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گ┎شده ┍قادばر ど┖┑جا و ┕┎وار ど┑ز┍ا └ばپا デوابﾁ با ا┑バطاف پذばر ど┑ز┍ا-どばفضا ┍دل ب┒دی
┍ح┎دزاده┢ ┐ﾞح┍ ،┡ど┍الﾝا ┍ぱث┌
ﾁربﾀぱ ┍درس دا┑شگاه آ┍ار ┢,┡گروه

ز┍ان، ┍ﾂغぱر ヰدن اضا｟└ ｻا ا┍ا دارد، وﾉود どばضا｠ رو┑د ｻرآورد ｻرای ど〝┊ﾂﾒ┍ روش ┕ای ど┑ز┍ا-どばضا｠ ┍دل ┕ای در چکぱده:┕رچ┒د
┐ばا حدی ﾁا ┕┎وار ど┑ز┍ا └ばپا デｻواﾁ از اﾂﾝ〝اده ｻا ど┑ز┍ا-どばضا｠ رو┑د ┍دل ｻ┒دی ┍ど آばد. ｻ└ وﾉود ぱﾞｻاری ا┑ﾒﾂاب ┕ای バﾁداد و پぱچぱدどせ ┕ا
└ｻ داده ｻزرگ ヴドر در └い┒ばا └ｻ └ﾉوﾁ ｻا ا┍ا آورد. وﾉود └ｻ ど┑ز┍ا-どばضا｠ ┍دل ｻ┒دی در ﾉدばدی روいばرد آن ┌ぱ┎バﾁ و ﾀﾑاﾝ ｻرジرف را ┈いヱ┍
ﾀぱ┎┕ا ヱ┎せده ┍قادばر ど┖┑اﾉ ┍ﾞئ┊└ ،ど┑ز┍ا-どばضا｠ ┍دل ｻ┒دی در ┑اせزばر ،ﾀﾝا ┑اپذばر اﾂﾉ┒اب ヱ┎せده داده ┕ای وﾉود ど┕اせ و ┌ばرｻ ど┍ ﾝر
ｻرای どばراそ┎┕ دمド ا┍いان و ﾀﾝا いﾁراری ح┊ق└ ┕ای دارای ا┉そورﾂば┌ ┕ا ﾝاばر ┕┎چون ﾜﾂ┒وئ｠ ┌ﾂばورそ┉ا ｻا ヱ┎せده ┍قادばر ど┖┑اﾉ ┍あ ど┒د. پぱدا
どばراそ┎┕ ا┍いان از ﾁ┒┖ا └┑ └あ ┍ヰ どود ارائ└ ヱ┎せده ┍قادばر ど┖┑اﾉ ｻرای どヰرو ┍ذあور، ┍دل ｻ┒دی ど｠رバ┍ ض┎┐ ┍قا┉└ ┐ばا در دارد. وﾉود آن
┍ورد ┕وا どせآ┉ود داده ┕ای ┈ぱ┊حﾁ ｻرای ヰده ارائ└ روش ﾜپﾝ ┍ぱせ どرد. ┑ظر در ┑ぱز را ┍ヱا┕دات ┐ぱｻ どそﾂﾞｻوا └い┊ｻ ،ﾀﾝا ｻرﾑوردار زばادی

ヰد. ﾑوا┕د ぱせری └ﾊぱﾂ┑ و ｻحث ا┑ﾂ┖ا در و ┍ぱせ どرد قرار اﾂﾝ〝اده
ﾜﾂ┒وئ｠ ┌ﾂばورそ┉ا و ど┑ز┍ا └ばپا デｻواﾁ ،どばضا｠ ヱ┎せده ┍قادばر ドادی، あرぱそばدن ،ど┑ز┍ا-どばضا｠ ┍دل ｻ┒دی ک┊ぱدی: واژه ┕ای

62M30 :(┢٠┡٠) どاضばر ┍وضوع ب┒دی كد

┍قد┍└ ┡
در رو┑د وﾉود داد ┑ヱان (┡┩┩┣) どﾝرあ .ﾀﾝا آن ┕ا رو┑د ┍دل ｻ┒دی どそ┑وそچ داده ┕ا، ど┑ز┍ا-どばضا｠ ┍دل ｻ┒دی در ┌┖┍ ┍ｼاحث از どいば
زدوده رو┑د داده ┕ای اﾝاس ｻر ﾜ┑اばووارあ デｻاﾁ ｻراورد ﾀﾝا الزم どｼばار あا┕｀ ｻرای ┍ヰ どود. ﾜ┑اばووارあ デｻاﾁ ｻراورد در どｼばار ｺﾉو┍ داده ┕ا
┍ا┑ده ┕ای از ﾜپﾝ ヰو┑د. حﾞاب ┍ا┑ده ┕ا ┍ヱا┕دات، از رو┑د ﾞあر ｻا و ヰود ┍دل ｻ┒دی داده ┕ا رو┑د ｻاばد ┍┒ظور ┐ばا ｻرای و پذばرد ケورت
روش ┕ای ど┑ز┍ا-どばضا｠ داده ┕ای رو┑د ┍دل ｻ┒دی ｻرای ┑┎ود. اﾂﾝ〝اده ﾜ┑اばووارあ デｻاﾁ ｻرازش ｻرای どバواق داده ┕ای ﾉای └ｻ رو┑دزوده
و ﾁا┍ﾞون .ﾀﾝا ど┒ぱぱｼﾁ ┍ﾂغぱر┕ای ばا ど┑ز┍ا و どばضا｠ ┍وقﾀぱバ ┕ای از どズﾑ どｼぱあرﾁ ﾀ┉حا ┐ばرﾁ ادهﾝ .ﾀ｠رせ あار └ｻ ┍ﾁ どوان را ┍バﾂددی
あار └ｻ داده ┕ا ど┑ز┍ا-どばضا｠ ┈ぱ┊حﾁ و ┐ばر｠ ┍قادばر ┈ぱ┊حﾁ ،ど┑وぱﾝرせر ┈ぱ┊حﾁ ｀ﾒｻ └ﾝ در را آ┍ار ポ┊ﾂﾒ┍ っぱ┒いﾁ ┕ای (┢٠٠┡) ┕┎いاران
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┈ぱ┊حﾁ ぱｻزی ﾀ｠اぱ┕ر ｻا پوばا どズﾑ ┍دل ｻا را ど┑ز┍ا-どばضا｠ داده ┕ای (┢٠٠┤) ┕┎いاران و ┕ورﾁا و (┢٠٠┡) ┕┎いاران و اﾂﾝراد せر｟ﾂ┒د.
あرد┑د.

