ ਮu#ਲ : ਿਕਵE ਖFਜਣਾ ਹ+? ਡਾਟਾ ਖਨਨ ਤਰਤੀਬ : ਬ6ਪਰਦ ਕਰਨ ਅਤ6 ਸ3ਗਠਨਾਤਮਕ ਡਾਟਾਬ6ਸ ਿਵ#ਚ ਲuਕ6 ਸਬ3ਧ5 :
ਸuਿਨਸ਼ਿਚਤ ਅ3ਕੜਾ ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਅਤ6 ਮਾਡਿਲ3ਗ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤT ਕਰਦਾ ਹ+. ਡਾਟਾ ਖਨਨ ਅਤ6 ਿਗਆਨ ਦੀ ਖFਜ ਡਾਟਾ ਅਤ6 ਡਾਟਾ ਿਵਸਥਾਰ ਲਈ
ਡ+ਟਾਬ6ਸ ਤT ਡਾਟਾ ਖFਦ6 ਤ#ਕ ਅਤ6 ਿਗਆਨ ਖFਜ ਲਈ ਸਟYਕਚਰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ?ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਅਤ6 ਤਕਨੀਕ5 ‘ਤ6 ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਹ+.
ਡਾਟਾ ਵ6ਅਰਹਾਊਸ ਐਪਲੀਕ6ਸ਼ਨਜ਼ ਿਬਜ਼ਨਸ-ਨਾਜ਼uਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ. ਡ6ਟਾ ਮਾਈਿਨ3ਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਨ>5 ਵ#ਡੀਆਂ ਿਰਪFਜ਼ਟਰੀਆਂ ਤT ਹFਰ ਵੀ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੀਮਤ : ਸ3ਕuਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ+.



ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੀਮਤ : ਸ3ਕuਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ+.

ਆਨ-ਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤ6ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਵਕਾਸ ਅਤ6 ਡਾਟਾਬ6ਸ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਵਰਤT ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕ#ਢਣ ਲਈ ਅਤ6 ਡਾਟਾਬ6ਸ
ਪਹu3ਚ ਦੀ ਸਹ'ਲਤ ਲਈ ਤਕਨੀਕ5 ਦ6 ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਲFੜ ਹ+. ਅ3ਕਿੜਆਂ, ਿਗਆਨ, ਪ+ਟਰਨ ਮਾਨਤਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਿਸਖਲਾਈ, ਡਾਟਾ ਿਵਜ਼uਅਲਤਾ,
ਆਪਟੀਮਾਈਜ6ਸ਼ਨ, ਅਤ6 ਉ`ਚ-ਕਾਰਗuਜ਼ਾਰੀ ਕ3ਿਪਉਿਟ3ਗ ਸਮ6ਤ ਕਈ ਖ6ਤਰ5 ਿਵ#ਚ ਡ6ਟਾ ਤT ਿਗਆਨ ਕ#ਢਣ ਦੀ ਚuਣ\ਤੀ ਆਮ ਿਹ#ਤ5 ਦੀ ਹ+.

ਡ+ਟਾ ਮਾਈਿਨ3ਗ ?ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਡ6ਟਾ ਸਮਗਰੀ ਸ3ਬ3ਧ5 : ਲ#ਭਣ ਲਈ “ਮ6ਰਾ” ਤ6 ਸਹੀ ਨ+ਟਵਰਕ ਸ+ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲFੜ ਹu3ਦੀ ਹ+ ਡਾਟਾ ਖਨਨ ਦ6
ਸਾਧਨ5 ਿਵ#ਚ ਕu#ਝ ਤਕਨੀਕ5 ਿਜਵE ਿਕ ਕ6ਸ-ਆਧਾਿਰਤ ਤਰਕ, ਕਲ#ਸਟਰ ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ, ਡਾਟਾ ਿਵਜ਼uਅਲਤਾ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਪu#ਛਿਗ#ਛ ਅਤ6 ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਅਤ6
ਨਾਰੀਅਲ ਨ+ਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਡ6ਟਾ ਮਾਇਿਨ3ਗ ਕਦ6-ਕਦ6 ਇ#ਕ ਅਨuਮਾਨ : ਪਛਾਣਨ ਦੀ ?3ਪਰਾਗਤ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਮ6ਲ ਖ5ਦਾ ਹ+
ਅਤ6 ਿਫਰ ਇਸ : ਇ#ਕ ਉਿਚਤ ਡਾਟਾ ਸ+ਟ ਵਰਤ ਕ6 ਟ+ਸਟ ਕਰਦਾ ਹ+. ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲ5ਿਕ ਡ6ਟਾ ਮਾਈਿਨ3ਗ ਇਸ ਗ#ਲ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦ6 ਹਨ ਿਕ
ਜਦT ਡਾਟਾ ਇਕ#ਠਾ ਕੀਤਾ ਜ5ਦਾ ਹ+ ਤ5 ਕੀ ਹu3ਦਾ ਹ+ ਅਤ6 ਕFਈ ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਣ ਨਤੀਜ6 ਨਹR ਿਮਲਦ6 ਅਤ6 ਇਸ ਲਈ ਐਡ ਹ\ਕ, ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਣ ਸ3ਬ3ਧ5
: ਲ#ਭਣ ਲਈ ਖFਜੀ ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜ5ਦਾ ਹ+.

ਡ6ਟਾ ਮਾਈਿਨ3ਗ ਡਾਟਾ ਤT ਿਗਆਨ ਕ#ਢਣ ਦੀ ?ਿਕਿਰਆ ਹ+. ਫਾਸਟ ਕ3ਿਪਊਟਰ5, ਸਸਤ6 ਭ3ਡਾਰਣ ਅਤ6 ਿਬਹਤਰ ਸ3ਚਾਰ ਦਾ ਸuਮ6ਲ ਿਦਨF ਿਦਨ ਸ\ਖਾ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ+ ਤ5 ਜF ਸuਪਰਮਾਰਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਦ6 ਪ+ਟਰਨ5 ਤT c+ਿਡਟ ਿਹਸਟਰੀਜ਼ ਤ#ਕ ਹਰ ਚੀਜ ਿਵ#ਚT ਉਪਯFਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ : ਪਰ6ਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕ6. ਹuਨਰਮ3ਦ ਮਾਰਿਕਟਰ5 ਲਈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦ6 ਿਜ3ਨਾ ਹF ਸਕ6 ਅਸਲ ਖਿਣਜ ਜ਼ਮੀਨ ਤT ਖFਦ ਸਕਦ6 ਹਨ.

ਡਾਟਾ ਖਨਨ : ਇਕ ਿਵਸ਼ਲ6ਿਸ਼ਕ ?ਿਕਿਰਆ ਦ6 ਰ'ਪ ਿਵ#ਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ+ ਜF ਵ#ਡੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵ#ਚ (ਆਮ ਤ\ਰ ਤ6 ਵਪਾਰਕ ਜ5 ਮਾਰਕੀਟ
ਸਬ3ਧਤ) ਡ6ਟਾ : ਲਗਾਤਾਰ ਪ+ਟਰਨ5 ਅਤ6 / ਜ5 ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ3ਬ3ਧ5 ਲਈ ਖFਜ ਿਵ#ਚ ਅਤ6 ਿਫਰ ਡਾਟਾ ਦ6 ਨਵE ਸਬਸ+`ਟ5 ਲਈ ਖFਜ6 ਗਏ
ਪ+ਟਰਨ5 : ਲਾਗ' ਕਰਕ6 ਖFਜ5 : ?ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ+. ਇਸ ?ਿਕਿਰਆ ਿਵ#ਚ ਇਸ ?ਕਾਰ ਿਤ3ਨ ਬuਿਨਆਦੀ ਪੜਾਅ ਹਨ:
ਖFਜ, ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜ5 ਪ+ਟਰਨ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ, ਅਤ6 ?ਮਾਿਣਕਤਾ / ਜ5ਚ

ਰਵਾਇਤੀ ਅ3ਕੜਾ ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਤT ਡਾਟਾ ਖਣਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹ+ ਿਕ ਡ6ਟਾ ਮਾਈਿਨ3ਗ : ਆਮ ਤ\ਰ ਤ6 “ਸ+ਕ3ਡਰੀ ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ” ਦ6
ਉਦ6ਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜ5ਦਾ ਹ+, ਜF ਉਦ6ਸ਼5 ਲਈ ਅਸਲ ਿਵਚ ਇਕ#ਤਰ ਕੀਤੀ ਉਦ6ਸ਼5 ਨਾਲ ਸ3ਬ3ਧਤ ਗ+ਰ-ਸ3ਬ3ਧਤ ਿਰਸ਼ਤ6 ਲ#ਭਣ ਲਈ ਸੀ.

ਵ#ਡੀਆਂ, ਮਲਟੀਵ+ਰਏਟ ਡ6ਟਾ ਸ+ਟ5 ਦ6 ਭ3ਡਾਰਣ : ਆਯFਿਜਤ ਕਰਨ ਦੀ ?ਿਕਿਰਆ ਦ6 ਰ'ਪ ਿਵ#ਚ ਡ6ਟਾ ਵ6ਅਰਹਾਊਿਸ3ਗ ਅਿਜਹ6 ਤਰੀਕ6 ਨਾਲ ਕਰਦੀ
ਹ+ ਜF ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਦ6 ਉਦ6ਸ਼5 ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ?ਾਪਤੀ ਲਈ ਸuਿਵਧਾ ?ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ+.

ਡ6ਟਾ ਮਾਇਿਨ3ਗ ਹuਣ ਇਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਹ+, ਪਰ3ਤ' ਇਹ ਤ#ਤ ਜF ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ5 ਲਈ ਆਮ ਹ+ “ਵ#ਡੀਆਂ ਕ3ਪਨੀਆਂ ਦuਆਰਾ
ਵਰਤ6 ਜ5ਦ6 ਵ#ਡ6 ਡ6ਟਾ ਸ+`ਟ5 ਦ6 ਨਾਲ ਭਿਵ#ਖਬਾਣੀ ਮਾਡਿਲ3ਗ” ਹ+. ਇਸ ਲਈ, ਡਾਟਾ ਖਨਨ ਵ#ਡ6 ਡਾਟਾਬ6ਸ ਤT ਲuਕਵE ਭਿਵ#ਖਬਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ :
ਕ#ਢਣ ਦਾ ਹ+. ਇਹ ਬਹuਤ ਵਧੀਆ ਸਮਰ#ਥਾ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਵR ਤਕਨਾਲFਜੀ ਹ+, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਾਰਕੀਿਟ3ਗ ਮ+ਨ6ਜਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ “ਆਉਣ ਵਾਲ6 ਕ#ਲ> ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ?ੀਭਾਸ਼ਾ ਅਨuਸਾਰ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰF.” ਡਾਟਾ ਖਨਨ ਸਾਧਨ ਭਿਵ#ਖ ਿਵ#ਚ ਰuਝਾਨ5 ਅਤ6 ਿਵਵਹਾਰ5
ਦੀ ਪ'ਰਵ-ਅਨuਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦ6 ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਕਾਰFਬਾਰ5 : ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ, ਿਗਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਫ+ਸਲ6 ਲ+ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦ#ਤੀ ਜ5ਦੀ ਹ+. ਪ'ਰਵ-
ਅਨuਮਾਿਨਤ ਸਾਧਨ5 ਦuਆਰਾ ਮuਹ#ਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਪਛਲ6 ਘਟਨਾਵ5 ਦ6 ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਤT ਪਰ6 ਡ6ਟਾ ਮਾਈਿਨ3ਗ ਚਾਲ ਦuਆਰਾ ਪ6ਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਸਵ+ਚਿਲਤ, ਸ3ਭਾਵੀ ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ. ਡ6ਟਾ ਮਾਇਿਨ3ਗ ਉਹਨ5 ਕਾਰFਬਾਰੀ ?ਸ਼ਨ5 ਦ6 ਜਵਾਬ ਿਦ3ਦੀ ਹ+ ਜF ਰਵਾਇਤੀ ਤ\ਰ ਤ6 ਹ#ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ5
ਬਰਬਾਦ ਕਰਦ6 ਹਨ. ਡਾਟਾ ਖਣਨ ਸ3ਦ ਲuਕ6 ਹFਏ ਪ+ਟਰਨ5 ਲਈ ਡਾਟਾਬ6ਸ : ਖ5ਦ6 ਹਨ, ਭਿਵ#ਖਬਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ#ਭਣ ਲਈ ਜF ਮਾਹਰ : ਿਮਸ
ਕਰ ਸਕਦ6 ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਹਨ5 ਦੀਆਂ ਉਮੀਦ5 ਦ6 ਬਾਹਰ ਹ+.

ਡਾਟਾ ਖਨਨ ਤਕਨੀਕ5 ਮ\ਜ'ਦਾ ਸਾ#ਫਟਵ6ਅਰ ਅਤ6 ਹਾਰਡਵ6ਅਰ ਪਲ6ਟਫਾਰਮ5 ਤ6 ਤ6ਜੀ ਨਾਲ ਮ\ਜ'ਦਾ jFਤ5 ਦ6 ਮu#ਲ : ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗ' ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤ6 ਨਵE ਉਤਪਾਦ5 ਅਤ6 ?ਣਾਲੀਆਂ ਦ6 ਨਾਲ ਜFਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ+ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ>5 : ਔਨਲਾਈਨ ?ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ5ਦਾ ਹ+. ਉ`ਚ
?ਦਰਸ਼ਨ ਕਲ5ਇਟ-ਸਰਵਰ ਜ5 ਪ+ਰਲਲ ?\ਸ+ਿਸ3ਗ ਕ3ਿਪਊਟਰ5 ਤ6 ਲਾਗ' ਕੀਤ6 ਜਾਣ ਤ6, ਡਾਟਾ ਖਣਨ ਸ3ਦ ਿਵਸ਼ਾਲ ਡਾਟਾਬ6ਸ ਦੀ ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਕਰ
ਸਕਦ6 ਹਨ ਜਦT ਿਕ ਇ#ਕ ਗਾਹਕ ਜ5 ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਕ ਕ\ਫੀ ਬY6ਕ ਲHਦ6 ਹਨ, ਿਫਰ ?ਸ਼ਨ5 ਦ6 ਜਵਾਬ ਿਜਵE ਿਕ, “ਮ6ਰ6 ਅਗਲ6 ?ਚਾਰ ਲਈ ਿਕਹੜ6 ਗਾਹਕ
ਿਜਆਦਾਤਰ ਜਵਾਬ ਦ6ਣਗ6 ਮ6ਿਲ3ਗ, ਅਤ6 ਿਕਉਂ? ”

ਡਾਟਾਬ6ਸ ਿਵ#ਚ ਿਗਆਨ ਖFਜ ਦਾ ਉਦ6ਸ਼ ਉਦਯFਗ5 ਦ6 ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ6 ?ਵਾਹ ਿਵ#ਚ ਆਖਰੀ ਰuਕਾਵਟ : ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹ+, ਡ6ਟਾ ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਕਦਮ ਹ+.
ਇਹ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤ6 ਿਬਜਨਸ ਕਿਮਊਿਨਟੀਆਂ ਦ6 ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖuਸ਼ੀ ਲਈ ਬਹuਤ ਸਾਰ6 ਐਪਲੀਕ6ਸ਼ਨ ਡFਮ6ਨ5 ਿਵ#ਚ ਕੀਤ6 ਗਏ ਇ#ਕ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ
ਲ6ਬਲ ਹ+ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਵE ਅਤ6 ਅਨuਸਾਰੀ ਿਗਆਨ ਦ6 ਸ3ਜFਗ ਦ6 ਅਧਾਰ ਵਜT ਇ#ਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਅਤ6 ਿਵਸਿkਤ ਡਾਟਾ-ਸ+ਟ ਵਰਤਦੀ ਹ+. ਇਹ ਿਗਆਨ
ਨਵE ਹ+ ਿਕਉਂਿਕ ਡ6ਟਾ ਦ6 ਅ3ਦਰ ਲuਕ6 ਸਬ3ਧ5 : ਸਮਝਾਇਆ ਜ5ਦਾ ਹ+ ਅਤ6 / ਜ5 ਿਕਸ6 ਿਵਸ਼6ਸ਼ ਸਮ#ਿਸਆ : ਸਪ#ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡ6ਟਾ : ਪਿਹਲ5



ਨਵE ਹ+ ਿਕਉਂਿਕ ਡ6ਟਾ ਦ6 ਅ3ਦਰ ਲuਕ6 ਸਬ3ਧ5 : ਸਮਝਾਇਆ ਜ5ਦਾ ਹ+ ਅਤ6 / ਜ5 ਿਕਸ6 ਿਵਸ਼6ਸ਼ ਸਮ#ਿਸਆ : ਸਪ#ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡ6ਟਾ : ਪਿਹਲ5
ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਿਦ#ਤਾ ਜ5ਦਾ ਹ+. ਸ3ਬ3ਧਤ ਸ਼ਬਦ : ਇਸ ਗ#ਲ ‘ਤ6 ਜ਼Fਰ ਦ6ਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ5ਦਾ ਹ+ ਿਕ ਿਗਆਨ ਖFਜ ਇਕ ਟੀਚਾ-ਅਧਾਿਰਤ
?ਿਕਿਰਆ ਹ+ ਿਜਸ ਿਵ#ਚ ਿਕਸ6 ਸਮ#ਿਸਆ ਦ6 ਹ#ਲ ਦੀ ਸਹ'ਲਤ ਲਈ ਿਗਆਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ+.

ਿਗਆਨ ਦੀ ਖFਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਕਾਰਜ ਵਜT ਦ6ਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ+ ਿਜਸ ਿਵਚ ਬਹuਤ ਸਾਰ6 ਕਾਰਜ ਹਨ. ਇਹਨ5 ਿਵ#ਚT ਕuਝ ਕ3ਮ5 : ਚ3ਗੀ ਤਰ>5
ਸਮਿਝਆ ਜ5ਦਾ ਹ+, ਜਦT ਿਕ ਦ'ਸਰ6 ਮਨu#ਖੀ ਫ+ਸਲ6 ‘ਤ6 ਿਨਰਭਰ ਕਰਦ6 ਹਨ. ਇਸ ਤT ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਾਰਜ5 ਦ6 ਿਵਚਕਾਰ ਭਾਰੀ ਪuਨਰ-
ਿਵਚਾਰ5 ਦuਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਜ5ਦੀ ਹ+. ਇਹ ਬਹuਤ ਸਾਰ6 ਰਚਨਾਤਮਕ ਇ3ਜਨੀਅਿਰ3ਗ ?ਿਕਿਰਆ ਦ6 ਸਮਾਨ ਹ+, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਡਲ5
ਦਾ ਿਵਕਾਸ. ਇਸ ਸ3ਦਰਭ ਯ3ਤਿਰਕ ਿਵ#ਚ, ਜ5 ਪਿਹਲ6 ਿਸਧ5ਤ ਅਧਾਿਰਤ, ਮਾਡਲ5 ਤ6 ਜ਼Fਰ ਿਦ#ਤਾ ਿਗਆ ਹ+, ਅਤ6 ਮਾਡਲ ਿਵਕਾਸ ਿਵ#ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕ3ਮ5
: ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ+:

1. ਡਾਟਾ ਇਕ#ਠਾ ਕਰਨ ਅਤ6 ਸਮ#ਿਸਆ ਦਾ ਹ#ਲ ਸ਼uਰ' ਕਰF. ਸ਼uਰ'ਆਤੀ ਡ6ਟਾ ਇਕ#ਤਰ ਕੀਤ6 ਜ5ਦ6 ਹਨ, ਅਤ6 ਮਾਡਿਲ3ਗ ਸਮ#ਿਸਆ ਦਾ ਕuਝ ਹFਰ ਜ5
ਘ#ਟ ਸਹੀ ਰ'ਪ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ5ਦਾ ਹ+.

2. ਸਾਧਨ ਚFਣ ਮਾਡਿਲ3ਗ : ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤ6 ਿਸਮ'ਲ6ਸ਼ਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦ6ਣ ਲਈ ਸਾਫਟਵ6ਅਰ ਸਾਧਨ ਚuਣ6 ਗਏ ਹਨ.
3. ਸ3ਕਲਪ ਮਾਡਿਲ3ਗ ਮਾਡਲ ਹFਣ ਵਾਲੀ ?ਣਾਲੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇ#ਕ ਰਸਾਇਣਕ ਿਰਐਕਟਰ, ਇ#ਕ ਪਾਵਰ ਜਨਰ6ਟਰ ਜ5 ਸਮu3ਦਰੀ ਬਰਤਨ,

ਪਿਹਲੀ ਤ6 ਸ3ਖ6ਪ ਹu3ਦਾ ਹ+. ਜ਼ਰ'ਰੀ ਕ3ਪਾਰਟਮHਟਸ ਅਤ6 ਮu#ਖ ?ਭਾਵੀ ਘਟਨਾਵ5 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ+ ਅਤ6 ਬਾਅਦ ਿਵ#ਚ ਦuਬਾਰਾ ਉਪਯFਗ
ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵ6ਜ਼ ਿਦ#ਤ6 ਗਏ ਹਨ.

4. ਮਾਡਲ ਨuਮਾਇ3ਦਗੀ ਿਸਸਟਮ ਮਾਡਲ ਦੀ ?ਤੀਿਨਧਤਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜ5ਦੀ ਹ+. ਅਕਸਰ, ਸਮੀਕਰਨ5 ਦੀ ਵਰਤT ਕੀਤੀ ਜ5ਦੀ ਹ+; ਹਾਲ5ਿਕ,
ਉਪਰFਕਤ ਚuਣ6 ਮਾਡਿਲ3ਗ ਉਪਕਰਨ5 ਦ6 ਆਧਾਰ ਤ6, ਇ#ਕ ਗਰਾਫੀਕਲ ਬਲਾਕ ਡਾਇਆਗYਾਮ (ਜ5 ਕFਈ ਹFਰ ਰਸਮੀ ਰ'ਪ ਿਵ#ਚ) ਵਰਿਤਆ ਜਾ

ਸਕਦਾ ਹ+
5. ਕ3ਿਪਊਟਰ ਸਥਾਪਨ ਮਾਡਲ ?ਤੀਿਨਧਤਾ : ਿਨਯuਕਤ ਕੀਤ6 ਗਏ ਸਾਫਟਵ6ਅਰ ਦੀ ਮਾਡਿਲ3ਗ ?ਣਾਲੀ ਦuਆਰਾ ?ਦਾਨ ਕੀਤ6 ਗਏ ਸਾਧਨ5 ਦੀ

ਵਰਤT ਨਾਲ ਲਾਗ' ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ+. ਇਹ ਆਮ ਪਰFਗਰਾਿਮ3ਗ ਭਾਸ਼ਾਵ5 ਤT ਲ+ ਕ6 ਸਮੀਕਰਨ-ਆਧਾਿਰਤ ਮਾਡਿਲ3ਗ ਭਾਸ਼ਾਵ5 ਜ5 ਗYਾਿਫਕਲ
ਬਲਾਕ-ਅਨuਕ'ਲ ਇ3ਟਰਫ6ਸ ਤ#ਕ ਹF ਸਕਦ6 ਹਨ.

6. ਤਸਦੀਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ : ਅਸਲ ਿਵਚ ਮਾਡਲਰ ਦ6 ਇਰਾਦ6 : ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ+. ਇਸ ਉਦ6ਸ਼ ਲਈ ਅਸਲ
ਸਮ#ਿਸਆ ਦਾ ਹ#ਲ ਨਹR ਕੀਤਾ ਜਾਵ6ਗਾ.

7. ਸ਼uਰ'ਆਤ ਵਾਜਬ ਸ਼uਰ'ਆਤੀ ਮu#ਲ ਿਦ#ਤ6 ਗਏ ਹਨ ਜ5 ਗਣਨਾ ਕੀਤ6 ਗਏ ਹਨ, ਅ3ਕਤਮਕ ਹ#ਲ ?ਿਕਿਰਆ ਡੀਬ#ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ+.
8. ?ਮਾਿਣਕਤਾ ਿਸਮ'ਲ6ਸ਼ਨ ਦ6 ਨਤੀਜ6 ਕuਝ ਸ3ਦਰਭ ਦ6 ਿਵਰu#ਧ ?ਮਾਿਣਤ ਹਨ, ਆਦਰਸ਼ਕ ਤ\ਰ ਤ6 ?ਯFਗਾਤਮਕ ਡ6ਟਾ ਦ6 ਮuਕਾਬਲ6.
9. ਦਸਤਾਵ6ਜ਼ ਮਾਡਿਲ3ਗ ?ਿਕਿਰਆ, ਮਾਡਲ, ਅਤ6 ਿਸਮ'ਲ6ਸ਼ਨ ਦ6 ਨਤੀਿਜਆਂ ਦ\ਰਾਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ?ਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤ6 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ

ਦਸਤਾਵ6ਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜ5ਦਾ ਹ+.
10. ਮਾਡਲ ਐਪਲੀਕ6ਸ਼ਨ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕuਝ ਮਾਡਲ-ਅਧਾਿਰਤ ?ਿਕਿਰਆ ਇ3ਜਨੀਅਿਰ3ਗ ਸਮ#ਿਸਆ : ਹ#ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਿਵ#ਚ ਵਰਿਤਆ

ਜ5ਦਾ ਹ+.

ਹFਰ ਮਾਡਲ ਿਕਸਮ5 ਲਈ, ਿਜਵE ਿਕ ਨਾਰੀਅਲ ਨ+ਟਵਰਕ ਮਾਡਲ ਿਜ#ਥ6 ਡ+ਟਾ-ਡ\ਲਇ3ਸਡ ਿਗਆਨ ਦਾ ਉਪਯFਗ ਕੀਤਾ ਜ5ਦਾ ਹ+, ਮਾਡਿਲ3ਗ ?ਿਕਿਰਆ
ਕuਝ ਵ#ਖਰੀ ਹFਵ6ਗੀ. ਸ3ਕਲਪ ਮਾਡਿਲ3ਗ ਪੜਾਅ ਵਰਗ6 ਕuਝ ਕ3ਮ, ਖਤਮ ਹF ਜਾਣਗ6.

ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਡਲ ਲਈ ਿਵਸ਼6ਸ਼ ਐਪਲੀਕ6ਸ਼ਨ ਵਾਲ6 ਖ6ਤਰ ਕ3ਟਰFਲ, ਪ'ਰਵ-ਅਨuਮਾਨ, ਯFਜਨਾਬ3ਦੀ, ਅਤ6 ਨuਕਸ ਲ#ਭਣ ਅਤ6 ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਹਨ. ਅ#ਜ
ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਇ#ਕ ?ਮu#ਖ ਕਮੀ ਇਹ ਹ+ ਿਕ ਬਹuਤ ਸਾਰ6 ਿਗਆਨ ਦੀ ਵਰਤT ਕਰਨ ਦੀ ਯFਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹ+. ਇ#ਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦ6 ਤ\ਰ ਤ6, ਇ#ਕ
ਕਾਲੀ-ਬ\ਕਸ ਮਾਡਲ ਬਣਤਰ ਿਵ#ਚ ਇ#ਕ ਸਮ#ਿਸਆ ਤ6 ਪਿਹਲ6 ਿਸਧ5ਤ ਦ6 ਿਗਆਨ : ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਹuਤ ਸੀਿਮਤ ਸਮਰ#ਥਤਾਵ5 ਹਨ. ਇਸ ਨ6
ਵ#ਖ-ਵ#ਖ ਹਾਈਿਬYਡ ਸਕੀਮ5 ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਧਾਰ ਮuਹ#ਈਆ ਕੀਤਾ ਹ+. ਦF ਹਾਈਿਬYਡ ਸਕੀਮ5 ਚਰਚਾ : ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.
ਸਭ ਤT ਪਿਹਲ5, ਇਹ ਿਦਖਾਇਆ ਜਾਵ6ਗਾ ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ>5 ਇਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਮਾਡਲ : ਬਲ+ਕ ਬਾਕਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਿਮਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ+ ਤ5 ਜF
ਪੀ.ਏ.ਏ. ਦ'ਜਾ, ਿਨਰ3ਤਰ ਅਤ6 ਿਵਲ#ਖਣ ਿਨਯ3ਤਰਣ ਿਨਵ6ਸ਼5 ਦਾ ਸuਮ6ਲ ਸਮਿਝਆ ਜ5ਦਾ ਹ+, ਿਜਵE ਿਕ ਕ6ਸ ਦ6 ਦF-ਟHਕ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ. ਇਸ ਿਵਅ3ਗਕ
ਕ6ਸ : ਸ3ਭਾਲਣ ਲਈ ਵ#ਖF-ਵ#ਖਰ6 ਤਰੀਕ6 ਸਮਝ6 ਜ5ਦ6 ਹਨ.

ਹਾਈਿਬYਡ ਪਹu3ਚ : ਵ#ਖ-ਵ#ਖ ਿਕਸਮ5 ਦ6 ਿਗਆਨ : ਜFੜਨ ਦ6 ਸਾਧਨ ਸਮਝ6 ਜਾ ਸਕਦ6 ਹਨ, ਅਰਥਾਤ, ਿਕਸ6 ਮਾਡਲ : ?ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇ#ਕ



ਹਾਈਿਬYਡ ਪਹu3ਚ : ਵ#ਖ-ਵ#ਖ ਿਕਸਮ5 ਦ6 ਿਗਆਨ : ਜFੜਨ ਦ6 ਸਾਧਨ ਸਮਝ6 ਜਾ ਸਕਦ6 ਹਨ, ਅਰਥਾਤ, ਿਕਸ6 ਮਾਡਲ : ?ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇ#ਕ
ਿਵਿਭ3ਨ ਿਗਆਨ ਆਧਾਰ ਦਾ ਇਸਤ6ਮਾਲ ਕਰਨ ਦ6 ਯFਗ ਹFਣਾ. ਅ#ਜ ਿਮਆਰੀ ਅਿਭਆਸ ਇਹ ਹ+ ਿਕ ਲਗਪਗ ਕFਈ ਵੀ ਢ3ਗ ਅਤ6 ਸ\ਫਟਵ6ਅਰ ਵ#ਡ6
ਸਮਕਾਲੀ ਡਾਟਾ-ਸ+ਟ5 ਦਾ ਇਸਤ6ਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ+. ਇਕF ਸਮਕਾਲੀ ਡਾਟਾ-ਸ+ਟ ਦੀ ਇ#ਕ ਖਾਸ ਉਦਾਹਰਣ ਇ#ਕ ਕ+ਮੀਕਲ ਿਰਐਕਟਰ ਦ6
ਇ3ਸਟ'ਮHਟ6ਸ਼ਨ ਅਤ6 ਕ3ਟYFਲ ਿਸਸਟਮ ਦuਆਰਾ ?ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕuਝ ਸਮE ਦੀ ਫਰ6ਮ ਤ6 ਕuਝ ਿਸਸਟਮ, ਿਜਵE, ਤਾਪਮਾਨ, ਦਬਾਅ, ਅਤ6 ਰਚਨਾਵ5 ਦਾ
ਸਮ5-ਸੀਰੀਜ਼ ਡ6ਟਾ ਹ+. ਜ6ਕਰ ਗuਣਵ#ਤਾ ਵਾਲ6 ਸuਭਾਅ ਦੀ ਪਾਠਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਲ5ਟ ਦ6 ਅਮਲ6 ਦuਆਰਾ ਿਦ#ਤੀ ਜ5ਦੀ ਹ+, ਤ5 ਇਹ ਡਾਟਾ ਿਭ3ਨ ਿਭ3ਨ ਹF
ਜ5ਦਾ ਹ+.

ਉਪਰFਕਤ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ5ਦਰਾ ਿਗਆਨ ਦੀ ਖFਜ, ਅਤ6 ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਡਲ5 ਦੀ ਮਾਡਿਲ3ਗ ਅਤ6 ਪਛਾਣ ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮ6ਲ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏਗਾ. ਿਵਸ਼6ਸ਼ ਤ\ਰ ‘ਤ6, ਸਾ: ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਿਵ#ਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹF ਸਕਦੀ ਹ+ ਿਕ ਿਗਆਨ ਖFਜ ਤT ਸ3ਕਲਪ5 :
ਿਨਯ3ਤਰਣ, ਪ'ਰਵ-ਅਨuਮਾਨ, ਯFਜਨਾਬ3ਦੀ ਅਤ6 ਗਤੀਸ਼ੀਲ ?ਣਾਲੀ ਦ6 ਨuਕਸ ਅਤ6 ਿਨਦਾਨ ਦ6 ਅ3ਦਰ-ਅ3ਦਰ ਅਿਤ-ਆਧuਿਨਕ ਸਮਗਰੀ : ਿਕਵE
?ਿਤਿਬ3ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ+.

ਹ3ਰ ਪੜ53:

ਮਾਰਕF ਡੀ., ਮ+ਟਾ ਡਾਟਾ ਿਰਪFਜ਼ਟਰੀ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤ6 ?ਬ3ਧਨ: ਇ#ਕ ਪ'ਰਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਗਾਈਡ, ਜ\ਨ ਿਵਲ6, 2000.

ਥਰ'ਇਿਜ਼3ਗਮ ਬੀ, ਡਾਟਾ ਮਾਇਿਨ3ਗ: ਟ+ਕਨਾਲFਜੀ, ਤਕਨੀਕ, ਟ'ਲਜ਼ ਅਤ6 ਟYHਡਸ, ਸੀਆਰਸੀ ?+ਸ, 1998.

ਵ+ਸਟਫ+ਲ ਸੀ., ਟੀ. ਬਲ+ਕਟਨ, ਡ6ਟਾ ਮਾਈਿਨ3ਗ ਸFਲਯ'ਸ਼ਨਜ਼: ਰੀਅਲ-ਿਵਸ਼ਵ ਸਮ#ਿਸਆਵ5 : ਹ#ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢ3ਗ ਅਤ6 ਸ3ਦ, ਜ\ਨ ਿਵਲੀ,
1998.

ਿਨਊਰਲ ਨ&ਟਵਰਕ ਐਪਲੀਕ$ਸ਼ਨ

ਨਕਲੀ ਨਾਰੀਅਲ ਨ+`ਟਵਰਕ ਵ#ਡ6 ਡ+ਟਾਬ6ਸ5 ਦ6 ਪ+ਟਰਨ5 ਦਾ ਅਨuਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇ#ਕ ਵਧੀਆ ਸਥਾਿਪਤ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ3ਦ ?ਦਾਨ ਕਰਦ6 ਹਨ.
ਉਹਨ5 ਨ6 ਇ3ਟਰਪFਲਸ਼ਨ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤ6 ?ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਮ#ਿਸਆਵ5 : ਹ#ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹuਤ ਉਪਯFਗੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹ+ ਅਤ6 ਬਹuਤ ਸਾਰ6
ਕਾਰFਬਾਰ5 ਅਤ6 ਿਵ#ਤੀ ਐਪਲੀਕ6ਸ਼ਨ5 ਿਵ#ਚ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹ+.

ਕਲਾਸੀਕਲ ਪਹu3ਚ ਫੀਡਪਰਵਾਰਡ ਿਨਊਰਲ ਨ+ਟਵਰਕ ਹਨ, ਬ+ਕ-?ਸਾਰਣ ਦuਆਰਾ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦ#ਤੀ ਜ5ਦੀ ਹ+, ਜF ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤ6 ਗਏ ਿਸ#ਖਣ :
ਲਾਗ' ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤT ਵ#ਧ ਿਵਕਿਸਤ ਅਤ6 ?ਭਾਵੀ ਤਕਨੀਕ ਬਣਦ6 ਹਨ. ਮu#ਖ ਕਦਮ ਇਹ ਹਨ: ਡ6ਟਾ : ?ੀ?FਸHਸ, ਵ6ਰੀਏਬਲ ਦੀ ਉਿਚਤ ਚFਣ,
ਨਤੀਿਜਆਂ ਦ6 ਪFਸਟ?Fਸ+ਿਸ3ਗ, ਅਤ6 ਗਲFਬਲ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅ3ਤਮ ?ਮਾਿਣਕਤਾ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਿਵ#ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਡ6ਟਾ ਮਾਈਿਨ3ਗ, ਅਤ6 ਸਟਾਕ
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਭਿਵ#ਖਬਾਣੀਆਂ.

ਹ3ਰ ਪੜ53:

ਸ਼uਰਮਾਨ ਜ6., ਪ+ਟਰਨ ਵਰਗੀਕਰਣ: ਸਟ+ਿਟਸਿਟਕਲ ਅਤ6 ਨ+ਰFਲ ?ਵਾਨ5 ਦਾ ਇ#ਕ ਏਕੀਿcਤ ਿeਸ਼, ਜ\ਨ ਿਵਲ6 ਐਂਡ ਸਨਜ਼, 1996.

ਬਾਏਜ਼ ਅਤ$ ਐਂਪਰੀਕਲ ਬਾਏਜ਼ ਿਵਧੀਜ਼

Bayes ਅਤ6 ਅਨuਪਾਤਕ Bayes (ਈ.ਬੀ.) ਢ3ਗ5 : ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ6 ਸਮਾਨ ਭਾਗ5 ਤT ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ#ਠੀ ਕਰਦ6 ਹਨ ਅਤ6 ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਭਾਗ5
ਅਤ6 ਸ਼6ਅਰਡ ਮਾਡਲ ਿਵਸ਼6ਸ਼ਤਾਵ5 ਦFਨ5 ਲਈ ਕuਸ਼ਲ ਅਨuਪਾਤ ਿਤਆਰ ਕਰਦ6 ਹਨ. ਕਈ ਗu3ਝਲਦਾਰ ?ਭਾਵੀ ਪੜਤਾਲ5 ਇਸ ਿਕਸਮ ਦ6 ਸ3ਸਲ6ਸ਼ਣ
ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਿਵਵਸਥਾ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਛFਟੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਜ5 ਘ#ਟ ਦਰ5 ਕਾਰਨ ਕਾਉਂਟੀ-ਿਵਸ਼6ਸ਼ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ5 ਅਸਿਥਰ ਹF
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਅ3ਸ਼ਕ ਪ'ਿਲ3ਗ ਦuਆਰਾ ਅਗ5ਹਵਧ' ਕਾਊਂਟ5 ਤT ‘ਉਧਾਰ ਲ+ਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਹਰ6ਕ ਕਾਉਂਟੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅ3ਦਾਜ਼6 ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹ+,
ਅਤ6 Bayes / ?ਯFਿਜਕ Bayes ਿਵਧੀਆਂ ਦuਆਰਾ ਪਹu3ਚ : ਿਵਧੀਬ#ਧ ਕਰਦਾ ਹ+. ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਨ ਤ\ਰ ‘ਤ6 ਕ3ਿਪਊਟ ਿਵ#ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵ#ਚ ਤਰ#ਕੀ
ਅਤ6 ਗu3ਝਲਦਾਰ ਮਾਡਲ5 ਦੀ ਮuਲ5ਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯFਗਤਾ, ਬਾਇਸ6ਸਨ ਦ6 ਢ3ਗ5 ਦੀ ?ਿਸ#ਧੀ ਅਤ6 ?ਭਾਗੀਤਾ ਿਵ#ਚ ਵਾਧਾ ਹFਇਆ ਹ+.

ਆਧuਿਨਕ ਮਾਰਕFਵ ਚ6ਨ ਮTਟ6 ਕਾਰਲF (ਐ`ਮ.ਸੀ.ਐ`ਮ.ਸੀ.) ਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤT ਨਾਲ ਬ6ਈਜ਼ ਅਤ6 ਈ.ਬੀ. ਿਸਧ5ਤ ਅਤ6 ਅਿਭਆਸ
ਦFਨ5 ਿਵ#ਚ ਢuਕਵE ਰ'ਪ ਿਵ#ਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਬਾਇਸ ਅਤ6 ਈ.ਬੀ. ?ਿcਆਵ5 ਿਵ#ਚ ਿਵਸ਼6ਸ਼ ਤ\ਰ ਤ6 ਚ3ਗ6 frequentist ਅਤ6
Bayesian ਕਾਰਗuਜ਼ਾਰੀ ਹu3ਦੀ ਹ+. ਇਹ ਬਦਲ6 ਿਵ#ਚ ਉ`ਿਚਤ ਅਿਤ-ਆਧuਿਨਕ ਮਾਡਲ ਸ+ਿਟ3ਗ5 (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਲ3ਿਬਤ ਡ6ਟਾ ਜ5 ਸਪ6ਟF-
ਟਾਈਮFਰਲ ਮ+ਿਪ3ਗ ਮਾਡਲ5) ਿਵ#ਚ ਉਹਨ5 ਦੀ ਵਰਤT : ?6ਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹ+, ਿਜ#ਥ6 MCMC ਦuਆਰਾ ਲਾਗ' ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇ#ਕ ਬ6ਾਇਸਾਈਅਨ ਮਾਡਲ
ਅਕਸਰ ਇ#ਕF ਇ#ਕ ਿਵਵਹਾਰਕ ਪਹu3ਚ ?ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ+ ਜF ਸਾਰ6 ਸ3ਬ3ਿਧਤ ਮਾਡਲ ਿਵਸ਼6ਸ਼ਤਾਵ5 : ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹ+.



ਅਕਸਰ ਇ#ਕF ਇ#ਕ ਿਵਵਹਾਰਕ ਪਹu3ਚ ?ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ+ ਜF ਸਾਰ6 ਸ3ਬ3ਿਧਤ ਮਾਡਲ ਿਵਸ਼6ਸ਼ਤਾਵ5 : ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹ+.

ਹ3ਰ ਪੜ53:

ਬਰਨਾਡਡF ਜ6., ਅਤ6 ਏ. ਸਿਮਥ, ਬਾਇਿਸਸ ਥੀਓਰੀ, ਿਵਲ6, 2000.

ਕਾਰਿਲਨ ਬੀ, ਅਤ6 ਟੀ. ਲuਈਸ, ਬਾਏਜ਼ ਅਤ6 ਐਂਪਰੀਕਲ ਬ6ਈਸ ਮ+ਥਡਜ਼ ਫਾਰ ਡ6ਟਾ ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ, ਚ+ਪਮ+ਨ ਅਤ6 ਹਾਲ, 1996

ਕ5ਗਨ ਪੀ., ਬਾਇਿਸਆਨ ਸਟ6ਿਟਸਕਲ ਮਾਡਿਲ3ਗ, ਿਵਲ6, 2001.

?+ਸ ਐਸ., ਅਤ6 ਜ6. ਤਨ'ੜ, ਿਵਿਗਆਨਕ5 ਦੀ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟਤਾ ਅਤ6 ਬਾਇਸੀਅਨ ਪਹu3ਚ, ਿਵਲ6, 2001. ਇਿਤਹਾਸ ਦ6 ਮਹਾਨ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਦ6 ਕ3ਮ
ਅਤ6 ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਿਗਆਨ ਦ6 ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਦੀ ਤuਲਨਾ ਕਰਕ6 ਅਤ6 ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਸ3ਬ3ਧੀ ਬਾਯੀਸੀਅਨ ਦ6 ਿeਸ਼ਟੀਕFਣ ਦੀ ਤuਲਨਾ ਕਰਦ6 ਹFਏ.

