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｟ازی پاسخ ┍ﾂغぱر اساس بر ｟ازی どخط رگرسぱون ┍دل پارا┍ﾂر┕ای برآورد
┢ اکبری ┍ح┎د━اس┌ ،┡ど┖اسدالل ┍バصو┍└

آ┍ار گروه بぱرج┒د، دا┑شگاه ارشد، どکارش┒اس┡

بぱرج┒د دا┑شگاه آ┍ار، گروه ど┎لド ┕ぱأت ┢ドضو

ｻا ┕سﾂ┒د، ─ぱ━د ど┑وぱرگرس ｺばضرا و ｟ازی ﾐپاس ┍ﾂغぱر └あどﾂ┉حا در ｟ازی どズﾑ رگرسぱون ┍دل پارا┍ﾂر┕ای ┐ぱ┎ﾒﾁ └ｻ ┍│ا┉└، ┐ばا در چکぱده:
┌ばپردازど┍ ズﾑا ─┊ズ┍ ━در ┐ばرﾂ┎あ روش └ｻ ヰده، ど｠رバ┍ ┑وばس┒ده ザوسﾁ っヰ−α┕ا، ﾁ〝اض┈ اساس ｻر └あ KLR پヱぱ┒┖ادی ┍ﾂر از اسﾂ〝اده

.┌ぱ┒あど┍ ┍│اばس└ ｻرازش، どばوいぱ┑ ┍ぱバار┕ای اساس ｻر (┢٠┡┢) ぱい┊あ┐┑┎ا و ジا┕ری روش ｻا را حاص┈ ﾈばاﾂ┑ و
ズﾑا. ─┊ズ┍در━ ┐ばرﾂ┎あ روش ｻرازش، どばوいぱ┑ ｟ازی، رگرسぱون ،っヰ−α ｟ازی، ドدد کلぱدی: واژه ┕ای

.W62J99 : 62G08 :(┢٠┡٠) どاضばر ┍وضوع ب┒دی كد

┍│د┍└ ┡
└ｻ ┍رｻوط ┍ヱا┕دات └ばپا ｻر روش ┐ばا در ┍ヰどود. ポばرバﾁ آ┍اری ┍ﾂغぱر┕ای ┐ぱｻ ザｻروا ┈ぱ┊حﾁ و ┐ぱぱバﾁ ｻرای どヰرو ド┒وان └ｻ رگرسぱون
┕┎چون どばرض┕ا｠ っぱالسあ رگرسぱون در ┍ヰどود. ｻ┒ا ﾐپاس ┍ﾂغぱر ﾂ┒あرل و ど┒ぱｻ｀ぱپ ┍┒ظور └ｻ どバｻاﾁ ،┈│ﾂس┍ ┍ﾂغぱر┕ای و └ﾂسｻوا ┍ﾂغぱر
ﾀاس ┐い┎┍ ا┍ا ┍ヰどود. └ﾂ｠گر ┑ظر در ┍ﾂغぱر┕ا ┐ぱｻ ザｻروا ┐ぱぱバﾁ در دばگر どばرض┕ا｠ و آن┕ا └ｻ ┍رｻوط ┍ヱا┕دات و ┍ﾂغぱر┕ا ｻودن ─ぱ━د
گزارش ─ぱ━اد┑ ばا ｻاヰ┒د ─ぱ━اد┑ ┍ﾂغぱر┕ا └ｻ ┍رｻوط ┍ヱا┕دات ثال┍ ┑ｼاヰد، ｻر━رار っぱالسあ رگرسぱون └ｻ ┍رｻوط ｟رضぱ└┕ای از ﾁا چ┒د ばا っば
را どｼاس┒┍ ┍ぱバار ┑┎ﾁどوا┑┒د っぱالسあ اｻزار┕ای どズばراヰ ┐ぱ┒چ در ｻاヰ┒د. ─ぱ━اد┑ どジاｼﾁار دارای └バ┉اズ┍ ﾀحﾁ ┍ﾂغぱر┕ای ばا ｻاヰ┒د، ヰده
ヰده ど｠رバ┍ (┡┩┦┥) زاده ザوسﾁ └あ ﾀاس ｟ازی ┍ﾊ┎وド└┕ای ┍〝┖وم از اسﾂ〝اده ┐い┎┍ راه┕ای از どいば د┕┒د. ارائ└ داده┕ا ┍دلسازی ｻرای