┐ばرﾂいばزد┑ どズﾑ ┍دل っば (┢٠٠┥) ┕┎いاران و ┍ぱالن っ┍ ┑┎ود┑د. ど｠رバ┍ どズﾑرぱغ پوばای ┍دل っば (┢٠٠┤) せرそばو┉ﾂو و ┐ﾂばاせ
┍ｼﾂバر ┍دل っば ｻرازش و ﾀﾝا ┑ا┍バ┊وم ｻرداری デｻاﾁ っば وال┎バ┍ ど┑ز┍ا-どばضا｠ ﾜ┑اばووارあ デｻواﾁ └あ آ┑ﾊا از ｻرد┑د. あار └ｻ را ┡どそばاﾞ┎┕
すぱﾂ┒せ ザﾝوﾁ っぱい〝ﾁ ┑اپذばر و っぱい〝ﾁ پذばر ど┑مز┍اどばضا｠ ﾜ┑اばووارあ デｻواﾁ ،ﾀﾝا دヰوار ا┍ری وال┎バ┍ どｻرﾊﾁ ﾜ┑اばووارあ داده ┕ای └ｻ
ど┑ز┍ا-どばضا｠ ﾜ┑اばوارあ デｻواﾁ ﾀﾑاﾝ ｻرای ど┊あ ど┉د┍ (┢٠٠┢) す┒ぱﾂ┒せ ヰد. ارائ└ آ┑┖ا ｻرآورد ┑حوه و ┍ズرح (┢٠┡٠) せوﾁورپ و
せودی┢ دارای ┐ばاﾂヱ┑رｻ و いば┒وا ا┍الあ デｻواﾁ از どﾑرｻ ｻرای ┍دل ┐ばا └あ داد┑د ┑ヱان (┢٠┡┡) ┍ح┎دزاده و ﾀ┒あ ا┍ا داد ارائ└ っぱい〝ﾁ ┑اپذばر
ﾑود ｻودن ど┉زو┑ رو┑د ど┑ز┍ا ばا どばضا｠ ﾁأぱﾑر┕ای از どﾑرｻ ｀ばا｟زا ｻ└ ازای ど┑ز┍ا-どばضا｠ ﾜ┑اばوارあ デｻاﾁ └あ ┍ど د┕د رخ どﾂوق せودی .ﾀﾝا
در و ヰ ┌あود ｟ضاどば-ز┍ان ばا どばضا｠ どそﾂﾞｼ┎┕ ┌ばدار ا┑ﾂظار ﾁأぱﾑر┕ا ｀ばا｟زا ｻا ど┑ز┍ا-どばضا｠ و どばضا｠ ┈ぱ┊حﾁ در زばرا د┕د. ﾀﾝد از را
ど┑ز┍ا-どばضا｠ ﾜ┑اばوارあ デｻاﾁ در وﾉودせودی ｻاヰد. └ﾂヰدا ど┉زو┑ رو┑د どﾂﾞばاｻ ど┑ز┍ا-どばضا｠ ﾜ┑اばوارあ ばا どばضا｠ ﾜ┑اばوراあ デｻاﾁ └ﾊぱﾂ┑
┍ح┎دزاده و ا┍ぱدی ヰود. وばژه └ﾉوﾁ آن └ｻ あارｻردی ┍ﾞائ┈  در ﾀﾝا الزم └あ ┍ﾝ どازد ┍حدود را す┒ぱﾂぱ┒せ ﾜ┑اばوارあ デｻواﾁ ﾑا┑واده از اﾂﾝ〝اده
و ｟ضای ﾁاぱﾑر┕ای └┎┕ ｻرای └あ داد┑د ┑ヱان و ﾝاﾂﾑ┒د っぱい〝ﾁ پذばر ど┑ز┍ا-どばضا｠ デｻواﾁ از ﾑا┑واده ای ┈ヴ〝┍ デｻاﾁ از اﾂﾝ〝اده ｻا (┢٠┡┥)