ਮਾਰਕ3ਵੀਅਨ ਅਤ$ ਮ&ਮ3ਰੀ ਿਸਧOਤ

ਮ+ਮFਰੀ (ਐਮ) ਿਥਊਰੀ ਦ6 ਅਨuਸਾਰ, ਮ+ਮFਰੀ ਇਵHਟ5 ਦ6 ਮਾਡਿਲ3ਗ ਿਵਚ, ਘਟਨਾਵ5 ਜF ਮਾਰਕFਵ ਦੀਆਂ ਚ6ਨ5 / ?ਿਕਿਰਆਵ5 ਿਵਚ ਿਸਰਫ 1 ਦੀ ਤਰ>5
ਨਹR ਹਨ, ਜ5 ਜF ਸਮ5-ਸuਤ3ਤਰ ਘਟਨਾਵ5 ਿਵਚ ਨਹR ਹਨ, ਅਨuਪਾਤ : ਬਦਲਣਾ ਸਭ ਤT ਵਧੀਆ ਹ+ ਅ3ਤਰ5 (ਅਤ6 ਇ#ਕ ਸਿਥਰ – 1 ਬਹuਤ
ਵਧੀਆ ਹ+, ਪਰ 0 ਸਮ6ਤ ਹFਰ ਸਿਥਰ ਅਕਸਰ ਵਰਤ6 ਜ5ਦ6 ਹਨ) ਅਨuਪਾਤ ਅਤ6 ਉਤਪਾਦ ਬਾਇਸ6ਨ ਮਾਰਕFਵ ਦੀਆਂ ਚ6ਨ5 ਅਤ6 ?ਿਕਿਰਆ ਿਵ#ਚ
ਵਧੀਆ ਕ3ਮ ਕਰਦ6 ਹਨ. ਐਮ ਿਥਊਰੀ ਐਂਡ ਐਮ ਈਵHਟ5 ਿਵਚ ਅ3ਤਰ (ਵਰਟਾਇਿਟਡ) ਅਤ6 ਸਬਕ ਵਧੀਆ ਕ3ਮ ਕਰਦ6 ਹਨ. ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ
ਘਟਨਾਵ5 ਿਵਸਕFਲਾਸਿਟਕ ਸਾਮ#ਗਰੀ ਤT ਮਨu#ਖੀ ਮ+ਮFਰੀ ਰਾਹR ਆਰਿਥਕ / ਿਵ#ਤੀ / ਜ+ਿਵਕ ਮ+ਮFਰੀ ?ਿਕਿਰਆਵ5 ਤ#ਕ ਸੀਮਾਵ5 ਹਨ. ਜFੜ ਅਤ6
ਘਟਾਉ ਇਸ ਦ6 ਆਪਣ6 ਹੀ simplifications (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰ6ਿਾ ਦੀ ਲੜੀ ਰਕਮ ਖਾਸ ਆਸਾਨੀ) ਹ+, ਅਤ6 ਇ#ਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪ#ਧਰ ‘ਤ6 ਗuਣਾ
ਦੀ ਇ#ਕ ਿਵਸ਼6ਸ਼ ਿਕਸਮ ਦ6 (Volterra ਅਟu#ਟ ਅਤ6 ਅਟu#ਟ ਦuਆਰਾ ਘਟਾਉ, ਅਰਥਾਤ ਕFਨਵFਲuਸ਼ਨ ਉਤਪਾਦ ਹ+, ਜF ਿਕ ਹੀ ਿਵਆਪਕ ਮ+ਮFਰੀ’ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹFਣ ਦ6 ਤ\ਰ ਤ6 ਮਾਨਤਾ ?ਾਪਤ ਹ+ generalizes -ਵ#ਖਰ6 ਸਮੀਕਰਨ5, ਆਿਦ). ਵFਲਟਰਰਾ ਸਮੀਕਰਨ5, ਹ#ਲ ਹFਣ ਨਾਲ ਮuਕਾਬਲਤਨ
ਆਸਾਨ ਹF ਜ5ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤ6 ਅ3ਕੀ ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ / ਅ3ਡਿਰਮਟ6ਸ਼ਨ ਸ\ਫਟਵ6ਅਰ ਿਜਵE ਮu#ਖ ਸਾਫਟਵ6ਅਰ ਦ6 ਰ'ਪ ਿਵ#ਚ ਉਪਲਬਧ ਹ+ ਜ6 ਤuਹਾ: ਪਤਾ
ਹ+ ਿਕ ਿਕ#ਥ6 (ਆਮ ਤ\ਰ ਤ6 ਭ\ਿਤਕ ਿਵਿਗਆਨ / ਇ3ਜਨੀਅਿਰ3ਗ ਸਾਫ਼ਟਵ6ਅਰ ਿਵ#ਚ) ਦ6ਖਣਾ ਹ+ ਕu3ਡਲਜ ਉਤਪਾਦ5 ਦ6 ਕਾਰਨ ਸਰਲਤਾ ਘ#ਟF-ਘ#ਟ
ਗuਣਵ#ਤਾ ਵਾਲ6 ਆਮ ਗuਣ5 ਿਵ#ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦ6 ਰ'ਪ ਿਵ#ਚ ਬਹuਤ ਵਧੀਆ ਹ+, ਅਤ6 ਅਡਵ5ਸਡ ਫ\ਇਰ ਟY5ਸਮEਟ ਅਤ6 ਲਾਪਲ6ਸ
ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਵਧੀਆਂ : ਵਰਤ6 ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦ3ਦਾ ਹ+.

ਮ+ਮFਰੀ ਿਥਊਰੀ ਅਤ6 ਟਾਈਮ ਲੜੀ ਿਵਚ ਐਡਮੀਿਟਵ ?ਾਪਰਟੀ : ਸ5ਝਾ ਕੀਤਾ ਜ5ਦਾ ਹ+ ਅਤ6 ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦ6 ਅ3ਦਰ ਗuਣਾ ਹF ਸਕਦਾ ਹ+, ਪਰ ਆਮ
ਿਰਗਰ+ਸ਼ਨ ਿਵਧੀਵ5 ਦੀ ਤਰ>5 ਇਹ ਹਮ6ਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਨਹR ਹu3ਦਾ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰ6 ਐਮ ਿਥਊਰੀ ਵਰਤ ਰਹ6 ਹਨ. ਕFਈ ਵੀ ਮਾਡਿਲ3ਗ ਦ6 ਸ਼uਰ'ਆਤੀ ਪੜਾਅ
ਿਵਚ ਿਮਆਰੀ ਸਮ5-ਸੀਮਾ ਦ6 ਤਰੀਕ6 ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹ+, ਪਰ ਐਮ ਿਥਊਰੀ ਦ6 ਕਰਾਸ-ਡ+ਮFਮHਟਲ ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ (ਸੀਟੀਏਏ) ਦੀ ਵਰਤT ਕਰਦ6 ਹFਏ ਇਸ
ਦੀ ਬਜਾਏ ਅ#ਗ6 ਵਧF. ਮ3ਨ ਲਓ ਿਕ ਤuਸR ਇ#ਕ ਮਾਡਲ y = af (x) – bg (z) + ch (u) : ?ਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਦ6 ਹF ਿਜ#ਥ6 f, g, h ਕuਝ ਫ3ਕਸ਼ਨ
ਹਨ ਅਤ6 x, z, u ਹਨ ਜF ਆਮ ਤ\ਰ ਤ6 ਆਜ਼ਾਦ ਵ6ਰੀਬਲ ਦ6 ਤ\ਰ ਤ6 ਜਾਣ6 ਜ5ਦ6 ਹਨ. ਬੀ ਦ6 ਖ#ਬ6 ਪਾਸ6 ਘਟਾਓ (-) ਅਤ6 (ਖ#ਬ6 ਪਾਸ6) ਖ#ਬ6 ਪਾਸ6
ਵ#ਲ ਅਤ6 (ਸ3ਕ6ਤਕ) ਖ#ਬ6 ਪਾਸ6 ਵ#ਲ ਸ3ਕ6ਤ ਕਰF, ਿਜ#ਥ6 a, b, c ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿਥਰ ਹਨ. ਵ6ਰੀਏਬਲ y : ਆਮ ਤ\ਰ ਤ6 ਿਨਰਭਰ ਵਾਈਲ6ਬਲ
ਵਜT ਦਰਸਾਇਆ ਜ5ਦਾ ਹ+. ਐਮ ਿਥਊਰੀ ਦ6 ਅਨuਸਾਰ, ਨਾ ਿਸਰਫ f, g, ਅਤ6 h ?ਭਾਵ / ਕਾਰਨ y ਕਰਦ6 ਹਨ, ਪਰ G ?ਭਾਵ : ਘ#ਟF ਘ#ਟ ਕuਝ
ਹ#ਦ ਤਕ f ਅਤ6 h ?ਭਾਵ ਿਦ3ਦਾ ਹ+. ਦਰਅਸਲ, ਐਮ ਿਥਊਰੀ ਇਸ ਦ6 ਸ3ਭਾਵੀ ?ਭਾਵ5 ਦ6 ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਨਰਧਾਰਣਵਾਦੀ ?ਭਾਵ : ਵੀ ਿਤਆਰ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹ+. ਇਹ ਸਾਰ6 ਇਸ ਕ6ਸ : ਆਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ+ ਿਜ#ਥ6 ਫ3ਕਸ਼ਨ f, g, h ਦF ਜ5 ਦF ਤT ਵ#ਧ ਵ6ਰੀਏਬਲ, ਿਜਵE, f (x, w), g (z, t, r) ਆਿਦ
‘ਤ6 ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ+.

ਕFਈ ਇਸ ?ਿਕਿਰਆ : ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹ+. ਜ6 ਕFਈ ਸFਚਦਾ ਹ+ ਿਕ ਫ+ਰਮ g ਅਤ6 h ਅਤ6 y : ?ਭਾਿਵਤ ਕਰਦ6 ਹਨ ਪਰ ਉਹ h ਅਤ6 g ਿਸਰਫ y
ਦਾ ?ਭਾਵ ਕਰਦ6 ਹਨ ਅਤ6 ਨਹR, ਿਫਰ ਉਪਰFਕਤ ਰ'ਪ ਿਵ#ਚ y ਦ6 ਸਮੀਕਰਨ : ?ਗਟ ਕਰਦ6 ਹਨ. ਜ6 ਇਹ ਕ3ਮ ਕਰਦਾ ਹ+, ਤ5 ਕuਝ ਅਿਜਹਾ
ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹ+ ਜF ਮu#ਖ ਧਾਰਾ ਦ6 ਿਰਗਰ+ਸ਼ਨ ਅਤ6 ਸਮ5 ਸੀਰੀਜ਼ : ਖFਜਣ ਿਵ#ਚ ਅਸਫਲ ਹF ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਸ#ਚ ਹ+, ਮਾਰਗ ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ
ਅਤ6 Lisrel ਅਤ6 ਅ3ਸ਼ਕ-ਘ#ਟ ਵਰਗ ਵੀ ਇ#ਕ ¢ â,¬Ëœcausal ਹ+ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ‘ਕਾਬਲੀਅਤ ਹ+, ਪਰ ਿਸਰਫ
â,¬Ëœfreezing ¢ â ਦ6 ਿਮਆਰੀ ਰ+ਗਰ+ਸ਼ਨ ਅਰਥ ਿਵਚ’ ਇ#ਕ ¢ â,¬ ਆਜ਼ਾਦ ਵ6ਰੀਏਬਲ ਇਸ ਲਈ-ਕਿਹ3ਦ6 Ëœgivens ‘ਅਤ6 ਐਮ
ਿਥਊਰੀ ਅਰਥ5 ਿਵਚ ਨਹR ਜF ਉਹਨ5 : y ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦ3ਦਾ ਹ+. ਅਸਲ ਿਵਚ, Bayesian ਸ3ਭਾਵਨਾ / ਅ3ਕੜ6 : ਢ3ਗ ਅਤ6
ਐਮ ਿਥਊਰੀ ਢ3ਗ ਵਰਗ6 y / x ਅਤ6 y ਵਰਗ6 ਅ3ਤਰ cਮਵਾਰ ਅਨuਪਾਤ : ਵਰਤਣ – X + ਆਪਣ6 ਸਮੀਕਰਨ ਿਵ#ਚ 1, ਅਤ6 ਿਵ#ਚ
Bayesian ਮਾਡਲ X ਹ#ਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ+, ਪਰ ਿਵ#ਚ ਐਮ ਿਥਊਰੀ ਮਾਡਲ X ਵ#ਖ ਵ#ਖ ਹF ਸਕਦਾ ਹ+. ਇ#ਕ : ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵ6ਖਦਾ ਹ+, ਜ6,
ਇ#ਕ ਵ6ਖFਗ6 ਿਕ Bayesian ਮਾਡਲ ਉਡਾ x = 0 (ਿਕਉਿਕ 0 ਨਾਲ ਵ3ਿਡਆ ਅਸ3ਭਵ ਹ+, The ਜ਼ੀਰF ਸਗਾ ਸਫ਼6 ਤ6 ਜਾਓ) ਹ+, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦ6



ਇ#ਕ ਵ6ਖFਗ6 ਿਕ Bayesian ਮਾਡਲ ਉਡਾ x = 0 (ਿਕਉਿਕ 0 ਨਾਲ ਵ3ਿਡਆ ਅਸ3ਭਵ ਹ+, The ਜ਼ੀਰF ਸਗਾ ਸਫ਼6 ਤ6 ਜਾਓ) ਹ+, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦ6
ਨ6ੜ6 x = 0 ਦ6 ਬਾਅਦ ਇ#ਕ ਦ6 ਮu#ਦ6 ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਪ6ਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ+ – ਠੀਕ ਠੀਕ ਨ6ੜ6 ਦuਰਲ#ਭ ਘਟਨਾਵ5. ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਨ ਐਮ ਿਥਊਰੀ ਬਹuਤ ਘ#ਟ
ਹ+ ਅਤ6 / ਜ ਬਹuਤ ਹੀ ?ਭਾਿਵਤ / ਘਟਨਾ : ?ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹFਰ ਸਫਲ ਹ+, ਜਦਿਕ Bayesian ਅਤ6 ਮu#ਖ ਧਾਰਾ ਢ3ਗ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ /
ਆਮ ਅਤ6 / ਜ ਘ#ਟ ?ਭਾਵ (ਵੀ ਸuਤ3ਤਰ) ਅਤ6 / ਜ ਘ#ਟ ਿਨਰਭਰਤਾ ਘਟਨਾ : ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕ3ਮ ਦਾ ਇ#ਕ ਹ+ .

ਹ3ਰ ਪੜ53:

Kursunuglu ਬੀ, ਸ Mintz, ਅਤ6 ਏ Perlmutter, ਮਾਤਰਾ ਗ3ਭੀਰਤਾ, ਗਰ'ਤਾ ਦ6 ਜਰਨਲਾਇ3ਡ ਵਥਊਰੀ, ਅਤ6 Superstring
ਵਥਊਰੀ ਆਧਾਿਰਤ ਯ'ਨੀਫੀਕ6ਸ਼ਨ, ਕਲਯ'ਵਰ ਅਕਾਦਿਮਕ / Plenum, ਨl' ਯਾਰ੍ਕ ਤ#ਕ 2000.

ਸFਭਾਵਨਾ ਦ$ ਢFਗ

Direct         Inverse                   _______________________________________________              
    Neyman-Pearson     Bayesian (decision analysis)Decision             Wald                    (H.
Rubin, e.g.)    ————————————————————–Hybrid          “Standard”
practice      Bayesian (subjective)              
    ——————————————————————                                      fiducial
(Fisher)Inference       Early Fisher           likelihood (Edwards)                                      Bayesian
(modern)                                      belief functions
(Shafer)___________________________________________________________________

 

ਿਸ#ਧ6 ਸਕ'ਲ5 ਿਵਚ, ?\.ਆਰ. (ਡਾਟਾ | ਅਨuਮਾਨ) ਵਰਤਦਾ ਹ+, ਆਮ ਤ\ਰ ‘ਤ6 ਕuਝ ਮਾਡਲ-ਅਧਾਿਰਤ ਨਮ'ਨਾ ਵ3ਡ ਤT, ਪਰ3ਤ' ਉਲਟ ਸ3ਭਾਵਨਾ, ?+ਜ
(ਅਨuਮਾਨ) ਡ6ਟਾ : ਦ6ਣ ਦੀ ਕFਿਸ਼ਸ਼ ਨਹR ਕਰਦਾ, ਜ5 ਿਕਸ6 ਹFਰ ਗਿਣਤ ਦ6 ਅਨuਮਾਨਤ ਮuਲ5ਕਣ ਨਹR ਕਰਦਾ. ਉਲਟ ਸਕ'ਲ ਅ3ਤਰੀਵ ਮu#ਲ5 :
ਅ3ਿਤਮ ਰ'ਪ5 ਨਾਲ ਜFੜਦ6 ਹਨ, ਜ5 ਤ5 ਸ3ਭਾਵੀਤਾਵ5 (ਬ6ਸEਅਨ ਸਕ'ਲ) ਜ5 ਕuਝ ਹFਰ (ਿਫਸ਼ਰ, ਐਡਵਰਡਜ਼, ਸ਼ਫ਼ਰ).

ਫ+ਸਲ6 ਲ+ਣ ਦ6 ਢ3ਗ5 : ਅ3ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਵਾਈ ਦ6 ਮਾਮਿਲਆ ਂਦ6 ਤ\ਰ ਤ6 ਅ3ਕਿੜਆਂ ਦਾ ਅਿਭਆਸ, ਅਤ6 ਕਾਰਜ5 ਦੀ ਚFਣ ਕਰਨ ਦ6
ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਪਯFਗਤਾਵ5 ਅਤ6 ਸ3ਭਾਵਨਾਵ5 : ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ#ਖਣ ਦੀ ਕFਿਸ਼ਸ਼; ਅ3ਦਾਜ਼ਾ-ਅਧਾਿਰਤ ਢ3ਗ5 : ਿਕਸ6 ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤT ਇਲਾਵਾ ਇ#ਕ
ਟੀਚਾ ਦ6 ਤ\ਰ ਤ6 ਅ3ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਦਾ ਹ+.

 

“ਹਾਈਿਬYਡ” ਲਾਈਨ : “ਪਖਾਨਾ” ਦ6 ਤ\ਰ ਤ6 ਵਧ6ਰ6 ਸਹੀ ਢ3ਗ ਨਾਲ ਲ6ਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ+ – ਇਹ ਿਵਧੀਆਂ ਕuਝ ਫ+ਸਲਾਕuਨ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ ਪਰ ਇਫYਫ+ਡਰ ਵਾਕ ਤuਰਦੀਆਂ ਹਨ.

 

ਿਫਸ਼ਰ ਦੀ ਫਾਈਡ'ਅਲ ਿਵਧੀ : ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ+ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਬਹuਤ ਮਸ਼ਹ'ਰ ਹ+, ਪਰ ਆਧuਿਨਕ ਸਿਹਮਤੀ ਇਹ ਹ+ ਿਕ ਇਸ ਿਵ#ਚ
ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹ+

ਹuਣ ਇਹ ਸਹੀ ਹ+, ਕuਝ ਕਲਪਨਾਵ5 ਦ6 ਤਿਹਤ, ਕuਝ ਵ#ਖF ਵ#ਖਰ6 ਸਕ'ਲ5 ਨ6 ਇਸ ਤਰ>5 ਬਹuਤ ਹੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਹ+, ਅਤ6 ਕ6ਵਲ ਉਨ>5 ਬਾਰ6 ਗ#ਲ ਕਰF
ਜ5 ਉਹਨ5 : ਅਲਗ ਤਰ5 ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਠਿਹਰਾਓ. ਕuਝ ਸFਚਦ6 ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਥ#ਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜ5 ਅਿਵਵਹਾਰਕ ਹ+. ਿਤ3ਨ ਕਾਰਣ5 ਕਰਕ6 ਕFਈ ਵੀ
ਅਸਿਹਮਤ ਹF ਸਕਦਾ ਹ+:

ਪਿਹਲ5, ਗਣਨਾ : ਿਕਵE ਜਾਇਜ਼ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹ+, ਅਸਲ ਿਵ#ਚ ਿਹਸਾਬ ਦ6 ਿਹਸਾਬ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹ+? ਦ'ਜਾ, ਕuਝ ਅਿਜਹੀਆਂ ਗ#ਲ5 ਿਸਖਾਉਣਾ ਸ\ਖਾ
ਹu3ਦਾ ਹ+ ਜF ਅਸਲ ਿਵ#ਚ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਂਦ6 ਹਨ (ਜF ਿਕ ਇ#ਕ ਕਾਰਨ ਹ+ ਿਕ ਿਮਆਰੀ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਿਸਖਾਉਣਾ ਬਹuਤ ਮuਸ਼ਕਲ ਹ+); ਅਤ6 ਤੀਸਰੀ,
ਕuਝ ਸਮ#ਿਸਆਵ5 ਦ6 ਸਬ3ਧ ਿਵਚ ਜF ਵੀ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ ਸ3ਬ3ਧ ਹ+ ਜ5 ਲਗਭਗ ਇਸ ਲਈ ਹF ਸਕਦਾ ਹ+ ਉਹ ਦ'ਸਿਰਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਹF ਸਕਦਾ ਹ+.

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਬ6ਈਸਾਈਅਨ ਪਹu3ਚ ਨਾਲ ਮuਸ਼ਿਕਲ ਇਹ ਹ+ ਿਕ ਪuਰਾਣ6 ਿਗਆਨ : ਸ3ਭਾਵੀ ਵ3ਡ ਦuਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜ5ਦਾ ਹ+, ਅਤ6 ਇਹ ਅ3ਿਸ਼ਕ



ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਬ6ਈਸਾਈਅਨ ਪਹu3ਚ ਨਾਲ ਮuਸ਼ਿਕਲ ਇਹ ਹ+ ਿਕ ਪuਰਾਣ6 ਿਗਆਨ : ਸ3ਭਾਵੀ ਵ3ਡ ਦuਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜ5ਦਾ ਹ+, ਅਤ6 ਇਹ ਅ3ਿਸ਼ਕ
ਅਿਗਆਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ5 ਅਧੀਨ ਵਾਜਬ ਹFਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ?ਤੀਬ#ਧਤਾ ਦਾ ਵਧ6ਰ6 ਹ+. (ਇਨਫ\ਰHਸ, ਉਲਵਰ) ਸ+ਲ ਿਵਚ ਅਢu#ਕਵR ਅਿਗਆਨਤਾ ਦ6
ਿਵਕਲਪਕ ?ਿਤਿਨਧ5 : ਪ6ਸ਼ ਕਰਕ6 ਇਸ ਮuਸ਼ਕਲ ਤT ਬਚਣ ਦੀ ਹਰ ਕFਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ+.

ਐਡਵਰਡਸ, ਿਵਸ਼6ਸ਼ ਤ\ਰ ‘ਤ6, ਇ#ਕ ਅਨuਮਾਨ ਦ6 ਸਮਰਥਨ ਦ6 ਇ#ਕ ਉਪਾ ਦ6 ਤ\ਰ ਤ6 ਸਧਾਰਣ ਸ3ਭਾਵਨਾ ਦ6 ਲ\ਗਿਰਦਮ ਦੀ ਵਰਤT ਕਰਦਾ ਹ+.
ਪuਰਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ : ਪuਰਾਣ6 ਸਮਰਥਨ (ਲਾਗ ਸ3ਭਾਵਨਾ) ਦ6 ਕ3ਮ ਦ6 ਰ'ਪ ਿਵ#ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ+; ਇ#ਕ ਫਲ+ਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ'ਰਨ
ਅਗਾਛਣ : ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹ+.

ਇ#ਕ ਥ5 ਿਜ#ਥ6 ਸ3ਭਾਵਤ ਢ3ਗ “ਿਮਆਰੀ” ਅਿਭਆਸ ਤT ਭਾਰੀ ਵਿਹ3ਦਾ ਹ+, ਇ#ਕ ਿਤ#ਖ6 ਅਤ6 ਇ#ਕ ਫ+ਲਣ ਵਾਲੀ ਅਨuਮਾਨ ਦ6 ਿਵਚਕਾਰ ਤuਲਨਾ ਿਵ#ਚ ਹ+.
H0: X ~ N (0, 100) [ਿਵਸਥਾਰ] ਅਤ6 H1: X ~ N (1, 1) [ਿਮਆਰੀ ਿਵਵਹਾਰ 10 ਗuਣਾ ਛFਟਾ]] ਤ6 ਿਵਚਾਰ ਕਰF. ਿਮਆਰੀ ਢ3ਗ5 ਿਵਚ,
ਐਕਸ = 2 : ਅਣਿਡਊਨ\ਗਸਿਟਕ ਮ3ਿਨਆ ਜ5ਦਾ ਹ+, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਿਕਸ6 ਅਨuਮਾਨ ਲਈ ਪ'ਰਣ ਪ'ਛ : ਰ#ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅ3ਤਰਾਲ (ਜ5 ਖ6ਤਰ) ਿਵ#ਚ
ਨਹR ਹ+. ਪਰ ਜਦT X = 2 H0 ਨਾਲ ਅਸ3ਗਤ ਨਹR ਹ+, ਤ5 ਇਹ ਬਹuਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕ6 ਨਾਲ H1 ਦuਆਰਾ ਿਵਿਖਆਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ+ –
ਸ3ਭਾਵਤ ਅਨuਪਾਤ H1 ਦ6 ਪ#ਖ ਿਵ#ਚ 6.2 ਹ+ ਐਡਵਰਡਸ ਦ6 ਢ3ਗ5 ਿਵ#ਚ, H1 ਕFਲ H0 ਨਾਲT ਵ#ਧ ਸਮਰਥਨ, ਮਾਤਰਾ ਲਾਗ (6.2) = 1.8
ਹFਵ6ਗਾ. (ਜ6 ਇਹ ਿਸਰਫ ਦF ਅਨuਮਾਨ ਸਨ, ਤ5 ਨ6ਮ+ਨ-ਪੀਅਰਸਨ ਲ6ਮਮਾ ਸ3ਭਾਿਵਤ ਸ3ਭਾਵਨਾ ਦ6 ਅਧਾਰ ਤ6 ਇ#ਕ ਟ+ਸਟ ਿਵ#ਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ6ਗਾ,
ਪਰ ਐਡਵਰਡਸ ਦ6 ਤਰੀਕ6 ਵਧ6ਰ6 ਿਵਆਪਕ ਤ\ਰ ਤ6 ਲਾਗ' ਹਨ.)

ਮH ਸ3ਭਾਵੀ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ6ਸ਼ ਨਹR ਕਰਨਾ ਚਾਹu3ਦਾ. ਮH ਉਨ>5 ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ5 ਅਤ6 ਉਨ>5 ਿਵਕਲਪ5 ਬਾਰ6 ਲ3ਮੀ ਚਰਚਾ ਦ6
ਸਕਦਾ ਹ5 ਜF ਉਹਨ5 ਦ6 ਕuਝ ਫਾਇਦ6 ਸ5ਝ6 ਕਰਦ6 ਹਨ ਪਰ ਉਹਨ5 ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ5 ਤT ਬਚਦ6 ਹਨ. ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤ\ਰ ‘ਤ6 ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ
: ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹ+. ਉਹ ?+ਕਟੀਕਲ ਹਨ (ਵਰਤਮਾਨ ਿਵ#ਚ ਿਵਆਪਕ ਜ+ਨ6ਿਟਕਸ ਿਵ#ਚ ਵਰਤੀ ਜ5ਦੀ ਹ+) ਅਤ6 ਅ3ਦਾਜ਼ਾ ਦ6 ਇ#ਕ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਅਤ6 ਗਿਹਰਾਈ ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ‘ਤ6 ਅਧਾਰਤ ਹਨ.

ਮ&ਟਾ-ਿਵਸ਼ਲ$ਸ਼ਣ ਕੀ ਹ&?

ਮ+ਟਾ-ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਵ#ਖ-ਵ#ਖ ਸuਤ3ਤਰ ਸਰFਤ5 ਤT ਡਾਟਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ#ਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਨਿਜ#ਠਦਾ ਹ+, ਜF ਿਕ ਇਕ ਆਮ ਟੀਚਾ ਤ6 ਿਨਸ਼ਾਨਾ
ਹਨ. ਐਸਟFਨੀਮੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਜੀਵ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਅਤ6 ਸFਸ਼ਲ ਸਾਇ3ਸਜ਼, ਅਤ6 ਐਨਵਾਇਰਨਮHਟਲ ਸਾਇ3ਸ ਵਰਗ6 ਿਵਿਭ3ਨ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵਚ
ਮ+ਟਾ-ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਦ6 ਬਹuਤ ਸਾਰ6 ਐਪਲੀਕ6ਸ਼ਨ ਹਨ. ਅ3ਕਿੜਆਂ ਦਾ ਇਹ ਿਵਸ਼ਾ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਿਪਛਲ6 20 ਸਾਲ5 ਿਵ#ਚ ਲਾਗ' ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ+ ਅਤ6 ਨਾਲ
ਹੀ ਤਜਰਬ6 ਦ6 ਿਵਕਾਸ ਦ6 ਰ'ਪ ਿਵ#ਚ.

ਇ#ਕ ਮ+ਟਾ-ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਇ#ਕ ਕu#ਲ RESULT ਦ6ਣ ਲਈ RESULTs ਦ6 ਇ#ਕ ਸ+`ਟ ਨਾਲ ਸ3ਬ3ਿਧਤ ਹ+ ਜF ਿਕ (ਸ3ਭਵ ਤ\ਰ) ਿਵਆਪਕ ਅਤ6 ਵ+ਧ ਹ+.

1. a) ਖ਼ਾਸ ਤ\ਰ ‘ਤ6 ਜਦ ?ਭਾਵ ਦ6 ਆਕਾਰ5 ਦੀ ਬਜਾਏ ਛFਟੀ ਹu3ਦੀ ਹ+, ਤ5 ਆਸ ਹ+ ਿਕ ਇ#ਕ ਵ#ਡ6, ਇ#ਕ ਸ3ਯuਕਤ, ਨਮ'ਨ6 ਨਮ'ਨ6 ਦ6 ਤ\ਰ ਤ6 ਵ#ਡ6
ਹFਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਕ6 ਚ3ਗੀ ਿਬਜਲੀ ?ਾਪਤ ਹF ਸਕਦੀ ਹ+.

ਅ) ਜਦT ?ਭਾਵ ਦ6 ਆਕਾਰ ਨਾ ਵ#ਡ6 ਹu3ਦ6 ਹਨ, ਤ5 ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਦ6 ਮu#ਖ ?ਭਾਵ5 ਲਈ ਵਾਧ' ਪਾਵਰ ਦੀ ਲFੜ ਨਹR ਹu3ਦੀ ਹ+: ਇਸਦ6 ਬਜਾਏ, ਇਹ
ਿਸਧ5ਤਕ ਤ\ਰ ਤ6 ਪੜ>ਾਈ ਿਵ#ਚ ਥFੜ>ੀ ਿਜਹੀ ਿਭ3ਨਤਾਵ5 ਦ6 ਿਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਦ6ਖਣਾ ਸ3ਭਵ ਹF ਸਕਦਾ ਹ+.

ਜ6 ਤuਸR ਸ#ਚਮu#ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦ6 ਹF ਿਕ “ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼5 ਬਰਾਬਰ ਹFਣ” ਆਮ “ਮ+ਟਾ” ਅਿਧਐਨ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ?ੀਿਖਆ ਨਹR ਕਰਦਾ ਿਜਸ ਦੀ
ਲFੜ ਹFਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ+

ਹ3ਰ ਸ਼ਬਦO ਿਵਚ:

1. ਖFਜ / ਡਾਟਾ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਇਕ ਸਮ'ਹ ਹ+ ਿਜਸ : ਤuਸR ਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹu3ਦ6 ਹF
2. ਇਕ ਨ6 ਇਹ ਸਾਿਹਤ ਦ6 ਸਾਰ6 ?ਵਾਨਤ ਉਦਾਹਰਨ5 ਇਕ#ਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ (ਨFਟ: ਕuਝ ਕਾਰਨ5 ਕਰਕ6 ਕਈਆਂ : ਰ#ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਹ+)
3. ਹਰ ਇ#ਕ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦ6 ਕuਝ ਵ6ਰਵ6 ਿਮਿਥਆ ਜਾ ਰਹ6 ਹਨ … ਸਭ ਤT ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਨ ?ਭਾਵ5 ਉਹ ਹਨ ਜF ਜ5 ਨਹR ਿਮਲੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਐਸਡੀ

ਯ'ਿਨਟ ਿਵ#ਚ ਇ#ਕ ਜ5 ਇ#ਕ ਤT ਵ#ਧ ਿਨਯ3ਤਰਣ ਦ6 ਮuਕਾਬਲ6 ਇਲਾਜ ਗਰu#ਪ ਦਾ ਿਕ3ਨਾ ਕu ਵ#ਡਾ ਹ+.
4. # 3 ਿਵਚ ਹਰ ਜ5ਚ ਿਵਚਲ6 ਮu#ਲ5 : ਕਾਲ ਕਰF.
5. ਸਾਰ6 ?ਵਾਨਤ ਡ+ਟਾ ਸ+ਟ5 ਿਵ#ਚ, ਤuਸR ਿਵਅਕਤੀਗਤ ?ਭਾਵ5 ਦ6 ਸ+ਟ ਬਣਾ ਕ6 ਸਮu#ਚ6 ?ਭਾਵ ਦ6 ਆਕਾਰ : ਸ3ਖ6ਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕFਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ6 ਹF



5. ਸਾਰ6 ?ਵਾਨਤ ਡ+ਟਾ ਸ+ਟ5 ਿਵ#ਚ, ਤuਸR ਿਵਅਕਤੀਗਤ ?ਭਾਵ5 ਦ6 ਸ+ਟ ਬਣਾ ਕ6 ਸਮu#ਚ6 ?ਭਾਵ ਦ6 ਆਕਾਰ : ਸ3ਖ6ਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕFਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦ6 ਹF
… ਅਤ6 ਵ3ਡ ਕਰਤਾ ਦ6 ਤ\ਰ ਤ6 ਇ#ਕ ਸਮu#ਚਾ SD ਵਰਤ ਰਹ6 ਹF. ਇਸ ਤਰ>5 ਜ਼ਰ'ਰੀ ਤ\ਰ ਤ6 ਔਸਤ ?ਭਾਵ ਦਾ ਆਕਾਰ ?ਦਾਨ ਕਰਨਾ.

6. ਮ+ਟਾ ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਸਾਿਹਤ ਿਵ#ਚ … ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ?ਭਾਵ ਅਕਾਰ : ਅ#ਗ6 ਛFਟ6, ਮ#ਧਮ, ਜ5 ਵ#ਡ6 ਵ#ਜT ਲ6ਬਲ ਕੀਤਾ ਜ5ਦਾ ਹ+ ….

ਤuਸR ਕਈ ਵ#ਖ ਵ#ਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵਚ ?ਭਾਵ ਦ6 ਅਕਾਰ : ਵ6ਖ ਸਕਦ6 ਹF. ਪਰ, ਸ3ਖ6ਪ ਿਵ#ਚ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ+.

ਮ+: ਭ\ਿਤਕ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵ#ਚ ਇ#ਕ ਕ6ਸ ਯਾਦ ਆ ਜ5ਦਾ ਹ+, ਿਜਸ ਿਵ#ਚ, ਇ#ਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤT ਬਾਅਦ, ਹਵਾ ਿਵ#ਚ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ,
ਇਮFਲਸਨ ਡ6ਟਾ ਦੀ ਜ5ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਇਸ ਿਸਧ5ਤ ਿਵ#ਚ ਪਾਣੀ ਦ6 ਲੀਜ਼ ਿਵ#ਚ 9% ਅਸਰ ਹFਵ6ਗਾ, ਅਤ6 ਵ6ਖF, ?ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤ6 ਅ3ਕਿੜਆਂ ਿਵ#ਚ
15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹFਇਆ ਹ+. ਿਜਵE ਿਕ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹ+, ਿਥਊਰੀ ਿਵ#ਚ ਕFਈ ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਨ (ਅਮਲੀ ਨਹR, ਅ3ਿਕਤ ਨਹR) ਅਤ6 ਡਾਟਾ ਿਵ#ਚ ਕFਈ ਵੀ
ਗਲਤੀ ਨਹR ਸੀ. ਇਹ ਿਸਰਫ ਇ3ਨਾ ਸੀ ਿਕ ?ਯFਗ5 ਦ6 ਨਤੀਿਜਆਂ ਿਵਚ ਜF ਕuਝ ਸ3ਖ6ਪ ਤ\ਰ ‘ਤ6 ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਨ ਨਹR ਸੀ ਪਾਇਆ ਿਗਆ, ਉਸ ਦੀ
ਿਰਪFਰਟ ਨਹR ਕੀਤੀ ਗਈ.

ਅਿਜਹ6 ?ਯFਗ5 ਦੀ ਇਹ ਗ+ਰ-ਿਰਪFਰਿਟ3ਗ, ਅਤ6 ਖਾਸ ਤ\ਰ ਤ6 ਖਾਸ ਨਤੀਜ6 ਜF ਅਕਸਰ ਸ3ਿਖਆਤਮਕ ਤ\ਰ ਤ6 ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਨ ਨਹR ਸਨ, ਜF ਿਕ ਮu#ਖ
ਪ#ਖਪਾਤ : ਪ6ਸ਼ ਕਰਦ6 ਹਨ. ਇਹ ਖFਜਕਾਰ5 ਦ6 ਿਬਲਕuਲ ਗਲਤ ਰਵਈਏ ਦ6 ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਿਦ#ਤਾ ਿਗਆ ਹ+ ਜF ਿਕ ਅ3ਕੜ6 ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਨ ਨਤੀਜ6
ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਣ ਹਨ, ਅਤ6 ਇਸ ਤT ਇਲਾਵਾ ਕFਈ ਮਹ#ਤਵ ਨਹR ਹ+, ?ਭਾਵ ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਨ ਨਹR ਸੀ. ਸਾ: ਸ#ਚਮu#ਚ “ਸ3ਿਖਆਤਮਕ ਤ\ਰ ਤ6
ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਣ” ਸ਼ਬਦ ਅਤ6 ਆਮ ਸ਼ਬਦ : ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਣ ਦ6 ਿਵਚਕਾਰ ਹFਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ+.

ਅ3ਕੜਾ ਿਵਿਗਆਨਕ ਤ\ਰ ‘ਤ6 ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਨ ਅਤ6 ਆਮ ਤ\ਰ’ ਤ6 ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਣ ਤ\ਰ ਤ6 ਬਹuਤ ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਨ ਹFਣਾ ਬਹuਤ ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਨ ਹ+, ਦ6ਖF
ਡYਾਈਵਰ ਮ+ਗਜ਼ੀਨ (ਜuਲਾਈ, 1987), ਸਕਾਉਪFਲਕੀ ਦuਆਰਾ, ਦਾਜ ਆਫ ਫਾਿਲ3ਗ ਨਾਈਟਵਾਚਮ+ਨ. ਇਸ ਲ6ਖ ਿਵਚ, ਸ5ਪਲਸਕੀ ਅ3ਕੜਾ ਦੀ
ਵਰਤT ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਣ ਅਤ6 ਆਮ ਤ\ਰ ‘ਤ6 ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਨ ਿਵਚਕਾਰ ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਣ ਅ3ਤਰ : ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹ+: ?ਭਾਵ ਿਵਚ ਤ6ਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਦਾ ਘ6ਰਾ ਸ3ਖ6ਪ ਤ\ਰ’ ਤ6 ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਨ ਹF ਸਕਦਾ ਹ+, ਪਰ ਿਡ#ਗ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ : ਦ6ਖਣ ਲਈ

“ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਣ” ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ6 ਸਾਵਧਾਨ ਰਹF. ਇਸਦਾ ਇ#ਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਰਥ ਹ+, ਨਾ ਿਕ ਇ#ਕ ਕਮ5ਸHਸ. ਇਹ “ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਨ” ਨਾਲ ਆਪਣ6-ਆਪ
ਸਮਗਰੀ ਨਹR ਹu3ਦਾ. ਿਕਸ6 ਿਵਅਕਤੀ ਜ5 ਸਮ'ਹ : ਆਬਾਦੀ ਦ6 ਔਸਤ ਨਾਲT ਅ3ਕੜਾ ਪ#ਖT ਕਾਫ਼ੀ ਲ3ਬਾ ਹF ਸਕਦਾ ਹ+, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਤuਹਾਡ6
ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਟੀਮ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਹFਵF. ਭਾਵE ਅ3ਤਰ ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਣ ਹ+ (ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਅ3ਕਿੜਆਂ ਮuਤਾਬਕ) ਮਹ#ਤਵਪ'ਰਨ ਸਮ#ਿਸਆ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ+ ਿਜਸ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ+.

ਮ+ਟਾ-ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਇਕ ਿਵਵਾਦਪ'ਰਨ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਾਿਹਤ ਸਮੀਿਖਆ ਹ+ ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰਲਵE ਕ3ਟਰFਲ ਕੀਤ6 ਅਿਧਐਨ5 ਦ6 ਨਤੀਿਜਆਂ :
ਇਕ#ਠਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ+ ਤ5 ਜF ਦਖਲਅ3ਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ6. ਇਹ ਅ3ਕੜਾ ਸ਼ਕਤੀ : ਵਧਾਉਂਦਾ ਹ+ ਅਤ6 ਿਰਪFਰਟ5 ਦੀ ਸਮ#ਿਸਆ :
ਹ#ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ5ਦਾ ਹ+ ਜF ਇਕ ਦ'ਜ6 ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹu3ਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਚ3ਗਾ ਕ3ਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹR ਹ+ ਅਤ6 ਬਹuਤ ਸਾਰ6
ਅ3ਦਰ'ਨੀ ਸਮ#ਿਸਆਵ5 ਹਨ.

ਮ+ਟਾ-ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬ'ਤੀ ਦਾ ਮuਲ5ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗYਾਿਫਕਲ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਹ+. ਸਾ: ਮ+ਟਾ-ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇ#ਕ ਅਿਧਐਨ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ+, ਭਾਵ ਇਹ ਹ+ ਿਕ ਸਾਡ6 ਕFਲ ਐਨ ਅਿਧਐਨ5 ਹਨ ਜF ਸਾ: ਹਰ ਇ#ਕ ਿਵ#ਚ ਐਨ -1 ਦ6 ਅਿਧਐਨ5 ਦਾ ਇਸਤ6ਮਾਲ ਕਰਕ6
ਐਨ ਮ+ਟਾ-ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ+. ਇਸਤT ਬਾਅਦ ਅਸR y ਧuਰਾ ‘ਤ6 ਇਹ ਐਨ ਅ3ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦ6 ਹ5 ਅਤ6 ਉਨ>5 ਦੀ ਿਸ#ਧੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ
ਤuਲਨਾ ਕਰਦ6 ਹ5 ਜF ਸਾਰ6 ਅਿਧਐਨ5 ਦੀ ਵਰਤT ਕਰਦ6 ਹFਏ ਸਮu#ਚ6 ਅ3ਦਾਜ਼6 : ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹ+.

ਮ+ਟਾ-ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਿਵਚ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵ#ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਔਡਸ ਅਨuਪਾਤ; ਿਰਸ਼ਤ6ਦਾਰ ਖ਼ਤਰਾ; ਜFਖਮ ਅ3ਤਰ; ?ਭਾਵ ਦਾ ਆਕਾਰ; ਘਟਨਾ ਦਰ ਅ3ਤਰ
ਅਤ6 ਅਨuਪਾਤ; ਪਲਾਟਸ ਅਤ6 ਸਹੀ ਭਰFਸਾ ਅ3ਤਰਾਲ.