.ﾀ｠گر ┑ظر در داده┕ا ┍دلسازی ｻرای ｺاس┒┍ ┍ぱバار っば ┍ﾁどوان ┍〝┖وم ┐ばا از اسﾂ〝اده ｻا و

m.asadollahi@birjand.ac.ir : ど┖اسدالل ┢┍バصو┍└

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


└ぱاول ┌ぱ┕ا〝┍ ┢
ﾀばضوド デｻاﾁ Ã(x) : X → [٠,┡] └あ ┍ヰ どود، ポばرバﾁ

{

(x, Ã(x)) : x ∈ X
}

صورت └ｻ X デﾉر┍ └ドو┎ﾊ┍ از Ã ｟ازی └ドو┎ﾊ┍
.ﾀاس Ã در x

└ドج┎و┍) Ã ｻ−αرش ｻاヰد، α どزرگｻ └ｻ ﾍدا━┈ ،Ã ｟ازی └ドج┎و┍ در آن┕ا ﾀばضوド درج└ └あ X از (ど┉و┎バ┍) └ドج┎و┍ .┡.┢ ポばرバﾁ
:ど┒バば ،┌ぱ┕د ど┍ ┑ヱان Ã[α] ｻا و ┌ぱばگو (Ã ام α ﾁراز

Ã [α] =











{

x ∈ X | Ã(x) ≥ α
} ٠ < α ≤ ┡

supp(Ã) α = ٠
ｻاヰد. اぱあد صورت └ｻ ｻاال ┑ا┍ساوی ┕رگاه ┌ぱばگو ━وی ｻ−αرش را Ã ｻ−αرش

اگر گويي┌، ｟ازی ドدد يك را R از Ã ｟ازی └ドج┎و┍ .┢.┢ ポばرバﾁ
.Ã(x٠) = ┡ ك└ ｻاヰد └ﾂヰدا وجود x٠ ∈ R يك ﾁ┒┖ا ど┒バي ｻاヰد. どائ┎┑ ﾁك Ã (┡

ｻاヰ┒د. كرا┑دار و └ﾂسｻ ｻازه┕ای ،α ∈ (٠,┡] ┕ر ازای └ｻ آن، ｻ−αرش┕ای و ｻاヰد ┍ﾎدب Ã (┢

┍どد┕ي┌. ┑ヱان F (R) ｻا را ｟ازی اドداد └┎┕ └ドو┎ﾊ┍

ｻاヰد: زばر صورت └ｻ どﾂばضوド デｻاﾁ دارای Ã ｟ازی ドدد اگر .┣.┢ ポばرバﾁ

Ã(x) =











L(
m− x

l
), x ≤ m,

R(
x−m

r
), x > m,

ｻا و ┑ا┍ぱده LR ｟ازی ドدد っば را Ã آ┑گاه ، L(٠) = R(٠) = ┡ و ┕سﾂ┒د [٠,┡] └ｻ R+ از صバودی غير どバｻواﾁ R و L آن در ك└
ﾀراس پ┖┒ای و چپ پ┖┒ای ｺيﾁرﾁ └ｻ r و l ﾀｼث┍ اドداد و ┑┎ا(┍ぱا┑└)، ┍│دار m ど│ي│ﾍ ドدد .┌ぱ┕دど┍ ｀ばا┎┑ Ã = (m; l, r)LR ┑┎اد
┑ヱان Ã = (m; l, r)T ｻا و ┑ا┍ぱده どث┊ث┍ ｟ازی ドدد っば را Ã و ┍ヰどود. ┑ا┍ぱده (┈いヰ) デرج┍ デｻواﾁ R و L ┍ヰどو┑د. ┑ا┍يده Ã