┕ﾂﾞ┒د. せودی せو┑└ ┕ر ｟اقد ど┑ز┍ا
ｼドارت آن در └あ あ┒┒د ど｠رバ┍ ど┑ز┍ا-どばضا｠ ┍دل  っば ﾁوا┑ﾂﾞ┒د ┕┎وار ど┑ز┍ا └ばپا デｻواﾁ از اﾂﾝ〝اده ｻا (┢٠┡٠) ┕┎いاران و ازپぱرو
┕┎いاران، و (┉ぱ┒دﾂﾝروم .ﾀﾝا داده ┕ا در ど┑ز┍ا ﾁغぱぱرات ┐ﾂ｠رせ در┑ظر ،デｻواﾁ ┐ばا ポばرバﾁ از ┕دف و ┍ヰ どود ぱｻان ┍ذあور デｻواﾁ ザﾝوﾁ رو┑د
ど┉د┍ └ｻ را ┍ذあور ┍دل و ا｟زوده ┑ぱز را ど┑ز┍ا-どばضا｠ どい┎あ ┍ﾂغぱر┕ای ،ど┑ز┍ا └ばپا デｻواﾁ あ┒ار در رو┑د ｼドارت ا┑ズバاف پذばری ｻرای (┢٠┡┣
┍دل، پارا┍ﾂر┕ای ｻرآورد └ｼﾝحا┍ ز┍ان あا┕｀ ｻرای آورد. وﾉود └ｻ ど┑ز┍ا-どばضا｠ ┍دل ｻ┒دی در ﾉدばدی روいばرد └あ داد┑د ┌ぱ┎バﾁ ا┑ズバاف پذばرﾁر
バﾁداد ┐ぱぱバﾁ ｻرای ┍ヰ どود. اﾂﾝ〝اده ┑ぱز どあو┊ｻ قズری ﾜ┑اばووارあ ﾜばرﾁا┍ ﾝاﾂﾑار از آن در └あ あرد┑د، اﾂﾝ〝اده どﾑر┎ぱ┑ どばا┎┒ﾂﾝدر روش از
وﾉود و ど┑ز┍ا-どばضا｠ ┍ヱا┕دات ﾜばرﾁا┍ اバｻاد ｻاالی ┌ﾊح ┈ぱ┉د └ｻ و ｻاヰ┒د دﾂﾝرس در ┍ヱا┕دات ﾁ┎ام どﾂﾞばاｻ ┕┎وار ど┑ز┍ا └ばپا デｻواﾁ
┍دل ｻ┒دی ┕ا ┐ばا در ヱ┎せده ┍قادばر ど┖┑اﾉ ｻرای .ﾀﾝا ヱ┎せده ┍قادばر ど┖┑اﾉ どそ┑وそچ ┑اپذばر، せرばز و ┌┖┍ ﾒｻ｀ ┕ای از どいば ヱ┎せده، ┍قادばر
در どばراそ┎┕ دمド احﾂ┎ال ｻودن، いﾁراری ┈ぱ┉د └ｻ ┌ﾂばورそ┉ا ┐ばا .ﾀﾝا ヰده اﾂﾝ〝اده (┢٠٠┦) ┕┎いاران و ﾜﾂ┒وئ｠ ┌ﾂばورそ┉ا از حال └ｻ ﾁا
┍دل ｻ┒دی ど｠رバ┍ ض┎┐ ｀ﾒｻ ┐ばا در .ﾀﾝا ┍ヱا┕دات ┐ぱｻ ど┑اい┍ و ど┑ز┍ا どそﾂﾞｼ┎┕ └ｻ └ﾉوﾁ دمド آن، دそばر ｺばاバ┍ از و دارد وﾉود آن
در ┑ぱز را ┍ヱا┕دات ど┑اい┍ どそﾂﾞｼ┎┕ └い┊ｻ ﾀﾝا ┕┎そرا ﾁ┒┖ا └┑ └あ ┍ヰ どود ارائ└ ヱ┎せده ┍قادばر ど┖┑اﾉ ｻرای ドادی あرぱそばدن روش ┍ذあور،
ﾜﾂ┒وئ｠ ┌ﾂばورそ┉ا └ｻ ﾀｼﾞ┑ ドادی، あرぱそばدن روش از اﾂﾝ〝اده ｻا ど┖┑اﾉ └あ ┍ヰ どود داده ┑ヱان ┕وا どせآ┉ود داده ┕ای ｻرای آﾑر در ┍ぱせ どرد. ┑ظر

┍ヰ どود. ｻاالﾁر ﾀدق ｻا どばوそヱぱپ ｺﾉو┍

┍دل ┢
µ(s, t) ، t ز┍ان و s ﾀぱバوق┍ در ┍ヱا┕ده y(s, t) آن در └あ ぱそｻرばد، ┑ظر در را y(s, t) = µ(s, t) + v(s, t) ど┑ز┍ا-どばضا｠ ┍دل 
µ(s, t) =

∑L

ℓ=┡ γℓMℓ(s, t) + ケ └ｻورت رو┑د ぱ┒あد ｟رض .ﾀﾝا ど┑ز┍ا -どばضا｠ ┍ا┑ده v(s, t) و ┍ぱدان ┐ぱそ┑اぱ┍ ばا رو┑د
┡Nearest-neighbor

┢ Dimple
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،ど┒ぱぱｼﾁ ┍ﾂغぱر┕ای ｻرای どｼばضرا γℓ ،ど┑ز┍ا-どばضا｠ ど┒ぱぱｼﾁ ┍ﾂغぱر┕ای Mℓ(s, t) آن در └あ ｻاヰد، ┍دل ｻ┒دی ┈ｻقا ∑m

i=┡ βi(s)fi(t)

┕ﾂﾞ┒د، ケ〝ر ┐ぱそ┑اぱ┍ دارای f┡(t), ..., fm(t) و f┡(t) ≡ ┡ └あ ジ └ｻوری ﾀﾝا ز┍ا┑ど(┕┎وار) └ばپا デｻواﾁ از ┍ﾊ┎وド└ ای {fi(t)}mi=┡
 ﾜばرﾁا┍Xi آن در └あ ┕ﾂﾞ┒د ┡, ...,m i┕ای ｻرای Σβi

(θi) ﾜ┑اばووارあ デｻاﾁ و Xiαi ┐ぱそ┑اぱ┍ ｻا ど┑ز┍ا └ばپا デｻواﾁ ｻرای どｼばضرا βi(s)

｟رض ┕ﾂﾞ┒د. n × n اバｻاد ｻا ﾜ┑اばووارあ  ﾜばرﾁا┍ ∑

βi
(θi) و バｻpiدی ど┑وぱﾝرせر ｺばضرا ｻردار αi ،n × pi اバｻاد ｻا ジرح

آن در └あ ｻاヰد، ┡, ..., T t┕ای ｻرای Σt
ν(θν) どばضا｠ ﾜ┑اばووارあ و ケ〝ر ┐ぱそ┑اぱ┍ ｻا ┍ا┑ا ν(s, t) ┍ا┑ده ど┑ز┍ا-どばضا｠ ┍ぱدان  ぱ┒あد

از っばر┕ .ﾀﾝا t ز┍ان └ズق┑ ┕ر در nt ┍ヱا┕دات バﾁداد Σt
υ(θυ) ﾜばرﾁا┍ از ｻ┊وک ┕ر ا┑دازه .ν(s┡, t┡)⊥ν(s┢, t┢), t┡ ̸= t┢

┍دل ا┑ズバاف  پذばری ｺﾉو┍ ا┍ر ┐ばا └あ ｻاヰ┒د └ﾂヰدا どﾁاو〝ﾂ┍ ﾜ┑اばووارあ デｻواﾁوا┑┒دﾁ ど┍ Σt
ν(θν) و Σβi

(θi) ﾜ┑اばووارあ ┍اﾁرﾜば ┕ای
ا┑دازه ぱせری ズﾑا┕ای و ┍قぱاس っوچあ ﾁغぱぱرات ヰا┍┈ └ﾂﾞｼ┎┕ا┑ اثرقバズ└ ای っば و ν∗ └ﾂﾞｼ┎┕ ┍و┉〝└ っば از ┈いヱﾂ┍ ν ┍ぱدان ┍ヰ どود.
قズری ﾜばرﾁا┍ ∑ν,nugget آن در └あ Σν = Σν∗ +Σν,nugget و ν(s, t) = ν∗(s, t) + νnugget(s, t) ど┒バば ،ﾀﾝا νnugget