ਹ3ਰ ਪੜ53:

ਗਲਾਸ, ਐਟ ਅਲ., ਮ+ਟਾ-ਐਨਾਿਲਸਸ ਇਨ ਸFਸ਼ਲ ਿਰਸਰਚ, ਮ+ਕਗYਾ ਿਹਲ, 1987

ਕ'ਪਰ ਐ`ਚ., ਅਤ6 ਐਲ. ਹ+`ਜਸ, (ਐ`ਡ.), ਹHਡਬu#ਕ ਆਫ਼ ਿਰਸਰਚ ਿਸ3ਥ+ਿਸਸ, ਰਸਲ ਸ6ਜ ਫਾਊਂਡ6ਸ਼ਨ, ਿਨਊਯਾਰਕ, 1994

ਉਦਯ3ਿਗਕ ਡਾਟਾ ਮਾਡਿਲFਗ

ਉਦਯFਿਗਕ ਡਾਟਾ ਮਾਡਿਲ3ਗ, ਉਦਯFਿਗਕ ਸਮ#ਿਸਆਵ5 ਲਈ ਅ3ਕੜਾ, ਗਿਣਤ ਅਤ6 ਕ3ਿਪਊਿਟ3ਗ ਤਕਨੀਕ5 ਦੀ ਵਰਤT ਹ+. ਿਵਿਗਆਨ, ਇ3ਜੀਨੀਅਿਰ3ਗ
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ਉਦਯFਿਗਕ ਡਾਟਾ ਮਾਡਿਲ3ਗ, ਉਦਯFਿਗਕ ਸਮ#ਿਸਆਵ5 ਲਈ ਅ3ਕੜਾ, ਗਿਣਤ ਅਤ6 ਕ3ਿਪਊਿਟ3ਗ ਤਕਨੀਕ5 ਦੀ ਵਰਤT ਹ+. ਿਵਿਗਆਨ, ਇ3ਜੀਨੀਅਿਰ3ਗ
ਅਤ6 ਬਾਇਓਮ+ਡੀਸਨ ਨਾਲ ਸਬ3ਿਧਤ ਉਦਯFਗ5 ਿਵਚਲ6 ਡ6ਟਾ ਦ6 ਮਾਡਿਲ3ਗ, ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਅਤ6 ਿਵਆਿਖਆ ਤ6 ਿਵਚਾਰ ਕਰਕ6, ਉਦਯFਗ ਿਵਚ
ਿਵਿਗਆਨ ਅਤ6 ਇ3ਜੀਨੀਅਿਰ3ਗ ?+ਕਟੀਸ਼ਨਰ5 ਅਤ6 ਮ+ਨ6ਜਰ5 ਦ6 ਿਨਸ਼ਾਨ6 ਵਾਲ6 ਇਸ ਦ6 ਐਪਲੀਕ6ਸ਼ਨ. ਇਹ ਤਕਨੀਕ5 ਕੀਮFਮ+ਿਟਕਸ, ਟ+ਕFਮ+ਿਟYਕਸ
ਅਤ6 ਬਾਇਓਮ+ਿਟYਕਸ ਨਾਲ ਨ6ੜਲ6 ਸ3ਬ3ਧ ਹਨ.

ਹ3ਰ ਪੜ53:

ਮTਟਗFਮਰੀ ਡੀ., ਅਤ6 ਜੀ. ਰ'3ਰ, ਐਪਲਾਈਡ ਸਟ+ਿਟਕਸ ਐਂਡ ਇ3ਨਬੀਬੀਰੀ ਫਾਰ ਇ3ਜਨੀਅਰਜ਼, ਿਵਲ6, 1998.

ਰFਸ ਸ਼., ਭ'ਿਮਕਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤ6 ਅ3ਕੜਾ ਮਾਿਹਰ ਅਤ6 ਿਵਿਗਆਨੀ, ਅਕਾਦਿਮਕ ?+ਸ, 1999

ਪAਰਵ-ਅਨuਮਾਨ ਅFਤਰਾਲ

ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਇਹ ਹ+ ਿਕ ਜ6 ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਤT ਆਕਾਰ ਦ6 ਨਮ'ਨ6 ਦੀ ਇਕ ਨਮ'ਨਾ ਨਮ'ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ+, ਅਤ6 Y ਇਕF ਇਕ ਵਾਧ' ਿਨਰੀਖਣ ਹ+, ਤ5
ਟ+ਸਟ ਅ3ਕੜ6 – Y ਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਅਤ6 ਿਵਵਰਜਨ (1 + 1 / n) s2 ਨਾਲ ਆਮ ਹ+.

ਿਕਉਂਿਕ ਸਾ: ਅਸਲ ਿਵ#ਚ ਐਸ 2 ਨਹR ਪਤਾ ਹ+, ਇਸ ਲਈ ਸਾ: ਟ+ਸਟ ਅ3ਕਿੜਆਂ ਦ6 ਮuਲ5ਕਣ ਿਵ#ਚ t ਦੀ ਵਰਤT ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ'ਰਤ ਹ+. Y ਲਈ
ਉਿਚਤ ਅਨuਮਾਨਤ ਅ3ਤਰਾਲ ਹ+

Ã‚Â± ta/2.S.(1+1/n)1/2.

ਇਹ ਿਰਗਰ+ਸ਼ਨ ਿਵਸ਼ਲ6ਸ਼ਣ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਿਰਣਾਮ5 ਲਈ ਅ3ਤਰਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹ+.
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Topics in Statistical Data Analysis – 5

ਇ"ਕ ਟ%ਕਨ ਲਾਈਨ * ਡਾਟਾ ਿਫਿਟ.ਗ

ਟu#ਟਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਿਫਿਟ+ਗ, ਪ.ਰਾਮੀਟਰ, ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤ7 ਡੀ 8 ਿਕਵ; ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹ.

y = a + b x, x ਲਈ ਘ#ਟ ਜA ਬਰਾਬਰ c

y = a – d ਸੀ ++ (d + b) x, x ਲਈ greater than or equal to c

ਇ#ਕ ਸਧਾਰਨ ਹ#ਲ ਇ#ਕ ਬuਰਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਹ. ਜD c ਦ7 ਮu#ਲA ਿਵ#ਚ ਖDਜ ਕਰਦਾ ਹ.. ਇ#ਕ ਵਾਰ c ਜਾਿਣਆ ਜAਦਾ ਹ., ਇ#ਕ, b, ਅਤ7 d ਦਾ ਅ+ਦਾਜ਼ਾ
ਲਗਾਉਣਾ ਇ+ਡੀਕ7ਟਰ ਵ7ਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵਰਤK ਦuਆਰਾ ਮਾਮLਲੀ ਹ.. ਕ+ਪਨਟ7ਸ਼ਨਲ ਸਹLਲਤ ਲਈ ਇ#ਕ, x ਦੀ ਬਜਾਏ ਤuਹਾਡ7 ਸuਤ+ਤਰ ਵ7ਰੀਏਬਲ ਵਜK
(x-c) ਇਸਤ7ਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ..

ਹuਣ, ਆਪਣ7 ਡ7ਟਾ ਦੀ ਰ;ਜ ਿਵ#ਚ x ਦ7 ਮu#ਲA ਦ7 ਠੀਕ ਗਿਰ#ਡ ਿਵ#ਚ c 8 ਠੀਕ ਕਰD, ਅ+ਦਾਜਨ ਕਰD a, b ਅਤ7 d, ਅਤ7 ਿਫਰ ਨDਟ ਕਰD ਿਕ ਕੀ
ਮਤਲਬ ਸਕਵ7ਅਰਡ ਗਲਤੀ ਹ.. C ਦਾ ਮu#ਲ ਚuਣD, ਜD ਿਕ ਮਤਲਬ ਸਕਵ7ਅਰਡ ਗਲਤੀ 8 ਘ#ਟ ਕਰਦਾ ਹ..

ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਤuਸN c 8 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲ7 ਭਰDਸ7ਮਈ ਅ+ਤਰਾਲ Pਾਪਤ ਕਰਨ ਦ7 ਯDਗ ਨਹN ਹDਵDਗ7, ਅਤ7 ਬਾਕੀ ਪ.ਰਾਮੀਟਰA ਲਈ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅ+ਤਰਾਲ c ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤ7 ਸ ਸ਼ਰਤ ਹDਵ7ਗਾ.

ਹ%ਰ ਪੜ4%:

ਵਧ7ਰ7 ਵ7ਰਿਵਆਂ ਲਈ, ਨਕਲੀ ਵ7ਰੀਏਬਲA ਦੀ ਵਰਤK ਲਈ ਡਰਾਪਰ ਅਤ7 ਸਿਮਥ, ਿਵਲੀ 1981, ਚ.ਪਟਰ 5, ਸ.ਕਸ਼ਨ 5.4 ਤ7 ਲਾਗL ਹDਏ
ਰ.ਗਰ.ਸ਼ਨ ਐਨਾਿਲਿਜ਼ਸ ਦ7ਖD. ਉਦਾਹਰਨ 6.

ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ47 ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹ8 ਜ:ਕਰ ਦ% ਰ8ਗਰ8ਸ਼ਨ ਲਾਈਨ7 ਪ8ਰਲਲ ਹਨ?

ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹu+ਦ7 ਹD ਿਕ ਕੀ ਦD ਿਰਗਰ.ਸ਼ਨ ਲਾਈਨA ਇ#ਕD ਸਮ; ਹਨ? ਹ7ਠ ਿਲਖ7 ਮਲਟੀਪਲ ਰ7ਿਖਕ ਿਰਗਰ.ਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉ:

E(y) = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3

where   X1 = interval predictor variable, X2 = 1 if group 1,

0 if group 0,

and X3 = X1.X2

Then, E(y|group=0) = b0 + b1X1

and   E(y|group=1) = b0 + b1X1 + b2.1 + b3.X1.1

= b0 + b1.X1 + b2   + b3X1

= (b0 + b2) +  (b1 + b3)X1

ਭਾਵ, ਈ (ਯ.Uਸ | ਸਮLਹ = 1) ਇਕ ਸ+ਪLਰਨ ਿਰਗਰ.ਸ਼ਨ ਹ. ਜD ਿਕ ਗਰu#ਪ = 0 ਦ7 ਮuਕਾਬਲ7 ਸ+ਭਾਵੀ ਤVਰ ਤ7 ਵ#ਖਰੀ ਢਲਾਨ ਅਤ7 ਇ+ਟਰ.ਸਸ ਹ..

ਹD: ਢਲਾਨ (ਗਰu#ਪ 1) = ਢਲਾਨ (ਗਰu#ਪ 0) ਹDਬ: ਬੀ 3 = 0 ਦ7 ਸਮਾਨ ਹ.

ਇਸ ਪਿਰਕਲਪ ਦੀ Pੀਭਾਸ਼ਾ ਲਈ, ਸਮੀਕਰਨ ਟ7ਬਲ ਦ7 ਵ7ਰੀਏਬਲਜ਼ ਤK ਟੀ-ਟ.ਸਟ ਦੀ ਵਰਤK ਕਰD.



ਇਸ ਪਿਰਕਲਪ ਦੀ Pੀਭਾਸ਼ਾ ਲਈ, ਸਮੀਕਰਨ ਟ7ਬਲ ਦ7 ਵ7ਰੀਏਬਲਜ਼ ਤK ਟੀ-ਟ.ਸਟ ਦੀ ਵਰਤK ਕਰD.

=ਿਤਬ.ਿਧਤ ਿਰਗਰ8ਸ਼ਨ ਮਾਡਲ

ਜ7 ਤuਸN ਅ+ਤਰਾਲ 8 ਜ਼ੀਰD ਹDਣ ਲਈ ਮਜਬLਰ ਕੀਤਾ ਹ., ਤA ਢਲਾਨ ਦੀ ਿਮਆਰੀ ਗਲਤੀ ਘ#ਟ ਹ.. ਇਹ ਕਾ#ਪੀ-ਅਨuਭਵੀ ਹ. ਇ+ਟਰਸ.ਕ 8 ਮਾਡਲ
ਿਵ#ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ. ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਮਹ#ਤਵਪLਰਨ ਹ., ਤA ਮਾੜ7 ਅਸਲ ਮਾਡਲ ਿਵ#ਚ ਢਲਾਣ ਲਈ ਅਸਲ ਿਵ#ਚ ਗਲਤੀ ਅਸਲ ‘ਚ ਿਕਉਂ
ਹ.?

ਮY ਇਸ ਗ#ਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹA ਿਕ ਇਹ ਸ਼uਰLਆਤੀ ਿਵਰDਧੀ ਹ. (ਹ7ਠA ਦ7ਖD), ਪਰ ਇਹ ਦD ਕਾਰਨ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਿਕਉਂ ਹ.. Pਿਤਿਬ+ਧੀ ਮਾਡਲ
ਲਈ ਢਲਾਨ ਅ+ਦਾਜ਼7 ਦ7 ਿਵਿਭ+ਨਤਾ S2 / SXi 2 ਹ.), ਿਜ#ਥ7 ਿਕ Xi ਅਸਲ X ਮu#ਲ ਹਨ ਅਤ7 S2 ਬਾਕੀ ਬਚ7 ਅ+ਦਾਜ਼ਨ ਤK ਅਨuਮਾਿਨਤ ਹ..
ਅਸ+ਵ7ਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਡਲ (ਇ+ਟਰ.ਸਟਰ ਨਾਲ) ਲਈ ਢਲਾਣ ਅ+ਦਾਜ਼7 ਦ7 ਿਵਿਭ+ਨਤਾ S2 / Sxi 2 ਹ.), ਿਜ#ਥ7 xi ਮਤਲਬ ਤK ਿਵਭਾਜਨ ਹਨ, ਅਤ7 s2
ਅਜ7 ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਚ7 ਅਨuਮਾਨ ਤK ਅਨuਮਾਿਨਤ ਹ.). ਇਸ ਲਈ, ਪਾਬ+ਦੀਸ਼uਦਾ ਮਾਡਲ ਇ#ਕ ਵ#ਡਾ S2 ਹD ਸਕਦਾ ਹ. (ਮਤਲਬ ਸZੀਨ ਗਲਤੀ /
“ਬਕਾਇਆ” ਅਤ7 ਅ+ਦਾਜ਼7 ਦ7 ਿਮਆਰੀ ਗਲਤੀ) ਪਰ ਢਲਾਨ ਦੀ ਇ#ਕ ਛDਟਾ ਿਮਆਰੀ ਗਲਤੀ ਹ. ਿਕਉਂਿਕ ਹਰ ਇ#ਕ ਵ#ਡਾ ਹ..

r2 ਵੀ ਬੜ7 ਮਾੜ7 ਮਾਡਲ ਿਵਚ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਕ+ਮ ਕਰਦਾ ਹ.; ਰਵਾਇਤੀ ਫਾਰਮLਲਾ ਦuਆਰਾ, ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹD ਸਕਦਾ ਹ.; ਬਹuਤ7 ਕ+ਿਪਊਟਰ
ਪ.ਕ7ਜA ਦuਆਰਾ ਵਰਤ7 ਜਾਣ ਵਾਲ7 ਫਾਰਮLਲ7 ਦuਆਰਾ, ਇਹ ਆਮ ਤVਰ ਤ7 ਗ.ਰ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ R2 ਨਾਲK ਵ#ਡਾ ਹu+ਦਾ ਹ. ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ 0 ਤK ਿਵਵਰਣA
ਨਾਲ ਨਿਜ#ਠਦਾ ਹ., ਮਤਲਬ ਿਕ ਇਸ ਤK ਨਹN. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹ. ਿਕਉਂਿਕ, ਅਸਲ ਿਵ#ਚ, 0 8 ਰDਕ ਲਗਾਉਣ ‘ਤ7 ਰDਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾ8 ਇਸ
ਤਰ]A ਕ+ਮ ਕਰਨ ਦੀ P7ਰਣਾ ਿਮਲਦੀ ਹ. ਿਜਵ; ਿਕ ਐਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਤ7 ਦDਵ; ਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਸੀ.

ਇ#ਕ ਵਾਰ ਤuਸN ਪਛਾਣ ਕਰ ਿਦ+ਦ7 ਹD ਿਕ ਐਸ.ਈ. ਢਲਾਣ ਦਾ ਅਸਲ ਿਵ#ਚ ਸਮu#ਚਾ ਤ+ਦਰuਸਤੀ ਦਾ ਮਾਪ ਨਹN ਹ., ਨਤੀਜਾ ਬਹuਤ ਿਜਆਦਾ ਅਰਥ
ਕ#ਢਣ ਲਈ ਸ਼uਰL ਹu+ਦਾ ਹ. ਮ+ਨ ਲਓ ਿਕ ਤuਹਾਡ7 ਸਾਰ7 X ਅਤ7 Y ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ. ਜ7 ਤuਸN ਉਤਪ+ਨ (ਜA ਿਕਸ7 ਹDਰ ਪuਆਇ+ਟ) ਰਾਹN ਿਰਗਰ.ਸ਼ਨ
ਲਾਈਨ ਿਵਚ ਿਫ#ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬLਰ ਹD ਜAਦ7 ਹD ਤA ਇਸ ਿਵਚ ਘ#ਟ “ਝਟਕ7” ਹDਣਗ7 ਿਕ ਤuਸN ਡਾਟਾ 8 ਲਾਈਨ ਿਵਚ ਿਕਵ; ਿਫ#ਟ ਕਰ ਸਕDਗ7, ਜ7
ਦDਨD “ਅ+ਤ” ਹD ਸਕਦਾ ਹ.

ਸਾਰ7 ਪuਆਇ+ਟA ‘ਤ7 ਗVਰ ਕਰD ਜD ਸਾਰ7 ਤਰੀਕ7 ਨਾਲ ਜ਼ੀਰD ਤK ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜ7 ਤuਸN ਿਰਪਰ.ਸ਼ਨ 8 ਜ਼ੀਰD ਦ7 ਜ਼ਰੀਏ ਮਜ਼ਬLਤੀ ਿਦ+ਦ7 ਹD, ਤA ਇਹ ਲਾਈਨ
ਸਾਰ7 ਪuਆਇ+ਟA ਦ7 ਬਹuਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹD ਜਾਵ7ਗੀ, ਅਤ7 ਥDੜ]ੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮLਲ ਿਵ#ਚK ਲ+ਘ7ਗੀ. ਅਤ7 ਥDੜ]ੀ ਿਜਹੀ ਕਠDਰਤਾ, ਅਤ7 ਛDਟੀ ਵ.ਧਤਾ ਇਸ
ਲਈ, ਨD-ਇ+ਟਰ.ਸਟਰ ਮਾਡਲ ਕਦ7 ਵੀ ਢuਕਵA ਨਹN ਹu+ਦਾ.

ਸ8ਮਪਾਰਾਮ8ਿਟਕ ਅਤ: ਗ8ਰ-ਪ8ਰਾਮ8ਿਟਿBਕ ਮਾਡਿਲ.ਗ

PਯDਗ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵ#ਚ ਕਈ ਪ.ਰਾਮ.ਿਟਕਲ ਰ.ਗਰ.ਸ਼ਨ ਮਾਡਲA ਿਵ#ਚ ਇ#ਕ ਫਾਰਮ ਹu+ਦਾ ਹ. ਿਜਵ; ਜਵਾਬ = ਫ+ਕਸ਼ਨ (X1, …, Xp, ਅਣਪਛਾਤਾ
Pਭਾਵ). “ਜਵਾਬ” ਇ#ਕ ਿਨਰਣਾ (ਇ#ਕ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ) ਹD ਸਕਦਾ ਹ., ਜD ਿਕ p measurable ਵ7ਰੀਏਬਲ ਤ7 ਅਤ7 ਇ#ਕ
ਅਣਪਛਾਤ7 ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਿਮਆਦ ਤ7 ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ.. ਅ+ਕੜ7 ਿਵ#ਚ, ਮਾਡਲ ਆਮ ਤVਰ ਤ7 ਇਸ ਤਰ]A ਿਲਿਖਆ ਜAਦਾ ਹ.

ਯu# = y (x1, …, xp) + e

ਅਤ7 ਅਣਜਾਣ ਈ 8 ਅਸ਼u#ਧੀ ਸ਼ਬਦ ਦ7 ਤVਰ ਤ7 ਸਮਝਾਇਆ ਜAਦਾ ਹ..

ਇਸ ਸਮ#ਿਸਆ ਲਈ ਸਭ ਤK ਸਧਾਰਨ ਮਾਡਲ ਇ#ਕ ਰ7ਖਾਕਾਰ ਿਰਗਰ.ਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਹ., ਆਮ ਤVਰ ਤ7 ਆਮ ਤVਰ ‘ਤ7 ਆਮ ਤVਰ’ ਤ7 ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਡਲ
(ਜੀ.ਐਲ.ਐਮ.)

Y = G (X1b1 + … + Xpbp) + e

ਿਜ#ਥ7 G 8 ਿਲ+ਕ ਫ+ਕਸ਼ਨ ਿਕਹਾ ਜAਦਾ ਹ.. ਇਹ ਸਾਰ7 ਮਾਡਲ ਇ#ਕ ਮਲਟੀਵੀਰੀਏਟ ਿਰਗਰ.ਸ਼ਨ ਦਾ ਅ+ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮ#ਿਸਆ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਣਦ7 ਹਨ. ਪ.ਰਾਮ7ਿਟ`ਕ ਰੀਗ`.ਜ਼ਨ ਅ+ਦਾਜ਼7 ਦਾ ਨuਕਸਾਨ ਹ., ਿਕ ਪ.ਰਾਮੀਟਿਰਕ “ਫਾਰਮ” ਦ7 ਨਤੀਜ7 ਦ7 ਅ+ਦਾਜ਼7 ਦ7 ਕuਝ ਿਵਸ਼7ਸ਼ਤਾਵA ਪਿਹਲA ਤK ਹੀ
Pਭਾਿਸ਼ਤ ਹਨ.

ਗ.ਰ ਪਰਾਿਮਟਿਰਕ ਤਕਨੀਕ ਇਸ ਪਾਬ+ਦੀ ਦ7 ਿਬਨA ਡਾਟਾ ਦੀ ਿਨਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ.. ਹਾਲAਿਕ, ਇਸ ਲਈ ਵ#ਡ7 ਸਧਾਰਨ ਆਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰLਰਤ ਹ. ਅਤ7
ਗਰਾਫੀਕਲ ਿਵਜ਼uਅਲਾਈਜ7ਸ਼ਨ ਿਵ#ਚ ਸਮ#ਿਸਆਵA ਪ.ਦਾ ਹu+ਦੀਆਂ ਹਨ. ਸ.ਮਪਾਰਾਮ.ਿਟਕ ਢ+ਗ ਦDਵA ਿਵਚਕਾਰ ਸਮਝVਤਾ ਹu+ਦਾ ਹ.: ਉਹ ਪ.ਰਾਮੀਟਿਰਕ
ਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਤK ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਵਸ਼7ਸ਼ਤਾਵA ਅਤ7 ਮuਨਾਿਫਆਂ ਦ7 ਨਾਨਪਾਰਾਮ.ਿਟਕ ਮਾਡਿਲ+ਗ 8 ਸਮਰਥਨ ਿਦ+ਦ7 ਹਨ.



ਹ%ਰ ਪੜ4%:

ਐUਚ. ਆਰ.ਐUਫ. ਡਬਲਯL., ਐਸ. ਕਿਲ+ਕ ਅਤ7 ਬੀ. ਟਾਰਲ.ਕ, ਐਕਸਪਲDਰ: ਐਨ ਇ+ਟਰ.ਕਟ7ਟ ਸਟ.ਿਟਸਟੀਕਲ ਕ+ਿਪਊਿਟ+ਗ ਇਨਵਾਇਰਮYਟ,
ਸਿP+ਗਰ, ਿਨਊਯਾਰਕ, 1995.

ਸ.ਚਾਲਨ ਅਤ: ਿਵਚ%ਲਗੀ

“ਸ+ਜਮ” ਇ#ਕ ਆਪਸੀ Pਸਾਰਣ ਸ+ਕਲਪ ਹ.. ਭਾਵ, ਇਕ ਸ+ਚਾਲਕ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਦD ਦLਜ7 ਪਿਰਵਰਤਨਨA ਦ7 ਸਬ+ਧA 8 “ਸDਧਦਾ ਹ.” ਜਦਿਕ
“ਿਵਚDਲਗੀ” ਇ#ਕ “ਕਾਰਨ ਮਾਡਿਲ+ਗ” ਸ+ਕਲਪ ਹ.. ਇਕ ਹDਰ ਵ7ਰੀਏਬਲ ਦੀ “Pਭਾਵੀ” ਇਕ ਹDਰ ਵ7ਅਿਰਏਬਲ ਦuਆਰਾ “ਿਵਚDਲਗੀ” ਹu+ਦੀ ਹ.. ਭਾਵ
“ਕDਈ ਿਸ#ਧਾ Pਭਾਵ ਨਹN” ਹ., ਸਗK ਇਕ “ਅਿਸ#ਧ7 PਭਾਵA” ਹ..

ਭ:ਦਭਾਵ ਅਤ: ਵਰਗੀਕਰਨ

ਵਰਗੀਕਰਣ ਜA ਿਵਤਕਰ7 ਿਵ#ਚ ਇ#ਕ ਿਨਯਮ ਿਸ#ਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ. ਿਜਸਦ7 ਨਾਲ ਇ#ਕ ਨਵ; ਆਚਰਨ 8 Pੀ-ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਲਾਸ ਿਵ#ਚ a7ਣੀਬ#ਧ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ.. ਮVਜLਦਾ ਪਹu+ਚ 8 ਿਤ+ਨ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਸੜਕA ਿਵ#ਚ ਵ+ਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ.: ਅ+ਕੜਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤ7 ਿਨਊਰਲ ਨ.ਟਵਰਕ.
ਕਲਾਸੀਕਲ ਅ+ਕੜਾ ਿਵਧੀਆਂ ਵ+ਡਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵA ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਬਹuਤ ਸਾਰ7 ਹDਰ ਹਨ ਜD ਮuਫ਼ਤ ਵ+ਡ ਰਹ7 ਹਨ, ਅਤ7 ਿਜਹਨA 8 ਕuਝ
ਰ.ਗLਲਰਲਾਈਜ਼ਡ ਦੀ ਲDੜ ਹu+ਦੀ ਹ., ਤA ਜD ਿਨਯਮ ਅਣਪਛਾਤ7 ਡਾਟਾ ਤ7 ਵਧੀਆ ਢ+ਗ ਨਾਲ Pਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ. ਹਾਲ ਹੀ ਿਵ#ਚ ਹਾਲੀਆ
ਿਵਆਕਰਣ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦ7 ਤਰੀਿਕਆਂ 8 ਆਮ ਤVਰ ‘ਤ7 ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰ#ਥਾ’ ਤ7 ਿਧਆਨ ਿਦ#ਤਾ ਿਗਆ ਹ..

ਸਾ8 ਅਕਸਰ “ਭ7ਦ-ਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲ7” ਵ7ਰੀਏਬਲA ਦ7 ਸਮLਹ ਦ7 ਆਧਾਰ ਤ7 ਿਵਅਕਤੀਆਂ 8 ਦD ਜA ਵ#ਧ ਆਬਾਦੀ ਿਵ#ਚ ਵ+ਡਣ ਦੀ ਲDੜ ਹu+ਦੀ ਹ..
ਵ7ਰੀਏਬਲ 8 ਿਵਹਾਰ ਕਰਦ7 ਸਮ; ਵਰਗੀਕਰਨ ਦ7 ਤਰੀਕ7 ਵਰਤ7 ਜAਦ7 ਹਨ:

ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਅਤ7 ਲਗਭਗ ਆਮ ਤVਰ ਤ7 ਵ+ਿਡਆ;

ਘਾਤਕ ਹ. ਪਰ ਸ+ਭਾਵੀ ਤVਰ ‘ਤ7 ਅਣਅਿਧਕਾਰਕ;

ਸ+ਖ7ਪ; ਜA

ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਅਤ7 ਸ+ਖ7ਪ ਦਾ ਸuਮ7ਲ

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹ#ਤਵਪLਰਣ ਹ. ਿਕ ਵਰਗੀਕਰਣ ਸਮ#ਿਸਆ 8 ਹ#ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦK ਅਤ7 ਿਕਸ ਤਰ]A ਰ.ਕਲਰ ਅਤ7 ਵਰਣਪ+ਥੀ ਿਵਤਕਰ7 ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ,
ਨ7ੜਲ7 ਨ7ੜਲਾ ਿਵਵ7ਕਪLਰਣ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ, ਿਰਜਸਟਰੀ ਿਰਗਰ.ਸ਼ਨ, ਸ+ਕਲਪ ਮਾਡਿਲ+ਗ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤ7 ਿਰਗਰ.ਸ਼ਨ ਟ`ੀ ਅਤ7 ਕਲ#ਸਟਰ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ
ਿਕਵ; ਲਾਗL ਕਰਨਾ ਹ.. ਇਹਨA a7ਣੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤK ਲਈ ਐਸ ਏ ਐUਸ ਕDਲ ਲDੜNਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰuਟੀਨ ਹਨ ਸ+ਬ+ਿਧਤ ਿਵਸ਼7 ਹਨ: ਮ.ਟਿਰਕਸ
ਓਪਰ7ਸ਼ਨ, ਿਫਸ਼ਰ ਿਡਸਿZਿਮਨYਟ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨ7ਬਰਹu#ਡ ਿਡਸਿZਿਮਨYਟ ਐਨਾਿਲਿਜ਼ਸ, ਲVਿਜਸਿਟਕ ਿਰਗਰ.ਸ਼ਨ ਅਤ7 ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ
ਕ.ਟ7ਗ`ਾਫੀਕਲ ਮਾਡਿਲ+ਗ, ਅਤ7 ਕਲ#ਸਟਰ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ.

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮuਫ਼ਤ ਵ+ਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦD ਸਬ+ਧਤ ਿਵਧੀਆਂ ਿਕ-ਨ7ੜਲ7 ਨ7ੜਲਾ ਕਲਾਸੀਫਾਇਰ ਅਤ7 ਕਰਨਲ ਦ7 ਘਣਤਾ ਅਨuਮਾਨ ਸਾਧਨ ਹਨ.
ਦDਨA ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵਚ, ਅਿਹਲਤਾ ਦੀਆਂ ਬਹuਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮ#ਿਸਆਵA ਹਨ: ਪ.ਰਾਮੀਟਰ (ਸਤਰA) ਜA ਕ7, ਅਤ7 ਸਹੀ ਮ.ਿਟ`ਕਸ ਦੀ ਚDਣ ਜA ਵ7ਰੀਬਲ
ਦੀ ਚDਣ ਦੀ ਚDਣ. ਇਹਨA ਸਮ#ਿਸਆਵA 8 Zਾਸ-ਵ.ਧ ਢ+ਗ ਨਾਲ ਹ#ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ., ਪਰ ਇਹ ਕ+ਪDਟ.ਸ਼ਨਲੀ ਹVਲੀ ਹ.. ਇਕ ਤ+ਤLਸਰLਪ ਨ.ਟ
Pਵ.ਨਸ਼ਨ (ਐਲਵੀਿਕਊ) ਨਾਲ ਸ+ਬ+ਧA ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਤ7ਜ਼ ਤਰੀਿਕਆਂ 8 ਪ.ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ..

ਹ%ਰ ਪੜ4%:

Cherkassky V, ਅਤ7 F. Mulier, ਡਾਟਾ ਤK ਲਰਿਨ+ਗ: ਧਾਰਨਾਵA, ਿਥਊਰੀ ਅਤ7 ਢ+ਗ, ਜVਨ ਿਵਲ7 ਐਂਡ ਸਨਜ਼, 1998.

ਡ7ਿਨਸਨ, ਡੀ., ਸੀ. ਹDਮਸ, ਬੀ. ਮਿਲਕ, ਅਤ7 ਏ. ਸਿਕ੍ਰਥ, ਬ7ਨੀਸ਼ਨ ਿਵਧੀਵA ਲਈ ਗ.ਰ ਲਾਇਨਾਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤ7 ਿਰਗਰਰ7ਸ਼ਨ, ਿਵਲ7,
2002.

ਵਰਗੀਕਰਣ ਿਵਚ ਸਮਕਾਲੀਨਤਾ ਦਾ ਸHਚਕ

ਕਈ ਕu#ਝ ਕuਦਰਤੀ ਿਵਿਗਆਨA ਿਵ#ਚ, ਿਜਵ; ਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਿਗਆਨੀ ਇ#ਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਿਵ#ਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਲYਦ7 ਹਨ. ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ



ਕਈ ਕu#ਝ ਕuਦਰਤੀ ਿਵਿਗਆਨA ਿਵ#ਚ, ਿਜਵ; ਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਿਗਆਨੀ ਇ#ਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਿਵ#ਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਲYਦ7 ਹਨ. ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ
ਸLਚਕ ਦੀ ਤuਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ., ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਦD ਵ#ਖ-ਵ#ਖ ਨਮLਿਨਆਂ ਜA ਸਮuਦਾਇਆਂ ਦ7 ਿਵ#ਚ Pਜਾਤੀ ਦੀ ਿਭ+ਨਤਾ.
ਨਮLਨਾ 1 ਿਵਚ Pਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕuਲ ਿਗਣਤੀ ਹDਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ., b ਨਮLਨ7 2 ਿਵਚ Pਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹ., ਅਤ7 j ਦDਨA ਨਮLਿਨਆਂ ਲਈ ਆਮ
ਿਜਹੀਆਂ ਸਪੀਸੀਨA ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹ., ਿਫਰ ਿਵਆਪਕ ਤVਰ ਤ7 ਵਰਿਤਆ ਸਮਾਨਤਾ ਸLਚਕAਕ ਮਾਊਂਟਫDਰਡ ਸLਚੀਬ#ਧ ਹ.:

ਮY = 2J / [2ab – j (a + b)]

ਇਕ ਸਮਾਨਤਾ ਸLਚਕAਕ (ਆਈ) ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਜਾਏ ਕ+ਪDਟ.ਸ਼ਨਲ ਤVਰ ‘ਤ7 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਫਸ਼ਰ ਕਾਰਨ ਹ., ਿਜ#ਥ7 ਮY
ਹ7ਠਲ7 ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹ#ਲ ਹ.:

eaI + ebI = 1 + e (a + b- j) I

ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸLਚਕAਕ 8 ਇ#ਕ “ਦLਰੀ” ਦ7 ਤVਰ ਤ7 ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ. ਤA ਿਕ ਘ#ਟD ਘ#ਟ ਦLਰੀ ਅਿਧਕਤਮ ਸਮਰLਪਤਾ ਦ7 ਅਨuਸਾਰੀ ਹDਵ7.

ਹ%ਰ ਪੜ4%:

ਹਾਇਕ7 ਐਲ., ਅਤ7 ਐUਮ. ਬLਜਾਸ, ਸਰਵੀਇ+ਗ ਨ7ਚਰਲ ਪਾਪLਲ7ਸ਼ਨਜ਼, ਕDਲ+ਬੀਆ ਯLਨੀਵਰਿਸਟੀ P.ਸ, ਿਨਊਯਾਰਕ, 1996

ਆਮ ਰ:ਖਾਕਾਰ ਅਤ: ਉਪਚਾਰਕ ਮਾਡਲ

ਆਮ 20 ਸਾਲA ਿਵ#ਚ ਆਮ ਤVਰ ਤ7 ਰਵਾਇਤੀ ਰ7ਖਾਕਾਰ ਮਾਡਲ (ਜੀ.ਐਲ.ਐਮ.) ਿਵਹਾਰਕ ਅ+ਕੜਾ ਕਾਰਜਿਵਧੀ ਦਾ ਸਭ ਤK ਮਹ#ਤਵਪLਰਨ ਿਵਕਾਸ
ਹu+ਦਾ ਹ.. ਆਮ ਰ7ਖਾਕਾਰ ਮਾਡਲ ਇ#ਕ ਬਹuਪ#ਖੀ ਮਾਡਿਲ+ਗ ਫਰ7ਮਵਰਕ Pਦਾਨ ਕਰਦ7 ਹਨ ਿਜਸ ਿਵ#ਚ ਇ#ਕ ਮ#ਧਵਰਤੀ ਪLਰਵਕਤਾ ਦਾ ਇ#ਕ ਫ+ਕਸ਼ਨ
ਇ#ਕ ਲਕੀਰ ਪLਰਵ ਸLਚਕ ਦuਆਰਾ ਕVਵਰਰ7ਟਸ ਨਾਲ “ਜDਿੜਆ ਜAਦਾ ਹ.” ਅਤ7 ਿਜਸ ਿਵ#ਚ ਅਸਮਾਨਤਾਪLਰਨ ਫ.ਲਾਪਨ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵ#ਚ ਇ#ਕ ਵ+ਡ
ਦuਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹ.. ਇਨ]A ਮਾਡਲA ਿਵ#ਚ ਲ.ਮਾਿਨਕ ਿਰਗਰ.ਸ਼ਨ ਅਤ7 ਲVਕ-ਰ7ਨੀਅਰ ਮਾਡਲ ਦDਨDਨDਿਮਲ ਅਤ7 ਪਸੀਸਨ ਲਈ ਹਨ ਜD ਆਮ,
ਗਾਮਾ ਅਤ7 ਉਲਟ ਗਾਉਸ ਦ7 ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਵਾਬA ਲਈ ਿਗਣਦ7 ਹਨ. ਸYਸਰ ਕੀਤ7 ਗਏ ਬਚਾਅ ਦ7 ਅ+ਕਿੜਆਂ, ਿਜਵ; ਿਕ ਕDਕਸ
ਿਰਗਰ.ਸ਼ਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟYਡਰਡ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕA, 8 ਵੀ GLM ਫਰ7ਮਵਰਕ ਦ7 ਅ+ਦਰ ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ.. ਸ+ਬ+ਧਤ
ਿਵਸ਼7 ਹਨ: ਸਧਾਰਨ ਿਸਧAਤ ਰ7ਖਾਕਾਰ ਮਾਡਲ, ਜੀ ਐUਮ ਐUਮ ਲਈ ਇਨਫ`Yਸ ਐਂਡ ਡਾਇਗਨDਸਿਟਕਸ, ਦD-ਪ#ਖੀ ਿਰਗਰ.ਸ਼ਨ, ਪਸੀਸਨ ਿਰਗਰ.ਸ਼ਨ,
ਓਵਰਿਡਸ਼ਨA ਦੀ ਸ+ਭਾਲ ਲਈ ਿਵਧੀ, ਆਮ ਅ+ਦਾਿਜ਼ਆਂ ਦਾ ਅ+ਕA (ਜੀਈਆਈ)

Hre ਹ. 2 ਲVਗ-ਸ+ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਇ#ਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨ+ਬਰ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਿਕਵ; Pਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹ., ਇ#ਕ ਤਰਕਸ+ਗਤ ਿਰਗਰ.ਸ਼ਨ ਿਵ#ਚ. ਇ#ਕ ਿਦ#ਤ7 ਗਏ
ਮਾਡਲ ਲਈ ਮਾਪਦ+ਡA ਦ7 ਵ.ਕਟਰ ਦ7 ਪ.ਮਾਨ7 ਦ7 ਅਯਾਮ ਨਾਲ ਸ+ਬ+ਿਧਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਿਡਗਰੀ. ਮ+ਨ ਲਓ ਅਸN ਜਾਣਦ7 ਹA ਿਕ ਇ#ਕ ਮਾਡਲ ln (p /
(1-p)) = Bo + B1x + B2y + B3w ਡਾਟਾ ਦਾ ਸ.Uਟ ਿਫ#ਟ ਕਰਦਾ ਹ.. ਇਸ ਕ7ਸ ਿਵਚ ਵ.ਕਟਰ ਬੀ = (ਬD, ਬੀ 1, ਬੀ 2, ਬੀ 3) 4
ਿਡਮ.ਨੀਸ਼ਨਲ ਯLਕਿਲਸ਼ਨ ਸਪ7ਸ ਦਾ ਇਕ ਤ#ਤ ਹ., ਜA ਆਰ 4 ਹ..

ਮ+ਨ ਲਓ ਅਸN ਅਨuਮਾਨ 8 Pੀਿਖਆ ਦ7ਣਾ ਚਾਹu+ਦ7 ਹA: ਹD: ਬੀ 3 = 0 ਅਸN ਆਪਣ7 ਪ.ਰਾਮੀਟਰ ਸਪ7ਸ ਤ7 ਪਾਬ+ਦੀ ਲਗਾ ਰਹ7 ਹA. ਮਾਪਦ+ਡA ਦਾ
ਵ.ਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹDਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.: B ‘= B = (Bo, B1, B2, 0). ਇਹ ਵ.ਕਟਰ R4 ਦਾ ਸਬਸਪ7ਸ ਦਾ ਇ#ਕ ਤ#ਤ ਹ.. ਅਰਥਾਤ, ਬੀ 4 =
0 ਜA ਐਕਸ-ਐਕਿਸਸ ਸ+ਭਾਿਵਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅ+ਕੜ7 ਦ7 ਰLਪ ਹਨ:

2 ਲVਗ-ਸ+ਭਾਵਨਾ = 2 ਲVਗ (ਅਿਧਕਤਮ ਅਿਨਯ+ਿdਤ ਸ+ਭਾਵਨਾ / ਵ#ਧ ਤK ਵ#ਧ Pਿਤਬ+ਿਧਤ ਸ+ਭਾਵਨਾ) =

2 ਲVਗ (ਅਿਧਕਤਮ ਅਿਨਯਮਤ ਸ+ਭਾਵੀ ਸ+ਭਾਵਨਾ) -2 ਲVਗ (ਵ#ਧ ਤK ਵ#ਧ Pਤੀਬ+ਧਤ ਸ+ਭਾਵਨਾ)

ਬੀ ਸੀ ਵ.ਕਟਰ 4-ਿਡਮYਸ਼ਨ ਜA ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਿਡਗਰੀ – ਪਾਬ+ਦੀਸ਼uਦਾ ਬੀ ਵ.ਕਟਰ 3 ਪ.ਮਾਿਨਆਂ ਜA ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਿਡਗਰੀਆਂ = 1 ਿਡਗਰੀ
ਅਜ਼ਾਦੀ, ਜD ਿਕ ਅ+ਤਰ ਵ.ਕਟਰ ਹ.: ਬੀ ” = ਬੀ-ਬੀ ‘(= 0,0,0, ਬੀ 4) ) [ਆਰ 4 ਦ7 ਇ#ਕ ਡਾਇਮ.ਨਸ਼ਨਲ ਸਬਸਪ7ਸ

ਸਟYਡਰਡ ਪਾਠ ਪuਸਤਕ ਮ.ਕLਲਘ ਅਤ7 ਨ.ਲਡਰ (ਚ.ਪਮਾਨ ਐਂਡ ਹਾਲ, 1989) ਦuਆਰਾ ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਡਲ ਹਨ.

LOGISTIC REGRESSION VAR=x    /METHOD=ENTER y x1 x2 f1ros f1ach f1grade bylocus
byses    /CONTRAST (y)=Indicator     /contrast (x1)=indicator     /contrast (x2)=indicator   
/CLASSPLOT /CASEWISE OUTLIER(2)    /PRINT=GOODFIT    /CRITERIA PIN(.05) POUT(.10)
ITERATE(20) CUT(.5) .



ITERATE(20) CUT(.5) .

ਹDਰ SPSS ਕਮAਡA:

ਲVਗਰਲਾਈਨ ਲVਗਨ7ਅਰ, ਹVਲDਜੀਨ7ਅਰ

ਭਾਸ਼ਾਈ ਿਰਗਰ.ਸ਼ਨ ਲDਗਰੀਨਅਰ, ਪ7ਸ਼ਗੀ

SAS ਕਮAਡA:

ਲAਗਲਾਈਨਰ CATMOD

ਲVਿਜਸਿਟਕ ਿਰਗਰਰ7ਸ਼ਨ ਲDਿਗਿਸਕ, ਕ.ਮVਡ, PDਿਬਟ

ਹ%ਰ ਪੜ4%:

ਹਾਰਰਲ ਐUਫ, ਰ.ਗਰ7ਸ਼ਨ ਮਾਡਿਲ+ਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ: ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਡਲ, ਲ.ਿਸਸਿਟਕ ਿਰਗਰ.ਸ਼ਨ ਅਤ7 ਸਰਵਜਨਕ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ, ਸਪ;ਦਰਰ ਵਰਲਗ,
2001 ਿਵ#ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦ7 ਨਾਲ.

ਹDਸਮਰ ਡੀ. ਜLਨੀਅਰ, ਅਤ7 ਐਸ. ਲਮ7ਸ਼D, ਅਪਲਾਈਡ ਲਿਜਸਿਟਕ ਰ.ਗਰ.ਸ਼ਨ, ਿਵਲ7, 2000.

ਕਾਟਜ਼ ਐUਮ., ਮਲਟੀਿਵਅਰਏਬਲ ਐਨਾਿਲਸਸ: ਏ P.ਕਿਟਕਲ ਗਾਈਡ ਫਾਰ ਕਲੀਿਨਸ਼+ਸ, ਕ.ਮਿਬ̀ਜ ਯLਿਨਵਰਿਸਟੀ P.ਸ, 1999.

ਕਲ7ਨਬਾਉਮ ਡੀ., ਲVਿਜਸਿਟਕ ਰ.ਗਰ.ਸ਼ਨ: ਇ#ਕ ਸਵ.-ਲਰਿਨ+ਗ ਟ.ਕਸਟ, ਸਿP+ਗਰ ਵਰਲਗ, 1994.