اگر ،┌ぱ┕د ど┍

R(x) = L(x) = max
{٠,┡ − x

}

=











┡ − x ٠ ≤ x ≤ ┡,
٠ جا┕ای .دばگر

LR ｟ازی اドداد ┈あ ┍ج┎وド└ی .┌ぱ┕دど┍ ｀ばا┎┑ Ã = (m; l)L ｻا و ┑ا┍ぱده ┍ﾂ│ارن را ｟ازی ドدد آنگاه l = r و L = R └あどﾁصور در
.┌ぱ┕دど┍ ┑ヱان FLR(R) ｻا را

داري┌: آنگاه λ ∈ R و B̃ = (n; l′, r′)LR و Ã = (m; l, r)LR اگر .┤.┢ └ぱض━

Ã⊕ B̃ = (m; l, r)LR ⊕ (n; l′, r′)LR = (m+ n; l + l′, r + r′)LR,

Ã⊖ B̃ = (m; l, r)LR ⊖ (n; l′, r′)LR = (m− n; l + r′, r + l′)LR,

λ⊗ Ã =











(λm;λl, λr)LR, λ > ٠,
(λm;−λr,−λl)RL, λ < ٠.
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(┍ぱزان اｼﾂドار درج└ ド┒وان └ｻ آن از └あ あرده ど｠رバ┍ ど│ぱ│ﾍ اドداد و ｟ازی اドداد ┐ぱｻ ┍│اばس└ ｻرای را ┍ぱバاری (┢٠┡┣) ┉ぱو .┥.┢ ポばرバﾁ
:ﾀاس داده ｀ばا┎┑ زばر صورت └ｻ و あرده ばاد (x ど│ぱ│ﾍ ┍│دار └ｻ ﾀｼس┑ Ã ｟ازی ドدد どいوچあ

C : F (R) → [٠,┡]

آن در └あ

C(Ã ≤ x) =
supy≤x Ã(y) + ┡ − supy>x Ã(y)┢ .

α どزرگｻ └ｻ ﾍدا━┈ آن┕ا اｼﾂドار درج└ デｻاﾁ └あ را Ã ｟ازی └ドج┎و┍ ぱいﾁ└گاه از ド┒اصری ﾁ┎ام └ドج┎و┍ ｻاالی あران ┐ばرﾂいوچあ .┦.┢ ポばرバﾁ
:ど┒バば ،┌ぱ┕دど┍ ｀ばا┎┑ Ãα ｻا و ┑ا┍ぱده Ã っヰ−α ｻاヰد،

Ãα = inf{x ∈ supp(Ã) : C(Ã ≤ x) ≥ α}

.ﾀاس ど┉زو┑ غぱر デｻاﾁ っば α ∈ (٠,┡] ｻرای Ãα └あ

:ﾀاس زばر صورت └ｻ آن اｼﾂドار درج└ デｻاﾁ ｻاヰد، x ∈ R و LR ｟ازی ドدد っば Ã = (m, l, r)LR ぱ┒あد ｟رض

C(Ã ≤ x) =







































٠ x < m− l

┡
┢L(

m− x

l
) m− l ≤ x ≤ m

┡ −
┡
┢R(

x−m

r
) m ≤ x ≤ m+ r

┡ x > m+ r.