دراば└ ┕ای ｻا N × nm اバｻاد └ｻ F = (fst,is′)
┣っُ┒ُﾁ ﾜばرﾁا┍ っば バｻالوه .ﾀﾝا

fst,is′ =











fi(t) s = s′

٠ ケورت ┐ばا غぱر در
و ┍いان اﾂｻدا └あ ┌ぱﾞばو┑ ど┍ バｻدی N × ┡ ｻردار┕ای ケورت └ｻ را V = ν(s, t) و Y = y(s, t) ┍اﾁرﾜば ┕ای .ﾀﾝا ヰده ど｠رバ┍
└あ ┍ヰ どود ｟رض و ┍あ ど┒┒د ﾁغぱぱر Y = [y(s┡,┡) . . . y(sn,┡) . . . y(s┡, T ) . . . y(sn, T )]T ケ └ｻورت ز┍ان ┕ا ﾜپﾝ

ど┑وﾂﾝ ｻردار┕ای ケ └ｻورت ┍دل ﾜ┑اばووارあ و ど┑وぱﾝرせر پارا┍ﾂر┕ای ｻاヰ┒د. ┍وﾉود ┑ぱز ど┒ぱぱｼﾁ ┍ﾂغぱر┕ای ｻرای ┍ﾂ┒اظر ┍ヱا┕دات

γ = [γ┡ . . . γℓ]T , α = [αT┡ . . . αT
m]T , θB = {θ┡(t), ..., θm(t)} , ψ = {θB , θυ}

ケورت └ｻ ┑ぱز βi ┍ぱدان ┍و┉〝└ ┕ای و N × L ﾜばرﾁا┍ ケ └ｻورت M = [M┡ . . .Mℓ] ど┑ز┍ا-どばضا｠ ど┒ぱぱｼﾁ ┍ﾂغぱر┕ای ﾁ┎ام و
ケ └ｻورت را ど┑ز┍ا-どばضا｠ ┍دل ┍ﾁ どوان آن ┕ا از اﾂﾝ〝اده ｻا .ﾀﾝا ヰده どﾞばاز┑وｻ どあو┊ｻ ┍اﾁرﾜば ┕ای

Y = Mγ + FB + V , B ∼ N(Xα,ΣB(θB)) , V ∼ N(٠,Σν(θν))

و X̃ = [M FX] ┍اﾁرﾜば ┕ای ポばرバﾁ ｻا ،ﾀﾝا ┍ﾂﾞق┈ どﾝاوせ ┍ﾂغぱر┕ای از どズﾑ ｺぱあرﾁ ┍دل ┐ばا └あ آ┑ﾊا از و あرد どﾞばاز┑وｻ
ケ └ｻورت Y ｻردار デばوزﾁ ،Σ̃(Ψ) = Σν(θν) + FΣB(θB)F

T

[Y |Ψ, η] ∼ N(X̃ηT , Σ̃(Ψ)) (┡.┢)

. η = [ γ α ] آن در └あ ┍ヰ どود، ┈ケحا

┕┎وار ど┑ز┍ا └ばپا デوابﾁ ┣
ケ └ｻورت T × n اバｻاد ｻا داده ┕ا ﾜばرﾁا┍ اﾂｻدا ど┑ز┍ا デｻواﾁ آوردن ﾀﾝدｻ ｻرای

D(t, s) =











y(t،s) y(t،s) ┍ヱا┕ده وﾉود
NA ケورت ┐ばا غぱر در

(┡.┣)

┣Sparse
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ح┊ق└ ┕ای دارای └あ ┍ヰ どود اﾂﾝ〝اده ﾜﾂ┒وئ｠ ┌ﾂばورそ┉ا از ┕┎وار ど┑ز┍ا └ばپا デｻواﾁ ｻا (┡.┣) در ヱ┎せده ┍قادばر ど┖┑اﾉ ｻرای ┍ヰ どو┑د. اﾊばاد
دارد. وﾉود آن ｻرای どばراそ┎┕ دمド احﾂ┎ال و ﾀﾝا いﾁراری

ﾜﾂ┒فوئ ┌ﾂばا┉گور - ا┉ف
┕ر ヰو┑د. └ｼﾝحا┍ u(t) ど┑ز┍ا  └ズق┑ ┕ر در ┍ヱا┕دات ど┍ا┎ﾁ ┐ぱそ┑اぱ┍ و ┑┎وده اﾂﾝا┑دارد را D(t, s) ﾜばرﾁا┍ ﾂﾝون ┕ای : ┡ せام
ｻودن ポばرバﾁ ﾑوش ｻرای せام ┐ばا در ぱせرد. ケورت どばوせ ｀ぱپ ヱ┎せده ┍قادばر ｻرای و ヰده رせرぱﾝو u(t) ｻردار روی ｻر D(t, s) از ﾂﾝون

ｻاヰد. ﾂﾝون و ズﾝر ┕ر در ┍ヱا┕ده っば حداق┈ どﾂﾞばاｻ داده ┕ا ﾜばرﾁا┍
ヰود. └ｼﾝحا┍ ヱ┎せده ┍قادばر ｻرای ┐ばزそばاﾉ ┍قادばر ┐ﾂ｠رせدر┑ظر ｻا ﾉدばد داده ┕ای ﾜばرﾁا┍ (SVD) ┤ ┍قدار وばژه └ばزﾊﾁ : ┢ せام

ﾜپﾝ ヰود. رせرぱﾝو ﾀﾝا آ┍ده ﾀﾝدｻ ┢ せام از └あ ┍バﾂا┍د └ばپا デｻاﾁm − ┡ روی ｻر ﾉدばد داده ┕ای ﾜばرﾁا┍ از ┕رﾂﾝون : ┣ せام
ヰو┑د. ┐ばزそばاﾉ رせرぱﾝون، ┐ばا از ヰده داده ｻرازش ┍قادばر ザﾝوﾁ ヱ┎せده داده ┕ای