ਪ.ਮਪ.ਲ ਐUਫ., ਲVਿਜਸਿਟਕ ਰ.ਗਰ.ਸ਼ਨ: ਇ#ਕ Pਾਈਮਰ, ਸ7ਜ, 2000

ਸਰਵਾਈਵਲ ਿਵਸ਼ਲ:ਸ਼ਣ

ਸਰਵਾਈਵਲ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਡ7ਟਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਅਨuਕLਲ ਹu+ਦਾ ਹ. ਿਜ#ਥ7 ਿਦਲਚਸਪੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ‘ਕDਈ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹ.’ ਦਾ ਸਮA ਹu+ਦਾ ਹ.,
ਅਤ7 ਜਦK ਸਾਰ7 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਉਦK ਤਕ ਨਹN ਹu+ਦਾ ਜਦK ਤ#ਕ ਘਟਨਾ ਨਹN ਵਾਪਰਦੀ. ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦ7 ਸ+ਬ+ਧ
ਿਵ#ਚ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼A ਤK ਬਚਾਅ ਦ7 ਅ+ਕੜ7 ਇ#ਕ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਰLਪ ਿਵ#ਚ ਪ.ਦਾ ਹu+ਦ7 ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰਜ-Pਣਾਲੀ 8 ਹDਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦ7 ਸਮ; ਿਜਵ; ਿਕ
ਦਰਦ ਤK ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਮA ਅਵਧੀ ਤ7 ਲਾਗL ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ.

ਬਚਾਅ ਦ7 ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਮਰੀਜ਼A ਦ7 ਬਚਾਅ ਦੀ ਪੜ]ਾਈ ‘ਤ7 ਲਾਗL ਹu+ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗK ਕਲੀਿਨਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼A ਦ7 ਉਲਟ
PDਗਰਾਮA, ਇਲਾਜ ਦ7 ਬ+ਦ ਹDਣ ਦਾ ਸਮA, ਿਫਰ ਮuੜ-ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹDਣ ਤK ਪਿਹਲA, ਗਰਭ ਿਨਰDਧਕ ਅਤ7 ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦ7 ਅਿਧਐਨ ਆਿਦ
ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗL ਹu+ਦੀਆਂ ਹਨ.

ਜ7 ਤuਸN ਲ+ਮੀ ਸਮਾਗਮ ਦ7 ਡ7ਟਾ ਤ7 ਿਰਗਰ.ਸ਼ਨ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਦਾ ਉਪਯDਗ ਕਰ ਚu#ਕ7 ਹD, ਤA ਤuਸN ਸ਼ਾਇਦ ਦD ਔਖ7 ਸਮ#ਿਸਆਵA ਦ7 ਿਵਰu#ਧ ਆ ਸਕਦ7
ਹD:

ਸYਸਿਰ+ਗ: ਲਗਪਗ ਹਰ7ਕ ਨਮLਨ7 ਿਵ#ਚ ਕuਝ ਅਿਜਹ7 ਮਾਮਲ7 ਸ਼ਾਮਲ ਹu+ਦ7 ਹਨ ਜD ਿਕਸ7 ਇਵYਟ ਦਾ ਅਨuਭਵ ਨਹN ਕਰਦ7. ਜ7 ਿਨਰਭਰ ਵ.ਰੀਏਬਲ
ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਮA ਹ., ਤA ਤuਸN ਇਨ]A “ਸYਸਰਡ” ਕ7ਸA ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦ7 ਹD?

ਸਮ; ‘ਤ7 ਿਨਰਭਰ Covariate: ਕਈ ਸਪ#ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵ7ਰੀਏਬਲA (ਿਜਵ; ਿਕ ਆਮਦਨ ਜA ਬਲ#ਡ P.ਸ਼ਰ) ਸਮ; ਦ7 ਨਾਲ ਮu#ਲ ਬਦਲਦ7 ਹਨ.
ਿਰਪਰ.ਸ਼ਨ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਿਵ#ਚ ਤuਸN ਇਹਨA ਵ7ਰੀਏਬਲA 8 ਿਕਵ; ਪਾਉਂਦ7 ਹD?

ਇਹਨA Pਸ਼ਨA ਲਈ ਮਕ7ਿਸ਼ਫਟ ਦ7 ਹ#ਲ ਗ+ਭੀਰ ਪ#ਖਪਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦ7 ਹਨ. ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤVਰ ‘ਤ7 ਸ+ਸ਼Dਿਧਤ
ਅਤ7 ਸਮ;-ਿਨਰਭਰ ਕDਵਰ7ਟ ਦ7 ਨਾਲ ਨਿਜ#ਠਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਅਸਲ ਿਵ#ਚ biostatisticians ਦuਆਰਾ ਿਵਕਸਤ, ਇਹ
ਢ+ਗ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਜਨਅ+ਕੜ7, ਮਨDਿਵਿਗਆਨ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਵਿਗਆਨ, ਅਤ7 ਮਾਰਕੀਿਟ+ਗ ਿਵ#ਚ Pਿਸ#ਧ ਹD ਗਏ ਹਨ.

ਸ+ਖ7ਪ ਿਵ#ਚ, ਉUਤਰਜੀਵਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਬਚਾਅ ਦ7 ਅ+ਕਿੜਆਂ ਦ7 ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਅਤ7 ਿਵਆਿਖਆ ਲਈ ਅ+ਕਿੜਆਂ ਦ7 ਇ#ਕ ਸਮLਹ ਹ.. ਹਾਲAਿਕ
ਬਚਾਅ ਦ7 ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ 8 ਿਵਿਭ+ਨ Pਕਾਰ ਦ7 ਉਪਯDਗA (ਿਜਵ; ਿਕ ਬੀਮਾ, ਇ+ਜੀਨੀਅਿਰ+ਗ, ਅਤ7 ਸਮਾਜ ਸਾਸ਼ਤਰੀ) ਿਵ#ਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ., ਮu#ਖ
ਐਪਲੀਕ7ਸ਼ਨ ਕਲੀਿਨਕਲ ਟ`ਾਇਲ ਡ7ਟਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹ.. ਉUਤਰਜੀਵਤਾ ਅਤ7 ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫ+ਕਸ਼ਨ, ਪ.ਰਾਮੀਟਰA ਦਾ ਅ+ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ



ਐਪਲੀਕ7ਸ਼ਨ ਕਲੀਿਨਕਲ ਟ`ਾਇਲ ਡ7ਟਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹ.. ਉUਤਰਜੀਵਤਾ ਅਤ7 ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫ+ਕਸ਼ਨ, ਪ.ਰਾਮੀਟਰA ਦਾ ਅ+ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ
ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ ਅਤ7 ਟ.ਸਿਟ+ਗ Pੀਪਾਇਿਟਸ ਜD ਿਕ ਬਚਾਅ ਦ7 ਡਾਟਾ ਦ7 ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਦਾ ਮu#ਖ ਿਹ#ਸਾ ਹਨ. ਬਚਾਅ ਦ7 ਅ+ਕੜਾ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ+ਬ+ਧਤ
ਮu#ਖ ਿਵਸ਼7 ਹਨ: ਸਰਵਾਈਵਲ ਅਤ7 ਖਤਰਾ ਫ+ਕਸ਼ਨ, ਸ7ਨਿਸ+ਗ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮA, ਬਚਾਅ ਅਤ7 ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫ+ਕਸ਼ਨA ਦਾ ਅ+ਦਾਜ਼ਾ: ਕ.ਪਲਾਨ-ਮੀਅਰ ਅਤ7
ਲਾਈਫ ਸਾਰਣੀ ਦ7 ਅਨuਮਾਨਕ, ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਸਾਰAਸ਼, ਪ.ਰਾ ਟ.ਸਟ ਅਤ7 ਖਤਿਰਆਂ ਅਨuਪਾਤ ਅਤ7 ਿਵਲਕDਸਨ ਟ.ਸਟ ਦ7 ਨਾਲ ਪ.ਟD ਦ7 ਲਾਰਗਰ7ਨ,
(ਵ+ਨ-ਛAਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ.), ਵਾਈ-ਲਿਚਨ, ਬਚਣ ਦ7 ਫ+ਕਸ਼ਨA ਦੀ ਤuਲਨਾ: ਲVਗ`Yਕ ਅਤ7 ਮ.Yਟਲ-ਹ7ਨਜ਼.Uਲ ਟ.ਸਟ, ਅਨuਪਾਤਕ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਦਾ
ਮਾਡਲ: ਸਮA ਸuਤ+ਤਰ ਅਤ7 ਸਮ; ‘ਤ7 ਿਨਰਭਰ ਕDਇਰ.ਟੀਏਟ, ਿਰਜਸਟਰੀ ਿਰਗਰਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਅਤ7 ਨਮLਨਾ ਦ7 ਅਕਾਰ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਢ+ਗ.

ਿਪਛਲ7 ਕuਝ ਸਾਲA ਿਵ#ਚ ਿਮਆਰੀ ਅ+ਕੜਾ ਪ.ਕ7ਜA ਿਵ#ਚ ਮVਜLਦ ਬਚਾਅ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਸVਫਟਵ7ਅਰ ਦੀ ਕਾਰਗuਜ਼ਾਰੀ ਿਵ#ਚ ਵ#ਡਾ ਵਾਧਾ ਹDਇਆ ਹ., ਅਤ7
ਹuਣ ਕ.ਪਲ.ਨ-ਮੀਯਰ ਕਰਵਜ, ਲVਗਰ7ਕ ਟ.ਸਟA ਅਤ7 ਸਧਾਰਣ ਕDਕਸ ਮਾਡਲ ਦ7 ਿdਪਤਰ7 ਤ#ਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹN ਹ..

ਹ%ਰ ਪੜ4%:

ਹDਸਮਰ ਡੀ., ਅਤ7 ਐਸ. ਲਮ7ਸ਼D, ਅਪਲਾਈਡ ਸਰਵਾਈਵਲ ਐਨਾਿਲਸਸ: ਰੀਗ7ਸ਼ਨ ਮਾਡਿਲ+ਗ ਆਫ ਟਾਈਮ ਟL ਇਵYਟ ਡ7ਟਾ, ਿਵਲ7, 1999.

ਜ.ਨਸਨ ਪੀ., ਜ7. ਸਵਾਨਪDਲ, ਅਤ7 ਐਨ. ਵ7ਰ7ਵ7ਰਕ7, ਕ.ਪਲਨ-ਮੀਰ ਕKਟ7ਲA ਲਈ ਸ+ਸ਼Dਿਧਤ ਬLਟਸਟਿਰਪ ਐਰਰ Pਿਕਿਰਆ, ਅ+ਕੜਾ ਅਤ7 ਸ+ਭਾਵਨਾ
ਪ#ਤਰ, 58, 31-39, 2002.

ਕਲ7ਨਬਾਉਮ ਡੀ., ਏਟ ਅਲ., ਸਰਵਾਈਵਲ ਐਨਾਿਲਿਜ਼ਸ: ਇ#ਕ ਸਵ.-ਲਰਿਨ+ਗ ਟ.ਕਸਟ, ਸਿP+ਗਰ-ਵਰਲਗ, ਿਨਊ ਯਾਰਕ, 1996.

ਲੀ ਈ., ਸਟ.ਿਟਸਿਟਕਲ ਿਵਧੀਜ਼ ਫਾਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਡਾਟਾ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ, ਿਵਲ7, 1992.

ਥਰਨ7ਊ ਟੀ., ਅਤ7 ਪੀ. ਗ`ਾਬਾਸ, ਮਾਡਿਲ+ਗ ਸਰਵਾਈਵਲ ਡ7ਟਾ: ਕDਕਸ ਮਾਡਲ, ਸਿP+ਗਰ 2000 8 ਵਧਾਉਂਦ7 ਹDਏ. ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਕDਕਸ ਪੀ ਐਚ
ਮਾਡਲ ਤ7 ਚ+ਗੀ ਚਰਚਾ ਪ7ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ.. ਿਕਉਂਿਕ ਪਿਹਲ7 ਲ7ਖਕ ਐਸ-ਪਲਸ / ਆਰ ਿਵਚਲ7 ਜੀਵਣ ਪ.ਕ7ਜ ਦ7 ਲ7ਖਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਿਕਤਾਬ 8
SAS ਤK ਇਲਾਵਾ ਪ.ਕ7ਜA ਨਾਲ ਿਮਲ ਕ7 ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ..

ਨਾਮਜ਼ਦ ਵ:ਰੀਬਲ ਦ: ਿਵ"ਚ ਐਸ%ਿਸਏਸ਼ਨ

ਦD ਡੀਚDਟVਮ ਵ.ਰੀਏਬਲਸ, ਿਜਵ; ਿਕ ਔਕਸੀ ਅਨuਪਾਤ (ਏ.ਡੀ. / ਬੀ.ਸੀ.), ਯLਲਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ = (ਏਡੀ-ਬੀਸੀ / ਏਡੀ + ਬੀਸੀ), ਜD ਿਕ [-1,1] ਤ7
ਔਕਸੀ ਅਨuਪਾਤ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਮ.ਿਪ+ਗ ਹ., , ਅਨuਪਾਤਕ ਅ+ਤਰ (ਇ#ਕ “ਵ7ਰੀਏਬਲ” ਅਤ7 ਦLਜ7 “ਿਨਰਭਰ” ਦ7 ਰLਪ ਿਵ#ਚ ਵਰਤ7 ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰLਰਤ
ਹ.), Zਾਰਮਰ ਦਾ V, ਸ+ਕਟਕਾਲੀਨ ਗuਣਕ ਸੀ, ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਰLਪ ਿਵ#ਚ ਗuਣਕ, ਅਤ7 ਅਨuਸਾਰੀ ਜDਿਖਮ. ਇਹਨA ਿਵ#ਚK ਕuਝ ਉਪਾਅ ਿਕਸ7 ਹਾਲਾਤ ਲਈ
ਦLਿਜਆਂ ਨਾਲK ਿਜ਼ਆਦਾ ਢuਕਵ; ਹD ਸਕਦ7 ਹਨ, ਹਾਲAਿਕ, ਰuਝਾਨ ਅਨuਪਾਤ ਦ7 ਆਧਾਰ ਤ7 ਿਜਹੜ7 ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸVਖਾ ਹu+ਦ7 ਹਨ ਔਡਸ
ਅਨuਪਾਤ 8 ਇ#ਕ ਨਤੀਜ7 ਦ7 ਦLਜ7 ਰLਪ ਤ7 Pਭਾਵ ਦ7 ਰLਪ ਿਵ#ਚ ਿਵਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ.. ਜ7ਕਰ ਸ਼ਰਤ 1 ਸਹੀ ਹ., ਤA ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ 2 ਦ7 ਵਾਧ7 ਤ7
ਸ#ਚ ਹ.? ਲਗਭਗ ਸਾਰ7 ਅ+ਕਿੜਆਂ ਦਾ ਅ+ਕੜਾ ਿਵਅ+ਜਨ ਿਵਚ ਦ#ਿਸਆ ਿਗਆ ਹ., P.ਸ ਐਟ ਅਲ ਦuਆਰਾ

ਸਪਾਰਮਰਜ਼ ਦ: ਸਬ.ਧ, ਅਤ: ਕ:ਡOਲਸ ਟH ਐਪਲੀਕ:ਸ਼ਨ

ਤuਸN ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਉਨ]A 8 ਇ#ਕD ਹੀ ਹuਕਮ ਿਦ#ਤਾ ਿਗਆ ਹ., ਤuਸN ਇਹਨA ਦD ਪਿਰਵਰਤਨA ਦ7 ਮu#ਲA ਦੀ ਤuਲਨਾ ਿਕਵ; ਕਰDਗ7?
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

Var1    Var2Obs 1      x       xObs 2      y       zObs 3      z       y

ਕੀ ਵਾਰਾ 1 ਨ7 ਵਾਰਾ 2 ਵAਗ ਹੀ ਆਦ7ਸ਼ ਿਦ#ਤਾ ਹ.? ਸਿਪਰਰਮਨ ਦ7 ਰYਕ ਆਰਡਰ ਦ7 ਆਪਸ ਿਵਚ ਸਬ+ਧA ਦ7 ਦD ਉਪਾਅ ਹਨ, ਅਤ7 ਕ7;ਡਲ ਦ7 ਟਾਉ

ਹDਰ ਪੜ]D:

ਵਧ7ਰ7 ਵ7ਰਿਵਆਂ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਡ7ਿਵਡ ਸੀ ਹਾਵ7ਲ, ਡਕਸਬਰੀ Pਾਇਰ, 1995 ਦuਆਰਾ ਿਵਹਾਰਕ ਿਵਿਗਆਨ ਲਈ ਬuਿਨਆਦੀ ਅ+ਕੜ7.

ਦuਹਰਾਇਆ ਉਪਾਵ7 ਅਤ: ਲ.ਮੀ ਿਮਆਰੀ ਡ:ਟਾ

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਪਾਅ ਅਤ7 ਲ+ਮੀ ਅ+ਕA ਦੀ ਖਾਸ ਿਧਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰLਰਤ ਹu+ਦੀ ਹ. ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਬ+ਿਧਤ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦ7 ਹਨ ਜD ਆਮ ਤVਰ ਤ7 ਪ.ਦਾ
ਹu+ਦਾ ਹ. ਜਦK Pਾਇਮਰੀ ਨਮLਨਾ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜA ਵ#ਖ-ਵ#ਖ ਹਾਲਤA ਿਵਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਾਪੀਆਂ ਜAਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਪਿਲਟ-ਪਲਾਟ PਯDਗA ਲਈ



ਹu+ਦਾ ਹ. ਜਦK Pਾਇਮਰੀ ਨਮLਨਾ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜA ਵ#ਖ-ਵ#ਖ ਹਾਲਤA ਿਵਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਾਪੀਆਂ ਜAਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਪਿਲਟ-ਪਲਾਟ PਯDਗA ਲਈ
ਆਮ ਿਥਊਰੀ ਮਾਡਲ ਅਤ7 ਦuਹਰਾਵ; ਉਪਾਵA ANOVA 8 ਸਬ+ਿਧਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 8 ਪ7ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ.. SAC
ਿਸਸਟਮ ਿਵ#ਚ PROC GLM ਅਤ7 PROC ਿਮਕਸਡ ਦੀ ਵਰਤK ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ.. ਿਮਸ਼ਰਤ ਰ7ਖਾਕਾਰ ਮਾਡਲ ਸਿਹਵਰਤੀ ਢAਚ7 ਦ7 ਮਾਡਿਲ+ਗ
ਲਈ ਇ#ਕ ਆਮ ਫਰ7ਮਵਰਕ Pਦਾਨ ਕਰਦ7 ਹਨ, ਪ.ਰਾਮੀਟਰ ਦ7 ਅਨuਮਾਨA ਅਤ7 ਪਿਰਿਕਿਰਆਵA ਦ7 ਟ.ਸਟA 8 Pਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇ#ਕ
ਮਹ#ਤਵਪLਰਣ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ. Pਾਇਮਰੀ ਉਦ7ਸ਼ ਸਮ; ਦ7 ਨਾਲ ਰuਝਾਨA ਦੀ ਜAਚ ਕਰਨਾ ਹ. ਅਤ7 ਇਹ ਿਕਵ; ਇਲਾਜ ਸਮLਹA ਜA ਹDਰ ਸ+ਧੀਆਂ ਨਾਲ
ਸਬ+ਧਤ ਹਨ. ਗ.ਰ-ਸਧਾਰਣ ਡਾਟਾ ਤ7 ਲਾਗL ਤਕਨੀਕA, ਿਜਵ; ਿਕ ਬਾਇਨੀ ਡਾਟਾ ਲਈ ਿਮਕਨਾਰ ਦ7 ਟ.ਸਟ, ਸ+ਖ7ਪ ਡਾਟਾ ਲਈ ਭਾਰ ਮ#ਧਮਾਨ ਵਰਗ
ਅਤ7 ਆਮ ਅਨuਮਾਨA ਦਾ ਅ+ਕA (ਜੀ.ਈ.ਈ.) ਮu#ਖ ਿਵਸ਼ਾ ਹਨ. ਜੀ.ਈ.ਈ ਿਵਧੀ ਨਾਲ ਸ+ਬ+ਧ Pਤੀਬ#ਧਤਾ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ. ਜਦK ਹਰ ਸਮ;
ਤ7 ਸਾਧਨ ਇਕ ਆਮ ਰ7ਖਾਵN ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤK ਕਰਕ7 ਿਤਆਰ ਕੀਤ7 ਜAਦ7 ਹਨ. ਸ+ਬ+ਿਧਤ ਿਵਸ਼7 ਹਨ: ਅਨuਕLਲ ਸਪਿਲਟ-ਪਲਾਟ ਅਤ7 ਵਾਰ ਵਾਰ
ਉਪਾਅ ਿਡਜ਼ਾਈਨ, ਦuਹਰਾਇਆ ਗਏ ਉਪਾਆਂ ਦ7 ਸ+ਜDਗ ਦ7 ਢAਚ7 ਦਾ ਮਾਡਿਲ+ਗ, ਅਸਮਾਿਨਤ ਸਮ; ਅਤ7 ਗu+ਮ ਹDਏ ਡ7ਟਾ ਦ7 ਨਾਲ ਦuਹਰਾਇਆ ਗਏ
ਉਪਾਅ, ਘਟੀਆ ਘ#ਟD-ਘ#ਟ ਵਰਗ ਦuਹਰਾਉਣ ਵਾਲ7 ਸ+ਕ7ਤਕ ਡਾਟਾ ਤ#ਕ ਪਹu+ਚਦ7 ਹਨ, ਸੀਮਤ ਮਾਡਲA ਲਈ ਆਮ ਅ+ਦਾਜ਼ਨ ਅਨuਮਾਨ (ਜੀ) ਿਵਸ਼ਾ-
ਿਵਸ਼7ਸ਼ ਿਵਪਰੀਤ ਜਨਸ+ਿਖਆ ਿਰਪਰ.ਸ਼ਨ ਕDਐਫੀਸ਼YਟA ਦੀ ਔਸਤ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹ., ਅਤ7 ਐਸ-ਪਲ#ਸ ਅਤ7 ਐਸ ਏ ਐਸ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤK
ਕਰਨ ਵਾਲ7 ਕ+ਿਪਊਟਰ 8 ਲਾਗL ਕਰਦਾ ਹ.. ਹ7ਠA ਬਾਇਨੀ ਡਾਟਾ ਲਈ ਮ.ਕਨੀਮਾਰ ਦ7 ਟ.ਸਟ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ..

McNemar Change Test: ਦD ਸ਼ਰਤA ਅਧੀਨ ਹA / ਨA ਵਾਲ7 ਸਵਾਲA ਲਈ, 2×2 ਸ+ਜDਗਤਾ ਮ7ਜ਼ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰD:

f11          f10

f01     f00

ਮ.ਕਨ7ਮਾਰ ਦ7 ਸਬ+ਿਧਤ ਅਨuਪਾਤ ਦਾ ਟ.ਸਟ z ਹ. = (f01 – f10)/(f01 + f10)Ã‚Â½.

ਿਜਹੜ7 ਆਈਟਮ ਪ.ਮਾਨ7 ‘ਤ7 ਅ+ਕ ਦ7ਣਗ7 ਉਹਨA ਲਈ, ਸਬ+ਿਧਤ ਨਮLਨ7 ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਟੀ-ਟ.ਸਟ ਉਿਚਤ ਹDਵ7ਗਾ, ਜA ਿਵਲਕDਸਨ ਨ7 ਦਸਤਖਤ
ਕੀਤ7 ਸਨ-ਟ.ਸਟA ਦੀ ਿਗਣਤੀ

ਇਕ ਿਵਧੀਗਤ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀ ਹ8?

ਿਸਹਤ ਦ7ਖ-ਰ7ਖ ਦ7 ਿਨਰਣਾਇਕA 8 ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰDਗੀਆਂ ਅਤ7 ਜਨਸ+ਿਖਆ ਦDਵA ਲਈ ਰDਗ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਇਲਾਜ ਅਤ7 ਿਸਹਤ ਸ+ਭਾਲ Pਬ+ਧਨ ‘ਤ7
ਸLਿਚਤ ਫ.ਸਲ7 ਕਰਨ ਲਈ ਖDਜ PਮਾਣA ਤਕ ਪਹu+ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲDੜ ਹ.. ਿਸਧAਤਕ ਤVਰ ਤ7 ਸਮੀਿਖਆਵA ਸਬLਤ-ਅਧਾਿਰਤ ਿਸਹਤ ਦ7ਖ-ਰ7ਖ ਦ7 ਇਸ
ਅਿਭਆਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤK ਵ#ਧ ਉਪਯDਗੀ ਅਤ7 ਭਰDਸ7ਯDਗ ਸਾਧਨA ਿਵ#ਚK ਇ#ਕ ਵਜK ਜਾਿਣਆ ਜAਦਾ ਹ.. ਇਹ ਕDਰਸ ਦਾ ਉਦ7ਸ਼ ਿਵਿਗਆਨ
ਅਤ7 ਯDਜਨਾਬ#ਧ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀਆਂ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵਚ ਿਸਹਤ ਸ+ਭਾਲ ਪ7ਸ਼7ਵਰA ਅਤ7 ਖDਜਕਰਤਾਵA 8 ਿਸਖਲਾਈ ਦ7ਣਾ ਹ..

ਿਸਹਤ ਦ7ਖਭਾਲ ਿਵ#ਚ ਕuਝ ਮਹ#ਤਵਪLਰਣ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜD ਿਕਸ7 ਇ#ਕ ਅਨuਭਵ ਦ7 ਅਿਧਐਨ ਦ7 ਨਤੀਜ7 ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕ7 ਦ#ਸ7 ਜਾ ਸਕਦ7 ਹਨ.
ਿਸਸ.ਟਮਿਟਕ ਿਰਿਵਊA ਦuਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਪਦ+ਡA ਮuਤਾਬਕ, ਸਾਰ7 ਸਬ+ਧਤ ਅਿਧਐਨ 8 ਮਾਨਤਾ ਦ7 ਕ7 ਅਤ7 ਉਨ]A ਦ7 ਨਤੀਿਜਆਂ ਦ7 ਿਸ+ਥ.ਿਟਕਿਸ+ਗ ਦ7
ਸਾਰ7 ਉਪਲਬਧ ਅਿਧਐਨA ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕ7 ਅਤ7 ਇਹਨA ਦੀ ਜAਚ ਕਰਕ7 ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਮ#ਿਸਆਵA ਦ7 ਜਵਾਬ Pਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕDਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ..
ਸਮੀਿਖਆ PਿZਆ ਿਵਚ ਡ7ਟਾ ਦ7 ਮu#ਲ ਦਾ ਮuਲAਕਣ ਕਰਨ ਅਤ7 ਵ#ਧ ਤK ਵ#ਧ ਕਰਨ ‘ਤ7 ਿਵਸ਼7ਸ਼ ਜ਼Dਰ ਿਦ#ਤਾ ਿਗਆ ਹ., ਦDਵA ਿਵਚ ਪ#ਖਪਾਤ ਘਟਾਉਣ
ਦ7 ਮu#ਦ7 ਅਤ7 ਰਲਵN ਗਲਤੀ 8 ਘ#ਟ ਕਰਨਾ. ਿਵਵਸਥਤ ਸਮੀਿਖਆ ਿਵਧੀ ਮਰੀਜ਼A ਦ7 ਇਲਾਜ ਅਤ7 Pਬ+ਧਨ ਦ7 Pਸ਼ਨA ਲਈ ਸਭ ਤK ਵਧੀਆ ਢ+ਗ
ਨਾਲ ਲਾਗL ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ., ਹਾਲAਿਕ ਇਹ ਡਾਇਗਨVਸਿਟਕ ਟ.ਸਟA ਦ7 ਨਤੀਿਜਆਂ, ਸ+ਭਾਵਤ ਅਨuਮਾਨA ਅਤ7 ਿਸਹਤ ਦ7ਖ-ਰ7ਖ ਦੀ ਲਾਗਤ-Pਭਾਵੀਤਾ
ਦ7 ਸਵਾਲA ਦ7 ਜਵਾਬ ਦ7ਣ ਲਈ ਲਾਗL ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ..

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸਧ7ਤ

ਸLਚਨਾ ਿਥਊਰੀ ਇਕ ਬਰAਚ ਸ+ਭਾਵੀ ਅਤ7 ਗਿਣਿਤਕ ਸ+ਿਖਆ ਹ. ਜD ਸ+ਚਾਰ Pਣਾਲੀਆਂ, ਡਾਟਾ ਸ+ਚਾਰ, ਕਿਰਪਟDਗ`ਾਫੀ, ਸ਼Dਰ ਅਨuਪਾਤ 8 ਸ+ਕ7ਤ, ਡ7ਟਾ
ਕ+ਪਰ.ਸ਼ਨ ਆਿਦ ਨਾਲ ਨਿਜ#ਠਦ7 ਹਨ. ਕਲਾਊਡ ਸ਼.ਨਨ ਸLਚਨਾ ਥੀਮ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹ.. ਉਸ ਦੀ ਿਥਊਰੀ ਨ7 ਜਾਣਕਾਰੀ 8 ਸ+ਚਾਰ Pਣਾਲੀ ਦ7 ਰLਪ ਿਵ#ਚ
ਸ+ਚਾਰ ਸਮਿਝਆ ਅਤ7 ਸ+ਚਾਰ ਇ+ਜਨੀਅਰ 8 ਿਬ#ਟ ਦ7 ਆਮ ਮuਦਰਾ ਬਾਰ7 ਇ#ਕ ਸ+ਚਾਰ ਚ.ਨਲ ਦੀ ਸਮਰ#ਥਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਿਦ#ਤਾ.

ਸ਼.ਨਨ ਨ7 ਇਕ ਐਂਟਰVਪੀ ਦ7 ਪ.ਮਾਨ7 8 Pਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ:

H = – S p i log pi,



ਿਕ ਜਦ, ਿਕਸ7 ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰDਤ ਤ7 ਲਾਗL ਕੀਤਾ ਜAਦਾ ਹ., ਤA ਇਹ ਸਰDਤ 8 ਸ+ਕ7ਤਕ ਬਾਈਨਰੀ ਅ+ਕA ਵਜK Pਸਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲDੜNਦਾ ਚ.ਨਲ ਦੀ
ਸਮਰ#ਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਐਂਟਰDਪੀ ਦ7 ਸ਼.ਨਨ ਦ7 ਮਾਪ 8 ਇ#ਕ ਸ+ਦ7ਸ਼ ਿਵ#ਚ ਮVਜLਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ7 ਇ#ਕ ਮਾਪ ਦ7 ਰLਪ ਿਵ#ਚ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹ..
ਇਹ ਉਸ ਸuਨ7ਹ7 ਦ7 ਿਹ#ਸ7 ਦ7 ਉਲਟ ਹ. ਜD ਸਖਤ ਤVਰ ਤ7 ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ. (ਇਸ ਲਈ ਅਨuਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਯDਗ) ਅ+ਦਰLਨੀ ਢAਿਚਆਂ
ਦuਆਰਾ.

ਸ਼ਨਨ ਦuਆਰਾ Pਭਾਿਸ਼ਤ ਐਂਟਰVਪੀ ਐਨਟਰDਪੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ+ਬ+ਧ ਹ. ਿਜਵ; ਿਕ ਅ+ਕਿੜਆਂ ਦ7 ਥਰਮVਨਾਇਨਾਿਮਕਸ ਿਵਚ ਭVਿਤਕ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ
ਦuਆਰਾ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ.. ਇਹ ਕ+ਮ ਸLਚਨਾ ਿਥਊਰੀ ਿਵਚ ਐਂਟਰDਪੀ ਸ਼ਬਦ 8 ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ P7ਰਣਾ ਸੀ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ7 ਹDਰ
ਲਾਭਦਾਇਕ ਉਪਾਅ ਿਵ#ਚ ਆਪਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹu+ਦੀ ਹ. ਜD ਿਕ ਦD ਇਵYਟ ਸ.UਟA ਦ7 ਆਪਸੀ ਸਬ+ਧA ਦਾ ਮਾਪ ਹ.. ਿਮਊਚuਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦD
PDਗਰਾਮA ਲਈ Pਭਾਿਸ਼ਤ ਹ.:

M (X, Y) = H(X, Y) – H(X) – H(Y)

ਿਜ#ਥ7 H (X, Y) ਸ਼ਾਮਲ ਐਨਟਰਪੀਪੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਹ.:

H(X, Y) = – S p (xi, yi) log p (xi, yi),

ਘਟਨਾ ਅਤ: =ਚਲਨ ਦਰ

ਆਬਾਦੀ ਰ7ਟ (IR) ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਹ. ਿਜਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਿਵਚ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵA ਹu+ਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ 8 ਇਸ ਤਰ]A ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ.:
ਇਸ ਸਮ; ਦ7 ਦVਰਾਨ ਜDਖਮ ਦ7 ਸਾਹਮਣ7 ਆਉਣ ਵਾਲ7 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਿਵਸ਼7ਸ਼ ਿਮਆਦ ਿਵਚ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵA ਦੀ ਿਗਣਤੀ

Pਚਲਤ ਦਰ (ਪੀਆਰ) ਸਮ; ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਸਮ; ਤ7 ਮVਜLਦ ਮਾਮਿਲਆ ਂਦੀ ਸ+ਿਖਆ 8 ਮਾਪਦੀ ਹ. ਇਸ 8 Pਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ.: ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ;
ਤ7 ਮVਜLਦ ਕ7ਸA ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਜD ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮ; ਤ7 ਜDਖਮ ਵਾਲ7 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦuਆਰਾ ਵ+ਡਦੀ ਹ..

ਔਸਤ ਅਵਧੀ (ਡੀ) ਤ7 ਿਵਚਾਰ ਕਰਦ7 ਸਮ; ਇਹ ਦD ਉਪਾਅ ਸਬ+ਧਤ ਹਨ. ਭਾਵ, ਪੀ ਆਰ = IR ਡੀ

ਨDਟ ਕਰD, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਛDਟੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਜA ਘ#ਟ ਰ7ਟ ਕਾਰਨ ਕਾਉਂਟੀ-ਿਵਸ਼7ਸ਼ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵA ਅਸਿਥਰ ਹD ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.
ਮਹAਮਾਰੀ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵ#ਚ ਇ#ਕ ਇਹ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹ. ਿਕ ਆਈ ਆਰ ਘ#ਟ ਉਮਰ ‘ਤ7 ਮDਟਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸ+ਭਾਵਨਾ 8 Pਤੀਿਬ+ਬਤ ਕਰਦਾ ਹ., ਜਦਿਕ
ਪੀ ਆਰ ਘ#ਟ ਉਮਰ’ ਤ7 ਮDਟਾ ਹDਣ ਦੀ ਸ+ਭਾਵਨਾ 8 ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹ..

ਕਲੀਿਨਕਲ ਐਪੀਡ.ਮDਜੀਅਸ ਦ7 ਹDਰ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵ#ਚ ਰਸੀਵਰ ਅੋਪਰ7ਟਰ ਕਰਵ ਦੀ ਵਰਤK ਸ਼ਾਮਲ ਹ., ਅਤ7 ਇ#ਕ ਟ.ਸਟ ਦ7 ਸ+ਵ7ਦਨਸ਼ੀਲਤਾ,
ਿਵਸ਼7ਸ਼ਤਾ, ਅਨuਮਾਨਕ ਮu#ਲ.

ਹ%ਰ ਪੜ4%:

ਕਲ7ਨਬਾਉਮ ਡੀ., ਐਲ. ਕuਪਰ, ਅਤ7 ਕ7. ਮuਲਰ, ਅਪਲਾਈਡ ਿਰਜ.ਸਰ7ਸ਼ਨ ਐਨਾਿਲਜ਼ਸ ਐਂਡ ਆ#ਫ ਮਲਟੀਵ.ਰਏਬਲ ਮ7ਥਡਜ਼, ਵ.ਸਵਰਥ
ਪਬਿਲਿਸ਼+ਗ ਕ+ਪਨੀ, 1988.

ਕਲ7ਨਬਾਉਮ ਡੀ., ਏਟ ਅਲ., ਸਰਵਾਈਵਲ ਐਨਾਿਲਿਜ਼ਸ: ਇ#ਕ ਸਵ.-ਲਰਿਨ+ਗ ਟ.ਕਸਟ, ਸਿP+ਗਰ-ਵਰਲਗ, ਿਨਊ ਯਾਰਕ, 1996.

ਿਮਟਿਟਨਨ ਓ., ਥਰ.ਟੀਕਲ ਐਪੀਡ.ਮੀਲDਜੀ, ਡ7ਲਮਰ ਪਬਲੀਸ਼ਰ, 1986.

ਸਾਫਟਵ:ਅਰ ਚ%ਣ

ਿਨ#ਜੀ ਕ+ਿਪਊਟਰ, ਕ+ਿਪਊਟ.ਸ਼ਨਲ ਸVਫਟਵ7ਅਰ ਅਤ7 ਡਾਟਾ ਦ7 ਿਵਜ਼Lਅਲ ਨuਮਾਇ+ਿਦਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬ#ਧੀ ਨਾਲ Pਬ+ਧਕA 8 ਅ+ਕੜ7 ਿਦਖਾਉਣ ਦ7
ਲਾਭਦਾਇਕ ਤ#ਥA ‘ਤ7 ਿਧਆਨ ਕ;ਦਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ.. ਿਕਉਂਿਕ ਕ+ਿਪਊਟLਲ7ਸ਼ਨ ਦ7 ਬDਝ 8 ਖਤਮ ਕਰ ਿਦ#ਤਾ ਿਗਆ ਹ., ਹuਣ Pਬ+ਧਕ ਮu#ਦ7 ਦੀ
ਜAਚ ਕਰਨ ਅਤ7 ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਦ7 ਤਿਹਤ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਫ਼.ਸਲ7 ਲ.ਣ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦ7 ਯDਗ ਹਨ. ਪਰ, ਤuਹਾ8 ਅ+ਕੜਾ ਸਾਫਟਵ7ਅਰ ਦੀ ਚDਣ
ਕਰਨ ਵ7ਲ7 ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਹDਵ7ਗਾ. ਤuਲਨਾ ਲਈ ਆਈਟਮ ਦੀ ਇਕ ਛDਟੀ ਸLਚੀ ਇਹ ਹ.:

1) ਿਸ#ਖਣ ਿਵ#ਚ ਸVਖਾ,

2) ਯLਜ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਕਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ,



2) ਯLਜ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਕਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ,

3) ਉਪਭDਗਤਾ ਦਾ ਪ#ਧਰ,

4) ਸ਼ਾਮਲ ਟ.ਸਟA ਅਤ7 ਰuਟੀਨ ਦੀ ਿਗਣਤੀ,

5) ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਸVਖ,

6) ਡ7ਟਾ Pਮਾਿਣਕਤਾ (ਅਤ7 ਜ7 ਜ਼ਰLਰੀ ਹDਵ7, ਡ7ਟਾ ਲਾਿਕ+ਗ ਅਤ7 ਸuਰ#ਿਖਆ),

7) ਟ.ਸਟA ਅਤ7 ਰuਟੀਨA ਦੀ ਸ਼u#ਧਤਾ,

8) ਇਨਟ.ਗਰ7ਿਟਡ ਡਾਟਾ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ (ਇ#ਕ ਸZੀਨ ਿਵ#ਚ ਗ`ਾਫ ਅਤ7 Pਗਤੀ ਿਰਪDਰਿਟ+ਗ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ),

9) ਲਾਗਤ

ਕDਈ ਵੀ ਸVਫਟਵ7ਅਰ ਹਰ ਿਕਸ7 ਦੀਆਂ ਜ਼ਰLਰਤA 8 ਪLਰਾ ਨਹN ਕਰਦਾ ਹ. ਲDੜA 8 ਪਿਹਲA ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰD ਅਤ7 ਿਫਰ ਉਪਰDਕਤ ਸ#ਤ ਮਾਪਦ+ਡA ਨਾਲ
ਸ+ਬ+ਧਤ Pਸ਼ਨA 8 ਪu#ਛD.

ਸਪ8ਸ਼ਲ ਡਾਟਾ ਿਵਸ਼ਲ:ਸ਼ਣ

ਭLਗDਿਲਕ ਜA ਵ#ਖਰ7 ਤVਰ ‘ਤ7 ਸ+ਦਰਭੀ ਡ7ਟਾ, ਬਹuਤ ਿਵਵਹਾਰਕ ਸ+ਦਰਭA ਦ7 ਬਹuਤ ਿਵਆਪਕ Pਕਾਰ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ ਹ.. ਉਸ7 ਤਰੀਕ7 ਨਾਲ ਿਜਸ ਸਮ;
ਵ#ਖ-ਵ#ਖ ਪuਆਇ+ਟA ‘ਤ7 ਇ#ਕਤਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਡਾਟਾ ਿਵਸ਼7ਸ਼ ਐਨਾਿਲਟੀਕਲ ਤਕਨੀਕA ਦੀ ਲDੜ ਹD ਸਕਦੀ ਹ., ਸਪ7ਸ ਿਵ#ਚ ਵ#ਖ-ਵ#ਖ ਿਬ+ਦLਆਂ’ ਤ7
ਇਕ#ਤਰ ਕੀਤ7 ਗਏ ਡ7ਟਾ ਦ7 ਮਾਡਿਲ+ਗ ਅਤ7 ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਕਈ ਸ+ਿਖਆਤਮਕ ਤਰੀਿਕਆਂ ਹਨ. ਭLਗDਿਲਕ ਤVਰ ਤ7 ਸ+ਦਰਿਭਤ ਕੀਤ7 ਗਏ
ਡ7ਟਾ ਦਾ ਵਰਤD ਕਰਨਾ ਪਬਿਲਕ ਸ.ਕਟਰ ਅਤ7 ਵਪਾਰਕ ਿਰਕਾਰਿਡ+ਗ ਅਤ7 ਵਰਤK, ਕ+ਿਪਊਟਰ ਹਾਰਡਵ7ਅਰ ਅਤ7 ਿਡਜੀਟਲ ਮ.ਪA ਦ7 ਰLਪ ਿਵਚ
ਿਵਪ#ਖਤ ਸਬ+ਧA 8 ਛ7ੜ-ਛਾਲ ਅਤ7 ਮuਕਾਮੀ ਸਬ+ਧA 8 Pਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦ7 ਸਮਰ#ਥ ਹ., ਅਤ7 ਬਹuਤ ਸਾਰ7 ਖ7ਤਰA ਿਵਚ ਸਥਾਿਨਕ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀ
ਸ+ਭਾਵੀ ਮਹ#ਤਤਾ ਬਾਰ7 ਜਾਣL ਹ.. ਖDਜ, ਸਾਰ7 ਸਥਾਨਕ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਿਵ#ਚ ਇ#ਕ ਵਧ ਿਵਆਜ ਪ.ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਲਾ ਿਦ#ਤਾ ਿਗਆ ਹ.. ਸਪ.ਸ਼ਲ ਡਾਟਾ
ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਇਹਨA ਤਕਨੀਕA ਦ7 ਅਿਧਐਨ ਨਾਲ ਸ+ਬ+ਧਤ ਹ. – ਉਹਨA ਦੀਆਂ ਿਕਸਮA ਦੀਆਂ ਸਮ#ਿਸਆਵA 8 ਹ#ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ]A ਦੀ ਿਸਧAਤਕ ਤਰਕ, ਕਦK ਅਤ7 ਿਕਵ; ਇਹਨA 8 ਅਿਭਆਸ ਿਵਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵ7.