: از ﾀسﾁارｼド آن っヰ−α ┐ぱ┒چ┎┕ و

Ãα =











m− lL−┡(┢α) ٠ < α ≤
┡
┢

m+ rR−┡(┢(┡ − α))
┡
┢ < α < ┡

−α ｻراساس آن┕ا ┐ぱｻ ｟اص┊ۀ صورت ┐ばا در ｻاヰ┒د، LR ｟ازی ドدد دو Ñ = (n; ĺ, ŕ) ، M̃ = (m; l, r) ぱ┒あد ｟رض .٧.┢ ポばرバﾁ
:┌ぱ┒あど┍ ポばرバﾁ زばر صورت └ｻ و داده ｀ばا┎┑ KLR ｻا را っヰ

KLR(M̃, Ñ) =

∫ ┡
٠

|M̃α − Ñα|dα

:┌ばدار ｻاヰ┒د ┍ﾂ│ارن どث┊ث┍ ｟ازی ドدد دو Ñ و M̃ اگر ﾍال

KLR(M̃, Ñ) =

∫ ┡
٠

|(m− l(┡ − ┢α))− (n− ĺ(┡ − ┢α))|dα|dα
=

∫ ┡
٠

|(m− n) + (┡ − ┢α)(l′ − l))|dα

.ﾀاس っばرﾂ┍ ｟ضای っば (FLR(R),KLR) .٨.┢ └ぱض━
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:┌ぱ┕د ┑ヱان どﾂسばاｻ اﾅبات.

(┡) ∀M̃, Ñ ∈ FLR(R), KLR(M̃, Ñ) > ٠,
(┢) KLR(M̃, Ñ) = ٠ ⇔ M̃ = Ñ ,

(┣) ∀M̃, Ñ ∈ FLR(R), KLR(M̃, Ñ) = KLR(Ñ , M̃),

(┤) ∀M̃, C̃, Ñ ∈ FLR(R), KLR(M̃, Ñ) ≤ KLR(M̃, C̃) +KLR(C̃, Ñ).

ｻا ،┌ばرぱگど┍ ┑ظر در را M̃, Ñ , C̃ ∈ FLR(R) ｟ازی اドداد چ┖ارم، ヰرط どررسｻ ｻرای .ﾀاس ｻر━رار ｻوضوح سوم ﾁا اول ヰرط┕ای
:┌ばدار どث┊ث┍ ┑ا┍ساوی از اسﾂ〝اده

KLR(M̃, Ñ) =

∫ ┡
٠

|M̃α − Ñα|dα

=

∫ ┡
٠

|M̃α − C̃α + C̃α − Ñα|dα ≤

∫ ┡
٠

|M̃α − C̃α|dα+

∫ ┡
٠

|C̃α − Ñα|dα

⇒ KLR(M̃, Ñ) ≤ KLR(M̃, C̃) +KLR(C̃, Ñ)

□

برازش どばکوぱ┑ ┣
っば ｻرازش ا┑دازهگぱری ｻرای ｻرازش どばوいぱ┑ ┍ぱバار バﾁدادی ،｀ﾒｻ ┐ばا در ┍ｻどاヰد. ┍دل ﾌばرヱﾁ ﾁوان ،┌┖┍ ┍وضوع っば ｟ازی رگرسぱون در

.┌ぱ┒あど┍ ど｠رバ┍ ど┑وぱرگرس ┍دل

خطا ┍ぱバار
ｻرآورد و ヰده ┍ヱا┕ده ｟ازی پاسﾐ┕ای ﾀばضوド ┍│ادばر ┐ぱｻ ﾁ〝اض┈ از (┡٩٩٨) ヱぱｻو و ┌ぱあ ،ازی｠ رگرسぱون ┍دل っば اｼﾂドار どｻاばارز ｻرای

.┌ぱ┒あど┍ ど｠رバ┍ را آن زばر در └あ あردها┑د اسﾂ〝اده ┍ぱバار っば ド┒وان └ｻ ヰده،
ｻرآورد: どｼس┑ ズﾑای .┡

デｻواﾁ ┐ぱｻ どｼس┑ ﾁ〝اض┈ ｻاヰ┒د. ｟ازی ど┑وぱرگرس ┍دل っば از ヰده ｻرآورد و ヰده ┍ヱا┕ده └ﾂسｻوا ┍ﾂغぱر ｺぱﾁرﾁ └ｻ ˆ̃yi و ỹi ぱ┒あد ｟رض
┍ヰどود: ポばرバﾁ زばر صورت └ｻ ドدد دو ┐ばا ┐ぱｻ ﾀばضوド