┍ヰ どود. ا┑دازه ぱせری いﾁرار┕ا ┐ぱｻ ヰده ┐ばزそばاﾉ ┍قادばر در ﾁغぱぱر ザﾝوﾁ どばراそ┎┕ ヰو┑د. いﾁرار どばراそ┎┕ ﾁا ┣ و ┢ せام ┕ای : ┤ せام
┍ヰ どود. ┕┎وارﾝازی وばژه ｻردار m − ┡ ┐ばپالﾝا روش ｻا و ヰود ┐ばزそばاﾉ D(t, s) در ヱ┎せده داده ┕ای ｻرای ┈ケحا ┍قادばر حال
ヰود. └ﾂ｠رせ ┑ظر در f┡(s), ..., fm(s) ┕┎وار ど┑ز┍ا └ばپا デｻواﾁ ド┒وان └ｻ D = USV T └ばزﾊﾁ در U ﾜばرﾁا┍ اول ﾂﾝون m− ┡ど┒バば

ドادی کرばگぱدن - ب
ｻرای ┑ｼاヰ┒د. ┕┎そرا ﾀﾝا ┐い┎┍ ┈┎ド در └あ ﾀﾝا いﾁراری ح┊ق└ ┕ای دارای (┡.┣) در ヱ┎せده ┍قادばر ど┖┑اﾉ ｻرای ﾜﾂ┒وئ｠ ┌ﾂばورそ┉ا
ど｠ادヴﾁ ┍ぱدان ┍قدار どばوせ ｀ぱپ ｻرای (┡┩┧┡) ┍اﾁرون ザﾝوﾁ └あ ┥ ドادی す┒ぱそばرあ از اﾂﾝ〝اده ｻا را ヱ┎せده ┍قادばر ┍ﾁ どوان ┈いヱ┍ ┐ばا デ｠ر
V (s) و ┑ا┍バ┊وم µ ∈ R آن در └あ ｻاヰد Y (s) = µ + V (s) ケورت └ｻ ど｠ادヴﾁ ┍ぱدان اせر ┑┎ود. اﾂﾝ〝اده s٠ カﾒヱ┍ ﾀぱバوق┍ در
Ŷ (s٠) =

n
∑

i=┡
λiY (si) ケورت └ｻ Y (s٠) ｻرای どズﾑ ｺばاار┑ پそヱぱوی ┐ばرﾂ┖ｻ ،ﾀﾝا ケ〝ر ┐ぱそ┑اぱ┍ ｻا ،どﾁذا ┍ا┑ای ど｠ادヴﾁ ┍ぱدان

あرぱそばدن (Dﾜばرﾁا┍ از ズﾝر ┕ر (در ز┍ان ┕ر ｻرای روش ┐ばا در .(┡┣┩┤ (┍ح┎دزاده، ┍あ ど┒د ┌┎ぱ┒ぱ┍ را ズﾑا┕ا دوم ﾁوان ┐ぱそ┑اぱ┍ └あ ﾀﾝا
┍ﾞئ┊└ ┐ばا ｻاばد ど┉و ┌ばدار┑ いﾁرار └ｻ ┑ぱازی روش ┐ばا در ┍ぱせ どرد. ケورت どばوせ ｀ぱپ ┍ヱا┕ده، ｟اقد ┍وقﾀぱバ ┕ای ｻرای و ┍ヰ どود ا┑ﾊام ドادی

ｻاヰ┒د. どばضا｠ رو┑د ｟اقد ┍ヱا┕دات ｻاばد ドادی あرぱそばدن از اﾂﾝ〝اده ｻرای └あ ┌ぱヰاｻ └ﾂヰدا ┑ظر در را
┍ヰ どود ﾑارج D(t, s) از ﾂﾝون ┐ぱ┍اj آن در └あ ┍ヰ どود اﾂﾝ〝اده ┈ｻقاﾂ┍ どﾊ┒ﾝارｼﾂドا از ｺﾝا┒┍ ど┑ز┍ا └ばپا デｻواﾁ バﾁداد ┐ぱぱバﾁ ｻرای
ا┑دازه چ└ ﾁا jام ﾂﾝون ｻاحذف └い┒ばا └ｻ └ﾉوﾁ ｻا デｻواﾁ از っばر┕ و ┍ヰ どود └ｼﾝحا┍ └ﾂﾝاあرو｠ ﾜばرﾁا┍ ｻرای ┕┎وار ど┑ز┍ا デｻواﾁ ﾜپﾝ و
└┊┎ﾉ از どｻاばارز ┍الک ┕ای ｻا ،D(t, s) ﾂﾝون ┕ای ど┍ا┎ﾁ ｻرای いﾁرار ｻا ┍ヰ どو┑د. どｻاばارز ┍あ ど┒د ┐ぱぱｼﾁ را داده ┕ا در ど┑ز┍ا ﾁغぱぱرات
バﾁداد (BIC) ぱｻزی┩ اジالع ┍الک و (AIC) ┨っぱائあ آ اジالع ┍الک ،(R┢) ┧┐ぱぱバﾁ ｺばضر ،(MSE) ┦ ズﾑا┕ا دوم ﾁوان ┐ぱそ┑اぱ┍

.ﾀﾝا ارائ└ ┈ｻقا و └ｼﾝحا┍ ｺﾝا┒┍ ど┑ز┍ا └ばپا デｻواﾁ

┤Singular Value Decomposition

┥Ordinary Kriging

┦Mean Squared Errors

┧Coefficient of Determination

┨Akaike Information Criterion

┩Bayesian Information Criterion
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ど┑ز┍ا-どばفضا どばشگوぱپ و پارا┍ﾂر┕ا برآورد ۴
ケ └ｻورت (┡.┢) どائ┎┒ﾂﾝدر デｻاﾁ ┌ﾂばارそ┉

┢ℓ(Ψ, η|Y ) = −N log(┢π)− log |Σ̃(Ψ)| −
(

Y − X̃ηT
)T

Σ̃−┡(Ψ)
(

Y − X̃ηT
)

(┡.┤)

Σν どあو┊ｻ قズری ﾝاﾂﾑار از اﾂﾝ〝اده ｻا ┍ヰ どود. اﾂﾝ〝اده (┡┩┩┥) ┕┎いاران و ぱｻرد ﾝ └┒ぱ┖ｻازی ┌ﾂばورそ┉ا از آن ┍اあ ┌┎ぱﾞあردن ｻرای و ﾀﾝا
ｻرآورد ┌ぱ┎バﾁ ｻا η اせر .(┢٠┡┣ ┕┎いاران، و (┉ぱ┒دﾂﾝروم ┍ヰ どود ﾝاده (┡┩┩┧) ┈ばارو┕ どﾞばرﾁا┍ اﾁحاد┕ای ｻا どائ┎┒ﾂﾝدر ┌ﾂばارそ┉ ΣB و
┍ﾁ どوا┑د (┡.┤) どائ┎┒ﾂﾝدر ┌ﾂばارそ┉ ، η̂T =