ਕਈ ਕuਦਰਤੀ PਿਕਿਰਆਵA ਿਵ#ਚ ਸਪ7ਸ ਿਵ#ਚ ਪuਆਇ+ਟA ਦਾ ਬ7ਤਰਤੀਬ ਵ+ਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹu+ਦਾ ਹ.. ਜੀਵ-ਿਵਿਗਆਨੀ ਜD ਇਕ ਅ+ਗ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਸ਼7ਸ਼
ਿਕਸਮ ਦ7 ਸ.UਲA ਦ7 ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਦ7 ਹਨ, ਖਗDਲ-ਿਵਿਗਆਨੀ ਜD ਤਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਪਦA ਦੀ ਸਾਿਜ਼ਸ਼ ਕਰਦ7 ਹਨ, ਉਹ ਿਵਿਗਆਨੀ ਜD
ਿਕਸ7 ਖ਼ਾਸ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦ7 ਪVਿਦਆਂ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ 8 ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਦ7 ਹਨ ਅਤ7 ਭL-ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਦuਆਰਾ ਚ#ਟਾਨ ਿਵਚ ਇਕ ਬਹuਤ ਹੀ ਘ#ਟ ਖਿਣਜ
ਦੀ ਵ+ਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਾਰ7 ਵ#ਖਰ7 ਪuਆਇ+ਟ ਪ.ਟਰਨ ਦD ਜA ਿਤ+ਨ ਮਾਪA ਿਵਚ. ਅਿਜਹੀ PਿZਆ 8 ਸਥਾਿਨਕ ਿਬ+ਦL ਕਾਰਜA ਦuਆਰਾ ਿਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ..

ਸਥਾਿਨਕ ਰ7ਖਾਕਾਰ ਮਾਡਲ ਿਚ#ਤਰ ਦੀ Pਾਸ.ਿਸ+ਗ ਿਵ#ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹuਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕA ਲਈ ਬuਿਨਆਦੀ ਹ., ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,
ਸDਨਾ / ਅਨਾਜ ਜਮ]A Pਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜA ਨਕਸ਼7 ਬਣਾਉਣ ਲਈ. ਇਸ ਖ7ਤਰ ਿਵ#ਚ ਬਹuਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਿਥਰੀਆਂ ਸਮ#ਿਸਆਵA ਹਨ ਿਜਵ; ਿਕ ਵ#ਧ
ਤK ਵ#ਧ ਸ+ਭਾਿਵਤ ਅਨuਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲ7 ਅਤ7 ਪLਰਵ ਸLਚਕ, ਅਤ7 ਡਾਇਗਨVਸਿਟਕ ਟLਲ ਦ7 ਿਵਵਹਾਰ. ਸਥਾਿਨਕ ਰ7ਖਾਕਾਰ ਮਾਡਲ ਲਈ ਿZਿਗ+ਗ
ਪLਰਵਕਟਰਸ ਅਤ7 ਇ+ਟਰਪDਲਟ7ਸ਼ਨ ਅਤ7 ਸਮLਿਥ+ਗ ਦ7 ਸਪਲਾਈਨ ਿਵਧੀ ਦ7 ਿਵਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬLਤ  ਸ+ਬ+ਧ ਹਨ. ਸਪਲਾਈਨA / ਿਕ੍ਰਿਗ+ਗ ਦਾ ਦD-
ਅਯਾਮੀ ਰLਪ, ਜਹਾਜ਼ ਦ7 ਿਵਗਾੜ 8 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ., ਜD ਿਕ ਆਕਾਰ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਿਵਚ ਮਹ#ਤਵਪLਰਣ ਮਹ#ਤਵ ਹ..

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਿਰਜਸਟਰੀ ਿਰਪ7ਸ਼ਨ ਦ7 ਆਟD-ਸ+ਬ+ਧ ਡਾਟਾ ਦ7 ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਲਈ, ਕDਈ ਵੀ ਮDਰ7ਨ ਕDਫੀਸ਼ੀਟ ਦਾ ਇਸਤ7ਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ. ਜD
ਸਪ.ਿਸਸਟ.ਟ ਵਰਗ7 ਕuਝ ਅ+ਕA ਵਾਲ7 ਪ.ਕ7ਜA 8 ਉਪਲਬਧ ਹ.. ਇਹ ਅ+ਕੜਾ -1  ਅਤ7 +1 ਦ7 ਿਵ#ਚਕਾਰ ਹu+ਦਾ ਹ., ਹਾਲAਿਕ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤ#ਕ ਸੀਿਮਤ
ਨਹN ਹਨ +1 ਦ7 ਨ7ੜ7 ਦੀਆਂ ਵ.ਲਯLਆਂ ਸਮਾਨ ਮu#ਲ ਕਲ#ਸਟਰ ਵ#ਲ 8 ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ; -1 ਦ7 ਨਜ਼ਦੀਕ ਮu#ਲ ਸLਿਚਤ ਕਰਦ7 ਹਨ ਿਕ ਅਸਮਾਨ
ਮu#ਲ ਕਲ#ਸਟਰ ਵ#ਲ ਹu+ਦ7 ਹਨ; -1 / 1 ਦ7 ਨ7ੜ7 ਦ7 ਮu#ਲA ਤK ਪਤਾ ਲ#ਗਦਾ ਹ. ਿਕ ਮu#ਲ ਬ7ਤਰਤੀਬੀ ਿਖ+ਡਾਉਣ ਵਾਲ7 ਹu+ਦ7 ਹਨ.

ਸੀਮਾ ਰ7ਖਾ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ

ਸੀਮਾ ਰ7ਖਾ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਅਸਲੀ ਸ+ਪਤੀ ਕਾ8ਨ, ਭLਮੀ ਸਰਵ7ਖਣ Pਿਕਿਰਆ, ਅਤ7 ਿhਸ਼ ਿਵਕਾਸ ਦ7 ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸ+ਸਲ7ਸ਼ਣ 8 ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ
ਨਾਲ ਨਿਜ#ਠ ਿਰਹਾ ਹ. ਜD ਿਕ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦ7 ਸਭ ਤK ਵ#ਧ ਸ+ਭਾਿਵਤ ਹਾਲਾਤA ਦ7 ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਫ.ਸਲ7 ਿਵ#ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ..



ਨਾਲ ਨਿਜ#ਠ ਿਰਹਾ ਹ. ਜD ਿਕ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦ7 ਸਭ ਤK ਵ#ਧ ਸ+ਭਾਿਵਤ ਹਾਲਾਤA ਦ7 ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਫ.ਸਲ7 ਿਵ#ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ..

ਇਸ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਦਾ ਮu#ਖ ਕਾਰਜ ਿਮ#ਟੀ ਦ7 ਿਬਜਲਈ ਚਾਲਕਤਾ (ਈਸੀ) ਿਵ#ਚ ਹ. ਜD ਇਸ ਤ#ਥ ਤK ਪ.ਦਾ ਹu+ਦਾ ਹ. ਿਕ ਰ7ਤ ਦੀ ਘ#ਟ ਆਵਾਜਾਈ ਹ.,
ਚLਿਸਆਂ ਿਵ#ਚ ਇ#ਕ ਮ#ਧਰੀ ਸ+ਚਾਲਨ ਹu+ਦਾ ਹ. ਅਤ7 ਿਮ#ਟੀ ਿਵ#ਚ ਉUਚ ਸ+ਚਾਲਨ ਹu+ਦਾ ਹ.. ਿਸ#ਟ7 ਵਜK, ਚਲਣ (ਘ#ਟ ਆਿਵਰਤੀ ‘ਤ7 ਮਾਿਪਆ ਜAਦਾ ਹ.)
ਜ਼Dਰਦਾਰ ਤVਰ’ ਤ7 ਿਮ#ਟੀ ਦ7 ਅਨਾਜ ਦ7 ਆਕਾਰ ਅਤ7 ਟ.ਕਸਟ ਨਾਲ ਸਬ+ਿਧਤ ਹu+ਦਾ ਹ..

ਇਸ ਲਈ ਸੀਮਾ ਰ7ਖਾ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ, ਿਮ#ਟੀ ਦ7 ਿਬਜਲਈ conductivity ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਉਪਜ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇ#ਕ ਤਰੀਕਾ ਹ.. ਇਹ ਿਵਧੀ
ਹਰ ਇ#ਕ ਿਮ#ਟੀ EC ਰ;ਜ ਲਈ ਚDਟੀ ਦ7 ਉਪਜ ਦ7ਣ ਵਾਲ7 ਪuਆਇ+ਟA 8 ਦLਰ ਕਰਦੀ ਹ. ਅਤ7 ਹਰ7ਕ ਿਮ#ਟੀ EC ਰ;ਜ ਦ7 ਅ+ਦਰ ਚDਟੀ ਦ7 Pਦਰਸ਼ਨ
ਵਾਲੀ ਪ.ਦਾਵਾਰ ਦੀ ਨuਮਾਇ+ਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇ#ਕ ਗ.ਰ-ਲੀਨੀਅਰ ਲਾਈਨ ਜA ਸਮਾਨ 8 ਿਫ#ਟ ਕਰਦੀ ਹ.. ਇਹ ਿਵਧੀ EC / ਉਪਜ ਡ7ਟਾ ਦ7 ਕਲਾਉ
ਰਾਹN ਛਾਪਦੀ ਹ. ਅਤ7 ਜਦK ਉਨ]A ਦ7 ਹDਰ ਕਾਰਕ ਹਟਾਏ ਜA ਘਟਾਏ ਜAਦ7 ਹਨ ਤA ਉਨ]A ਦ7 ਸਬ+ਧA ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹ.. ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਉਸ
ਸੀਿਮਤ ਫ.ਕਟਰ, (ਿਜਵ; ਈ ਸੀ), ਅਤ7 ਸੀਮਾ ਤK ਹ7ਠA ਦ7 ਨuਕਤ7 ਦ7 ਵ#ਧ ਤK ਵ#ਧ ਸ+ਭਵ PਤੀਿZਆ 8 ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹ., ਿਜ#ਥ7 ਹDਰ ਕਾਰਕA ਨ7 ਜਵਾਬ
ਵ7ਰੀਏਬਲ 8 ਸੀਿਮਤ ਕੀਤਾ ਹ.. ਇਸਲਈ, ਕDਈ ਿਵਅਕਤੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦ7 ਿਵ#ਚ ਜਵਾਬA ਦੀ ਤuਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਾ ਲਾਈਨ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ
ਇਸਤ7ਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ..

ਹ%ਰ ਪੜ4%:

ਰਸਾਇਣ ਐਨ, ਕ7 ਸu+ਧuਥ, ਅਤ7 ਐਸ. ਡਰuਮ+ਡ, ਕਾਲੀਪਣ ਸDਈਆਂ ਲਈ ਇ#ਕ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਮ7ਜਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਖ7ਤੀਬਾੜੀ ਜਰਨਲ, 12
(4), 607-617, 1999

ਿਜਓਸਟ8ਿਟਸਿਟਕਸ ਮਾਡਿਲ.ਗ

ਿਜਓਸਟ.ਿਟਸਿਟਕਸ ਮਾ#ਡਿਲ+ਗ ਕਲਾਸੀਕਲ ਅ+ਕੜ7-ਅਧਾਿਰਤ ਤਕਨੀਕA 8 ਸਪ7ਸ / ਟਾਈਮ ਇਮ7ਿਜ+ਗ ਨਾਲ ਜDੜਦੀ ਹ.. ਮਾਡਿਲ+ਗ Pਿਕਿਰਆ ਿਵ#ਚ
ਸਪ7ਟੀਓਟਮਪDਰਲਲ ਸ+ਕਲਪA ਅਤ7 ਿਵਧੀਆਂ ਦ7 ਸਮLਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹu+ਦ7 ਹਨ ਜD ਸਟDਚ.ਿਸਕ ਡਾਟਾ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ‘ਤ7 ਅਧਾਰਤ ਹu+ਦ7 ਹਨ. ਅਿਜਹ7 ਮਾਡਿਲ+ਗ
ਪਹu+ਚ ਦਾ ਮ+ਤਵ ਸਪ7ਸ ਅਤ7 ਸਮ; ਿਵਚ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤ7 ਇਮ7ਿਜ+ਗ ਦ7 ਗਿਣਿਤਕ ਮਾਡਲ ਦ7 ਿਵਕਾਸ ਤK ਪਿਹਲA ਿਗਆਨ ਦੀ ਿਥਊਰੀ ਦੀ
ਡL+ਘੀ ਸਮਝ Pਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹ.. ਇ#ਕ Pਭਾਵੀ ਪਹu+ਚ ਇਹ ਹ. ਿਕ ਉਹ ਮ.ਿਪ+ਗ ਸਮ#ਿਸਆ ਬਾਰ7 ਇ#ਕ ਬuਿਨਆਦੀ ਸਮਝ Pਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ. ਿਜਸ ਿਵ#ਚ
ਇ#ਕ ਕuਦਰਤੀ ਵ7ਰੀਏਬਲ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹ., ਨਾ ਿਕ ਵ7ਰੀਏਬਲ, ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਿਸ#ਧਾ ਵਸਤL ਹ.. ਇਸ a7ਣੀ ਿਵਚ ਕਈ ਮਸ਼ਹLਰ ਮਾਡਲA ਿਵਚ
ਸਪ7ਟੀਓਟਮਪDਰਲ ਰਲਵ; ਖ7ਤਰ ਿਜਵ; ਿਕ ਸਪ7ਸ / ਟਾਈਮ ਫ`.ਕਟਲ ਅਤ7 ਵ7ਵYਟ7ਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜD ਆਮ ਤVਰ ਤ7 ਰਲਵ; ਫੀਲਡ ਮਾਡਿਲ+ਗ ਦ7 ਿਵਸ਼7ਸ਼
ਕ7ਸ ਹਨ.

ਹ%ਰ ਪੜ4%:

ZਾਸਕਾਕDਸ ਜੀ., ਮਾਡਰਨ ਸਪਾਈਤDਮਪDਰ7ਲ ਿਜਓਸਟ.ਿਟਸਿਟਕਸ, ਆਕਸਫDਰਡ ਯLਨੀਵਰਿਸਟੀ P.ਸ, 2000

ਬਾਕਸ-ਕਾਕਸ ਪਾਵਰ ਟਰ7ਸਫਰਮ:ਸ਼ਨ

ਕuਝ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵ#ਚ ਡਾਟਾ ਵ+ਡਣਾ ਆਮ ਨਹN ਹ. (ਗVਿਸਯਨ), ਅਤ7 ਅਸN ਵਧ7ਰ7 ਅ+ਿਕdਕ PDਸ.ਿਸ+ਗ ਲਈ ਗਊਸ਼ਨ ਡ7ਟਾ ਵ+ਡ Pਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਵ7ਰੀਏਬਲ ਦ7 ਵਧੀਆ ਪਿਰਵਰਤਨ 8 ਲ#ਭਣਾ ਚਾਹu+ਦ7 ਹA.

ਦLਿਜਆਂ ਿਵਚ ਬਾਕਸ-ਕDਕਸ ਪਾਵਰ ਟਰAਸਫਰਮ7ਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਇਸ ਉਦ7ਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜAਦੀ ਹ..

y = (xp – 1)/p, for p not zero        y = log x,     for p = 0

ਪੀ -3 ਤK +3 ਦ7 ਵ#ਖ-ਵ#ਖ ਮu#ਲA ਦੀ ਕDਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤVਰ ‘ਤ7 ਕਾਫੀ ਹu+ਦਾ ਹ. ਪਰ ਸਭ ਤK ਵਧੀਆ ਪੀ ਦਾ ਅ+ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਮ.ਈ.ਐ.
ਇਸ ਅਤ7 ਹDਰ ਟਰAਸਫਰਮ7ਸ਼ਨ ਿਵਧੀਆਂ ਉUਪਰ ਇ#ਕ ਚ+ਗਾ ਸਰDਤ ਹ.

ਮਦਨਸਕੀ ਏ., ਕ+ਮ ਕਰਨ ਵਾਲ7 ਸਟ.ਿਟਸਿਟਕਸਜ਼, ਸਿਪਿਨ+ਗਰ-ਵਰਲਗ, 1988 ਲਈ Pਿਕਿਰਆ.

Pਤੀਸ਼ਤ ਜ ਅਨuਪਾਤ ਲਈ (ਿਜਵ; ਿਕ ਦDਨD ਅਨuਪਾਤ ਲਈ), ਆਰਕਸਨ ਪਿਰਵਰਤਨ ਵਧੀਆ ਕ+ਮ ਕਰ7ਗਾ. ਅਰਕਿਸਨ (ਪੀ.ਏ.ਡੀ.) ਦਾ ਅਸਲ
ਿਵਚਾਰ ਸਾਰ7 ਸਮLਹA ਦ7 ਬਰਾਬਰ ਦ7 ਰLਪA 8 ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ ਹ.. ਅਰਕਸਿਸਨ ਪਿਰਵਰਤਨ ਅਨ.ਿਤਕਤਾ ਰLਪ ਤK ਿਵਿਭ+ਨਤਾ-ਸਿਥਰਤਾ ਅਤ7
ਸਧਾਰਣ ਰLਪAਤਰਣ ਹDਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹ.. ਇਕD ਸੀਮਾ ਿਥਊਰਮ ਪVਸK ਵ.ਰੀਏਬਲਸ (ਿਜਵ; ਕਾਉਂਟਸ) ਲਈ ਅਤ7 ਵਰਕਸ ਅ+ਡਰਬDਿਲਕ ਟYਜYਟ



ਸਧਾਰਣ ਰLਪAਤਰਣ ਹDਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹ.. ਇਕD ਸੀਮਾ ਿਥਊਰਮ ਪVਸK ਵ.ਰੀਏਬਲਸ (ਿਜਵ; ਕਾਉਂਟਸ) ਲਈ ਅਤ7 ਵਰਕਸ ਅ+ਡਰਬDਿਲਕ ਟYਜYਟ
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਫਸ਼ਰਜ਼ ਜ਼.Uਡ) ਲਈ ਵਰਗ ਰLਟ ਰLਪAਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ.. ਆਰਕਿਸਨ ਟ.ਸਟ ਇ#ਕ ਜੀ ਪ.ਦਾ ਕਰਦਾ ਹ. ਅਤ7 2×2
ਸ+ਜDਗ ਦੀ ਜAਚ ਇ#ਕ ਚੀ-ਵਰਗ ਦੀ ਉਪਜ ਪਰ ਵ#ਡ7 ਸਧਾਰਨ ਆਕਾਰ ਲਈ z2 = chi-sq, ਇ#ਕ ਵਧੀਆ iDਤ ਹ.

ਰਾਓ ਸੀ., ਲੀਨੀਅਰ ਅ+ਕੜਾ ਸ+ਕਲਪ ਅਤ7 ਇਸ ਦ7 ਕਾਰਜA, ਿਵਲ7, 1973.

ਨ.ਗ7ਿਟਵ ਅਤ7 ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮu#ਲ ਵਾਲ7 ਡ.ਟਾ 8 ਸਧਾਰਣ ਿਕਵ; ਕਰਨਾ ਹ., ਅਤ7 ਉਹਨA 8 0.0 ਤK 1.0 ਦੀ ਰ;ਜ ਿਵਚਕਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣਾ
ਹ.? Pਭਾਿਸ਼ਤ XNew = (X- ਿਮ+ਟ) / (ਅਿਧਕਤਮ-ਿਮ+ਟ)

ਬਾਕਸ ਐਂਡ ਕDਕਸ ਪਾਵਰ ਟਰAਸਫਰਮ7ਸ਼ਨ ਅਨ7ਕ ਤਰ]A ਦੀ ਗ.ਰ-ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਬਹuਤ Pਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹ.:

y (ਬਦਲ) = yl

ਿਜ#ਥ7 ਿਕ -3.0 ਤK ਲ. ਕ7 +3.0 ਲਈ ਲ7 ਰ7ਜ਼ (ਅਿਭਆਸ ਿਵ#ਚ). ਿਜਵ; ਿਕ ਇਸ ਿਵ#ਚ ਉਲਟ, ਵਰਗ ਰLਟ, ਲਾਗਿਰਥਮ, ਆਿਦ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ.
ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਜਦK ਮY 0 ਤ#ਕ ਪਹu+ਚਦਾ ਹ., ਤA ਇ#ਕ ਲVਗ ਪਿਰਵਰਤਨ ਹu+ਦਾ ਹ..

ਬਹu ਤuਲਨਾ ਟ8ਸਟ

ਡ+ਕਨ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲ-ਰ;ਜ ਟ.ਸਟ: ਇਹ ਕਈ ਬਹuਤੀਆਂ ਤuਲਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜA ਿਵ#ਚK ਇ#ਕ ਹ. ਇਹ ਿਕਸ7 ਲDੜNਦ7 ਪ#ਧਰ ‘ਤ7 ਸਮu#ਚੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਗਲਤੀ’
ਤ7 ਿਨਯ+ਤਰਣ ਕਰਦ7 ਹDਏ ਸਾਰ7 ਸਾਧਨA ਦੀ ਤuਲਨਾ ਕਰਕ7 ਿਮਆਰੀ ਰ;ਜ ਅ+ਕA ‘ਤ7 ਅਧਾਰਤ ਹ.. ਹਾਲAਿਕ ਇਹ ਹਰ ਜDਿੜਆਂ ਦ7 ਿਵਚਕਾਰ ਅ+ਤਰ ਦ7
ਅ+ਤਰਾਲ ਅਨuਮਾਨA 8 Pਦਾਨ ਨਹN ਕਰਦਾ, ਹਾਲAਿਕ, ਇਹ ਸ+ਕ7ਤ ਕਰਦਾ ਹ. ਿਕ ਦLਜੀਆਂ ਚੀਜ਼A ਤK ਕਾਫ਼ੀ ਵ#ਖਰ7 ਹਨ. ਇ#ਕ ਕ+ਟ`Dਲ ਗਰu#ਪ ਦ7
ਮਤਲਬ ਅਤ7 ਦLਜ7 ਸਾਧਨ ਿਵਚਕਾਰ ਮਹ#ਤਵਪLਰਣ ਅ+ਤਰA ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕDਈ ਡਨਨ7ਟ ਦ7 ਮਲਟੀਪਲ-ਤuਲਨਾ ਵਾਲੀ ਜAਚ ਦਾ
ਇਸਤ7ਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ.

ਬਹuਤੀਆਂ ਤuਲਨਾਤਮਕ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵਚ ਪਿਰਵਾਰਕ-ਿਵਵਹਾਰਕ ਗਲਤੀ ਦਰ ਦ7 ਿਨਯ+ਤਰਣ, ਬ+ਦ ਕਰਨ ਦ7 ਿਸਧAਤ, ਹਾਇਪਰਟ.ਿਸਜ਼ ਦ7
ਹਾਇਰਾਰਕਕ.ਿਮਕ ਫ.ਿਮਲੀਜ਼, ਿਸ+ਗਲ-ਸਟ.ਪ ਅਤ7 ਸਟ.ਪਵਾਰ PਿਕਿਰਆਵA, ਅਤ7 ਪੀ-ਵ.ਲਯL ਐਡਜਸਟਮYਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦ7 ਖ7ਤਰA
ਿਵਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ., ਕਲੀਿਨਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼A, ਮਲਟੀਪਲ ਸਬ-ਗਰu#ਪ ਤuਲਨਾ, ਆਿਦ ਿਵਚ ਬਹu-ਅ+ਤਮ ਿਸਧAਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

Nemenyi ਦ7 ਬਹu ਸ+ਕਲਪ ਟ.ਸਟ ਟuਕ7 ਦ7 ਟ.ਸਟ ਦ7 ਸਮਾਨ ਹ., ਮਤਲਬ ਦ7 ਸਥਾਨ ਿਵ#ਚ ਰYਕ ਦ7 ਅਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤK ਕਰਦ7 ਹDਏ ਅਤ7 [n2k
(nk + 1) / 12] ਇ#ਕ ਸਧਾਰਣ ਗਲਤੀ (ਐਸਈ) ਦ7 ਅ+ਦਾਜ਼7 ਦ7 ਰLਪ ਿਵ#ਚ, ਿਜ#ਥ7 n ਹਰ ਨਮLਨ7 ਦਾ ਆਕਾਰ ਹ. ਅਤ7 k ਨਮLਨ7 (ਅਰਥਾਤ) ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਹ.. ਇਸ7 ਤਰ]A ਟuਕ7 ਟ.ਸਟ ਦ7 ਨਾਲ, ਤuਸN ਕ7 ਦ7 ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਰਆਇਤA ਦੀ ਤuਲਣਾ ਕਰਦ7 ਹD (ਦਰਜ7 ਦੀ ਰਕਮ A – ਦਰਜ7
ਦੀ ਰਕਮ B) / SE. ਇਹ ਡ+ਨ / ਿਮ#ਲਰ ਟ.ਸਟ ਦ7 ਬਰਾਬਰ ਹ. ਜD ਔਸਤ ਦਰਜਾ ਅਤ7 ਿਮਆਰੀ ਗਲਤੀ ਦਾ PਯDਗ ਕਰਦੀ ਹ.

[k(nk+1)/12]Ã‚Â½.

ਮਲਟੀਲ7ਵਲ ਸਟ.ਿਟਸੀਅਲ ਮਾਡਿਲ+ਗ: ਦD ਿਵਆਪਕ ਤVਰ ਤ7 ਵਰਤ7 ਗਏ ਸVਫਟਵ7ਅਰ ਪ.ਕ7ਜ ਐਮ ਐਲਵੀਆਈਨ ਅਤ7 WinBUGS ਹਨ. ਉਹ
ਮਲਟੀਲ7ਵਲ ਮਾਡਿਲ+ਗ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਅਤ7 ਲੜੀਵਾਰ ਡਾਟਾਟਾਟਾ ਦੀ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਕਰਦ7 ਹਨ, ਮਾਰਕDਵ ਚ7ਨ ਮKਟ7 ਕਾਰਲD (ਐUਮ.ਸੀ.ਐUਮ.ਸੀ.) ਿਵਧੀ
ਅਤ7 ਬਾਏਿਸਆਨ ਪਹu+ਚ

ਹ%ਰ ਪੜ4%:

ਲੀਆਓ ਟੀ., ਅ+ਕੜਾ ਸਮLਹ ਦੀ ਤuਲਨਾ, ਿਵਲ7, 2002.

ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾਪਣ ਲਈ ਅਨuਕHਿਲਤ ਮਾਡਿਲ.ਗ

ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਪਾਅ ਡਾਟਾ ਉUਠਦਾ ਹ. ਜਦK ਕਈ ਮVਿਕਆਂ ਤ7 ਹਰ7ਕ PਯDਗਾਤਮਕ ਇਕਾਈ ਤ7 ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦ7 ਹਨ, ਅਤ7 ਸਮA ਿਦਲਚਸਪੀ ਦਾ ਇ#ਕ
ਕਾਰਕ ਹ..

ਅਿਜਹ7 ਤਕਨੀਕA ਦੀ ਜAਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਕਨੀਕA ਦੀ ਵਰਤK ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ.. ਅਿਨਯ+ਿdਤ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਇ#ਕ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵਕਿਸਤ ਿਵਧੀ
ਹ. ਜD ਵ#ਖ ਵ#ਖ ਸਮ; ਤ7 ਪLਰਵ-ਅਨuਮਾਨA ਦ7 ਿਵਚਕਾਰ ਸਬ+ਧA 8 ਨਿਜ#ਠਦਾ ਹ..

ਸਪਿਲਟ-ਅ"ਧ: ਿਵਸ਼ਲ:ਸ਼ਣ



ਸਪਿਲਟ-ਅ"ਧ: ਿਵਸ਼ਲ:ਸ਼ਣ

ਸਪਿਲਟ-ਅ#ਧਾ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਕੀ ਹ.? ਆਪਣ7 ਨਮLਨ7 8 ਅ#ਧ7 ਿਵ#ਚ ਵ+ਡD ਫ.ਕਟਰ ਹਰ7ਕ ਅ#ਧ7 ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹ. ਕੀ ਉਹ ਇਕ ਦLਜ7 ਦ7 ਤVਰ ਤ7
(ਜA ਸਮਾਨ) ਬਾਹਰ ਆਉਂਦ7 ਹਨ? ਿਵਕਲਪਕ ਤVਰ ‘ਤ7 (ਜA ਇਹ ਵੀ), ਆਪਣ7 ਨਮLਨ7 ਦ7 2 ਤK ਵ#ਧ 2 ਬ7ਤਰਤੀਬ ਘ#ਟ ਦ7ਖD ਅਤ7 ਉਹੀ ਕਰD.

ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਇਹ (ਿਜਵ; ਕਾਰਕ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਹੀ) ਇਕ “ਖDਜੀ” ਹ., ਨਾ ਤਰਕ ਤਕਨੀਕ, ਿਜਵ; ਿਕ ਪਿਰਿਕਿਰਆ ਜAਚ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅ+ਤਰਾਲ ਆਿਦ.
ਿਸਰਫ ਲਾਗL ਨਹN ਹu+ਦ7.

ਿਵਕਲਪਕ ਤVਰ ਤ7, ਨਮLਨ7 8 ਲਗਾਤਾਰ ਅ#ਧਾ ਿਵਚ ਵ+ਡD ਅਤ7 ਿਫਰ ਨਮLਲੀ 1 ਤ7 ਖDਜ ਕਾਰਕ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਕਰD. ਨਮLਨਾ 2 ਨਾਲ ਪuਸ਼ਟੀਕ ਕਾਰਕ
ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ]A ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਵਰਤK ਕਰD.

ਿਸਿਫ਼ਕਲ ਐਕਸੀਟ:ਕਸ਼ਨ ਸTਪਿਲ.ਗ

ਸਵੀਿZਤੀ ਦਾ ਨਮLਨਾ ਗuਣਵ#ਤਾ ਿਨਯ+ਤਰਣ Pਿਕਿਰਆ ਹ. ਜD ਉਦK ਵਰਤੀ ਜAਦੀ ਹ. ਜਦK ਬ.ਚ ਦੀ ਸਵੀਿZਤੀ ਤ7 ਫ.ਸਲਾ ਬ.ਚ ਤK ਆਈਆਂ ਚੀਜ਼A ਦ7
ਨਮLਨ7 ਤ7 ਕੀਤ7 ਗਏ ਟ.ਸਟA ਤK ਕੀਤਾ ਜAਦਾ ਹ..

Zਿਮਕ ਸਵੀਿZਤੀ ਦਾ ਨਮLਨਾ ਘ#ਟ ਸਮ; ਿਵਚ ਆਈਆਂ ਪਰੀਿਖਆਵA ਦੀ ਿਗਣਤੀ 8 ਘ#ਟ ਤK ਘ#ਟ ਕਰਦਾ ਹ. ਜਦK ਸ਼uਰLਆਤੀ ਨਤੀਜ7 ਿਦਖਾਉਂਦ7 ਹਨ
ਿਕ ਬ.ਚ ਸਪ#ਸ਼ਟ ਤVਰ ਤ7 ਪLਰਾ ਕਰਦਾ ਹ., ਜA ਪLਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹu+ਦਾ ਹ., ਲDੜNਦ7 ਿਮਆਰ

ਇਸ Pਿਕਿਰਆ 8 ਅਿਤ ਦਰਜ7 ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਲਈ ਥDੜ]7 ਿਨਰੀਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰLਰਤ ਹ., ਔਸਤ ਤVਰ ਤ7, ਸਿਥਰ ਸYਪਲ ਆਕਾਰ ਟ.ਸਟA ਦ7 ਮuਕਾਬਲ7.

ਸਥਾਨਕ =ਭਾਵ

ਕu#ਕ ਦੀ ਦLਰੀ, ਿਰਗਰ.ਸ਼ਨ ਅ+ਦਾਿਜ਼ਆਂ ਤ7 ਇ#ਕ ਨਜ਼ਰ 8 ਹਟਾਉਣ ਦ7 Pਭਾਵ 8 ਮਾਪਦੀ ਹ.. ਇਸ 8 ਇ#ਕ ਜ਼DਰD ਜA ਇ#ਕ ਦ7 ਵਜ਼ਨ ਦ7 ਤVਰ ਤ7 ਇ#ਕ
ਿਨਰੀਖਣ ਦ7 ਤVਰ ਤ7 ਦ7ਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ.: ਸਥਾਿਨਕ PਭਾਵA ਇਸ ਭਾਰ 8 ਛDਟਾ ਹDਣ ਦ7ਣਗੀਆਂ ਪਰ ਗ.ਰ-ਜ਼ੀਰD.

ਕu#ਕ ਨ7 1986 ਿਵ#ਚ ਸਥਾਨਕ PਭਾਵA 8 Pਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਅਤ7 ਇਸ ਦੀ ਵਰਤK ਜA ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਬਾਰ7 ਕuਝ ਸuਝਾਅ ਿਦ#ਤ7; ਇਸ ਤK ਬਾਅਦ
ਵ#ਖ-ਵ#ਖ ਮਾਮLਲੀ ਬਦਲਾਵA 8 ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ.. ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤK ਨਾਲ ਸਬ+ਿਧਤ ਸਮ#ਿਸਆਵA ਦੀ ਸ਼uਰLਆਤ ਤK ਲ. ਕ7 ਹuਣ ਤ#ਕ
ਬਹuਤ ਸਾਰ7 ਕਾਮ7 ਨ7 ਦ#ਿਸਆ ਹ..

ਿਭ.ਨਤਾ ਿਵਸ਼ਲ:ਸ਼ਣ

ਵ7ਰੀਏਬਲ ਅਕਸਰ ਵ#ਖ ਵ#ਖ ਸਥਾਨA ਤ7 ਮਾਪ7 ਜAਦ7 ਹਨ. ਿਵਿਭ+ਨ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਦuਆਰਾ ਇਨ]A ਸਥਾਿਨਕ ਵ7ਰੀਬਲA ਦ7 ਪ.ਟਰਨ 8 ਿਵਸਿdਤ ਰLਪ
ਿਦ#ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ..

ਇ#ਕ variogram ਮਾਪ ਦ7 ਜDੜ7 ਅਤ7 ਇਕ ਦLਜ7 ਤ#ਕ ਅਨuਸਾਰੀ ਅ+ਕ ਦੀ ਦLਰੀ ਿਵ#ਚ ਅ+ਤਰ ਦ7 ਫਰਕ ਦ7 ਿਵਚਕਾਰ ਸਬ+ਧ 8 ਸਾਰ ਿਦ+ਦਾ ਹ..

B8ਿਡਟ ਸਕ%ਿਰ.ਗ: ਉਪਭ%ਗਤਾ B8ਿਡਟ ਅਸ8ਸਮTਟ

Z.ਿਡਟ ਸਕDਿਰ+ਗ ਹuਣ ਿਰਟ7ਲ ਕਰ.ਿਡਟ ਉਦਯDਗ ਿਵ#ਚ ਿਵਆਪਕ ਵਰਤK ਿਵ#ਚ ਹ.. ਆਪਣ7 ਸਧਾਰਨ ਰLਪ ਿਵ#ਚ, ਇ#ਕ ਕਰ.ਿਡਟ ਸਕDਰਕਾਰਡ ਇ#ਕ
ਮਾਡਲ ਹu+ਦਾ ਹ. ਜD ਆਮ ਤVਰ ‘ਤ7 ਅ+ਕੜਾ ਹu+ਦਾ ਹ., ਪਰ ਵਰਤK ਿਵ#ਚ ਇਹ ਇ#ਕ ਕ+ਿਪਊਟਰ ਅਤ7 ਜA ਮਨu#ਖੀ Pਿਕਿਰਆ ਿਵ#ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹu+ਦਾ ਹ..

ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰDਬਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਿਵ#ਤੀ ਐਕਸਪDਜ਼ਰ ਦ7 ਸਹੀ ਮuਲAਕਣ ਜ਼ਰLਰੀ ਹਨ ਕਾਰDਬਾਰੀ ਫ.ਸਲ7 ਲ.ਣ ਿਵਚ ਚ+ਗ7 ਕਰ.ਿਡਟ ਮuਲAਕਣ ਲਈ
ਸਹੀ, ਅਤ7 ਵਰਤK ਯDਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰLਰੀ ਹ. ਖਪਤਕਾਰ Z.ਿਡਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਹuਤ ਵ#ਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲ7 ਰਾਜ ਿਵ#ਚ ਹ., ਜD ਿਕ ਕ+ਿਪਊਟਰ
ਤਕਨਾਲDਜੀ ਿਵ#ਚ ਵਾਧ7, ਿਜਆਦਾ ਗਾਹਕA ਦੀ ਮ+ਗ, ਨਵ; ਉਤਪਾਦA ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤ7 ਵਧ7 ਹDਏ ਮuਕਾਬਲ7 ਬYਕA ਅਤ7 ਹDਰ ਿਵ#ਤੀ ਸ+ਸਥਾਵA ਵ#ਧ
ਤK ਵ#ਧ ਆਧuਿਨਕ ਗਿਣਤ ਅਤ7 ਅ+ਕਿੜਆਂ ਦ7 ਸਾਧਨA ਤ7 ਿਨਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਸਾਧਨ ਵ#ਖ-ਵ#ਖ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵ#ਚ ਵਰਤ7
ਜAਦ7 ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵ#ਚ ਮLਲ ਜDਖਮ ਦੀ ਭਿਵ#ਖਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ., ਸ+ਭਾਵਤ ਮuਨਾਫ਼7 ਦਾ ਅਨuਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਧDਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਮਾਰਕੀਟ
ਵ+ਡ ਅਤ7 ਪDਰਟਫDਲੀਓ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇ#ਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦ7 ਤVਰ ਤ7 Z.ਿਡਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਾਰਿਕਟ, ਿਰਟ7ਲ ਬYਿਕ+ਗ ਉਦਯDਗ ਅਤ7 ਉਪਭDਗਤਾ
ਲDਨ ਬਦਲ ਗਈ ਹ..

ਦDਵ; ਸ+ਦ, ਿਵਵਹਾਰਕ ਸਕDਿਰ+ਗ, ਅਤ7 ਖਪਤਕਾਰ Z.ਿਡਟ ਡ7ਟਾ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼7ਸ਼ਤਾਵA ਆਮ ਤVਰ ਤ7 ਇ#ਕ ਚ+ਗ7 ਫ.ਸਲ7 ਲਈ ਆਧਾਰ ਹਨ ਅ+ਕੜਾ ਸਾਧਨA
ਿਵ#ਚ ਰ7ਿਖਕ ਅਤ7 ਿਰਜਸਟਰੀ ਿਰਗਰ.ਸ਼ਨ, ਮ.ਥ7ਮ.ਿਟਕਲ PDਗਰਾਿਮ+ਗ, ਟ`ੀਜ਼, ਸਭ ਤK ਨ7ੜਲ7 ਨ7ੜਲਾ ਿਵਧੀਆਂ, ਸਟDਚ.ਿਟਕ PDਸ.Uਸ ਮਾਡਲ, ਸਟ7ਿਟਕਲ



ਿਵ#ਚ ਰ7ਿਖਕ ਅਤ7 ਿਰਜਸਟਰੀ ਿਰਗਰ.ਸ਼ਨ, ਮ.ਥ7ਮ.ਿਟਕਲ PDਗਰਾਿਮ+ਗ, ਟ`ੀਜ਼, ਸਭ ਤK ਨ7ੜਲ7 ਨ7ੜਲਾ ਿਵਧੀਆਂ, ਸਟDਚ.ਿਟਕ PDਸ.Uਸ ਮਾਡਲ, ਸਟ7ਿਟਕਲ
ਮਾਰਿਕਟ ਸ਼7ਗਨ7ਸ਼ਨ, ਅਤ7 ਿਨਊਰਲ ਨ.ਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਹ ਤਕਨੀਕA ਗਾਹਕA ਦਾ ਅ+ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤ7 ਅਨuਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ
ਵਰਤੀਆਂ ਜAਦੀਆਂ ਹਨ.

ਹ%ਰ ਪੜ4%:

ਲ7ਵੀਸ ਈ., Z.ਿਡਟ ਸਕDਿਰ+ਗ, ਫ7ਅਰ, ਆਈਜ਼ਕ ਐਂਡ ਕ+ਪਨੀ, 1994 ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ. Z.ਿਡਟ ਸਕDਿਰ+ਗ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦ7 ਮu#ਿਦਆਂ ਦੀ ਇ#ਕ ਆਮ
ਜਾਣਕਾਰੀ Pਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ..

ਿਵਆਜ ਦਰ7 ਦ: ਕ.ਪ%ਨTਟਸ

ਅਖ਼ਬਾਰA ਿਵਚ ਅਤ7 ਬYਕA ਿਵਚ ਿਦ#ਤ7 ਗਏ ਿਵਆਜ ਦਰA ਿਵਚ ਬਹuਤ ਸਾਰ7 ਿਹ#ਸ7 ਸ਼ਾਮਲ ਹu+ਦ7 ਹਨ. ਸਭ ਤK ਮਹ#ਤਵਪLਰਨ ਿਤ+ਨ ਹਨ:

ਸ਼u"ਧ ਦਰ: ਇਹ ਪ.ਸ7 ਦੀ ਸਮ; ਦਾ ਮu#ਲ ਹ.. ਅਗਲ7 ਸਾਲ 100 ਯLਿਨਟA ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਸਾਲ 100 ਯLਿਨਟA ਦੀ ਨਹN ਹ..

ਕੀਮਤ-=ੀਮੀਅਮ ਫ8ਕਟਰ: ਜ7 ਭਾਅ ਹਰ ਸਾਲ 5% ਵ#ਧ ਜAਦ7 ਹਨ, ਤA ਿਵਆਜ ਦਰA ਘ#ਟD ਘ#ਟ 5% ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ,
ਕਾਰਟਰ ਐਡਮਿਨਸਟ`7ਸ਼ਨ ਦ7 ਤਿਹਤ, ਕੀਮਤA ਦD ਸਾਲ ਤਕ ਲਗਭਗ 15% ਵਧੀਆਂ, ਿਵਆਜ 25% ਸੀ. ਘਰ7ਲL ਯu#ਧ ਦVਰਾਨ ਇ#ਕD ਗ#ਲ ਇ#ਕ
deflationary ਅ+ਤਰਾਲ ਿਵ#ਚ, ਭਾਅ ਿਡ#ਗ ਸਕਦਾ ਹ., ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹD ਸਕਦਾ ਹ..

ਜ%ਖਮ ਦਾ ਕਾਰਕ: ਿP+ਸੀਪਲ 8 ਗuਆਉਣ ਦੀ ਸ+ਭਾਵਨਾ ਦ7 ਕਾਰਨ ਜ+ਕ ਬAਡ ਿਕਸ7 ਖ਼ਜ਼ਾਨ7 ਦ7 ਨDਟ ਨਾਲK ਇ#ਕ ਵ#ਡ7 ਰ7ਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹ.. ਇ#ਕ ਗਰੀਬ ਿਵ#ਤੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵ#ਚ ਬYਕA 8 ਉਸ7 ਕਾਰਨ ਕਰਕ7 ਜਮ]AਕਰਤਾਵA 8 ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉUਚ7 ਰ7ਟ ਅਦਾ ਕਰਨ7 ਪ.ਣਗ7. ਸਰਕਾਰ
ਦuਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤ7 ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਕuਝ ਦ7ਸ਼A ਿਵਚ ਉUਚੀਆਂ ਕੀਮਤA ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ

ਹDਰ ਕਾਰਕ ਆਮ ਤVਰ ‘ਤ7 ਨਾਬਾਲਗ ਹu+ਦ7 ਹਨ. ਬ7ਸ਼ਕ, ਗਾਹਕ ਿਸਰਫ਼ ਇਹਨA ਸ਼ਰਤA ਦਾ ਜDੜ ਵ7ਖਦਾ ਹ.. ਇਹ ਸ+ਖ7ਪ ਵ#ਖ-ਵ#ਖ ਦਰA ‘ਤ7 ਆਪਣ7
ਆਪ ਿਵ#ਚ ਅਲDਪ ਹD ਜAਦ7 ਹਨ. ਇਹ ਵ#ਖ ਵ#ਖ ਸਮ; ਜA ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਿਵਆਜ ਦਰA ਦੀ ਤuਲਨਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ.. ਮu#ਖ ਸਵਾਲ
ਹਨ: ਸLਚਕAਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਭਾਗ ਿਕਵ; ਇਕ#ਠ7 ਹDਏ ਹਨ? ਇ#ਕ ਸਾਧਾਰਣ ਰਕਮ? ਇ#ਕ ਮ#ਧਮਾਨ ਰਕਮ? ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵਚ
ਸLਚਕAਕ ਮਹ#ਤਵਪLਰਨਤਾ ਦ7 ਕu#ਝ ਮਾਪਦ+ਡ ਦ7 ਆਧਾਰ ਤ7 ਅਨuਪਾਤਕ ਤVਰ ਤ7 ਅਤ7 ਅਨuਮਤੀ ਦDਵA ਦਾ ਰLਪ ਹu+ਦਾ ਹ.. ਇਹੀ ਹDਰ ਸLਚਕAਕ ਅ+ਕਿੜਆਂ
ਤ7 ਲਾਗL ਹu+ਦਾ ਹ..