E┡(ỹi, ˆ̃yi) =
∫

Sỹi
∪S ˆ̃yi

|ỹi(x)− ˆ̃yi(x)|dx
∫

Sỹi

ỹi(x)dx

┕سﾂ┒د. ˆ̃yi و ỹi ぱいﾁ└گاه ｺぱﾁرﾁ └ｻ Sˆ̃yi
و Sỹi

آن در └あ
ﾀばضوド デｻاﾁ ┍ج┎وع و ┌ばرぱگｻ ┑ظر در را ˆ̃yi و ỹi ﾀばضوド デｻواﾁ ┐ぱｻ ﾁ〝اض┈ ザ│｠ اگر ｻرآورد どｼس┑ ズﾑای ポばرバﾁ در ｻرآورد: ズﾑای .┢

┍ぱ┒あどد: ┍ヱا┕ده را آن زばر در └あ آばد ど┍ ﾀدسｻ ｻرآورد ズﾑای ┑ام └ｻ دばگری ┍ぱバار ،┌ばرぱگｻ ┑ظر در っば را ヰده ┍ヱا┕ده ｟ازی ドدد

E┢(ỹi, ˆ̃yi) =
∫

Sỹi
∪S ˆ̃yi

|ỹi(x)− ˆ̃yi(x)|dx

｟ازی ﾐپاس ┍ﾂغぱر اساس ｻر ｟ازی どズﾑ رگرسぱون ┍دل پارا┍ﾂر┕ای ｻرآورد 44
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┍ぱバار┕ای زばر ┈いヰ └ｻ ┍ﾂغぱر ﾁغぱぱر っば ｻا └あ ﾀاس [٠,+∞) ｻازه در あ┒┒د اぱﾂﾑار ┍ﾁどوا┑┒د E┢(ỹi, ˆ̃yi) و E┡(ỹi, ˆ̃yi) └あ ┍│ادばری
┑ヱان ｻاヰ┒د ┑زدﾁっばر っば └ｻ ┍│ادばر ┐ばا چ└ ┕ر ┍ｻどاヰد. [٠,┡] ｻازه آن┕ا ﾁغぱぱر ┍ﾎدوده └あ ┍どآばد ﾀدسｻ G┢(ỹi, ˆ̃yi) و G┡(ỹi, ˆ̃yi)

.ﾀاس ﾀばضوド デｻاﾁ دو どいばزد┑ از

G┡(ỹi, ˆ̃yi) = ┡
┡ + E┡(ỹi, ˆ̃yi)

G┢(ỹi, ˆ̃yi) = ┡
┡ + E┢(ỹi, ˆ̃yi)

.┣
زばر ┈いヰ └ｻ ┍どآばد، ﾀدسｻ ヰده ｻرآورد و ヰده ┍ヱا┕ده ｟ازی اドداد ｻ−αرش┕ای ど┒ぱばپا و どばاالｻ ┍│ادばر ﾁ〝اض┈ اساس ｻر └あ دばگری ┍ぱバار

┍ヰどود: ポばرバﾁ

D(ỹi, ˆ̃yi) =
┡

┢m
m
∑

k=┡
(|ŷLi [αk]− yLi [αk]|+ |ŷUi [αk]− yUi [αk]|)

:┌ぱ┒あど┍ اسﾂ〝اده زばر ザｻروا از ┍دل، ｻرازش どばوいぱ┑ どｻاばارز ┍┒ظور └ｻ ┈┎ド در

G┡ =

∑n

i=┡ G┡(ỹi, ˆ̃yi)
n

G┢ =

∑n

i=┡ G┢(ỹi, ˆ̃yi)
n

ME =

∑n

i=┡ E┡(ỹi, ˆ̃yi)
n

MD =

∑n

i=┡ D(ỹi, ˆ̃yi)

n

ﾀ┖شاب┍ ا┑دازه
┍あど┒د. ぱｻان ┕┎دばگر └ｻ را دو آن ﾀ┖ｻاヱ┍ ┍ぱزان ｟ازی، └ドج┎و┍ دو ﾀ┖ｻاヱ┍ ا┑دازه ばا ─ぱｼズﾁ ヰاﾑص