(

X̃T Σ̃−┡X̃
)−┡ (

X̃T Σ̃−┡X̃
)

└ｻ └ﾉوﾁاｻ آ┑そاه ヰود ﾉاそばذاری دوم ﾁوان ┕ای ┐ばرﾂ┎あ
ザﾝوﾁ

┢ℓPROF (Ψ|Y ) = − log |Σν(θν)| − log |ΣB(θB)| − log |Σ−┡
B|Y (Ψ)| − Y T Σ̂(Ψ)Y

+ Y T Σ̂(Ψ)M
(

MT Σ̂(Ψ)M
)−┡

MT Σ̂(Ψ)Y + const. (┢.┤)

ケ └ｻورت (┢.┤) ﾝازی ┌┎ぱﾞあا┍ ばا Ψ پارا┍ﾂر ｻرآورد و ┐ばزそばاﾉ

Ψ̂PROF = argmax
Ψ

ℓPROF (Ψ|Y ) (┣.┤)

┍ヰ どود. ┈ケحا
┍バ┊وم ど┑وぱﾝرせر ｺばضرا اﾝاس ｻر どばوそヱぱپ ﾒｻ｀ ┕ای └ｻ ┍ﾁ どوان را Y ┍قدار  どばوそヱぱپ ヰده، ど｠رバ┍ ┍دل ﾝاﾂﾑار └ｻ └ﾉوﾁاｻ
ｻا (┕┎راه あا┍┈ پそヱぱوどば ┕ای و (Mγ̂ + FE(Bu|Y ) )βi(s) ｻرآوردヰده ┍ぱدان ┕ای اﾝاس ｻر どばوそヱぱپ ،(Mγ̂ + FXα̂)
V ar

(

η̂T |Y,Ψ
)

=ﾜ┑اばوار ｻا ど┑وぱﾝرせر ｺばضرا ،Ψﾜ┑اばووارあ پارا┍ﾂر┕ای ┐ぱ┎ﾒﾁ و Y ┍ヱا┕دات └ｻ └ﾉوﾁ ｻا あرد. └ばزﾊﾁ (ど｠ادヴﾁاثر
どい┎あ ┍ﾂغぱر┕ای ،ど┑ز┍ا-どばضا｠ どい┎あ ┍ﾂغぱر┕ای ┑ヱان د┕┒ده ｺぱﾁرﾁ └ｻ Fu ،Xuو Mu ぱ┒あد ｟رض ┍ヰ どود. ｻرآورد

(

X̃T Σ̃−┡X̃
)−┡

از ┍ﾊ┎وド└ ای ┑ヱان د┕┒ده ┑ぱز Bu バｻالوه ┑دارد. وﾉود ┍ヱا┕ده ای آن ┕ا どばضا｠ ﾀぱバوق┍ ばا ز┍ان در └あ ｻاヰ┒د ど┑ز┍ا └ばپا デｻواﾁ و どばاぱ｠غراﾉ
｟اقد و ┍ヱا┕ده دارای ┍وقﾀぱバ ┕ای ┍ぱان ┈ｻقاﾂ┍ ﾜ┑اばووراあ ﾜばرﾁا┍ Σν,uo و ΣB,uo ،ﾀﾝا ┍ヱا┕ده ｟اقد ┍いان ┕ای در β ┍ぱدان ┕ای
┍اﾁرﾜば ┕ای ┍ﾁ どوان ┑┎اد┕ا، ┐ばا از اﾂﾝ〝اده ｻا .ﾀﾝا ┍ヱا┕ده ｟اقد ┑قاط ｻرای ﾜ┑اばووارあ ﾜばرﾁا┍ Σν,uu و ΣB,uu و ﾀﾝا ┍ヱا┕ده

X̃ = [ Mu FuXu
] , Σ̃uo = Σν,uo + FuΣB,uoF

T (┤.┤)

دار┑د. ｟رق ヰده ┍ヱا┕ده ┍いان ┕ای در ﾁ┒┖ا Y پそヱぱو ┕ای ｻا و ┍ヰ どود داده ┑ヱان Y ∗ ｻا v∗ ┕┎وار ┍ぱدان ﾀحﾁ پそヱぱو ┕ا あرد. ど｠رバ┍ را
ﾜ┑اばوار ｻا E(Y ∗

u |Y,Ψ) = X̃uη̂
T + Σ̃∗

uoΣ̃
−┡ (Y − X̃η̂T

)

ケ └ｻورت Y ∗
u پそヱぱو ی (┤.┤) └ｻ └ﾉوﾁ ｻا

V ar (Y ∗
u |Y,Ψ, η) = Σ̃∗

uu − Σ̃∗
uoΣ̃

−┡Σ̃∗
ou

روش ﾀدق ┍ぱزان どﾝررｻ ｻرای ﾀばا┖┑ در .ﾀﾝا ν در اثرقバズ└ ای ｻدون ┈ｻقاﾂ┍ ﾜ┑اばووارあ ﾜばرﾁا┍ Σ̃∗
uo آن ┕ا در └あ ┍ヰ どود، ど｠رバ┍