ਅਧHਰਾ ਸਟਾਕ

ਅਧLਰਾ ਰਿਹਤ ਕu+ਡਲ ਵਰਗ (PLS) ਿਰਗਰ.ਸ਼ਨ ਇ#ਕ ਮਲਟੀਵ.ਰਏਟ ਡਾਟਾ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਤਕਨੀਕ ਹ. ਜD ਕਈ PਭਾਵA (ਐਕਸ) ਵ7ਰੀਏਬਲA 8 ਕਈ
ਜਵਾਬ (ਵਾਈ) ਵ7ਰੀਬਲ ਨਾਲ ਸਬ+ਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ..

ਇਸ ਿਵਧੀ ਦਾ ਉਦ7ਸ਼ ਅ+ਡਰਲਾਈjਗ ਕਾਰਕ, ਜA ਐਕਸ ਦ7 ਵ7ਰੀਏਬਲਸ ਦ7 ਰ7ਿਖਕ ਸ+ਜDਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹ., ਜD Y ਤ7 ਿਨਰਭਰ ਗuਣA ਦਾ ਸਭ ਤK
ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਹ..

ਿਵਕਾਸ ਕਵਰ ਮਾਡਿਲ.ਗ

ਿਵਕਾਸ ਬਾਇਓਲDਜੀਕਲ Pਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬuਿਨਆਦੀ ਸ+ਪਤੀ ਹ., ਜD ਆਬਾਦੀ ਦ7 ਪ#ਧਰ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਨਵਰA ਅਤ7 ਪVਿਦਆਂ, ਅਤ7 ਜੀਵA ਦ7
ਅ+ਦਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹ.. ਿਜ਼ਆਦਾ ਖDਜ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਿਵਕਾਸ PਿZਆ 8 ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ P7ਿਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ., ਅਤ7 ਇਹ ਕਰਨ ਦ7 ਕਈ ਤਰੀਕ7
ਹਨ: ਮਕ.ਿਨਕ ਮਾਡਲA, ਟਾਈਮ ਸੀਰੀਜ਼, ਸਟDਿਚਐਟਲ ਇ+ਟਰਫ`7ਸਮYਟ ਆਕਸ਼ਨ ਆਿਦ.

ਕਈ ਵਾਰ ਅਸN ਕuਝ ਪ.ਰਾਮੀਟਰA ਦ7 ਰLਪ ਿਵਚ ਵਾਧ7 ਦੀ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹu+ਦ7 ਹA, ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸ7 ਿਵਅਕਤੀ ਜA ਗਰu#ਪ ਦੀ ਤuਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ.
ਕuਦਰਤ ਿਵ#ਚ ਬਹuਤ ਸਾਰ7 ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜ ਇ#ਕ “S” ਆਕਾਰ ਦ7 ਪ.ਟਰਨ 8 ਦਰਸਾਉਂਦ7 ਹਨ, ਸ਼uਰLਆਤ ਿਵ#ਚ ਹVਲੀ ਵਾਧਾ ਇ#ਕ ਸੀਮਾ ਤ#ਕ
ਪਹu+ਚਣ ਤK ਪਿਹਲA ਹVਲੀ ਹVਲੀ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹ..

ਇਹ ਪ.ਟਰਨ 8 ਕਈ ਗਿਣਤਕ ਕ+ਮ ਿਜਵ; ਿਕ ਆਮ ਤVਰ ਤ7 ਤਰਤੀਬ ਅਤ7 ਗDਪਾਰਟਜ਼ ਕਰਵ ਦੀ ਵਰਤK ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ..

ਸ.ਿVਪਤ ਮਾਡਲ ਅਤ: ਸ.ਿVਪਤ ਲਾਗ ਦੀ ਸ.ਭਾਵਨਾ

ਇ#ਕ ਸ+ਿdਪਤ ਮਾਡਲ ਆਮ ਤVਰ ਤ7 ਉਹ ਹu+ਦਾ ਹ. ਿਜਸਦਾ ਕDਈ ਬਾਕੀ ਰਿਹ+ਦਾ ਡੀ.ਐUਫ਼ ਨਹN ਹu+ਦਾ. ਇ#ਕ “ਸ+ਿdਪਤ” ਲਾਗ ਸ+ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹ.? ਇਸ



ਇ#ਕ ਸ+ਿdਪਤ ਮਾਡਲ ਆਮ ਤVਰ ਤ7 ਉਹ ਹu+ਦਾ ਹ. ਿਜਸਦਾ ਕDਈ ਬਾਕੀ ਰਿਹ+ਦਾ ਡੀ.ਐUਫ਼ ਨਹN ਹu+ਦਾ. ਇ#ਕ “ਸ+ਿdਪਤ” ਲਾਗ ਸ+ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹ.? ਇਸ
ਲਈ “ਸ+ਿdਪਤ LL” ਇ#ਕ ਸ+ਿdਪਤ ਮਾਡਲ ਲਈ ਐਲ ਐਲ ਹ.. ਇਹ ਅਕਸਰ ਵਰਿਤਆ ਜAਦਾ ਹ. ਜਦK ਲVਗ ਦੀ ਸ+ਭਾਵਨਾ ਿਵਚਕਾਰ ਿਸਰਫ਼ ਇ#ਕ
ਇ+ਟਰ.ਸਸਰਟ ਨਾਲ ਤuਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜAਦੀ ਹ. ਅਤ7 ਇ#ਕ ਖਾਸ ਮਾਡਲ ਸਪ.ਸੀਿਫਕ7ਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਗ ਸ+ਭਾਵਨਾ ਹu+ਦੀ ਹ..

ਪ8ਟਰਨ ਮਾਨਤਾ ਅਤ: ਵਰਗੀਕਰਣ

ਪ.ਟਰਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤ7 ਵਰਗੀਕਰਨ, ਜੀਵ+ਤ Pਣਾਲੀ 8 ਸਮਝਣ ਲਈ ਬuਿਨਆਦੀ ਸ+ਕਲਪ ਹਨ ਅਤ7 ਨਕਲੀ ਬu#ਧੀਮਾਨ ਿਸਸਟਮA 8 ਮਿਹਸLਸ
ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰLਰੀ ਹਨ. ਐਪਲੀਕ7ਸ਼ਨA ਿਵ#ਚ 3 ਡੀ ਮਾਡਿਲ+ਗ, ਮDਸ਼ਨ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ, ਫੀਚਰ ਐਕਸਟਰ.ਕਸ਼ਨ, ਿਡਵਾਈਸ ਪDਜੀਸ਼ਿਨ+ਗ ਅਤ7
ਕ.ਲੀਬ̀7ਸ਼ਨ, ਫੀਚਰ ਪਛਾਣ, ਉਦਯDਿਗਕ ਅਤ7 ਮ.ਡੀਕਲ ਐਪਲੀਕ7ਸ਼ਨA ਲਈ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਮ#ਿਸਆਵA ਦ7 ਹ#ਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਬਾਇਓਸਟ:ਿਟਸਿਟਕਸ ਕੀ ਹ8?

ਬਾਇਓਸਟ7ਿਟਸਿਟਸ ਸਟ.ਿਟਸਿਟਕਸ ਦੀ ਉਪ-ਿਨਯਮ ਹ. ਜD ਿਕ ਮ.ਡੀਸਨ ਦ7 ਖ7ਤਰA, ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਿਗਆਨ, ਜਨ ਿਸਹਤ, ਅਤ7 ਸਬ+ਿਧਤ ਖ7ਤਰA
ਲਈ ਅ+ਕੜਾ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤ7 ਕ;ਿhਤ ਹ.. P.ਕਿਟਸ਼ਨਰ ਬਹuਤ ਿਸਧAਤਕ PਭਾਵA ਤK ਲਾਗL ਕੀਤ7 ਗਏ ਰ;ਜ਼ 8 ਦਰਸਾਉਂਦ7 ਹਨ ਜੀਓਥ.ਸਿਟਸਿਟਸਟ ਲਈ
ਜD ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਆਮ ਅ+ਕੜਾਵਾਦੀ ਦuਆਰਾ ਲDੜNਦੀ ਸੀਮਾ 8 ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹ., ਵਧ7ਰ7 ਿਵਸ਼ਾ-ਿਵਸ਼7ਸ਼ ਸਰਵ7ਖਣA ਲਈ, ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜD
ਜੀਿਵਸਟ.ਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤ7 ਹDਰ ਿਵਿਗਆਨੀ ਅਤ7 ਖDਜਕਰਤਾਵA ਿਵਚਕਾਰ ਸ+ਚਾਰ 8 ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ..

ਮਨu#ਖੀ ਜੀਨDਮ ਿਵਚ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰ#ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ P7ਰਣਾ ਿਵ#ਚ ਇ#ਕ ਵ#ਡਾ ਕਦਮ ਹ. ਿਕ ਿਕਵ; ਮਨu#ਖੀ ਸਰੀਰ ਇ#ਕ ਅਣL ਪ#ਧਰ ਤ7 ਕ+ਮ ਕਰਦੀ ਹ..
ਬਾਇਓਮ.ਡਿਲਕ ਅ+ਕੜ7 ਬਾਇਓਮ.ਡੀਕਲ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਮਹ#ਤਵਪLਰਣ ਚuਣVਤੀਆਂ 8 ਪLਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕ+ਿਪਊਟ.ਸ਼ਨਲ ਅ+ਕੜਾ ਸਾਧਨ ਦੀ ਲDੜ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਕਰਦ7 ਹਨ. ਸਰਗਰਮ ਖ7ਤਰ ਹਨ:

ਮਾਈਕਰD-ਐਰ7 ਵਰਗ7 ਬਹuਤ ਵ#ਡ7 ਪ.ਮਾਨ7 ਦ7 ਡ7ਟਾ ਕਲ#ਸਟਿਰ+ਗ
ਕਲ.ਸਟਿਰ+ਗ ਐਲਗDਿਰਥਮ ਜD ਜੀਵ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਅਰਥA ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹ..
ਨ.ਟਵਰਕ ਮਾ#ਡਲ ਅਤ7 ਜ.ਿਵਕ ਮਾਰਗA ਦ7 ਸਮਰLਪ
ਡ7ਟਾ ਤK ਪਾਥਵ7ਅ ਅ+ਦਾਜ਼7
ਿਵਸਿdਤ ਡ.ਟਾਬ7ਸA ਤK ਮਲਟੀ-ਫਾਰਮ7ਟ ਅਤ7 ਮਲਟੀ-ਟਾਈਪ ਡ7ਟਾ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ.
ਜੀਵ ਿਵਿਗਆਿਨਕ Pਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ7 ਿਗਆਨ ਿਵਜ਼uਅਲ ਤਕਨੀਕ.

ਅ"ਗ: ਦੀ ਪੜ4ਾਈ:

ਕਲੀਓਫਾਸ ਟੀ., ਏ. ਜ਼#ਿਵ+ਡਰਮਨ, ਅਤ7 ਟੀ. ਕਲDਫ਼ਾਸ, ਅ+ਕੜਾ ਿਵਿਗਆਨ ਕਲੀਿਨਕਲ ਟ`ਾਇਲਸ, ਕਲLਵਰ ਅਕਾਦਿਮਕ Pਕਾਸ਼ਕ, 2002

ਝAਗ ਡਬਲਯL., ਅਤ7 ਆਈ. ਸ਼ਮLਲੀਚ, ਜੀਨDਿਮਕਸ ਲਈ ਗਣਨਾਤਮਕ ਅਤ7 ਅ+ਕਿੜਆਂ ਦੀ ਪਹu+ਚ, ਕਲLਵਰ ਅਕਾਦਿਮਕ Pਕਾਸ਼ਕ, 2002

ਿਵਹਾਿਰਕ ਅ.ਕੜ:

ਅ+ਕਿੜਆਂ ਦ7 ਬਾਰ7 ਿਵ#ਚ ਕਈ ਤਰ]A ਦ7 ਸਵਾਲA ਦ7 ਜਵਾਬ ਦ7ਣ ਲਈ ਸਟ.ਿਟਸਿਟਕਲ ਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਉਦ7ਸ਼ ਹ. ਇ#ਕ ਸਧਾਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਉਦK ਵਾਪਰਦੀ
ਹ. ਜਦK ਸ਼ਰਤ C ਲਈ ਕਾਫੀ ਭਰDਸ7ਯDਗ ਜAਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ., ਨ7 ਇ#ਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਿਦ#ਤਾ ਹ.. ਿਤ+ਨ ਅਿਹਮ ਤਰ]A ਦ7 Pਸ਼ਨ ਹਨ:

1. ਕੀ ਇਹ ਅਗਾਊਂ ਮ.8 ਇਸ ਗ#ਲ ਤ7 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹ. ਿਕ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਮVਜLਦ ਹ.?
2. ਕੀ ਇਹ ਿਨਰੀਖਣ ਮ7ਰ7 ਅਦਾਕਾਰੀ 8 ਜਾਇਜ਼ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹ. ਿਜਵ; ਿਕ ਸ਼ਰਤ C ਮVਜLਦ ਸੀ?
3. ਕੀ ਇਹ ਪLਰਵਤਾ ਸਬLਤ ਹ. ਿਕ ਸ਼ਰਤ C ਮVਜLਦ ਹ.?

ਇਨ]A ਿਤ+ਨA Pਸ਼ਨA ਿਵ#ਚ ਸਾ8 ਉਹਨA ਵ7ਰੀਏਬਲA ਅਤ7 ਿਸਧAਤA ਦ7 ਿਵ#ਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ. ਜD ਉਹਨA ਦ7 ਜਵਾਬA 8 ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦ7
ਹਨ. ਤੀਜੀ ਿਕਸਮ ਦ7 ਸਵਾਲ, ਅ+ਕਿੜਆਂ ਦ7 ਅ+ਕਿੜਆਂ ਦੀ “ਸਪ#ਸ਼ਟ ਿਵਆਿਖਆ” ਸ+ਬ+ਧੀ, ਬਹuਤ ਸਾਰ7 ਖ7ਤਰA ਿਵ#ਚ ਬਹuਤ ਸਾਰ7 ਉਪਯDਗਕਰਤਾਵA
ਦ7 ਕ;ਦਰੀ ਹਨ.

ਇਹ ਪਿਹਲA ਹੀ ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹ. ਿਕ Pਸ਼ਨ Pਸ਼ਨ ਦਾ ਉUਤਰ ਦ7ਣ ਲਈ ਮVਜLਦਾ ਸ+ਿਵਧਾਨਕ ਢ+ਗ ਗ+ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨuਕਸ ਹਨ, ਜD ਿਕ ਤਰਕ
ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਲਾਗL ਕਰਨ ਦuਆਰਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ.. ਇਹ ਕਾ8ਨ ਸ+ਕ7ਤ ਕਰਦਾ ਹ. ਿਕ Pਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅ+ਕੜਾ ਪਿਰਵਰਤਨ 8 ਿਕਵ;



ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਲਾਗL ਕਰਨ ਦuਆਰਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ.. ਇਹ ਕਾ8ਨ ਸ+ਕ7ਤ ਕਰਦਾ ਹ. ਿਕ Pਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅ+ਕੜਾ ਪਿਰਵਰਤਨ 8 ਿਕਵ;
ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ. ਤA ਜD ਉਦ7ਸ਼A ਲਈ ਸਹੀ ਢ+ਗ ਪ.ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕਸ7 ਖਾਸ ਤਜuਰਬ7 ਦ7 ਉਪਯuਕਤ ਅ+ਕA ਦ7 ਮਾਤਰਾਤਮਕ Pਿਤਿਨਧਤਾ ਦ7
ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ+ਭਾਵੀਤਾਵA ਦਾ ਮਾਪ ਅਤ7 ਿਨਯ+dਣ ਜD ਿਕ ਇ#ਕ ਅਿਧਐਨ ਕਮਜ਼Dਰ ਜA ਗu+ਮਰਾਹਕu+ਨ ਪ.ਦਾ ਕਰ7ਗਾ ਸਬLਤ

ਅ"ਗ: ਦੀ ਪੜ4ਾਈ:

ਰDਇਲ ਆਰ., ਸਟ.ਿਟਸਿਟਕਲ ਐਿਵਡYਸ: ਏ ਿਵਿਜ਼ਅਲਹu#ਡ ਪ.ਰਾਿਡਮ, ਚ.ਪਮ.ਨ ਐਂਡ ਹਾਲ, 1997.

ਅ.ਕੜਾ ਫ%ਰTਿਸਕ ਐਪਲੀਕ:ਸ਼ਨ

ਜ7ਕਰ ਭLਿਮਕਾ ਬਾਰ7 ਸਬLਤ ਅਤ7 ਦਲੀਲA ਦ7 ਿਨਰਮਾਣ ਅਤ7 ਟ.ਸਟ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅ+ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵ7 ਤA ਪuਿਲਸ ਅਤ7 ਵਕੀਲ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਚ
ਇਹ ਸਭ ਤK ਵਧੀਆ ਢ+ਗ ਨਾਲ ਵ7ਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ., ਿਜ#ਥ7 ਕu#ਝ ਘ#ਟ ਹD ਿਗਆ ਹ., ਜ7 ਸਪ#ਸ਼ਟ ਤਰਕ ਦ7 ਢAਚਾਗਤ ਅਤ7 ਲVਿਕਕ ਤ#ਤ ‘ਤ7 ਕDਈ
ਰਸਮੀ ਪੜ]ਾਈ ਹDਵ7. ਹਾਲAਿਕ, ਸਬLਤ ਅਤ7 ਸDਚ ਿਵਚਾਰਣ ਦ7 ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਭA ਬਾਰ7 ਜਾਗਰLਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦ7 ਤਰੀਕ7 8 ਥDੜਾ ਿਚ+ਨ] ਨਾਲ
ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ. ਿਜਵ; ਿਕ ਇ#ਕ ਢ+ਗ ਨਾਲ ਿਲਆ ਸਕਦਾ ਹ.. ਇਸ ਤK ਇਲਾਵਾ, ਿਜਸ ਢ+ਗ ਨਾਲ ਲ#ਿਭਆ ਿਗਆ ਹ., ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹ. ਅਤ7 ਇ#ਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਚ7ਨ ਜA ਦਲੀਲ ਦ7 ਿਹ#ਸ7 ਵਜK ਪ7ਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ., ਇਸਦਾ ਬਹuਤ ਘ#ਟ ਸ+ਬ+ਧ ਹ..

ਇਕ ਸ+ਗਿਠਤ ਢ+ਗ ਨਾਲ ਿਲਆਏ ਜਾਣ ਵਾਲ7 ਲਾਭA 8 ਪਛਾਣਨ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਣ ਦਾ ਇਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹ. ਿਕ ਅਸN ਇਕ ਅਨuਸ਼ਾਸਨ ਵਜK
ਵਾਧ7 ਦ7 ਮਾਮਲ7 ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਿਵਚ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸਫਲ ਹA. ਸਾਿਹਤ ਦ7 ਿਕਸ7 ਵੀ ਸਰਸਰੀ ਝਲਕ ਤK ਪਤਾ ਲ#ਗਦਾ ਹ. ਿਕ ਕ+ਮ 8 ਇਕD ਿਜਹ7 ਕ7ਸA ਬਾਰ7
ਸDਚਣ ਤ7 ਕ;ਦਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ., ਜD ਿਕ ਸਾਧਾਰਣ ਢ+ਗ ਨਾਲ ਿਨਰਪ#ਖ ਤਰਕ 8 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹ.. ਿਵਧੀ ਅਨuਸਾਰ ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਪਹu+ਚ ਦ7
ਿਨਯਮA ਅਤ7 ਿਸਧAਤA ਦੀ ਬਜਾਏ Pਵਾਨਗੀ ਦ7 ਰਸਮੀ ਿਨਯਮA ਤ7 ਿਜਆਦਾ ਜ਼Dਰ ਿਦ#ਤਾ ਿਗਆ ਹ..

ਿਜਵ; ਿਕ ਡੀਐਨਏ ਸਬLਤ ਵਧਣ ਦੀ Pਿਸ#ਧੀ ਹu+ਦੀ ਹ., ਜਨਤਾ ਅਤ7 ਪ7ਸ਼7ਵਰA ਦDਵA ਦਾ ਇਸ 8 ਸ਼#ਕ ਦ7 ਦDਸ਼ ਜA ਿਨਰਦDਸ਼ਤਾ ਤ7 ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ
ਮ+ਿਨਆ ਜAਦਾ ਹ.. ਿਜਵ; ਿਕ ਨਾਗਿਰਕ ਆਪਣੀ ਰDਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼+ਦਗੀ ਤ7 ਜAਦ7 ਹਨ, ਉਨ]A ਦੀ ਪਛਾਣ ਦ7 ਟuਕਿੜਆਂ 8 ਉਹਨA ਦ7 ਵ7ਕ ਿਵਚ ਿਖ+ਡ7 ਹDਏ ਹu+ਦ7
ਹਨ. ਿਜਵ; ਿਕ ਕuਝ ਆਲDਚਕA ਨ7 ਚ7ਤਾਵਨੀ ਿਦ#ਤੀ ਹ., ਇ#ਕ ਿਦਨ ਅਪਰਾਧ ਦ7 ਸਥਾਨ ਤ7 ਇਕ ਿਨਰਦDਸ਼ ਿਵਅਕਤੀ 8.

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅ+ਕੜਾ ਫDਰYਿਸਕ ਦ7 ਰਵਾਇਤੀ ਢ+ਗ, ਿਵਕਟDਿਰਅਨ ਯuਗ 8 ਵਾਪਸ ਿਚਹਰ7 ਦੀ ਪuਨਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ. ਿਚਹਰ7 ‘ਤ7 ਛDਟੀ ਿਜਹੀ
ਸੀਮਾਬ#ਧ ਸਾਈਟA’ ਤ7 ਕ.ਡ7ਅਰA ਤK ਿਟਸ਼L ਦੀ ਡL+ਘਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ#ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਨਮLਨ ਛDਟ7 ਿਜਹ7 ਸਨ, ਆਮ ਤVਰ ਤ7 ਦਸ ਤK ਘ#ਟ ਹਾਲAਿਕ
ਇਹ ਡਾਟਾ ਸ.Uਟ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵ#ਚ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਵਰਤK ਨਾਲ ਜੀਊਟ ਤK ਇਕ#ਤਰ ਕੀਤ7 ਗਏ ਿਟਸ਼L ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਹKਦ ਿਵਚ ਆਈਆਂ ਹਨ,
ਹਾਲAਿਕ ਇ#ਕD ਵੀਹ ਜA ਇਸ ਤਰ]A ਦ7 ਮਾਰਗ ਵਰਤ7 ਗਏ ਹਨ ਅਤ7 ਸYਪਲ ਅਜ7 ਵੀ ਛDਟ7 ਹਨ ਅਤ7 ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਦ7 Pਤੀਿਨਧੀ ਹ7ਠ ਹਨ. ਪਛਾਣ ਦ7
ਕਈ ਪਿਹਲLਆਂ – ਿਜਵ; ਿਕ ਉਮਰ, ਉਚਾਈ, ਭLਗDਿਲਕ ਵ+ਸ਼ ਅਤ7 ਇ#ਥK ਤਕ ਿਕ ਸ.ਕਸ – ਕ7ਵਲ ਖDਪਰੀ ਤK ਅ+ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ.. ਮVਜLਦਾ
ਿਰਸਰਚ 8 ਜੀਵਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦ7 ਿਸਰ ਦ7 ਮ.ਗਨ.ਿਟਕ ਰ7ਜ਼DਨYਸ ਇਮ7ਿਜ+ਗ ਸਕ.ਨ ਤK ਵਾਲੀਅਮ ਿਟਸ਼L ਦੀ ਗu+ਝਲਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਕਵਰੀ ਤ7
ਿਨਰਦ7ਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ.; ਅਤ7 ਿਚਹਰ7 ਦ7 ਪuਨਰ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਚ ਮDਟਾਪ7, ਬuਢਾਪ7 ਅਤ7 ਭLਗDਿਲਕ ਵ+ਸ਼ ਦ7 ਿਸ#ਧ7 P7ਰਕ ਿਸਮLਲ7ਸ਼ਨ ਮਾ#ਡਲA ਦਾ
ਿਵਕਾਸ.

ਅ"ਗ: ਦੀ ਪੜ4ਾਈ:

ਗਸਟਿਵਰਥ ਜ7., (ਐUਡ.), ਸਟ.ਿਟਸਟੀਕਲ ਸਾਇ+ਸ ਇਨ ਦ ਕDਰਟਰLਮ, ਸਿP+ਗਰ ਵਰਲਗ, 2000

ਸਪ8ਸ਼ਲ ਸਟ8ਿਟਸਿਟਕਸ

ਕਈ ਕuਦਰਤੀ PਿਕਿਰਆਵA ਿਵ#ਚ ਸਪ7ਸ ਿਵ#ਚ ਪuਆਇ+ਟA ਦਾ ਬ7ਤਰਤੀਬ ਵ+ਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹu+ਦਾ ਹ.. ਜੀਵ-ਿਵਿਗਆਨੀ ਜD ਇਕ ਅ+ਗ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਸ਼7ਸ਼
ਿਕਸਮ ਦ7 ਸ.UਲA ਦ7 ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਦ7 ਹਨ, ਖਗDਲ-ਿਵਿਗਆਨੀ ਜD ਤਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਪਦA ਦੀ ਸਾਿਜ਼ਸ਼ ਕਰਦ7 ਹਨ, ਉਹ ਿਵਿਗਆਨੀ ਜD
ਿਕਸ7 ਖ਼ਾਸ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦ7 ਪVਿਦਆਂ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ 8 ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਦ7 ਹਨ ਅਤ7 ਭL-ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਦuਆਰਾ ਚ#ਟਾਨ ਿਵਚ ਇਕ ਬਹuਤ ਹੀ ਘ#ਟ ਖਿਣਜ
ਦੀ ਵ+ਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਾਰ7 ਵ#ਖਰ7 ਪuਆਇ+ਟ ਪ.ਟਰਨ ਦD ਜA ਿਤ+ਨ ਮਾਪA ਿਵਚ. ਅਿਜਹੀ PਿZਆ 8 ਸਥਾਿਨਕ ਿਬ+ਦL ਕਾਰਜA ਦuਆਰਾ ਿਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ..

ਹ%ਰ ਪੜ4%:

ਿਡਗਗਲ ਪੀ., ਸਟ.ਿਟਸਟੀਕਲ ਐਨਾਿਲਿਜ਼ਸ ਆਫ ਸਪ.ਸ਼ਲ ਪuਆਇ+ਟ ਪ.ਟਰਨਜ਼, ਅਕਾਦਿਮਕ P.ਸ, 1983.



ਿਰਪਲੀ ਬੀ., ਸਪ.ਸ਼ਲ ਸਟ.ਿਟਕਸ, ਿਵਲ7, 1981

ਬਲ8ਕ-ਸ਼%ਲਸ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹ8?

ਿਵਕਲਿਪਕ ਕੀਮਤ ਿਵਿਭ+ਨਤਾ ਅਤ7 ਮuਲAਕਣ ਲਈ ਅ+ਕੜਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬYਚਮਾਰਕ ਿਥਊਰੀ ਕਾਲਪਿਨਕ-ਸ਼DਲA-ਮDਰਟDਨ ਿਥਊਰੀ (ਬਲ.ਕ-ਸ਼DਲA ਮਾਡਲ
ਇ#ਕ ਿਵਸ਼7ਸ਼ ਮਾਮਲਾ ਹ. ਜD ਿਕ ਬਾਰ+ਮੀਅਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸੀਿਮਤ ਵ+ਡ ਹ.), ਬ̀ਾਉਿਨਿਨਅਨ ਮDਸ਼ਨ ਤ7 ਡ̀ਾਇਿਵ+ਗ ਰVਅਰ Pਿਕਿਰਆ ਸਟਾਕ ਕੀਮਤA ਲਈ
ਇਸ ਮਾਡਲ ਿਵਚ ਇਕ ਪDਰਟਫDਲੀਓ ਿਵਚਲ7 ਸ਼7ਅਰA ਦ7 ਿਵ#ਤੀ ਿਰਟਰਨ ਦੀ ਵ+ਡ ਮਲਟੀਵ.ਰ7ਟ ਆਮ ਹu+ਦੀ ਹ.. ਇਸ ਮਾਡਲ ਿਵਚ ਕuਝ ਿਵਸ਼7ਸ਼ ਕਮੀਆਂ
ਹਨ, ਿਜਵ; ਿਕ, ਸਮਰLਪੀਆਂ ਅਤ7 ਪਤਲੀ ਪਟਰੀਆਂ, ਜD ਅਸਲੀ ਡਾਟਾ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼7ਸ਼ਤਾਵA ਨਹN ਹਨ ਇ#ਕ ਬਾਰਨਡDਰਫਫ-ਨੀਲਸ7ਨ ਆਮ
ਸਰਪਰਸਤੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇਸਤ7ਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ., ਿਜਸ ਿਵ#ਚ ਸ਼u#ਧ ਮਲਟੀਿਵਅਰਏਟ ਆਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਿਵਿਭ+ਨਤਾ-ਮਤਲਬ ਿਮਸ਼ਰਣ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਹDਰ ਪੜ]D:

ਕਲੀਵਲD ਐਲ., ਅਤ7 ਸੀ. ਸਟ`ਕਲYਡ, ਇ+ਪਲੀਅਿਰ+ਗ ਡ.ਰੀਵ7ਿਟਵਜ਼ ਮਾਡਲਜ਼, ਜVਨ ਿਵਲ7 ਐਂਡ ਸਨਜ਼, 1998.

ਇ"ਕ ਵਰਗੀਕਰਣ ਲੜੀ ਕੀ ਹ8

ਮLਲ ਰLਪ ਿਵਚ ਹਰ ਇ#ਕ ਵ7ਰੀਏਬਲ ਲਈ, ਸਾਰ7 ਮu#ਲA ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦ7ਹੀ ਕੀਤੀ ਜAਦੀ ਹ. ਅਤ7 ਗਣਨਾ ਦ7 ਮਾਪ ਦ7 ਇ#ਕ ਮਾਪ, ਅਰਥਾਤ, ਸ਼+ਕਾਤਮਕ
ਤVਰ ਤ7 ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਘਾਤਕ ਹu+ਦੀ ਹ.. ਘ#ਟD-ਘ#ਟ ਸਪਿਲਟ ਵਾਲ7 ਮu#ਲ ਅਤ7 ਵ7ਰੀਏਬਲ 8 ਨDਡ ਦ7 ਤVਰ ਤ7 ਚuਿਣਆ
ਿਗਆ ਹ.. ਇਸ Pਿਕਿਰਆ 8 ਤਦ ਤ#ਕ ਦuਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ. ਜਦK ਤ#ਕ ਸuਤ+ਤਰ ਮu#ਲA ਦ7 ਮu#ਲA ਦ7 ਸਾਰ7 ਵ#ਖਰ7 ਜDੜ ਨਹN ਿਮਲ7. ਬਦਿਕਸਮਤੀ
ਨਾਲ, ਨਤੀਜ7 ਵਾਲ7 ਦਰ#ਖਤ ਡਾਟਾ 8 ਢ#ਕਦਾ ਹ., ਅਤ7 ਨਵ; ਡਾਟਾ ਸ.UਟA ਲਈ ਚ+ਗਾ ਨਹN ਹu+ਦਾ.

ਰDਕਣ ਬਾਰ7 ਕਦK ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦ7 ਕਈ ਤਰੀਕ7 ਹਨ ਸਭ ਤK ਸVਖਾ ਢ+ਗ ਹ. ਡਾਟਾ 8 ਦD ਨਮLਿਨਆਂ ਿਵਚ ਵ+ਡਣਾ. ਇ#ਕ ਦਰ#ਖਤ 8 ਇ#ਕ ਨਮLਨ7 ਦ7
ਨਾਲ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜAਦਾ ਹ. ਅਤ7 ਦLਸਰਾ ਟ.ਸਟ ਕੀਤਾ ਜAਦਾ ਹ.. ਗ਼ਲਤ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 8 ਟ.ਸਟ ਡਾਟਾ ਸ.Uਟ 8 ਦਰ#ਖਤ 8 ਿਫਟ ਕਰਨ
ਦuਆਰਾ ਅਤ7 ਇ#ਕ ਸਮ; ਇ#ਕ ਕਰਕ7 ਬ̀AਚA ਦੀ ਿਗਣਤੀ 8 ਵਧਾ ਕ7 ਿਗਿਣਆ ਜAਦਾ ਹ.. ਵਰਤ7 ਗਏ ਨDਡA ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵ#ਚ ਗਲਤ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ
ਦਰ ਿਵ#ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹ.. ਗਲਤ ਨਾਪਣ ਦੀ ਦਰ 8 ਘ#ਟ ਕਰਨ ਵਾਲ7 ਨDਡA ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਚuਣੀ ਗਈ ਹ..

ਹਾਈ-ਡੀਮTਸ਼ਨਲ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਗWਾਿਫਕਲ ਟHਲ: ਸਟ.ਿਟਸਟੀਅਲ ਅਲਗDਿਰਦਿਮਕ ਵਰਗ ਵਰਗੀਕਰਣA ਿਵ#ਚ ਤਕਨੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਵ;
ਰu#ਖA, ਜ+ਗਲA ਅਤ7 ਿਨਊਰਲ ਜ.Uਟ. ਅਿਜਹ7 ਤਰੀਕ7 ਦD ਆਮ ਗuਣA 8 ਸAਝਾ ਕਰਦ7 ਹਨ. ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਲਾਿਸਕਲ ਮਾਡਲ-ਅਧਾਿਰਤ ਢ+ਗA ਨਾਲK
ਿਕਤ7 ਿਜ਼ਆਦਾ Pਭਾਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹD ਸਕਦ7 ਹਨ. ਅਤ7 ਉਹ ਅਕਸਰ ਇ+ਨ7 ਗu+ਝਲਦਾਰ ਹu+ਦ7 ਹਨ ਿਕ ਿਵਆਿਖਆ ਬਹuਤ ਮuਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦ7 ਹਨ,
ਿਜਸਦ7 ਨਤੀਜ7 ਵਜK ਅਕਸਰ “ਕਾਲਾ ਬਕਸਾ” ਿਦ#ਖ ਹu+ਦਾ ਹ.. ਅਿਜਹ7 ਕਲਾਸੀਫਾਇਰ ਦ7 ਅ+ਦਰLਨੀ ਕ+ਮ ਦੀ ਜAਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇ#ਕ ਬਦਲਵ; ਪਹu+ਚ
ਗ`ਾਿਫਕਲ ਟLਲ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹ.. ਿਚ#ਤਰA ਦ7 ਿਚ#ਤਰA ਵਰਗ7 ਿਵਚਾਰA ਦਾ ਇਕ ਜਨਰਲਕਰਨ, ਅਤ7 ਰ+ਗ ਿਹਸਟDਗDਲ, ਦਰਸ਼ਕA ਦੀ ਇਕD ਿਜਹ7
ਪਰੀਿਖਆ 8 ਸYਕੜ7 ਵ7ਰੀਅਰA ਦੀ ਇ#ਕD ਿਜਹੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਦ7ਖ7 ਜਾ ਸਕਦ7 ਹਨ. ਅਿਤਿਰਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 8 ਸ#ਚਮu#ਚ ਸਹੀ ਕਲਾਸ, ਪLਰਵ
ਅਨuਮਾਨਤ ਕਲਾਸ ਅਤ7 ਇਸਦ7 ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮਹ#ਤਵ ਦ7 ਤVਰ ਤ7 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ.. ਕ7ਸA ਅਤ7 ਵ7ਅਬਲA ਿਵਚ Zਮਵਾਰ ਤਰਤੀਬA ਦੀ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਚDਣ ਸਪਸ਼ਟ ਤVਰ ਤ7 ਕਲਾਸਟਰ, ਬ7ਲDੜ7 ਜA ਬ7ਲDੜ7 ਵ7ਰੀਏਬਲ ਅਤ7 ਕਲਾਸੀਫਾਇਰ ਦੀਆਂ ਹDਰ ਿਵਸ਼7ਸ਼ਤਾਵA ਦਾ ਸ+ਕ7ਤ ਦ7 ਸਕਦੀ ਹ.,
ਿਜਸ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਾਇਰ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆਤਿਮਕਤਾ ਿਵ#ਚ ਮਹ#ਤਵਪLਰਣ ਸuਧਾਰ ਹD ਸਕਦਾ ਹ..

ਵ#ਖ-ਵ#ਖ PDਗਰਾਮA ਦ7 ਵ#ਖD ਵ#ਖਰ7 ਹu+ਦ7 ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵ; ਕ+ਮ ਕਰਦ7 ਹਨ ਵ+ਡਣ ਲਈ, ਬਹuਤ7 PDਗਰਾਮA ਨ7 ਸ਼u#ਧਤਾ ਦੀ Pੀਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤK ਕੀਤੀ
ਹ. ਰDਕਥਾਮ ਦ7 ਿਨਯਮ ਲ#ਭਣ ਦ7 ਹDਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਿਕਆਂ 8 ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ. ਅਤ7 ਸਾਫਟਵ7ਅਰ ਪ.ਕ7ਜ ਤ7 ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ..

ਇ"ਕ ਿਰਜ8ਸਰ:ਸ਼ਨ ਟWੀ ਕੀ ਹ8

ਇ#ਕ ਿਰਗਰ.ਸ਼ਨ ਟ`ੀ ਇ#ਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦ7 ਰu#ਖ ਵਰਗਾ ਹ., ਕ7ਵਲ ਇ#ਕ ਿਨਰ+ਤਰ ਿਨਸ਼ਾਨਾ (ਿਨਰਭਰ) ਵ7ਰੀਏਬਲ ਦ7 ਨਾਲ. ਿਕਸ7 ਖ਼ਾਸ ਕ7ਸ ਲਈ
ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਮu#ਲ ਦੀ ਭਿਵ#ਖਬਾਣੀ ਉਸ ਕ7ਸ 8 ਨDਡ (ਪਿਰਵਾਹਕ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦ7 ਮu#ਲA ਦ7 ਆਧਾਰ ਤ7) ਦ7 ਕ7 ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਕ7 ਅਤ7 ਿਫਰ ਇਸਦ7 ਨDਡ
ਦ7 ਭਾਵ ਦ7 ਰLਪ ਿਵ#ਚ ਕ7ਸ ਦ7 ਮu#ਲ ਦੀ ਭਿਵ#ਖਬਾਣੀ ਕਰਕ7 ਕੀਤੀ ਜAਦੀ ਹ. (ਕਈ ਵਾਰ Pੀਅਰ, ਲਾਗਤA, ਆਿਦ ਲਈ ਿਮਲਾਇਆ ਜAਦਾ ਹ.. ).

ਟਰL-ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲA ਿਜਨ]A 8 ਰੀਰਕਵਰ ਿਵਭਾਗੀਕਰਨ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜAਦਾ ਹ., 8 ਅ+ਕੜ7 ਅਤ7 ਮਸ਼ੀਨ ਿਸਖਲਾਈ ਦDਨA ਿਵ#ਚ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹ..
ਤਾਰੀਖ ਤਕ ਉਹਨA ਦ7 ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਪਡ7ਟਸ, ਹਾਲAਿਕ, ਿਰਗਰ.ਸ਼ਨ, ਵਰਗੀਕਰਨ, ਅਤ7 ਘਣਤਾ ਅਨuਮਾਨA ਦ7 ਖ7ਤਰA ਿਵ#ਚ ਹu+ਦ7 ਹਨ.



ਤਾਰੀਖ ਤਕ ਉਹਨA ਦ7 ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਪਡ7ਟਸ, ਹਾਲAਿਕ, ਿਰਗਰ.ਸ਼ਨ, ਵਰਗੀਕਰਨ, ਅਤ7 ਘਣਤਾ ਅਨuਮਾਨA ਦ7 ਖ7ਤਰA ਿਵ#ਚ ਹu+ਦ7 ਹਨ.

S-PLUS ਅ+ਕੜਾ ਪ.ਕ7ਜ ਿਵ#ਚ ਕuਝ ਚ+ਗੀਆਂ ਿਵਸ਼7ਸ਼ਤਾਵA ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਵ; ਿਕ ਗ.ਰ-ਪ.ਰਾਮੀਟਰ ਰੀਗਰਰ7ਸ਼ਨ ਅਤ7 ਟ`ੀ-ਆਧਾਿਰਤ ਮਾਡਲ

ਹ%ਰ ਪੜ4%:

ਿਬ̀ਮ7ਨ ਐਲ., ਜ7. ਫ`ੀਡਮ.ਨ, ਆਰ. ਓਲਸਨ ਅਤ7 ਸੀ. ਸਟDਨ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤ7 ਿਰਗਰ.ਸ਼ਨ ਟ`ੀਜ਼, ਸੀਆਰਸੀ P.ਸ, ਇ+ਕ., ਬDਕਾ ਰ.ਟK, ਫਲDਰੀਡਾ,
1984.

ਸਬ+ਿਧਤ ਵ7ਰੀਬਲ ਲਈ ਕਲ#ਸਟਰ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ

ਕਲ#ਸਟਰ ਸYਪਿਲ+ਗ ਦਾ ਉਦ7ਸ਼ ਖਾਸ ਤVਰ ਤ7:

ਿਕਸ7 ਖਾਸ ਸਮLਹ ਦ7 ਿਵਆਜ 8 ਿਵਸ਼7ਸ਼ਤਾ ਦ;ਦਾ ਹ.,
ਦD ਜA ਵਧ7ਰ7 ਿਵਸ਼7ਸ਼ ਗਰu#ਪA ਦੀ ਤuਲਨਾ ਕਰD,
ਕਈ ਵ7ਰੀਏਬਲA ਿਵ#ਚ ਪ.ਟਰਨ ਲ#ਭD

ਕਲ#ਸਟਰ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ 8 ਵ7ਰੀਏਬਲ ਦ7 ਸਮLਹ ਦ7 ਸ+ਬ+ਧ ਿਵ#ਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜAਦਾ ਹ.. ਿਵਆਪਕ ਤVਰ ‘ਤ7 ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ
ਵਰਡ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗDਲਾਕਾਰ ਕਲ#ਸਟਰ ਲ#ਭਣ ਲਈ ਪਿਹਲA ਤK ਹੀ Pਭਾਿਸ਼ਤ ਹu+ਦਾ ਹ. ਅਤ7 ਬਹuਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਬ+ਿਧਤ ਵ7ਲਬਲ (ਕਲਸਟਰA ਦ7
ਅ+ਦਰ) ਦuਆਰਾ ਪ.ਦਾ ਹDਏ ਬਹuਤ ਹੀ ellipsoidal ਕਲਸਟਰA ਦ7 ਨਾਲ ਬuਰਾ Pਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹ..

ਉUਚ ਸਬ+ਧA ਨਾਲ ਨਿਜ#ਠਣ ਲਈ, ਐਸ-ਪਲ#ਸ ਪ.ਕ7ਜ ਿਵ#ਚ ਕuਝ ਮਾਡਲ-ਅਧਾਿਰਤ ਢ+ਗ ਲਾਗL ਕੀਤ7 ਜAਦ7 ਹਨ. ਹਾਲAਿਕ, ਉਹਨA ਦ7 ਪਹu+ਚ ਦੀ ਇ#ਕ
ਸੀਮਾ ਹ. ਿਕ ਕਲਸਟਰA 8 ਮਲਟੀਵ.ਰ7ਟ ਦੀ ਆਮ ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ ਹDਣ ਦੀ ਜ਼ਰLਰਤ ਹ., ਅਤ7 ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫ.ਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲDੜ ਹ. ਿਕ
ਕਲਸਟਰਸ ਦੀ ਸ+ਭਾਵੀ ਸਿਹਜਤਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹ..