┍ヰどود: ポばرバﾁ زばر ┈いヰ └ｻ آن┕ا ﾀ┖ｻاヱ┍ ┍│دار ｻاヰ┒د، ｟ازی ドدد دو B̃و Ã اگر

SUI(Ã, B̃) =
Card(Ã ∩ B̃)

Card(Ã ∪ B̃)

MSM =
SUI(ỹi, ˆ̃yi)

n
صورت └ｻ └あ ﾐپاس ヰده ┍ヱا┕ده ｟ازی اドداد و ヰده ｻرازش ｟ازی اドداد ﾀ┖ｻاヱ┍ ا┑دازه ┐ぱا┑گぱ┍ چ└ ┕ر

.ﾀاس あرده ┈┎ド ﾂ┖ｻر ┍دل ｻاヰد، っばزد┑ っば └ｻ ┍ヰどود ポばرバﾁ

｟ازی خطای ━در┍طل─ ┐ばرﾂ┎ک رگرسぱون ┤
،└ﾂ｠گر ┑ظر در را زばر ど┑وぱگرس ┍バاد┉└

ỹi = a٠ ⊕ (a┡ ⊗ xi┡)⊕ (a┢ ⊗ xi┢)⊕ ...⊕ (ap ⊗ xip)⊕ ε̃ i = ┡, ..., n (┡.┤)

:┌ばدار ỹ ヰده ｻرآورد ｟ازی └ﾂسｻوا ┍ﾂغぱر ｻرای ۴.┢ └ぱض━ └ｻ ﾁوج└ ｻا ┍ｻどاヰد ε̃ = (٠; l)T و ỹi = (yi; li)T آن در └あ

ˆ̃yi = a٠ ⊕ (a┡ ⊗ xi┡)⊕ (a┢ ⊗ xi┢)⊕ ...⊕ (ap ⊗ xip)⊕ (٠; l)T
= (

p
∑

j=٠
ajxij + ٠;٠ + l)T i = ┡, ..., n , xi٠ = ┡
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:┌ばرぱگど┍ ┑ظر در را زばر どズﾑ ｻر┑ا┍└رばزی ┍سأ┉└ KLR ┍ﾂر از اسﾂ〝اده ｻا ┡.۴ ┍دل پارا┍ﾂر┕ای ｻرآورد ｻرای

min

n
∑

i=┡

∫ ┡
٠

∣

∣

∣

∣

(yi −

p
∑

j=٠
ajxij) + (┡ − ┢α)(l − li)

∣

∣

∣

∣

dα

s.t.

aj ∈ R, l ∈ R
+, j = ٠, .., p.

اسﾂ〝اده ドددی ┍ثال┕ای در Minitab ا｟زار ┑رم از ｟وق どズﾑ ｻر┑ا┍└رばزی ┍سأ┉└ あردن ┌┎ぱ┒ぱ┍ ｻا پارا┍ﾂر┕ا، ｻرآورد ﾀ┖ج ┍│ا┉└ ┐ばا در
،(┢٠٠٨) ど┊あاｻ و چوی ج┎┊└ از دばگر ─│ﾎ┍ ┐ばچ┒د روش ｻا را ﾑود روش (┢٠┡┢) ぱい┊あ┐┑┎ا و ジا┕ری └あ ﾀاس ذあر └ｻ الزم .ﾀاس ヰده
ｻرازش どばوいぱ┑ ┍ぱバار┕ای اساس ｻر آن┕ا روش └あ あردها┑د ادドا و あرده ┍│اばس└ (┢٠┡٠) ┕┎いاران و ﾍس┐پور و (┢٠٠٩) ┕سو و چ┐
ジور └ｻ ،KLR پヱぱ┒┖ادی ┍ﾂر اساس ｻر ど┑وぱرگرس ┍دل └あ داد ┌ぱ┕واﾑ ┑ヱان ┍ا .ﾀاس └ﾂヰدا ﾂ┖ｻری い┊┎ドرد MD و ME ،MSM