┍ヰ どود. اﾂﾝ〝اده MSE روش از ど┖┑اﾉ
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┕وا どآ┉ودگ داده ┕ای ┈ぱ┊حﾁ ۵
あرぱそばدن و ┕┎いاران و ﾜﾂ┒وئ｠ ┌ﾂばورそ┉ا ど┖┑اﾉ روش دو ،ﾜ┊ﾊ┑آ ﾜ┉ ヰ┖ر ┕وای どせآ┉ود داده ┕ای ┈ぱ┊حﾁ و ┍دل ｻ┒دی ｻرای ｀ﾒｻ ┐ばا در
┍رگ └ｻ را ز┟ادي ا｟راد د┟رｻاز از ك└ ズﾑر┑اك ﾞｻ┠ار せاز┕اي از ┟ك┞ ┍ぱせ どرد. قرار どｻاばارز ┍ورد داده ┕ا どばوそヱぱپ و ヰده └ﾂ｠رせ あ └ｻار ドادی
└ｻ ﾀｼﾞ┑ ﾑون ┐┠ｻو┊せو┎┕ ｻا CO せاز ﾂヱ┠ｻر ┞ｼ┠ركﾁ ┈┠┍ ┈ぱ┉د └ｻ └あ ﾀﾝا CO و NOx ｻ  ┞ｻو و す┑ر ┞ｻ せاز┕ای ┍┞ كヱا┑د ﾑا┍وش
دارای └あ ┌ばدار ﾝروあار ど┑ز┍ا-どばضا｠ داده ┧٠٠٠ ｻا └バ┉اズ┍ ┐ばا در .ﾀﾝا ヰده ا┑ﾞان ┕ا از ز┟ادي バﾁداد ┍رگ ﾀ┊ド ｻر ┍ز┟د اكﾞ┠ژن،
ﾁا ┡┩┩┩/٠┡/┡┣  ﾐばارﾁ از AQS ﾀｻثا ﾝاﾀば ┕ای در ا┑دازه ぱせری ﾝال ┡٠ ﾁقرｼばًا ヱ┎せده ا┑د. ┍ヱا┕دات درケد ┣┤ ﾁقرｼばًا ┍バادل ،┢┤┢┣
MESA ﾝاﾀば ┕ای در ا┑دازه ぱせری ┢٠/┧٠/┩٠٠┡ ﾁا ┢٠/┢┡/┥٠٠┧ ﾐばارﾁ از ا┑دازه ぱせری، دوره دوم └┎ぱ┑ در و ヰده ا┑ﾊام ┢٠/┩٠٠┩/┢┣
あرد. ┌ぱ┕واﾑ اﾂﾝ〝اده ┍دل ｻ┒دی ｻرای ど┎ﾂばارそ┉ └ﾂ｠اば ┈ばدｼﾁ ┍ヱا┕دات از ┕ﾂﾞ┒د چو┉└ ど┊ケا ┍ヱا┕دات デばوزﾁ └あ آ┑ﾊا از .ﾀﾝا ヰده اضا｟└
┢┥ از っばر┕ ｻرای و ┕ﾂﾞ┒د MESA ┍ا┑ﾂぱور ┥ و AQS ﾀばاﾝ ┢٠ در NOx(ppb) ﾀغ┊ظ ┕〝ﾂ└  ای دو ┍ﾂوザﾝ ┕ای ┌ﾂばارそ┉ داده ┕ا

.ﾀﾝا └ﾂ｠رせ ケورت ا┑دازه ぱせری ┢┨٠ ┍いان،
اﾂﾝ〝اده ﾜﾂ┒وئ｠ روش از ど┖┑اﾉ ｻرای حال └ｻ ﾁا .┌ぱヰاｻ └ﾂヰدا ヱ┎せده داده ┑ｼاばد ┍دل، در ┑ぱاز ┍ورد ど┑ز┍ا └ばپا デｻواﾁ バﾁداد ┐ぱぱバﾁ ｻرای
┍いان و ز┍ان ┐ぱｼ┍ ｺぱﾁرﾁ └ｻ ﾂﾝون ┕ا و ズﾝر اせر روش ┐ばا در .ﾀﾝا ドادی あرぱそばدن ┌ぱ┒あ ど┍ پヱぱ┒┖اد ど┖┑اﾉ ｻرای └あ どヰرو و ﾀﾝا ヰده
┐ばرﾂ┎あ روش ｻا どばا┎┑ ﾜ┑اばووارあ デｻاﾁ っば (ズﾝر) ز┍ان ┕ر ｻرای و あرده رو┑دزدود را ┍ヱا┕دات ズﾝر، ┕ر در اﾂｻدا ｻاヰد، ┍ヱا┕دات
ど┖┑اﾉ آن، └ｻ رو┑د ا｟زودن از ﾜپ و ┑┎وده どばوそヱぱپ ヱ┎せده ┍قادばر ｻرای ドادی あرぱそばدن ｻا و داده ｻرازش (WLS) ┍وزون٠┡ ﾁوان ┕ای
ارائ└ ┡ ﾉدول در روش دو ┕ر ｻرای └あ ┍ヰ どود اﾂﾝ〝اده どｻاばارز ┍الک ┕ای どﾑرｻ از ど┑ز┍ا └ばپا デｻواﾁ バﾁداد ┐ぱぱバﾁ ｻرای ┍ぱせ どرد. ケورت
ど┑ز┍ا ﾁغぱぱرات どｻوﾑ └ｻ ┕┎وار ど┑ز┍ا └ばپا デｻاﾁ دو └あ ┍ど د┕┒د ┑ヱان روش، ┕ردو از ┈ケحا ﾈばاﾂ┑ ┍ヰ どود ┍الحظ└ └あ ┕┎ان ジور .ﾀﾝا ヰده

┍あ ど┒د. ┐ぱぱｼﾁ را داده ┕ا در

ポ┊ﾂﾒ┍ ┕┎وار ど┑ز┍ا └ばپا デｻواﾁ バﾁداد ｻرای ど┖┑اﾉ روش دو どｻاばارز ┍الک ┕ای ┍قادばر :┡ ﾉدول
ドادی あرぱそばدن روش ﾜﾂ┒وئ｠ روش

R┢ -AIC -BIC MSE R┢ -AIC -BIC MSE バﾁداد
٠/٠٠٠ ┢┧┩/┦┥┤ ┢┧┦/٠┡┩ ٠┤/٠┦ ٠/٠٠٠ ┢┩┦/┤┩┣ ┢┩┢/┨┥┨ ٠/┣┨┨ ٠
٠/┧┨┩ ┧┦┢/┢┡┨ ┧┥┤/┩┤┨ ٠/٠┦┩ ٠/┧┧┥ ┧┧٠/٠┤┡ ┧┦┢/┧┧┢ ٠/٠┧┤ ┡
٠/┨┢┩ ┧┩┦/┧┦┣ ┧┨┥/┨┥┩ ٠/٠┥┩ ٠/┨┡┤ ┨٠┥/┡┦┢ ┧┩┤/┢┥┨ ٠/٠┦┣ ┢
٠/┨┣┩ ┨٠/┧٠┢┩ ┧┩┢/┤┩٠ ٠/٠┥┦ ٠/┨┤┥ ┨┤┦/┥┨┩ ┨┣┢/٠┥٠ ٠/٠┥┡ ┣
٠/┨┣┩ ┨┡┡/┧┢٠ ┧┩┣/┥┤┦ ٠/٠┥┥ ٠/┨┥┥ ┨┦┢/┣┥┤ ┨┤┤/┡┨٠ ٠/٠┤┧ ┤