ਇਕ ਹDਰ ਿਵਕਲਪ ਕਲ#ਸਟਰ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਦ7 ਨਾਲ ਿP+ਸੀਪਲ ਕ+ਪDਨYਟ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ 8 ਜDੜਨਾ ਹ..

ਹ%ਰ ਪੜ4%:

ਬ.Uਕਟਰ ਐUਮ., ਐਕਸਪਲDਰੀਟਰੀ ਮਲਟੀਵਰਟੀਏਟ ਐਨਾਿਲਿਸਸ ਇਨ ਆਰਿਕਓਲਾਜੀ, ਪਪੀ. 167-170, ਏਿਡਨਬਰਗ ਯLਨੀਵਰਿਸਟੀ P.ਸ,
ਐਿਡਨਬਰਗ, 1994.

ਮ.ਨਲੀ ਐਫ., ਮਲਟੀਵ.ਰਏਟ ਸਟ.ਿਟਸਟੀਅਲ ਮ.ਥਡਜ਼: ਏ Pੀਮ7ਰ, ਚ.ਪਮ.ਨ ਅਤ7 ਹਾਲ, ਲ+ਡਨ, 1986.

ਕ8ਪਚਰ-ਰੀਕ8ਪਚਰ ਢ.ਗ

ਜ+ਗਲੀ ਜਾਨਵਰA ਦੀਆਂ ਕuਝ ਿਕਸਮA ਦ7 ਆਬਾਦੀ ਆਕਾਰ ਦਾ ਅ+ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕ.ਪਚਰ-ਰੀਕ.ਪਚਰ ਿਵਧੀਆਂ ਅਸਲ ਿਵਚ ਜ+ਗਲੀ ਜੀਵ
ਿਵਿਗਆਨ ਿਵਚ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ.

ਟੀਚ:ਬੀਐਸਿਫਫ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤ: ਇਸ ਦ: ਸuਧਾਰ

Tchebysheff ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ 8 ਅਕਸਰ ਸ+ਭਾਿਵਕਤਾ ਤ7 ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜAਦਾ ਹ. ਿਕ ਰYਡਮ ਵ.ਰੀਐਬਲ ਦਾ ਅਨuਪਾਤ ਿਕਸ7 ਵੀ
ਸ+ਭਾਵੀ ਿਵਤਰਣ ਲਈ mean mu ਦ7 k> 1 ਸਟYਡਰਡ ਡਵੀਏਸ਼ਨ ਦ7 ਅ+ਦਰ ਹDਵ7ਗਾ. ਹDਰ ਸ਼ਬਦA ਿਵਚ:

P [|X – m| ³ k s] £ 1/k2, for any k > 1

ਟਚ7ਬੀਸਫਫ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਮਰLਪੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹ., ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕ+ਟਰDਲ ਸੀਮਾ ਦ7 ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਚ ਗuਣਵ#ਤਾ ਿਨਯ+ਤਰਣ
Pਿਕਿਰਆ ਹ. ਹਾਲAਿਕ ਅ+ਡਰਲਾਈjਗ ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ ਬਾਰ7 ਿਗਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੀਮਾ ਬਹuਤ ਰLੜ]ੀਵਾਦੀ ਹ.. ਇਸ ਹ#ਦ 8 ਸuਧਾਿਰਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹ. (ਅਰਥਾਤ, ਸਖ਼ਤ ਹD ਜAਦਾ ਹ.) ਜ7 ਸਾਡ7 ਕDਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵ+ਡ ਬਾਰ7 ਕuਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ. ਿਮਸਾਲ ਦ7 ਤVਰ ਤ7, ਜ7 ਆਬਾਦੀ ਇਕD ਿਜਹੀ ਹ., ਤA
ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਵ+ਡ ਬ7ਅਸਰ ਹ., ਿਫਰ,

P [|X – m| ³ k s] £ 1/(2.25k2), for any k > 1



ਉਪਰDਕਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕYਪ-ਮੀਡੀਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਜK ਜਾਣੀ ਜAਦੀ ਹ..

ਹ%ਰ ਪੜ4%:

ਏਫਰDਨ ਬੀ. ਅਤ7 ਆਰ. ਟੀਿਬਿਸ਼ਰਾਨੀ, ਇਨਸਟ`ਕਸ਼ਨ ਟL ਬLਟਸਟਰ.ਪ, ਚ.ਪਮ.ਨ ਐਂਡ ਹਾਲ (ਹuਣ ਸੀਆਰਸੀ P.ਸ), 1994. ਇਸ ਿਵਚ
ਮਲਟੀਮlਡ7ਟੀ ਲਈ ਇਕ ਟ.ਸਟ ਹ. ਜD ਗVਸੀਅਨ ਕਰਨਲ ਦ7 ਘਣਤਾ ਅਨuਮਾਨA ‘ਤ7 ਆਧਾਿਰਤ ਹ. ਅਤ7 ਿਫਰ ਿਵ+ਡD ਦੀ ਵਰਤK ਕਰਕ7 ਮਲਟੀਮlਡ7ਲਾਈਟ
ਆਕਾਰ ਪਹu+ਚ

ਗ`Aਟ ਈ., ਅਤ7 ਆਰ ਲ7ਵ7ਨਵਰਥ, ਸਟ.ਿਟਸਟੀਕਲ ਕuਆਿਲਟੀ ਕ+ਟਰDਲ, ਮ.ਕਗ`ਾ-ਿਹ#ਲ, 1996.

ਿਰਆਨ ਟੀ., ਗuਣਵ#ਤਾ ਸuਧਾਰ ਲਈ ਅ+ਕੜਾ ਿਵਧੀ, ਜDਹਨ ਿਵਲ7 ਐਂਡ ਸਨਜ਼, 2000. ਸਟਾਰਟਰ ਲਈ ਬਹuਤ ਵਧੀਆ ਿਕਤਾਬ

ਿਨਰਭਰ ਰTਡਮ ਵ:ਅਬਲਜ਼ ਲਈ ਫWੀਚ:ਟ ਬYਡ

ਦD ਆਸ਼ਿਰਤ ਰਲਵ; ਵ7ਅਬਲ ਏ ਅਤ7 ਬੀ ਲਈ ਫਰ7ਟ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਰLਪ Zਮਵਾਰ: (ਏ), ਪੀ ਅਤ7 ਬੀ (P) ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜAਦਾ ਹ..

max[0, P(A) + P(B) – 1] £ P(A and B) £ min[P(A), P(B)]

Frechet ਬlਡ ਅਕਸਰ ਸਟ.ਕ7ਿਸਟਕ PਿਕਿਰਆਵA ਿਵ#ਚ ਿਨਰਭਰਤਾ ਦ7 Pਭਾਵ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜAਦੀ ਹ., ਿਜਵ; ਿਕ ਕਉਰDਇ+ਗ Pਣਾਲੀ ਿਵ#ਚ ਕਉਈ
ਲ+ਬਾਈ ਦ7 ਉUਪਰਲ7 ਅਤ7 / ਜA ਨੀਵ; ਬ+ਨ] ਨਾਲ, ਦD ਵ#ਖD ਵ#ਖਰ7 ਪਰ ਜਾਣ7-ਪਛਾਣ7 ਦLਹਰੀ ਅ+ਤਰਰਾਜੀ ਵਾਰ ਦ7 ਦD ਿਕਸਮ ਦ7 ਗਾਹਕA ਦ7 ਵ+ਡ.

ਿBਮੀਨਲ ਜਸਿਟਸ ਿਵਚ ਅ.ਕੜਾ ਡਾਟਾ ਿਵਸ਼ਲ:ਸ਼ਣ

ਇਹ ਿਵਸ਼ਾ ਆਮ ਤVਰ ‘ਤ7 ਫVਜਦਾਰੀ ਿਨਆਂ Pਣਾਲੀ ਿਵਚ ਵਰਤ7 ਜਾਣ ਵਾਲ7 ਆਂਕੜ7 ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਲੜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦ+ਦਾ ਹ.. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,
ਉਪਲ#ਬਧ ਅਪਰਾਿਧਕ ਿਨਆਂ ਡ7ਟਾਬ7ਸ ਅਤ7 ਡਾਟਾ ਦ7 ਦLਜ7 ਸਰDਤ ਦੀ ਵਰਤK ਨਾਲ ਨਸ਼7 ਨਾਲ ਸ+ਬ+ਿਧਤ ਅਪਰਾਧ ਦ7 ਮu#ਦ7 ਦਾ ਅ+ਕੜਾ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ. ਅ+ਕ
ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਨA ਦਾ ਮu#ਖ ਮu#ਦਾ ਸ.ਕ+ਡਰੀ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਲਈ ਿਵਸ਼7ਸ਼ ਇਕਾਈ ਿਰਕਾਰਡ ਫਾਈਲA ਅਤ7 ਸਬLਤ ਅਧਾਿਰਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦ7 ਲਈ ਲ+ਮ7 ਸਮ; ਦ7
PਭਾਵA 8 ਐਕਸ.ਸ ਕਰਨਾ ਹ.. ਇਹ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਆਮ ਤVਰ ਤ7 ਿਵਸ਼7ਸ਼ ਅਪਰਾਿਧਕ ਿਨਆਂ Pਣਾਲੀ ਦ7 ਅ+ਦਰ ਹDਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ. ਿਜਸ ਨਾਲ ਸੀਮਾਵA ਦੀ
ਮVਜLਦਗੀ ਬਾਰ7 ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ. ਿਜਵ; ਿਕ ਡ7ਟਾ ਰੀਿਲਜ਼ ਅਤ7 ਨ.ਿਤਕਤਾ ਅਤ7 ਗuਪਤਤਾ ‘ਤ7 ਕਾ8ਨ ਬਾਰ7 ਨ.ਿਤਕ ਿਨਯਮ.

ਹ%ਰ ਪੜ4%:

ਮ.ਕਕ7ਨ ਜ7. ਅਤ7 ਬਰਾਇਨ ਬਾਇਅਰਸ, ਡ7ਟਾ ਇਨਲਾਇਿਸਸ ਫਾਰ ਿZਮੀਨਲ ਜਸਿਟਸ ਐਂਡ ZਾਈਮਨਲDਜੀ, ਅਲਲੀਨ ਐਂਡ ਬ.ਕਨ, 2000.

ਵਾਕਰ ਜ7., ਸਟ.ਿਟਸਿਟਕਸ ਇਨ ਿZਿਮਨਲ ਜਸਿਟਸ: ਐਨਾਿਲਿਜ਼ਸ ਐਂਡ ਇ+ਟਰਪਰ+ਚਟ7ਸ਼ਨ, ਅਸਪਨ ਪਬਲੀਸਰਜ਼, ਇਨਕ., 1999.

ਇਨਸਟੀਚHਅਲ ਨHਰਿਮਕਲ ਕ.ਿਪਊਟਸ਼ਨ ਕੀ ਹ8?

ਬਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਕu#ਝ ਕ+ਿਪਊਟਰ ਅਲਜਬਰਾ PDਗਰਾਮ ਸVਫਟਵ7ਅਰ ਮVਜLਦ ਹu+ਦ7 ਹਨ ਜD ਕਈ ਨuਮਾਇਸ਼ ਸਮ#ਿਸਆਵA 8 ਹ#ਲ ਕਰਦ7 ਹਨ, ਜD ਸਧਾਰਣ
ਅ+ਕੀ ਿਵਧੀਵA ਦੀ ਵਰਤK ਕਰਕ7 ਹ#ਲ ਨਹN ਹD ਸਕਦ7. ਆਮ ਤVਰ ‘ਤ7 ਇਸ ਤਕਨੀਕ 8 ਆਮ ਤVਰ’ ਤ7 ਸਮ#ਿਸਆਵA 8 ਬਦਲਣਾ ਹu+ਦਾ ਹ., ਜD ਆਮ
ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਹ#ਲ ਕੀਤ7 ਜਾਣ7 ਮuਸ਼ਕਲ ਹu+ਦ7 ਹਨ, ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਮ#ਿਸਆਵA ਹu+ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹ#ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਹਰ
ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮ#ਿਸਆਵA ਲਈ ਢuਕਵ; ਢ+ਗ ਦਾ ਮuਲAਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲ7 ਮਾਪ ਫ+ਕਸ਼ਨA 8 ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜAਦਾ ਹ.. ਅਿਜਹ7 ਸVਫਟਵ7ਅਰ ਦਾ ਉਦ7ਸ਼
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 8 ਿਕਸ7 ਹDਰ PDਗ`ਾਿਮ+ਗ ਭਾਸ਼ਾਵA ਿਵਚ ਆਪਣ7 PDਗਰਾਮA 8 ਿਲਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਪ.ਕ7ਜ ਦੀ ਵਰਤK ਕਰਨ ਦ7 ਯDਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹ..

=%ਜ8ਕਟ ਮ8ਨ:ਜਮTਟ ਦuਆਰਾ ਸਾਫਟਵ:ਅਰ ਇ.ਜਨੀਅਿਰ.ਗ

PDਜ.ਕਟ ਮ.ਨ7ਜਮYਟ ਦuਆਰਾ ਸਾਫਟਵ7ਅਰ ਇ+ਜਨੀਅਿਰ+ਗ ਤਕਨੀਕA ਦਾ ਮuਲAਕਣ Pਾਜ.ਕਟA ਤ7 ਪL+ਜੀ ਜDਖਮ 8 ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹ. ਅਤ7 ਉਹਨA
ਿਵ#ਤੀ ਸ+ਜDਗA ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ. ਜD ਇ#ਕ ਤਰਕਸ+ਗਤ ਅਤ7 ਬਚਾਓਪLਰਨ ਤਰੀਕ7 ਨਾਲ ਇਨ]A ਖ਼ਤਿਰਆਂ 8 ਇ#ਕ ਯDਜਨਾਬ#ਧ ਪਹu+ਚ ਿਵ#ਚ
ਬ#ਗ-ਮuਕਤ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲDੜNਦਾ ਹ.. ਅਕਸਰ PDਜ.ਕਟ ਸ+ਜDਗ 8 “ਪ7ਟ ਮਿਹਸLਸ” ਰਕਮ ਦ7 ਤVਰ ਤ7 ਮ+ਿਨਆ ਜAਦਾ ਹ., ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਸਲ
ਖ਼ਤਰ7 ਦ7 ਬਹuਤ ਿਧਆਨ ਨਹN ਹu+ਦਾ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਅਨuਸ਼ਾਿਸਤ ਅਨuਮਾਨA 8 ਸਮਰ#ਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ., ਅਤ7 ਮKਟ ਕਾਰਲD PਯDਗA ਵਜK ਜਾਣ7 ਜAਦ7
Pਵਾਿਨਤ ਅ+ਕੜਾ Pਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤK ਕਰਦ7 ਹDਏ ਲDੜNਦੀ ਸ+ਕਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹ..

ਸVਫਟਵ7ਅਰ PDਜ.ਕਟ ਸਮA-ਿਨਰਧਾਰਨ ਅਤ7 ਟ`.ਿਕ+ਗ ਸਾਫਟਵ7ਅਰ ਇ+ਜੀਨੀਅਿਰ+ਗ ਕ+ਮA ਦਾ ਇ#ਕ ਨ.ਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹ. ਜD ਤuਹਾ8 ਨVਕਰੀ 8 ਸਮ;



ਸVਫਟਵ7ਅਰ PDਜ.ਕਟ ਸਮA-ਿਨਰਧਾਰਨ ਅਤ7 ਟ`.ਿਕ+ਗ ਸਾਫਟਵ7ਅਰ ਇ+ਜੀਨੀਅਿਰ+ਗ ਕ+ਮA ਦਾ ਇ#ਕ ਨ.ਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹ. ਜD ਤuਹਾ8 ਨVਕਰੀ 8 ਸਮ;
ਿਸਰ ਪLਰਾ ਕਰਨ ਦ7 ਯDਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ.. ਇ#ਕ ਵਾਰ ਜਦK ਨ.ਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜAਦਾ ਹ., ਤA ਤuਹਾ8 ਹਰ7ਕ ਕ+ਮ ਲਈ ਿਜ+ਮ7ਵਾਰੀ ਸlਪਣੀ ਪਵ7ਗੀ,
ਇਹ ਸuਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰD ਿਕ ਇਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ., ਅਤ7 ਨ.ਟਵਰਕ 8 ਅਨuਕLਲ ਕਰਨਾ ਿਕਉਂਿਕ ਜDਖਮ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ ਜAਦ7 ਹਨ.

ਹ%ਰ ਪੜ4%:

ਿਰਕਟਟਸ ਆਈ., ਤuਹਾਡ7 ਸਾਫਟਵ7ਅਰ PDਜ.ਕਟ ਦਾ Pਬ+ਧਨ: ਇ#ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਗਾਈਡ, ਲ+ਡਨ, ਸਪਿਰ+ਗਰ, 1998.

ਸੀਰ8ਮਿਲਕ ਗਰu"ਪਡ ਡਾਟਾ ਲਈ ਚੀ-ਸ8ਕ.ਡ ਐਨਾਿਲਿਸਸ

ਮ+ਨ ਲਓ ਿਕ ਤuਹਾਡ7 ਕDਲ ਰਾਅ ਡਾਟਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ7ਕ ਵਰਗ ਲਈ ਸ+ਖ7ਪ ਡ7ਟਾ ਹ., ਅਤ7 ਤuਸN ਚੀ-ਸਕਵ7ਅਰ ਟ.ਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹu+ਦ7 ਹD, ਤA
ਇਹ ਉਦK ਹu+ਦਾ ਹ. ਜਦK ਿਕਸ7 ਕDਲ ਿਸਰਫ ਸ.ਲ ਡ7ਟਾ ਹDਵ7, ਹਰ7ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹN. ਇ#ਕ ਸ+ਿਖਆਤਮਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦ7 ਤVਰ ਤ7, ਹ7ਠA ਿਦ#ਤ7
ਡਾਟਾ ਸ.ਟ ਤ7 ਿਵਚਾਰ ਕਰD:

 Group Yes Uncertain No

 1 10 21 23

 2 12 15 18

ਕDਈ ਪਿਹਲਾ ਪਿਹਲA ਬਰਾਬਰ ਦ7 ਬਦਲਵ; ਸਾਰAਸ਼ 8 ਿਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ.:

 Group Reply Count

 1 Y 10

 1 U 21

 1 N 23

 2 Y 12

 2 U 15

 2 N 18

ਹuਣ, ਅ+ਕੜ7 ਿਗਣਦ7 ਹਨ ਅਤ7 ਿਫਰ ਚੀ-ਸਕਵ7ਅਰ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਕਰਦ7 ਹਨ.

ਅ"ਗ: ਦੀ ਪੜ4ਾਈ:

ਅਗਰਸਟ7ਈ ਏ., ਕ.ਰ7ਡੀਕਲ ਡ.ਟਾ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ, ਿਵਲ7, 2002.

ਕੀਸ਼ ਆਰ., ਜੀ. ਕਲਟਨ, ਐਸ. ਹ7ਿਰ+ਗਾ, ਸੀ. ਓ ਮuਆਇਰ.ਟੀਟਗ7 ਅਤ7 ਜ7. ਲ7ਪਕDਵਸਕੀ, ਕਲ.ਕਿਟਡ ਪ7ਪਰਜ਼ ਆਫ ਲ.ਜ਼ਲੀ ਕੀਸ਼, ਿਵਲ7, 2002.

ਕ%ਹ:ਨ ਦੀ ਕਪਾ: ਏ ਮ:ਜ਼ਅਰਜ਼ ਆਫ ਡ8ਟਾ ਇਕਸਾਰਤਾ

ਕDਹ7ਨਜ਼ ਕਪਾ ਇ#ਕ ਸ+ਜDਗਤਾ ਮ7ਲ7 ਦ7 ਆਧਾਰ ਤ7 ਇਕਰਾਰਨਾਮ7 8 ਅ+ਦਰLਨੀ ਅਨuਕLਲਤਾ 8 ਮਾਪਦ7 ਹਨ. ਇਸ ਸ+ਦਰਭ ਿਵਚ ਇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਇਕ ਹ#ਦ ਹ. ਿਜਸਦੀ ਉਚਾਈ ਦਾ ਮuਲAਕਣ ਕਰਦਾ ਹ. ਿਜਸ ਦ7 ਦD ਰਾਏਰA ਇ#ਕD ਿਜਹੀਆਂ ਰ7ਿਟ+ਗA ਇ#ਕD ਵਸਤL 8 ਿਦ+ਦ7 ਹਨ. ਇ#ਕ ਰਾਟਰ ਲਈ ਸ+ਭਵ
ਮu#ਲA ਦਾ ਸਮLਹ ਕਾਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ. ਅਤ7 ਕuਝ ਦL#ਜ7 ਰਾਟਰ ਲਈ ਸ+ਭਵ ਮu#ਲA ਦਾ ਇ#ਕD ਸਮLਹ ਕਤਾਰA ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ..

Kappa k = [observed concordance – concordance by chance]/[1- concordance by chance]



Kappa k = [observed concordance – concordance by chance]/[1- concordance by chance]

ਿਜ#ਥ7 “ਮVਕਾ ਦuਆਰਾ” ਦੀ ਗਣਨਾ ਚੀ-ਵਰਗ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ.: ਗuਣਾ ਲਾਈਨ ਸੀਮਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦ7 ਕਾਲਮ 8 ਹਾਸ਼ੀਏ ਤ7 ਵ+ਡ ਕ7 n

ਇ#ਕ ਇਸ ਫ.ਸਲ7 8 ਫ.ਸਲ7 ਲ.ਣ ਵਾਲ7 ਸਾਧਨ ਵਜK ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹ.:

Kappa k Interpretation

k < 0.00 Poor

0.00 £ k < 0.20 Slight

0.20 £ k < 0.40 Fair

0.40 £ k < 0.60 Moderate

0.60 £ k < 0.80 Substantial

0.80 £ k Almost Perfect

ਇਸ ਿਵਆਿਖਆ 8 ਿਵਆਪਕ ਤVਰ ਤ7 Pਵਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ., ਅਤ7 ਬਹuਤ ਸਾਰ7 ਿਵਿਗਆਨਕ ਰਸਾਲ7 ਿਨਯਿਮਤ ਤVਰ ਤ7 Pੀਪ7ਸਿਟਸ ਦੀ Pੀਿਖਆ ਦ7
ਨਤੀਜ7 ਦ7 ਲਈ ਇਸ ਿਵਆਿਖਆ ਦੀ ਵਰਤK ਕਰਕ7 ਪ7ਪਰ Pਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਦ7 ਹਨ.

ਅ"ਗ: ਦੀ ਪੜ4ਾਈ:

ਲDਨੀ ਐਸ., ਬਾਇਓਟ.ਟਐਟਰੀਅਲ ਮ.ਥਡਜ਼, (ਐUਫ.), ਿਹਊਮਨਾ P.ਸ, 2002.

ਰਸਟ ਆਰ., ਅਤ7 ਬੀ. ਕDਓਇਲ, ਗuਣਵ#ਤਾਪLਰਨ ਡਾਟਾ ਲਈ ਭਰDਸ7ਯDਗ ਉਪਾਅ: ਿਥਊਰੀ ਐਂਡ ਇਨਫDਲYਸ, ਜਰਨਲ ਆਫ ਮਾਰਿਕਿਟ+ਗ ਿਰਸਰਚ,
31 (1), 1-14, 1994

ਮਾਡਿਲ.ਗ ਉOਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕ8ਰ:ਿਬWਕਲ ਡ:ਟਾ

ਇ#ਕ ਿਨਰਭਰ ਿਨਰਭਰ ਗuਣA ਲਈ ਿਰਗਰ.ਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਲਾਗL ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ.. ਪਰ, ਇਹਨA ਮਾਡਲA ਦੀ ਗ.ਰ-ਲੀਨੀਅਰਤਾਵA ਕਰਕ7, ਇਹਨA ਮਾਡਲA
ਦੀ ਸ+ਿਖਆਤਮਕ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਅਤ7 ਿਵਆਿਖਆ ਇ#ਕ ਆਸਾਨ ਕ+ਮ ਨਹN ਹ.. ਹਾਲ7 ਵੀ ਮuਸ਼ਿਕਲ ਹ. ਸਭ ਤK ਵ#ਧ Pਭਾਵੀ ਪਹu+ਚ ਬਾਈਨਰੀ ਅਤ7
ਆਰਡੀਨਲ ਡਾਟਾ ਲਈ ਲVਿਗਟ ਅਤ7 PDਿਵਟ ਮਾਡਲA ਦ7 ਿਵਕਾਸ ਿਵ#ਚ ਵ#ਧ ਤK ਵ#ਧ ਸ+ਭਾਵਨਾ ਦ7 ਅਨuਮਾਨ ਦ7 ਢ+ਗ ਰਾਹN ਹ.. ਮਲਟੀ-ਕਮDਨੀਅਲ
ਲVਿਗਟ ਮਾਡਲ 8 ਆਮ ਤVਰ ਤ7 ਨਾਮਾਤਰ ਡਾਟਾ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜAਦਾ ਹ.. ਗਣਨਾ ਡ7ਟਾ ਲਈ ਮਾਡਿਲ+ਗ ਦੀ ਇ#ਕ ਐਕਸਟ.ਨਸ਼ਨ, ਪDਸ਼Vਨ ਿਰਗਰ.ਸ਼ਨ
ਲਈ ਮਾਡਿਲ+ਗ Pਿਕਿਰਆ, ਨ.ਗ7ਿਟਵ ਬਾਈਨDਿਮਲ ਿਰਗਰਸ਼ਨ ਅਤ7 ਜ਼ੀਰD ਮਾਿਧਅਮ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਹ%ਰ ਪੜ4%:

ਅਗਰਸਟ7ਈ ਏ., ਅ+ਡਰ.ਸਟ`7ਕਸ਼ਨ ਟL Z7ਡUਰਕਲਜ਼ ਡ.ਟਾ ਐਨਾਿਲਿਸਸ, ਿਵਲ7, 1996.

ਡ8ਿਮ.ਗ ਪ8ਰਾਿਡਮ

ਹਾਲAਿਕ ਕuਆਲਟੀ ਅਸ਼DਰYਸ ਦੀ ਆਮ Pਿਕਿਰਆ ਦਾ ਉਦ7ਸ਼ ਬuਰ7 ਯLਿਨਟA 8 ਕuਝ ਅਨuਿਚਤ ਅਨuਪਾਤ ਤK ਵ#ਧ ਭ7ਜਣ ਤK ਰDਕਣਾ ਹ., ਅ+ਕੜਾ Pਿਕਿਰਆ
ਿਨਯ+ਤਰਣ (ਐਸਪੀਸੀ) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ. ਿਕ ਮਾੜ7 ਇਕਾਈਆਂ ਪਿਹਲੀ ਥA ‘ਤ7 ਨਹN ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਜਾਪਾਨੀ ਿਨਰਮਾਣ ਦੀ
ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਬਹuਤ ਹ#ਦ ਤਕ ਿਜ਼+ਮ7ਵਾਰ ਠDਸ ਗuਣਵ#ਤਾ ਸuਧਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ Pਾਸਟੀ-ਅਧਾਿਰਤ ਭVਿਤਕ ਿਵਿਗਆਨ ਦ7 ਰLਪ ਿਵ#ਚ ਇਕ
ਨਮLਨ7 ਿਵ#ਚ ਹ., ਿਫਰ ਵੀ ਇ#ਕ ਦDਸਤਾਨਾ ਅਤ7 ਪLਰਣ ਕਸਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ.ਦਾ ਕਰਦਾ ਹ..

ਅ"ਗ: ਦੀ ਪੜ4ਾਈ:

ਥਾਮਸਨ ਜD., ਅਤ7 ਜ7. ਕDਰਨ.ਕੀ, ਸਟ.ਿਟਸਟੀਅਲ Pਿਕਿਰਆ ਕ+ਟ`Dਲ: ਦ ਡ.ਿਮ+ਗ ਪ.ਰਾਿਡਮ ਐਂਡ ਿਬਓਂਡ, ਸੀ ਆਰ ਸੀ P.ਸ, 2001.



ਥਾਮਸਨ ਜD., ਅਤ7 ਜ7. ਕDਰਨ.ਕੀ, ਸਟ.ਿਟਸਟੀਅਲ Pਿਕਿਰਆ ਕ+ਟ`Dਲ: ਦ ਡ.ਿਮ+ਗ ਪ.ਰਾਿਡਮ ਐਂਡ ਿਬਓਂਡ, ਸੀ ਆਰ ਸੀ P.ਸ, 2001.

ਭਰ%ਸ:ਯ%ਗਤਾ ਅਤ: ਮuਰ.ਮਤਯ%ਗ ਿਸਸਟਮ

ਭਰDਸ7ਯDਗਤਾ ਮਾਡਿਲ+ਗ ਵ#ਖ-ਵ#ਖ ਪ#ਧਰA ‘ਤ7 ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਫ.ਸਿਲਆਂ ਦੀ ਵਰਤK ਕਰਦਾ ਹ.. ਇਕ ਖ7ਤਰ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦ7
ਕਈ ਟuਕਿੜਆਂ ਦ7 ਜੀਵਨ ਲਈ ਜuੜੀਆਂ ਸ+ਭਾਵਨਾਵA ਦ7 ਵ+ਡਣ ਦ7 ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਚ ਹ., ਜA ਇਕD ਇਕ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦ7 ਵ#ਖ ਵ#ਖ ਅਸਫਲਤਾ ਦ7
ਕਾਰਨ ਅਸਫਲਤਾ ਦ7 ਸਮ;. ਜਦK ਅਸਫਲਤਾ ਦ7 ਸਮ; ਲਈ ਸੀਮਤ ਵ+ਡ ਿਦ#ਤ7 ਜਾਣ ‘ਤ7 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਚ+ਗਾ ਕਾਰਨ ਹu+ਦਾ ਹ., ਤA ਇ#ਕ ਸੀਮਤ
ਵ+ਡ ਦੀ ਚDਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮ#ਿਸਆ ਇ#ਕ ਕਪਾਲਾ ਚuਣਨ ਦ7 ਬਰਾਬਰ ਹu+ਦੀ ਹ.. ਹDਰ ਹਾਲਤA ਿਵਚ ਇਕ#ਲ7 ਕਾਪਲL ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨਾ ਮਹ#ਤਵਪLਰਨ
ਹ., ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮuਕਾਬਲ7 ਵਾਲ7 ਖਤਰ7 ਿਵਚ, ਿਜ#ਥ7 ਕਾ#ਪੀਲਾ ਇਕ ਮuਕਾਬਲਾ ਖਤਰ7 ਦ7 ਨਾਲ ਿਮਲ ਕ7 ਪLਰ7 ਸ+ਯuਕਤ ਿਵਤਰਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹ..

ਭਰDਸ7ਯDਗਤਾ ਇ+ਜੀਨੀਅਿਰ+ਗ ਦਾ Pਾਇਮਰੀ ਉਦ7ਸ਼ ਭਰDਸ7ਯDਗਤਾ ਿਵ#ਚ ਸuਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹ., ਅਤ7 ਭਰDਸ7ਯDਗ ਇ+ਜੀਨੀਅਰA ਦ7 ਲਗਭਗ ਸਾਰ7 PਭਾਵA
8 ਮuਰ+ਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ., ਇਹ ਸਭ ਤK ਮਹ#ਤਵਪLਰਨ ਭਰDਸ7ਯDਗਤਾ ਸ+ਕਲਪ ਹ. ਇਹ ਸਭ ਤK ਸVਖਾ ਹ., ਇਸ ਤK ਿਬਲਕuਲ
ਉਲਟ, ਗ਼.ਰ-ਮuਰ+ਮਤਯDਗ ਚੀਜ਼A (ਅਰਥਾਤ, ਿਹ#ਸ7) ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਮ; ਦ7 ਆਰਡਰ ਅ+ਕਿੜਆਂ ਦ7 ਿਵਚਕਾਰ ਿਵ#ਥ, ਅ+ਤ ਿਵ#ਚ ਪ#ਕ7 ਤVਰ ਤ7
ਵ#ਡੀ ਬਣ ਜAਦੀ ਹ.. ਵੀਅਰਆਉਟ ਦ7 ਿਕਸ7 ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤVਰ ਤ7 ਤਰਸਯDਗ ਮਾਡਲ ਦ7 ਅਧੀਨ. ਇਸਤK ਇਲਾਵਾ, ਜ7 ਭਾਗA 8 ਟ.ਸਟ ‘ਤ7 ਰ#ਿਖਆ
ਜAਦਾ ਹ. ਅਤ7 ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦ7 ਹਨ, Zਮ ਦ7 ਅ+ਕਿੜਆਂ ਦ7 ਿਵਚਕਾਰ ਫਰਕ, ਜD ਫ7ਲ] ਹDਣ ਦ7 ਸਮ; ਹu+ਦ7 ਹਨ, ਕ.ਲ+ਡਰ ਸਮ; ਿਬਲਕuਲ ਠੀਕ ਹu+ਦ7 ਹਨ.
ਗ.ਰ-ਜ਼ੀਰD ਮuਰ+ਮਤ ਦ7 ਸਮ; ਕਰਕ7, ਇਹ ਮuਰ+ਮਤਯDਗ ਿਸਸਟਮ ਲਈ ਿਬਲਕuਲ ਸਹੀ ਨਹN ਹu+ਦਾ. ਜਦK ਤ#ਕ ਿਸਸਟਮ ਗ.ਰ-ਮuਰ+ਮਤਯDਗ ਹ., ਉਦK ਤ#ਕ
ਫDਕਸ ਆਮ ਤVਰ ਤ7 ਅ+ਡਰਲਾਈjਗ ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨ ਦ7 ਖਤਰਾ ਫYਸਨ ਤ7 ਹDਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.. ਇਸ ਦ7 ਨਾਲ ਹੀ, ਜ7 ਇਹ ਮuਰ+ਮਤਯDਗ ਹ., ਤA ਫDਕਸ
ਆਮ ਤVਰ ਤ7 ਅ+ਡਰਲਾਈjਗ Pਿਕਿਰਆ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਫ+ਕਸ਼ਨ ਤ7 ਹDਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.. ਹਾਲAਿਕ, ਖ਼ਤਰ7 ਅਤ7 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲ7 ਫ+ਕਸ਼ਨ ਹਾਲAਿਕ ਹD ਸਕਦ7
ਹਨ – ਅਤ7 ਕਈ ਵਾਰੀ ਹDਣ7 ਚਾਹੀਦ7 ਹਨ – ਉਸ7 ਗਿਣਤਕ ਕਾਰਜ ਦuਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹ., ਿਵਆਿਖਆ ਿਵ#ਚ ਅ+ਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹ#ਤਵਪLਰਨ
ਹਨ.

ਅ"ਗ: ਦੀ ਪੜ4ਾਈ:

ਅਸਚਰ ਐਚ., ਅਤ7 ਐUਚ. ਫNਗDਲਡ, ਮuਰ+ਮਤਯDਗ ਿਸਸਟਮ ਭਰDਸ7ਯDਗਤਾ: ਮਾਡਿਲ+ਗ, ਇਨਫ`Yਸ, ਗਲਤਫਿਹਮੀ ਅਤ7 ਉਨ]A ਦ7 ਕਾਰਜ਼, ਮਾਰਿਸਕ
ਡ.ਕਕਰ, 1984.

ਿਮਆਰੀ ਸਕ%ਰ ਦੀ ਿਗਣਤੀ

ਿਸ#ਿਖਆ ਅਤ7 ਮਨDਿਵਿਗਆਨ ਿਜਵ; ਿਕ ਬਹuਤ ਸਾਰ7 ਖ7ਤਰA ਿਵ#ਚ, ਅਕਸਰ ਿਨਸ਼ਚਤ ਮਤਲਬ ਅਤ7 ਿਮਆਰੀ ਿਵਵਹਾਰ ਨਾਲ ਿਮਆਰੀ ਸਕDਰ
(ਿਮਆਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਿਵ#ਚ ਅ+ਕ) 8 ਟ.ਸਟ ਦ7 ਸਕDਰ (ਕ#ਚ7 ਸਕDਰ) ਕਿਹ+ਦ7 ਹਨ. ਇਹ ਹ7ਠ ਿਲਖ7 ਅਨuਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ.:

ਿਜ#ਥ7 m = ਕ#ਚ7 ਅ+ਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ.

s = ਕ#ਚਾ ਅ+ਕ ਿਮਆਰੀ ਿਵਵਹਾਰ

X = ਕ#ਚਾ ਸਕDਰ

m ¢ = ਨਵ; ਅਰਥ

s ¢ = ਨਵ; ਿਮਆਰੀ ਿਵਵਹਾਰ

ਮ+ਨ ਲਓ ਮਨDਿਵਿਗਆਨਕ ਟ.ਸਟ ਦ7 ਅ+ਕ ਿਵਚ 70 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ. ਅਤ7 8 ਦੀ ਇਕ ਿਮਆਰੀ ਿਵਵਹਾਰ ਹ. ਅਤ7 ਇਹ ਇਹਨA ਸਕDਰ 8 100 ਦ7
ਮਤਲਬ ਅਤ7 20 ਦ7 ਇਕ ਿਮਆਰੀ ਿਵਵਹਾਰ ਨਾਲ ਿਮਆਰੀ ਸਕDਰ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇ#ਛਾ ਰ#ਖਦਾ ਹ.. ਜ7 40 ਿਵਚ ਇਕ ਕ#ਚਾ ਅ+ਕ ਹ.
ਜਨਸ+ਿਖਆ, ਅਸN ਉਪਰDਕਤ ਸਮੀਕਰਨ 8 ਲਾਗL ਕਰ ਸਕਦ7 ਹA ਤA ਿਕ ਇਸ 8 ਬਦਲ ਕ7 ਇਕ ਿਮਆਰੀ ਸਕDਰ ਦ7 ਰLਪ ਿਵ#ਚ ਬਦਲ ਸਕੀਏ

m = 70, s = 8, X = 40, m ¢ = 100, s ¢ = 20 to obtain

ਕuਆਿਲਟੀ ਫ.ਕਸ਼ਨ ਿਡਪਲਾਇਮTਟ (QFD)

QFD 8 ਪLਰਾ ਕਰਦ7 ਸਮ; ਬਹuਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯDਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.. ਕuਝ ਖਾਸ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਹ7ਠ ਿਲਖ7 ਅਨuਸਾਰ ਹਨ:



QFD 8 ਪLਰਾ ਕਰਦ7 ਸਮ; ਬਹuਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯDਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.. ਕuਝ ਖਾਸ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਹ7ਠ ਿਲਖ7 ਅਨuਸਾਰ ਹਨ:

ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਲDੜA ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਕਰਨਾ

ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਿਵਸ਼7ਸ਼ਤਾਵA ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ

ਗਾਹਕA ਦੀਆਂ ਜ਼ਰLਰਤA ਅਤ7 ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਫੀਚਰਸ ਦ7 ਿਵਚਕਾਰ ਅ+ਤਰ ਸ+ਸ਼Dਧਨ ਕਰਨਾ.

ਤਕਨੀਕੀ ਅਤ7 / ਜA ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤA ਿਵਚ ਮuਕਾਬਲ7ਦਾਰ ਬYਚਮਾਰਿਕ+ਗ 8 ਪLਰਾ ਕਰਨਾ.

ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤ7 ਿਸ#ਟ7 ਕ#ਢਣਾ

ਫਾਰਮ.ਟ ਅਤ7 Pਿਕਿਰਆ ਦ7 ਨਾਲ ਇਕ ਖਾਕਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਇਹਨA ਕਦਮA ਦuਆਰਾ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤ7 Pਾਪਤ ਨਤੀਜ7 8
ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜAਦਾ ਹ.. ਇਸ ਮਾਰਗ 8 QFD ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਿਕਹਾ ਜAਦਾ ਹ..

ਹ%ਰ ਪੜ4%:

ਫਰAਿਸਸਿਚਨੀ ਐUਫ., ਤਕਨੀਕੀ ਕuਆਲਟੀ ਫ+ਕਸ਼ਨ ਿਡਪਲਾਇਮYਟ, ਸ;ਟ ਲuਸੀ P.ਸ, 2002.

ਇਵTਟ ਅਤੀਤ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ:ਸ਼ਣ

ਕਈ ਵਾਰ ਿਕਸ7 ਖਾਸ ਘਟਨਾ (ਜA ਘਟਨਾਵA) ਦ7 ਸਹੀ ਸਮ; ਤ7 ਡ7ਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹu+ਦ7 ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼A ਦ7 ਸਮLਹ ਘਟਨਾਵA ਦੀਆਂ
ਉਦਾਹਰਣA ਿਵ#ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹD ਸਕਦਾ ਹ. ਿਕ ਦਮ7 8 ਜDਿੜਆ ਜਾ ਸਕ7; ਿਮਰਗੀ ਦਾ ਹਮਲਾ; ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫ.ਕਸ਼ਨਸ; ਹਸਪਤਾਲ ਦ7 ਦਾਖਲ7
ਆਮ ਤVਰ ਤ7, ਿਕਸ7 ਘਟਨਾ ਦੀ ਮVਜLਦਗੀ (ਅਤ7 ਗ.ਰ-ਮVਜLਦਗੀ) ਇ#ਕ ਿਨਯਮਤ ਆਧਾਰ ‘ਤ7 ਉਪਲਬਧ ਹu+ਦੀ ਹ. (ਿਜਵ;, ਰDਜ਼ਾਨਾ) ਅਤ7 ਡ7ਟਾ 8 ਿਫਰ
ਦuਹਰਾਵ; ਮਾਪA ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਜK ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ.. ਇਕ ਉਦ7ਸ਼ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹD ਸਕਦਾ ਹ. ਿਕ ਕੀ ਸਮਕਾਲੀਨ ਘਟਨਾਵA ਜA
ਮਾਪA ਨ7 ਿਵਆਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ‘ਤ7 Pਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹ. ਜA ਨਹN. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰDਜ਼ਾਨਾ ਪਰਾਗ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦਮ7 ਦ7 ਹਮਿਲਆਂ ਦ7 ਜDਖਮ
8 Pਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ.; ਹਾਈ ਬਲ#ਡ P.ਸ਼ਰ ਇ#ਕ ਮਾਇਓਕ.ਡੀਡੀਅਲ ਇਨਫਾਰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ.. ਕDਈ ਿਵਅਕਤੀ PDਗਰਾਮ
ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਲਈ SAS ਿਵ#ਚ ਉਪਲਬਧ PROC GENMOD ਦੀ ਵਰਤK ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ.

ਹ%ਰ ਪੜ4%:

ਬ̀ਾਊਨ ਐUਚ., ਅਤ7 ਆਰ. P.ਸਕDਟ, ਅਪਲਾਈਡ ਿਮਕਸਡ ਮਾਡਲਜ਼ ਇਨ ਮ.ਡੀਸਨ, ਿਵਲੀ, 1999.

ਫ8ਕਟਰ ਿਵਸ਼ਲ:ਸ਼ਣ

ਗuਣਵ#ਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਡਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇ#ਕ ਤਕਨੀਕ ਹ., ਜD ਿਕ ਅ+ਡਰਲਾਈjਗ ਮਾਪA ਦੀ ਇ#ਕ ਛDਟੀ ਿਜਹੀ ਿਗਣਤੀ (Pਭਾਿਸ਼ਤ ਕਾਰਕ)
ਦuਆਰਾ ਿਨਰ+ਤਰ ਿਚਰA ਦ7 ਸ+ਗ`ਿਹ ਿਵ#ਚ ਪਿਰਵਰਤਨ 8 ਸਪ#ਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹ.. ਸਧਾਰਣ ਕਾਰਕ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ 8 ਵੀ ਸਬ+ਧ ਅ+ਕ ਜA ਸਹਾਰਨ ਮ.ਟਿਰਕਸ
ਦਾ ਉਪਯDਗ ਕਰਕ7 ਇ+ਡ.ਕਸ ਨ+ਬਰ ਜA ਕਾਰਕ ਸਕDਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ.. ਫ.ਕਟਰ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਸ+ਕਲਪ ਦੀ ਮu#ਖ ਸਮ#ਿਸਆ ਇਹ
ਹ. ਿਕ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਇਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਿਵ#ਚ ਬਹuਤ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਹ.