.ﾀヰدا ﾑوا┕د ぱい┊あ┐┑┎ا و ジا┕ری روش ｻا ┍│اばس└ در ﾂ┖ｻری い┊┎ドرد ど┊あ

ｻگぱرばد. ┑ظر در را ،ﾀاس ヰده ارائ└ (┡٩٨٩) ┕┎いاران و ﾁا┑اあا ザوسﾁ └あ ┡ جدول داده┕ای └ドج┎و┍ .┡.┤ ┍ﾆال
┍どآばد. ﾀدسｻ زばر صورت └ｻ ヰده └ﾂ〝گ روش اساس ｻر └┒ぱ┖ｻ ┍دل

.┡.┤ ┍ثال داده┕ای :┡ ﾉدول
ỹi = (yi; li) xi i

(┨٫ ٫┡;٠ ┨)T ┡ ┡
(┦٫ ┤;┢٫ ┢)T ┢ ┢
(┩٫ ┥;┢٫ ┦)T ┣ ┣
(┡┣٫ ┥; ┢٫ ┦)T ┤ ┤
(┡┣٫ ٠; ┢٫ ┤)T ┥ ┥

ˆ̃yi = ┤٫ ┤┡┡┩ ⊕ ┡٫ ┧┡┤┩xi ⊕ (٫┢;٠ ┤┧┢┡)T .

آ┍ده ﾀدسｻ ┍│ادばر اساس ｻر ،┢ جدول └ｻ ﾁوج└ ｻا ┑┎اぱばد. ┍ヱا┕ده ┡ ┈いヰ در ┍ﾁどوا┑ぱد را ┑ظر ┍ورد ┑┎ودار پارا┍ﾂر┕ا، ｻرآورد └ｻ ﾁوج└ ｻا
ﾀｼس┑ ┍دل ┐ばا └あ ┍ぱ┒あどد ┍الﾍظ└ ،KLR ┍ﾂر ｻا ズﾑا ─┊ズ┍ ━در ┐ばرﾂ┎あ روش اساس ｻر MD و G┢ ،G┡ ،MSM ┍ぱバار┕ای ｻرای

دارد. ﾂ┖ｻری い┊┎ドرد (┢٠┡┢) ぱい┊あ┐┑┎ا و ジا┕ری ┍دل └ｻ

.┡.┤ ┍ثال در ┍دل┕ا ┍│اばس└ :┢ ﾉدول
MD G┢ G┡ MSM ┑وばس┒ده و ┍دل

┡٫ ┡┥٠٠ ٠٫ ┤┨┦┣ ٠٫ ┦┣┤┥ ٠٫ ┥┡┦┨ ぱい┊あ┐┑┎ا و ジا┕ری
┡٫ ┡┣┥┧ ٠٫ ┥┡┣┥ ٠٫ ┦┣┩┥ ٠٫ ┥┡┩┩ KLR ┍ﾂر اساس ｻر پヱぱ┒┖ادی ┍دل
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.KLR ┍ﾂر اساس ｻر ┡.┤ ┍ثال در ど┑وぱرگرس ズﾑوط ┍バاد┉└ ┑┎ودار :┡ ┈いヰ