اﾂｻدا روش ┐ばا از اﾂﾝ〝اده ｻا ┍ヰ どود. اﾂﾝ〝اده ズﾑا┕ا دوم ﾁوان ┕ای ┐ぱそ┑اぱ┍ ┍الک از ،ど┖┑اﾉ روش ┕ای ﾀدق ┍ぱزان └ﾞばقا┍ ｻرای
ど┖┑اﾉ ┍قدار اせر .┌ぱ┒あ ど┍ └ﾞばقا┍ ヰده ど┖┑اﾉ ┍قادばر ｻا ﾜپﾝ و ┌ぱ┕د ど┍ ا┑ﾊام どばوそヱぱپ ヰده، داده ｻرازش ┍دل ザﾝوﾁ ヱ┎せده، ┍قادばر ｻرای
┑ヱان P ｻا را └ズق┑ آن در ヰده どばوそヱぱپ ┍قدار و K ｻا را ドادی あرぱそばدن ザﾝوﾁ ヰده ど┖┑اﾉ ┍قدار ،F ｻا را ﾜﾂ┒وئ｠ ┌ﾂばورそ┉ا ザﾝوﾁ ヰده

┡٠Weigthed List Square
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ケورت └ｻ آن ┕ا どｻاばارز ┍الک ┕ای آ┑そاه ┌ぱ┕د

MSEFuentes =

n
∑

i=┡
(Pi − Fi)

┢

n
(┡.┥)

MSEOrdinal Kriging =

n
∑

i=┡
(Pi −Ki)

┢

n

┢┤┡/┦٠ و ┢┦┦/┣┨ ｻا ｻراｻر ｺぱﾁرﾁ └ｻ MSEOrdinal Kriging و MSEFuentes ┍قادばر (┡.┥) ザｻروا اﾝاس ｻر ┍ヰ どو┑د. └ｼﾝحا┍
どばوそヱぱپ و پارا┍ﾂر┕ا ｻرآورد ｻرای .ﾀﾝا ｻرﾑوردار ｻاالﾁری ﾀدق از ドادی あرぱそばدن روش ｻا ど┖┑اﾉ └あ ﾀﾝا آن از どあحا ﾈばاﾂ┑ و ﾀﾝا
ｻرآورد ｻرای و ﾀﾝا ┕┎وار ど┑ز┍ا └ばپا デｻواﾁ バﾁداد ┐ぱぱバﾁ ｻرای ﾁ┒┖ا ど┖┑اﾉ ┐ばا ﾀﾞｻارあ و ヰد اﾂﾝ〝اده دﾂﾝرس در ┍ヱا┕دات از ﾁ┒┖ا
پارا┍ﾂر┕ا ┍ヱا┕ده، ┧٠٠٠ ｻرای ﾜپﾝ و ┌ぱ┒あ ど┖┑اﾉ روش دو ┕ر ザﾝوﾁ را ヱ┎せده ┍قادばر اせر حال ┑دارد. あارｻردی どばوそヱぱپ و پارا┍ﾂر┕ا
،MSEFuentes ┍قادばر ┍دل ┕ا از っばر┕ ｻرای .┌ばدار ﾀﾝد در ポ┊ﾂﾒ┍ پارا┍ﾂر┕ای ｻا ┍دل دو ،┌ぱ┕د ｻرازش ┍دل  و ┌ぱ┑زｻ ┐ぱ┎ﾒﾁ را
┍الحظ└ └あ ┕┎ان ジور ヰده ا┑د. ┈ケحا ┡┨/٠┥┢ و ┧/┧٠┢ ،┤٠/┡┧┡ ｻا ｻراｻر ｺぱﾁرﾁ └ｻMSEwithoutfill MSEOrdinalو Kriging

ど┖┑اﾉ ｻدون ┍دل ｻ┒دی اせر .ﾀﾝا ｻرﾑوردار ｻاالﾁری ﾀدق از ┍ヰ どود ど┖┑اﾉ ドادی あرぱそばدن روش ザﾝوﾁ آن ヱ┎せده ┍قادばر └あ ど┉د┍ ┍ヰ どود
ど┖┑اﾉ ど┒バば .ﾀﾝا ┡┨/٠┥┢ ｻا ｻراｻر MSE ┍قدار آ┑そاه ┌ぱ┕د ا┑ﾊام どばوそヱぱپ دﾂﾝرس در ┍ヱا┕دات ｻرای و ヰود ا┑ﾊام ヱ┎せده ┍قادばر

┍ど ا｟زاばد. ┍دل از ┈ケحا پそヱぱوどば ┕ای ﾀدق └ｻ ドادی あرぱそばدن روش ｻا ヱ┎せده ┍قادばر

┑ぱﾂج└ گぱری و بحث
デｻاﾁ دو ┕وا どせآ┉ود داده ┕ای ┈ぱ┊حﾁ ｻرای ┌ばداد ┑ヱان و ヰد ど｠رバ┍ ┕┎وار ど┑ز┍ا └ばپا デｻواﾁ ｻا ا┑ズバاف پذばر ど┑ز┍ا-どばضا｠ ┍دل ┍قا┉└ ┐ばا در
ヰود ど┖┑اﾉ ドادی あرぱそばدن روش ｻا ヱ┎せده ┍ヱا┕دات └あ どﾁورケدر و ┍あ ど┒د ┐ぱぱｼﾁ را داده ┕ا در ど┑ز┍ا ﾁغぱぱرات どｻوﾑ └ｻ ┕┎وار ど┑ز┍ا └ばپا

┍あ ど┒د. پぱدا ｀ばا｟زا ┍دل از ┈ケحا پそヱぱوどば ┕ای ﾀدق ┍ぱزان ヰود، ا┑ﾊام ヰده ど┖┑اﾉ ┍قادばر حضور ｻا ┍دل ｻ┒دی و
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