ਅ"ਗ: ਦੀ ਪੜ4ਾਈ:

ਰਾਈਮYਟ ਆਰ., ਅਤ7 ਕ7. ਜDਰਸਕDਗ, ਨ.ਚuਰਲ ਸਾਇ+ਸ, ਕ.ਮਿਬ̀ਜ ਯLਿਨਵਰਿਸਟੀ P.ਸ, 1996 ਿਵਚ ਲਾਗL ਹDਏ ਕਾਰਕ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ. ਇਹ
ਮਲਟੀਵ.ਰਏਟ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਅਤ7 ਕਾਰਜ ਖ7ਤਰA ਿਜਵ; ਿਕ ਕ.ਿਮਸਟਰੀ, ਪ.ਲ7ਓਈਕDਲDਜੀ, ਸ.ਮLਮYਟDਲDਜੀ, ਭLਗDਲ ਅਤ7 ਸਮu+ਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ 8 ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰਦਾ ਹ..

ਟ.ਬਾਿਚਕ ਬੀ., ਅਤ7 ਐਲ. ਿਫਡਲ, ਮਲਟੀਵ.ਰਏਟ ਸਟ.ਿਟਸਿਟਕਸ ਦੀ ਵਰਤK ਕਰਦ7 ਹDਏ, ਹਾਰਪਰ ਕਾਿਲਨਜ਼, ਿਨਊਯਾਰਕ, 1996.

ਝLਠੀਆਂ ਿਕਸਮA: ਝLਠ, ਤਬਾਹਕu+ਨ ਝLਠ ਅਤ7 ਅ+ਕੜ7

“ਿਤ+ਨ ਿਕਸਮ ਦ7 ਝLਠ – ਝLਠ, ਝLਠ ਅਤ7 ਝLਠ ਹਨ.” ਮਾਰਕ ਿਟਵ.ਨ ਦੀ ਆਤਮਕਥਾ ਿਵਚ ਦਰਜ

ਇਹ ਪਿਹਲA ਹੀ ਇਕ Pਵਾਿਨਤ ਤ#ਥ ਹ. ਿਕ “ਸਟ7ਿਟਸਕਲ ਸDਚ ਇ#ਕ ਿਦਨ ਿਜ+ਨੀ ਲDੜ ਪਵ7ਗੀ, ਉਹ ਯDਗ ਕ.ਨ7ਡੀਅਨ ਨਾਗਿਰਕਤਾ 8 ਪੜ]ਨ ਅਤ7
ਿਲਖਣ ਦੀ ਸਮਰ#ਥਾ ਦ7 ਰLਪ ਿਵ#ਚ”. ਹਾਲAਿਕ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹu+ਦਾ ਹ. ਿਕ ਲDਕ ਆਪਣ7 ਲਾਭ ਜA ਆਪਣ7 ਬVਸ ਜA ਦDਸਤ ਦ7 ਫਾਇਦ7 ਿਵ#ਚ ਅ+ਕਿੜਆਂ 8



ਿਲਖਣ ਦੀ ਸਮਰ#ਥਾ ਦ7 ਰLਪ ਿਵ#ਚ”. ਹਾਲAਿਕ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹu+ਦਾ ਹ. ਿਕ ਲDਕ ਆਪਣ7 ਲਾਭ ਜA ਆਪਣ7 ਬVਸ ਜA ਦDਸਤ ਦ7 ਫਾਇਦ7 ਿਵ#ਚ ਅ+ਕਿੜਆਂ 8
ਛ7ੜਛਾੜ ਿਦ+ਦ7 ਹਨ.

ਹ7ਠA ਕuਝ ਉਦਾਹਰਣA ਹਨ ਿਜਵ; ਿਕ ਿਵਿਗਆਪਨ ਿਵ#ਚ ਦuਰਵਰਤK ਦ7 ਅ+ਕੜ7 ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਕਵ; ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ., ਿਜਸ 8 ਮਨu#ਖੀ ਿਗਆਨ ਦੀ
ਿਗ`ਫਤਾਰੀ ਦਾ ਿਵਿਗਆਨ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ., ਜD ਇਸ ਤK ਪ.ਸ7 Pਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲ+ਬ7 ਸਮ; ਲਈ ਹ.. ਰ7ਵਲDਨ ਦ7 ਸ+ਸਥਾਪਕ ਨ7 ਿਕਹਾ,
“ਫ.ਕਟਰੀ ਿਵਚ ਅਸN ਸਜਾਵਟ ਬਣਾਉਂਦ7 ਹA; ਸਟDਰ ਿਵਚ ਅਸN ਉਮੀਦ ਕਰਦ7 ਹA.”

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵਚ, ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦ7 ਧDਖ7 8 ਿਮਟਾ ਕ7 Pਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜAਦਾ ਹ.:

1. ਇਨਿZਏਡੀਬਲ ਿਵਸਥਾਰ ਟDਯDਟਾ: “ਇਹ ਿਕਵ; ਹD ਸਕਦਾ ਹ. ਿਕ ਇਕ ਆਟDਮDਬਾਈਲ ਿਜਹੜੀ ਬਾਹਰਲ7 ਪਾਸ7 ਿਸਰਫ ਨl ਇ+ਚ ਲ+ਮੀ ਹ.,
ਅ+ਦਰLਨੀ ਥA ‘ਤ7 ਦD ਫu#ਟ ਤK ਵ#ਧ ਕਮਰ7 ਦੀ ਪ7ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ.? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਵA ਗਿਣਤ ਹDਵ7!” ਟDਇਟਾ ਕ.ਮਰੀ ਐਡ.ਇਸ ਕਥਨ ਿਵ#ਚ
ਿਭ̀ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਿਕ#ਥ7 ਹ.? ਵਾਲੀਅਮ 8 ਲ+ਬਾਈ ਲ.ਣਾ! ਉਦਾਹਰਣ ਵਜK: 3x6x4 = 72 ਫu#ਟ (ਿਕਊਿਬਕ), 3x6x4.75 = 85.5 ਫu#ਟ

(ਘਣ) ਇਹ 2 ਫu#ਟ ਤK ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹD ਸਕਦਾ ਹ.!
2. ਪ.ਪਸੀ ਕDਲਾ ਐਡ .: “ਹਾਲ ਹੀ ਿਵ#ਚ ਸਾਈਡ-ਆਫ-ਸਾਈਡ ਅ+ਡ7 ਸਟ.ਸਟ ਟ.ਸਟA ਿਵ#ਚ, ਕVਮੀ ਪ#ਧਰ ‘ਤ7, ਹDਰ ਲDਕ ਪ.ਪਸੀ 8 ਕDਕਾ-ਕDਲਾ ਤK

ਪਸ+ਦ ਕਰਦ7 ਹਨ”.
3. ਸਵਾਲ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਿਸਰਫ ਕuਝ ਸਵਾਦ ਟ.ਸਟ ਸੀ, ਸYਪਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਨਹN ਕਿਹ+ਦਾ ਹ. “ਸਾਰ7 ਹਾਲ ਦ7 ਿਵ#ਚ”ਇਕ ਦLਸਰ7 ਨਾਲ

ਸ+ਬ+ਧ? ਇਲ.ਕਿਟ`ਕ ਕ+ਪਨੀਆਂ ਐਡ ਦੀ ਕਨਸDਰਟੀਅਮ “ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਸੜਕA ਦ7 96% ਸੜਕA ਹ7ਠA ਿਦ#ਤੀਆਂ ਜAਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ7 ਇਸਤK
ਇਲਾਵਾ 88% ਅਪਰਾਧ ਅ+ਡਰ-ਲਾਈਟ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ‘ਤ7 ਹu+ਦ7 ਹਨ.”

4. ਿਨਰਭਰ ਜA ਸuਤ+ਤਰ ਘਟਨਾਵA? “ਜ7ਕਰ ਿਕਸ7 ਜਹਾਜ਼ ਿਵਚ ਿਕਸ7 ਬ+ਬ 8 ਲ. ਕ7 ਜਾਣ ਦੀ ਸ+ਭਾਵਨਾ ਹ. .001, ਤA ਬVਬ ਲ. ਕ7 ਆਉਣ ਵਾਲ7 ਦD
ਲDਕA ਦੀ ਸ+ਭਾਵਨਾ ਹ. .000001. ਇਸ ਲਈ, ਮ.8 ਹਰ7ਕ ਹਵਾਈ ਤ7 ਬ+ਬ ਲ.ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ..”ਪ7ਪਰਬਾਰ ਪ.ਕ7ਿਜ+ਗ ਕlਸਲ ਦੀਆਂ ਿਚ+ਤਾਵA:

“ਯLਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦ7 ਅਿਧਐਨA ਤK ਪਤਾ ਲ#ਗਦਾ ਹ. ਿਕ ਪ7ਪਰ ਦu#ਧ ਦ7 ਡ#ਬ7 ਤuਸN ਗ.ਲਨ 8 ਵਧ7ਰ7 ਿਵਟਾਿਮਨ ਿਦ+ਦ7 ਹD.”
5. PਯDਗ ਦਾ ਿਡਜਾਈਨ ਿਕਵ; ਸੀ? ਕlਸਲ ਨ7 ਖDਜ 8 ਸਪAਸਰ ਕੀਤਾ! ਪ7ਪਰਬਾਰ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਿਵ#ਚ ਿਗਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹ.!
6. ਸਾਰ7 ਿਵਟਾਿਮਨ ਜA ਿਸਰਫ ਇ#ਕ? “ਤuਹਾ8 ਕu#ਲ ਇ#ਕ ਕਟDਰ7 ਿਵ#ਚ ਿਵਟਾਿਮਨ ਪDਸ਼ਣ Pਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਇਿਸਨ ਬਰ.ਨ ਦ7 ਚਾਰ ਕਟDਰ7

ਖਾਣ7 ਪ.ਣਗ7”.ਛ7 ਸਮ; ਸuਰ#ਿਖਅਤ: “ਿਪਛਲ7 ਸਾਲ 35 ਲDਕ ਹਾਦਿਸਆਂ ਿਵ#ਚ ਡu#ਬ ਗਏ ਸਨ, ਿਸਰਫ 5 ਜੀਵਨ ਜ.ਕਟA ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ
ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਨਹN ਸਨ.

7. ਕੀ boaters ਦੀ ਜੀਅ ਦੀ Pਤੀਸ਼ਤਤਾ ਜੀਵਨ ਜ.ਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹ.? ਕੀ ਇਹ ਇ#ਕ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸ+ਭਾਵੀ ਹ.
8. ਇਕ ਟ.ਕਸ ਅਕਾਊਂਟYਟ ਫਰਮ ਐਡ. “ਆਿਡਟ ਦ7 ਮਾਮਲ7 ਿਵਚ ਸਾਡ7 ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਤuਹਾਡ7 ਨਾਲ ਆਉਣਗ7”ਇਹ ਇ#ਕ ਿਵਲ#ਖਣ ਿਵਕਰੀ

Pਸਤਾਵ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹ., ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤ#ਥ 8 ਲuਕਾਉਂਦਾ ਹ. ਿਕ ਿਬਆਨ ਇ#ਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾ8ਨ ਹ..
9. ਡ+ਕੀਨ ਡDਨਟਸ ਐਡ .: “ਮuਫਤ 3 ਮਿਫ਼ਨ ਜਦK ਤuਸN ਰ.ਗLਲਰ 1/2 ਦਰਜਨ ਮu#ਲ ‘ਤ7 ਿਤ+ਨ ਖਰੀਦਦ7 ਹD.”

ਅ+ਕਿੜਆਂ ਦ7 ਹDਰ ਬਹuਤ ਸਾਰ7 ਗ਼ਲਤ ਇਸਤ7ਮਾਲ: ਬ7ਈਮਾਨੀ ਅਤ7 / ਜA ਅਣਪਛਾਤਾ ਦ7 ਸਰਵ7ਖਣ ਿਵਧੀਆਂ, ਲDਡ ਕੀਤ7 ਗਏ ਸਰਵ7ਖਣ ਸਵਾਲ,
ਗ`ਾਫ ਅਤ7 ਿਪਕਟD-ਗ`ਾਮ ਿਜਹੜ7 “PVਪਰ PDਗ`ਾਮ” ਿਵ#ਚ ਨਹN ਹਨ ਅਤ7 ਜD ਉUਤਰਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਚDਣ ਕਰਦ7 ਹਨ, ਇਸ ਮu#ਦ7 ਦ7 ਬਾਰ7 ਿਵ#ਚ
ਪੀਹਣ ਲਈ ਕuਹਾੜਾ ਹ.; ਬਹuਤ ਹੀ ਿਦਲਚਸਪ ਚੀਜ਼A, ਅਤ7, ਬ7ਸ਼ਕ, ਉਹ ਿਜਹੜ7 ਵਧ ਰਹ7 ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵ#ਚ ਡਾਟਾ 8 ਘ#ਟ ਤK ਘ#ਟ ਕਰਦਾ ਹ..

ਹ%ਰ ਪੜ4%:

ਐਡਮਸ ਡਬਲਯL., ਪਬਿਲਕ ਅਫ7ਅਰਸ ਿਵ#ਚ ਸਕਲPੀ ਮ.ਥ: ਕੀਮਤ ਸLਚਕ ਅਤ7 ਰ#ਿਖਆ, ਡੀਕਕਰ 2002. ਜਨਤਕ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵਚ ਗਿਣਤ ਦ7
ਅ+ਕੜ7 ਅਤ7 ਿਸ#ਟ7 ਕ#ਢਣ ਅਤ7 ਲDਕA ਦ7 ਿਵਚਾਰA 8 Pਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ Pਸਤuਤ ਿਕਵ; ਕੀਤ7 ਜਾ ਸਕਦ7 ਹਨ, ਇਸ ਦ7 ਅਸਲੀ ਕ7ਸA ਰਾਹN
ਜਨਤਕ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵਚ ਗਿਣਤ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤK ਦੀ ਜAਚ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਇਸ ਗ#ਲ ਉUਤ7 ਜ਼Dਰ ਿਦ#ਤਾ ਿਗਆ ਹ. ਿਕ ਿਕਸ ਤਰ • A ਦ7 ਨ+ਬਰ ਅਤ7
ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲ7 ਗਿਣਤਕ ਸ+ਚਾਈਆਗਏ ਹਨ ਅਤ7 ਉਹਨA ਦ7 ਿਵਰu#ਧ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ..

ਡਾਈਵ.ਨੀ ਏ., 200% ਕu#ਝ ਨਹN, ਜDਹਨ ਿਵਲ7, 1993. ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਮਰੀਕਨ ਿਵ#ਚ ਗਿਣਤ ਦ7 ਦuਰਿਵਵਹਾਰ ਬਾਰ7 ਉਸਦ7 ਲ7ਖA ਦ7 ਆਧਾਰ
ਤ7, ਿਡਉਿਡਨੀ ਿਵ#ਚ ਬਹuਤ ਸਾਰ7 ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਸLਚੀ ਿਦ#ਤੀ ਗਈ ਹ. ਜD ਸਾ8 P7ਿਰਤ ਿਵਿਗਆਪਨ, ਖਬਰ, ਕ+ਪਨੀ ਦੀਆਂ ਿਰਪDਰਟA ਅਤ7 ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਗਿਣਤ ਦ7 ਫu#ਟ-ਵਾ#ਰ ਅਤ7 ਨuਕਸਦਾਰ ਸDਚ ਨਾਲ ਜDੜਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਤਪਾਦ ਲ7ਬਲ ਉਹ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹ. ਿਕ ਿਕਵ; ਗਿਣਤ ਦੀ ਪLਰੀ a7ਣੀ ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣਾ ਹ. ਅਤ7 ਉਹਨA ਤK ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹ..



ਲਗਾਉਣਾ ਹ. ਅਤ7 ਉਹਨA ਤK ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹ..

ਚ+ਗੀ ਫਾਉਂਡ, ਅਤ7 ਜ7. ਹਾਰਡਨ, ਸਟYਿਪਕਸ ਿਵਚ ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ, ਿਵਲ7, 2003.

ਸਿਕ+ਡ7ਲੀ ਡਬਲਯL., ਇਨਫVਰਮਡ ਿਸਟੀਜ਼ਨ: ਦ ਆਰਗLਿਮ+ਟ ਐਂਡ ਅਲੀਿਜਸ ਫਾਰ ਟLਡ7, ਹਾਰਕDਰਟ ਬ̀7ਸ, 1996. ਇਹ ਆਰਿਟਕ / ਰੀਡਰ ਬਿਹਸ
ਵਾਲੀ ਗੜਵK ਿਲਖਣ ਦ7 ਅਿਧਐਨ ਅਤ7 ਅਿਭਆਸ ਦੀ ਪੜਚDਲ ਕਰਦਾ ਹ.. ਫDਕਸ ਕਲਾਸA ਤK ਸਾਈਬਰਸਪ7ਸ ਤ#ਕ, ਕਿਮਊਿਨਟੀਆਂ ਿਵ#ਚ ਮVਜLਦਾ
ਮu#ਿਦਆਂ ਦੀ ਪੜਚDਲ ਕਰਨਾ ਹ. “ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵ#ਚ ਗ#ਲਬਾਤ” ਿਵਸ਼7 ਅਤ7 ਉUਚ ਿਵਆਪਤ ਰੀਿਡ+ਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 8 ਸLਿਚਤ ਿਵਚਾਰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ
ਿਵ#ਚ ਮਦਦ ਕਰਦ7 ਹDਏ, ਅਸਰਦਾਰ ਦਲੀਲA ਅਤ7 ਪਾਿਲਸ਼ੀ ਿਲਖਤ

ਸਪੀਰਰ ਐUਚ., ਐਲ ਸਪਾਈਰ ਅਤ7 ਏ. ਜ7ਫ਼., ਿਮਸਜ਼ਜ ਸਟ.ਿਟਸਿਟਕਸ, ਡ7ਕਕਰ, 1998. ਚ+ਗੀ ਤਰ]A ਦਸਤਾਵ7ਜ਼ੀ, ਅਸਲ ਸ+ਸਾਰ ਦ7 ਖ7ਤਰA,
ਿਵਿਭ+ਨ ਖ7ਤਰA, ਜਨ ਨੀਤੀ ਅਤ7 ਕਾਰDਬਾਰ ਅਤ7 ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦuਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦਾਹਰਨA ਨਾਲ ਦuਰਵਰਤK ਦ7 ਅ+ਕੜ7
ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ.

ਐਂਟਰ%ਪੀ ਮ:ਜਰ

ਿਵਸ਼ਵ-ਿਵਆਪੀ ਆਰਿਥਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ‘ਤ7 ਰVਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰ, ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਅਤ7 ਸLਚਨਾ Pਿਕਿਰਆ ਿਵ#ਚ ਵਰਤ7 ਜAਦ7 ਅਸਮਾਨਤਾ ਦ7
ਗuਣA ਦੀ ਜAਚ ਕੀਤੀ ਜAਦੀ ਹ.. ਇ#ਕ ਸ+ਪLਰਨ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪਿਰਵਰਤਨ ਸ਼.ਨਨ-ਐਂਟਰVਪੀ ਫ+ਕਸ਼ਨ ਦuਆਰਾ ਮਾਿਪਆ ਜAਦਾ ਹ.:

E= – S pi ln(pi)

ਿਜ#ਥ7, ਰਕਮ ਸਾਰ7 ਵਰਗA ਤ7 ਹu+ਦੀ ਹ. ਅਤ7 pi ith a7ਣੀ ਦੀ ਅਨuਸਾਰੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਹu+ਦੀ ਹ.. ਇਹ ਪੀ ਨਾਲ ਜuੜ7 ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਦੀ ਇ#ਕ
ਿਗਣਾਤਮਕ ਮਾਪ 8 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹ.. ਇਹ ਨDਟ ਕਰਨਾ ਿਦਲਚਸਪ ਹ. ਿਕ ਜਦK ਇਹ ਸਾਰ7 ਪੀ.ਆਈ. ਦ7 ਬਰਾਬਰ ਹu+ਦ7 ਹਨ ਤA ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਵ#ਧ
ਜAਦੀ ਹ..

For a rXc contingency table it is E= S S pij ln(pij) – S( S pij) ln( S(pij) – S( S pij) ln( S(pij)

ਕu#ਲ ਿਮਲਾ ਕ7 ਮY ਸਾਰ7 ਜ+ਮL ਅਤ7 ਜ+ਮL, ਅਤ7 ਜ+ਮL ਅਤ7 ਮY ਹA.

ਇਕ ਹDਰ ਉਪਾਅ ਹ. ਕ#ਲਬ.ਕ-ਲ7ਬਲਰ ਦLਰੀ (ਸLਚਨਾ ਿਥਊਰੀ ਨਾਲ ਸ+ਬ+ਿਧਤ):

S((Pi – Qi)*log(Pi/Qi)) =
S(Pi*log(Pi/Qi )) + S(Qi*log(Qi/Pi ))

ਜA ਪਿਰਵਰਤਨ ਦLਰੀ

ਿਜ#ਥ7 Pi ਅਤ7 Qi ਦD ਆਬਾਦੀਆਂ ਲਈ i-th ਵਰਗ ਲਈ ਸ+ਭਾਵਨਾਵA ਹਨ.

ਅ"ਗ: ਦੀ ਪੜ4ਾਈ:

ਕ7ਸ਼ਵਨ ਐਚ. ਅਤ7 ਜ7. ਕਪLਰ, ਏਨਟਰDਪੀ ਓਪਟੀਮਾਈਜ7ਸ਼ਨ ਿਟਸਲਟਸ ਿਵਦ ਐਪਲੀਕ7ਸ਼ਨਜ਼, ਅਕਾਦਿਮਕ P.ਸ, ਿਨਊਯਾਰਕ, 1992.

ਵਾਰ+ਟੀ: ਅ+ਕੜਾ ਯDਜਨਾ ਅਤ7 ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ

ਅ#ਜ ਦ7 ਗਲDਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵਚ, ਵਾਰ+ਟੀ ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਪ.ਕ7ਜ ਦਾ ਵਧਦੀ ਮਹ#ਤਵਪLਰਣ ਿਹ#ਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹ. ਅਤ7 ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਪਭDਗਤਾ ਅਤ7
ਉਦਯDਿਗਕ ਉਤਪਾਦA 8 ਵਾਰ+ਟੀ ਦ7 ਨਾਲ ਵ7ਿਚਆ ਜAਦਾ ਹ.. ਵਾਰ+ਟੀ ਕਈ ਮਕਸਦA ਲਈ ਕ+ਮ ਕਰਦੀ ਹ. ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤ7 ਿਨਰਮਾਤਾ ਦDਵ; ਲਈ
ਸuਰ#ਿਖਆ Pਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ.. ਇ#ਕ ਿਨਰਮਾਤਾ ਲਈ, ਵਾਰ+ਟੀ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗuਣਵ#ਤਾ ਬਾਰ7 ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ+ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕ+ਮ ਕਰਦੀ ਹ. ਅਤ7,
ਿਜਵ; ਿਕ, ਇ#ਕ ਬਹuਤ Pਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰਕੀਿਟ+ਗ ਟLਲ ਵਜK ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ..

ਵਾਰ+ਟੀ ਫ.ਸਲ7 ਿਵ#ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤ7 ਵਪਾਰਕ ਿਵਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਨ]A ਫ਼.ਸਿਲਆਂ ਦ7 ਿਵ#ਤੀ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦ7 ਕਾਰਨ, ਇ#ਕ ਕਾਰਖਾਨ7ਦਾਰੀ ਫਰਮ ਦੀ
ਿਵ#ਤੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ Pਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਰ+ਟੀ Pਬ+ਧਨ ਬਹuਤ ਜ਼ਰLਰੀ ਹ.. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰLਰੀ ਹ. ਿਕ ਸਾਰ7 ਪ#ਧਰA ‘ਤ7 Pਬ+ਧਨ ਵਾਰ+ਟੀ ਦ7 ਸ+ਕਲਪ,
ਭLਿਮਕਾ, ਵਰਤK ਅਤ7 ਲਾਗਤA ਅਤ7 ਿਡਜ਼ਾਈਨ 8 ਜਾਣL ਹDਣ. ਇਸ ਦਾ ਉਦ7ਸ਼ ਵਾਰ+ਟੀ ਅਤ7 ਇਸ ਦੀ ਵਰਤK ਦੀ ਧਾਰਣਾ 8 ਸਮਝਣਾ; ਵਾਰ+ਟੀ ਪਾਲਸੀ
ਬਦਲ; ਵਾਰ+ਟੀ ਦ7 ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ / ਿਨਰਮਾਤਾ ਦ7 ਿhਸ਼ਟੀਕDਣ; ਵਾਰ+ਟੀ ਦ7 ਵਪਾਰਕ / ਤਕਨੀਕੀ ਪਿਹਲLਆਂ ਅਤ7 ਉਨ]A ਦੀ ਆਪਸੀ Pਿਕਿਰਆ;



ਬਦਲ; ਵਾਰ+ਟੀ ਦ7 ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ / ਿਨਰਮਾਤਾ ਦ7 ਿhਸ਼ਟੀਕDਣ; ਵਾਰ+ਟੀ ਦ7 ਵਪਾਰਕ / ਤਕਨੀਕੀ ਪਿਹਲLਆਂ ਅਤ7 ਉਨ]A ਦੀ ਆਪਸੀ Pਿਕਿਰਆ;
ਰਣਨੀਤਕ ਵਾਰ+ਟੀ Pਬ+ਧਨ; ਵਾਰ+ਟੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰ7 ਭਿਵ#ਖਬਾਣੀ ਦ7 ਢ+ਗ; ਵਾਰ+ਟੀ Pਸ਼ਾਸਨ

ਅ#ਗ7 ਦੀ ਪੜ]ਾਈ:

ਬ̀7ਨਨ ਜ7., ਵਾਰ+ਟੀਜ਼: ਯDਜਨਾਬ+ਦੀ, ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ, ਅਤ7 ਲਾਗL ਕਰਨ, ਮ.ਕਗ`ਾ ਿਹਲ, 1994.

ਵਾਰ.ਟੀ: ਅ.ਕੜਾ ਯ%ਜਨਾ ਅਤ: ਿਵਸ਼ਲ:ਸ਼ਣ

ਅ#ਜ ਦ7 ਗਲDਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵਚ, ਵਾਰ+ਟੀ ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਪ.ਕ7ਜ ਦਾ ਵਧਦੀ ਮਹ#ਤਵਪLਰਣ ਿਹ#ਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹ. ਅਤ7 ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਪਭDਗਤਾ ਅਤ7
ਉਦਯDਿਗਕ ਉਤਪਾਦA 8 ਵਾਰ+ਟੀ ਦ7 ਨਾਲ ਵ7ਿਚਆ ਜAਦਾ ਹ.. ਵਾਰ+ਟੀ ਕਈ ਮਕਸਦA ਲਈ ਕ+ਮ ਕਰਦੀ ਹ. ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤ7 ਿਨਰਮਾਤਾ ਦDਵ; ਲਈ
ਸuਰ#ਿਖਆ Pਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ.. ਇ#ਕ ਿਨਰਮਾਤਾ ਲਈ, ਵਾਰ+ਟੀ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗuਣਵ#ਤਾ ਬਾਰ7 ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ+ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕ+ਮ ਕਰਦੀ ਹ. ਅਤ7,
ਿਜਵ; ਿਕ, ਇ#ਕ ਬਹuਤ Pਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰਕੀਿਟ+ਗ ਟLਲ ਵਜK ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ..

ਵਾਰ+ਟੀ ਫ.ਸਲ7 ਿਵ#ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤ7 ਵਪਾਰਕ ਿਵਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਨ]A ਫ਼.ਸਿਲਆਂ ਦ7 ਿਵ#ਤੀ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦ7 ਕਾਰਨ, ਇ#ਕ ਕਾਰਖਾਨ7ਦਾਰੀ ਫਰਮ ਦੀ
ਿਵ#ਤੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ Pਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਰ+ਟੀ Pਬ+ਧਨ ਬਹuਤ ਜ਼ਰLਰੀ ਹ.. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰLਰੀ ਹ. ਿਕ ਸਾਰ7 ਪ#ਧਰA ‘ਤ7 Pਬ+ਧਨ ਵਾਰ+ਟੀ ਦ7 ਸ+ਕਲਪ,
ਭLਿਮਕਾ, ਵਰਤK ਅਤ7 ਲਾਗਤA ਅਤ7 ਿਡਜ਼ਾਈਨ 8 ਜਾਣL ਹDਣ. ਇਸ ਦਾ ਉਦ7ਸ਼ ਵਾਰ+ਟੀ ਅਤ7 ਇਸ ਦੀ ਵਰਤK ਦੀ ਧਾਰਣਾ 8 ਸਮਝਣਾ; ਵਾਰ+ਟੀ ਪਾਲਸੀ
ਬਦਲ; ਵਾਰ+ਟੀ ਦ7 ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ / ਿਨਰਮਾਤਾ ਦ7 ਿhਸ਼ਟੀਕDਣ; ਵਾਰ+ਟੀ ਦ7 ਵਪਾਰਕ / ਤਕਨੀਕੀ ਪਿਹਲLਆਂ ਅਤ7 ਉਨ]A ਦੀ ਆਪਸੀ Pਿਕਿਰਆ;
ਰਣਨੀਤਕ ਵਾਰ+ਟੀ Pਬ+ਧਨ; ਵਾਰ+ਟੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰ7 ਭਿਵ#ਖਬਾਣੀ ਦ7 ਢ+ਗ; ਵਾਰ+ਟੀ Pਸ਼ਾਸਨ

ਅ"ਗ: ਦੀ ਪੜ4ਾਈ:

ਬ̀7ਨਨ ਜ7., ਵਾਰ+ਟੀਜ਼: ਯDਜਨਾਬ+ਦੀ, ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ, ਅਤ7 ਲਾਗL ਕਰਨ, ਮ.ਕਗ`ਾ ਿਹਲ, 1994.

ਆਮਤਾ ਲਈ ਟ8ਸਟ

ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਿਮਆਰੀ ਟ.ਸਟ ਕDਲਮDਗ`Dਵ-ਸਮੀਰਨDਵ-ਿਲਲੀਫDਰਸ ਅ+ਕੜਾ ਹ.. ਇਕ ਿਹਸਟDਗ`ਾਮ ਅਤ7 ਆਮ ਸ+ਭਾਵੀ ਪਲVਟ ਵੀ ਤuਹਾ8 ਵਕਰ ਦ7
ਰLਪ ਿਵਚ ਿਦਖਾਈ ਦ7ਣ ਵਾਲ7 ਆਮ ਨ7ਮ ਤK ਿਵਵਸਥਤ ਹDਣ ਦ7 ਿਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨ ਿਵ#ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ7ਗਾ.

ਕDਲਮDਗ`Dਵ-ਸਮੀਰਨDਵ-ਿਲਲੀਫDਰਸ ਟ.ਸਟ: ਇਹ ਟ.ਸਟ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵ+ਡ ਦ7 ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਕDਲਮDਗDਰਵ-ਸਮੀਰਨDਵ ਚ+ਿਗਆਈ-ਿਫਟ ਟ.ਸਟ ਦਾ
ਇ#ਕ ਿਵਸ਼7ਸ਼ ਮਾਮਲਾ ਹ.. Lilliefors 8 ਲਾਗL ਕਰਨ ਿਵ#ਚ ਿਮਆਰੀ ਆਮ ਸ+ਚਤ ਵ+ਡਣ ਫ+ਕਸ਼ਨ ਅਤ7 Pਮਾਿਣਕ  ਰਲਵ; ਵ7ਰੀਏਬਲ ਦ7 ਨਾਲ ਇਕ
ਨਮLਨਾ ਸ+ਚਵਾਨ ਵ+ਡ ਫ+ਕਸ਼ਨ ਿਵਚਕਾਰ ਤuਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ.. ਜ7 ਦD ਸ+ਗ`ਿਹ ਵਾਲ7 ਿਡਸਟਰੀਿਬਊਸ਼ਨA ਦ7 ਿਵਚਕਾਰ ਇਕ ਕਰੀਬੀ ਸਮਝVਤਾ ਹ., ਤA
ਇਹ ਅ+ਦਾਜ਼ਾ ਹ. ਿਕ ਨਮLਨਾ ਇ#ਕ ਆਮ ਿਡਸਟ`ੀਿਬਊਸ਼ਨ ਫ+ਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਿਵ#ਚK ਕ#ਿਢਆ ਿਗਆ ਸੀ. ਜ7, ਹਾਲAਿਕ, ਦD ਸ+ਗ`ਿਹ ਵਾਲ7 ਵ+ਡ
ਫ+ਕਸ਼ਨA ਿਵਚਕਾਰ ਇਕ ਫ਼ਰਕ ਹ. ਜD ਇਕ#ਲ7 ਮVਕਾ ਦ;ਦਾ ਹ., ਿਫਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ 8 ਰ#ਦ ਕਰ ਿਦ#ਤਾ ਿਗਆ ਹ..

ਦD ਸ+ਗ`ਿਹ ਵ+ਡ ਫ+ਕਸ਼ਨA ਿਵਚ ਅ+ਤਰ ਅ+ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੀ ਦuਆਰਾ ਿਮਿਣਆ ਜAਦਾ ਹ., ਜD ਿਕ ਦD ਫ+ਕਸ਼ਨA ਿਵਚਕਾਰ ਸਭ ਤK ਵ#ਡਾ ਲ+ਬਕਾਰੀ ਦLਰੀ ਹ..

ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਇਕ ਹDਰ ਿਵਆਪਕ ਤVਰ ਤ7 ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟ.ਸਟ ਜਰਕ-ਬ7ਰਾ ਅ+ਕੜਾ ਹ., ਜD ਿਕ ਨਕਾਮਤਾ ਦ7 ਅ+ਕਿੜਆਂ ਦ7 ਸਿZਅਤਾ
ਅਤ7 ਕuਟuਰਸ ਦ7 ਮu#ਲA ‘ਤ7 ਅਧਾਰਤ ਹ.. ਵ#ਡ7 n ਲਈ, (ਜD ਿਕ 30 ਤK ਵ#ਧ ਹ.) ਆਮ ਸਿਥਤੀ ਦ7 ਤਿਹਤ ਜਰਕ-ਬ7ਰਾ ਅ+ਕੜਾ ਹ.:

n {Skewness2 / 6 +((Kurtosis – 3)2) / 24)}

n{ S32 / ( 6S23 ) + [ S4 / (S22 -3 ) ]2 / 24 }

d.f. ਦ7 ਨਾਲ ਚੀ-ਵਰਗ ਿਵਵਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹ. = 2, ਿਜ#ਥ7:

S2 = S (xi –  )2 / (n – 1),

S3 = S (xi –  )3 / (n – 1), and

S4 =S (xi –  )4 / (n – 1).

ਉਪਰDਕਤ ਟ.ਸਟ skewness ਅਤ7 kurtosis ਦ7 ਅ+ਕੜ7 ਦDਵA ‘ਤ7 ਆਧਾਿਰਤ ਹ., ਹ7ਠA ਿਦ#ਤ7 ਿਵਕਲਿਪਕ ਟ.ਸਟ ਿਸਰਫ ਕuਟVਿਸਸ ਦ7 ਅ+ਕੜ7 ਦਾ

http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/Business-stat/otherapplets/Normality.htm


ਉਪਰDਕਤ ਟ.ਸਟ skewness ਅਤ7 kurtosis ਦ7 ਅ+ਕੜ7 ਦDਵA ‘ਤ7 ਆਧਾਿਰਤ ਹ., ਹ7ਠA ਿਦ#ਤ7 ਿਵਕਲਿਪਕ ਟ.ਸਟ ਿਸਰਫ ਕuਟVਿਸਸ ਦ7 ਅ+ਕੜ7 ਦਾ
ਇਸਤ7ਮਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ.:

C3 = {Kurtosis – 3(n-1)/(n+1)} / {24n(n-2)(n-3)/[(n+1)2(n+3)(n+5)]}1/2

C2 = {6(n2 – 5n + 2)/[(n+7)(n+9)]} {6(n+3)(n+5)/[n(n-2)(n-3)]}1/2

C1 = 6 +(8/C2){2/C2 + (1 + 4/C2)1/2}

ਿਫਰ ਅ+ਕੜ7:

ਿਮਆਰੀ ਆਮ ਵ+ਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹ..

ਇਕ ਹDਰ ਤਰੀਕਾ ਿਜਵ; ਿਕ ਕDਈ ਅ+ਕੜ7 ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹ.:

ZF = (n + 2)1/2 (F -3)/3.54

ਜD ਿਕ ਨ#ਲ ਰੀਮLਸਟਿਸਸ ਦ7 ਅਧੀਨ ਇ#ਕ ਆਮ ਆਮ ਘਣਤਾ ਹ.. ਿਕ#ਥ7

ਿਜ#ਥ7 ਿਕ s ਿਮਆਰੀ ਿਵਵਹਾਰ ਹ. ਅਤ7 / t ਦਾ ਭਾਵ ਅਸਲੀ ਿਵਵਹਾਰ ਹ..

ਤuਸN ਚ+ਿਗਆਈਆਂ ਦੀ ਢuਕਵN ਿਗਣਤੀ ਦਾ ਮuਲAਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚ+ਗੀ ਤਰ]A ਜਾਿਣਆ ਜAਦਾ Lilliefors ਟ.ਸਟ 8 ਆਮਦੀ ਵਰਤਣਾ ਪਸ+ਦ ਕਰ
ਸਕਦ7 ਹD.

ਹ%ਰ ਪੜ4%

ਬDਨਵ7ਟ ਡੀ., ਅਤ7 ਈ. ਸ7ਏਅਰਬ, ਉUਚ ਯLਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਮ ਗਿਣਤ ਦ7 ਅ+ਕੜਾ ਅਤ7 ਡਾਟਾ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ, 40, 435-445, 2002 ਦ7
ਨਾਲ ਔਸਤਨ ਇ#ਕ ਟ.ਸਟ.

ਚ.ਨ ਜੀ., ਐਟ ਅਲ, ਸ+ਭਾਵੀ ZVਿਸ+ਗ ਿਬ+ਦL, ਸਟ.ਿਟਸਿਟਕਸ ਅਤ7 ਸ+ਭਾਵੀ ਪ#ਤਰ, 60, 329-341, 2002 ਦ7 ਨਾਲ ਦD ਿਡਸਟ`ੀਿਬਊਸ਼ਨ ਫ+ਕਸ਼ਨ
ਦੀ ਤuਲਨਾ ਕਰਨ ‘ਤ7 ਅ+ਿਕਤਕ ਅਨuਮਾਨ.

ਗuਜਰਾਤੀ ਡੀ., ਬuਿਨਆਦੀ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ, ਮ.ਕਗ`ਾ ਿਹਲ, 2002.

ਥVਡ ਟੀ., ਨਾਰਥ.ਲਟੀ ਲਈ ਟ.ਸਿਟ+ਗ, ਮਾਰਿਸਕ ਡ.ਕਕਰ, ਇਨਕ., 2001. ਇਸ ਿਵ#ਚ Pਿਵਰਤੀ ਅਤ7 ਮਲਟੀਵ.ਰਏਟ ਨ.ਚਰਲਟੀ ਦ7 ਮu#ਖ ਟ.ਸਟ
ਹu+ਦ7 ਹਨ.

ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦ:ਸ਼ਕ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਰਕHਲਰ) ਡ:ਟਾ ਿਵਸ਼ਲ:ਸ਼ਣ

ਿਨਰਦ7ਸ਼ਕ ਡ7ਟਾ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਿਜਸ 8 ਸਰਕLਲਰ ਡਾਟਾ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜAਦਾ ਹ., ਉਹ ਡ7ਟਾ ਹ. ਜD ਦuਹਰਾਉਣ ਦ7 ਪ.ਮਾਨ7 ਤ7 ਮਾਿਪਆ ਜAਦਾ ਹ., ਉਦਾਹਰਣ
ਲਈ. ਕ+ਪਾਸ ਜA ਘੜੀ ਇਹਨA ਦੀ ਵਰਤK ਕਈ ਿਕਸਮ ਦ7 ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤ7 ਭL-ਿਵਿਗਆਨ, ਜੀਵ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤ7 ਦਵਾਈਆਂ, ਫVਜੀ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਿਵ#ਚ
ਕੀਤੀ ਜAਦੀ ਹ., ਕuਝ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨ ਲਈ. ਸਟYਡਰਡ ਅ+ਕੜਾ ਟLਲ ਅਿਜਹ7 ਡ.ਟ7 ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹN ਹਨ – ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 340 ਅਤ7 20
ਕDਣ ਿਡਗਰੀ ਦ7 ਿਵਚਕਾਰ “ਦLਰੀ” 8 ਆਮ ਤVਰ ‘ਤ7 40 ਿਡਗਰੀ ਮ+ਿਨਆ ਜAਦਾ ਹ., ਿਕਉਂਿਕ 320 ਿਡਗਰੀ ਦ7 ਮuਕਾਬਲ7 ਇ#ਕ ਆਮ ਗਣਨਾ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਹDਵ7ਗਾ. ਇਹ ਅ+ਕੜਾ ਿਵਿਗਆਨ ਸਾਫ਼ਟਵ7ਅਰ ਅਨuਭਵ ਦਾ ਇਸਤ7ਮਾਲ ਕਰਕ7 ਅਿਜਹ7 ਡਾਟਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖDਜੀ ਅਤ7
ਤਰਜੀਹੀ ਟLਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹ.. ਇਸਦਾ ਮuਖ ਐਪਲੀਕ7ਸ਼ਨ ਡ;ਿਸਿਲਟੀ ਡ.ਟਾ, PVਪ7ਸ਼ਨ ਅਤ7 ਹDਿਮ+ਗ ਪ.ਟਰਨ, ਅਸuਰ#ਿਖਅਤ ਕDਣA, ਹਵਾ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ,
ਉਦਯDਿਗਕ ਖDਜਕਰਤਾਵA ਅਤ7 ਗuਣਵ#ਤਾ ਇ+ਜਨੀਅਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵ#ਚ ਹਨ, ਪਹੀਏ ਦੀ ਅਸ+ਤuਲਨ, ਸੜਕ
ਅਤ7 ਰ7ਲਜ਼ ਿਵ#ਚ ਤਾਰA 8 ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤ7 ਅਨuਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਫVਜੀ ਿਵਸ਼ਲ7ਸ਼ਕ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ
ਹDਿਮ+ਗ ਿਸਗਨਲਜ਼, ਿਨਸ਼ਾਨਾ Pਦਰਸ਼ਨ, ਜੀਵ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤ7 ਮ.ਡੀਕਲ ਖDਜਕਰਤਾਵA, ਸਰਕਸੀਡੀਅਨ ਤਾਲ ਡਾਟਾ.

ਹ%ਰ ਪੜ4%

ਅਰਸ਼ਾਮ ਐUਚ., ਕਾਈਪਰ ਦਾ ਪ.ਮਾਨਾ ਇਕ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਅਤ7 ਚ+ਿਗਆਈਆਂ ਦ7 ਿਫਟ ਟ.ਸਟ ਲਈ ਫ.ਸਲ7 ਲ.ਣ ਦੀ Pਿਕਿਰਆ, ਅਰਜ਼ੀ
ਅ+ਕਿੜਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ, 15 (3), 131-135, 1988.
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ਅ+ਕਿੜਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ, 15 (3), 131-135, 1988.

ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ:ਟਮTਟ: ਇਸ ਵ.ਬ ਸਾਈਟ ‘ਤ7 ਪ7ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਮ#ਗਰੀ ਦ7 1996 ਦ7 ਫ਼ਰਜ਼ ਵਰਤ7 ਵਰਤK ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦ7ਸ਼A ਅਨuਸਾਰ ਿਨਰਪ#ਖ
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