.┢.┤ ┍ثال داده┕ای :┣ ﾉدول
ỹi = (yi; li) x┣ x┢ x┡ i

(┥٫ ┨┣;┣٫ ┥┦)T ┡┥٫ ┢┥ ٠٫ ٠٠ ┢٫ ٠٠ ┡
(٠٫ ┨┥;٠٫ ┥┢)T ┡┤٫ ┡┣ ┥٫ ٠٠ ٠٫ ٠٠ ┢
(┡┣٫ ┩┣; ┨٫ ┥٠)T ┡┤٫ ┡┣ ┡٫ ┥٠ ┡٫ ┡┣ ┣
(┤٫ ٫┢;٠٠ ┤┤)T ┡┣٫ ┦┣ ┡٫ ┢┥ ┢٫ ٠٠ ┤
(┡٫ ┦┥;┡٫ ٠┡)T ┡┤٫ ┧┥ ┣٫ ┧┥ ┢٫ ┡┩ ┥
(┡٫ ┥┨;٠٫ ┩┦)T ┡┣٫ ┧┥ ┣٫ ┥٠ ٠٫ ┢┥ ┦
(┨٫ ┡┨;┤٫ ┩┩)T ┡┥٫ ┢┥ ┥٫ ┢┥ ٠٫ ┧┥ ┧
(┡٫ ┨┥;┡٫ ┡┣)T ┡┣٫ ┥٠ ┢٫ ٠٠ ┤٫ ┢┥ ┨

ｻگぱرばد. ┑ظر در گر｟ﾂ└ا┑د، ━رار اسﾂ〝اده ┍ورد (┢٠┡┢) ぱい┊あ┐┑┎ا و ジا┕ری ザوسﾁ └あ ┣ جدول در ヰده داده اドداد .┢.┤ ┍ﾆال
┍どآばد. ﾀدسｻ زばر صورت └ｻ ヰده └ﾂ〝گ روش اساس ｻر └┒ぱ┖ｻ ┍دل

ˆ̃y = −┢٫ ┤┣┥┤ ⊖ ٠٫ ┣┩┡┨x┡ ⊖ ┡٫ ┡┤٠┧x┢ ⊕ ٠٫ ┦┢┢┥x┣ ⊕ (٫┡;٠ ٠٠┦┤)T
ME ،G┢ ،G┡ ،MSM ヰاﾑص┕ای ┑ظر از (┢٠┡┢) ぱい┊あ┐┑┎ا و ジا┕ری روش ｻا KLR ┍ﾂر اساس ｻر پヱぱ┒┖ادی ┍دل ۴ جدول در
MD اسﾂث┒اء └ｻ ┍ذあور ヰاﾑص┕ای ┑ظر از KLR ┍ﾂر اساس ｻر پヱぱ┒┖ادی ┍دل ┍ぱ┒あどد ┍ヱا┕ده └あ ┕┎انジور ،ﾀاس ヰده ┍│اばس└ MD و

.ﾀاس └ﾂヰدا ﾂ┖ｻری い┊┎ドرد (┢٠┡┢) ぱい┊あ┐┑┎ا و ジا┕ری ┍دل └ｻ ﾀｼس┑

┑ぱﾂج└ گぱری و ﾄبح
ぱい┊あ┐┑┎ا و ジا┕ری ┍دل └ｻ ﾀｼس┑ را ﾂ┖ｻری い┊┎ドرد KLR ┍ﾂر اساس ｻر پヱぱ┒┖ادی ┍دل └あ ┌ぱ┒あど┍ ┍ヱا┕ده ۴ و ┢ جداول └ｻ ﾁوج└ ｻا

.ﾀداراس ┍ذあور، ｻرازش どばوいぱ┑ ヰاﾑص┕ای ┑ظر از (┢٠┡┢)
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.┢.┤ ┍ثال در ┍دل┕ا ┍│اばس└ :┤ ﾉدول
MD ME G┢ G┡ MSM ┑وばس┒ده و ┍دل

┢٫ ┥┥┣٠ ٠٫ ┧┣┤┩ ٠٫ ┤┧┦┣ ٠٫ ┦٠┨┩ ٠٫ ┤٠┥┤ KLR ┍ﾂر اساس ｻر پヱぱ┒┖ادی ┍دل
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