
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 در حوزه طيف ييونرگرسهاي پرت شناسايي داده
  

 3هادي صدوقي يزدي، 2رضا منصفي، 1حسين اردشيري

 

  مشهد، گروه مهندسي كامپيوتر، دانشگاه فردوسي مشهد، هوش مصنوعي كارشناسي ارشد يدانشجو 1
ardeshiri.hossein@stu.um.ac.ir  

  

  ، (SCIIP)قطب علمي محاسبات نرم و پردازش هوشمند اطالعات دانشيار، گروه مهندسي كامپيوتر،  3و2
  مشهددانشگاه فردوسي مشهد، 

2 monsefi@um.ac.ir  
3 sadoghi@um.ac.ir-h 

 

 چكيده
راتيتأثبندي و مسائل رگرسيوني بندي، خوشهطبقه از قبيلها در تمام زمينهدارد،  يامالحظه قابلتفاوت  هابا بقيه نمونه رتداده پ 
 يروش اًاصطالحو  هتر شدها كمآن ريتأثانديشيده شود كه بايد تدابيري  ي فوقهادادهتأثير سوء گذارد. براي مقابله با برجاي ميمنفي 

ها در ها در برابر اين دادهآنبراي تشخيص داده پرت وجود دارد كه اكثر هاي متفاوتي روش ،رگرسيوني مسائلشود. در  مقاوم ارائه
زنند كه را تخمين مي سطح تصميمي درواقعپردازند، هاي پرت ميبه شناسايي داده سازيمقاوم حين انجام عمل رگرسيون جهت

انتقال  به دنبال اما در اين مقاله كنند،ها را لحاظ ميبين ورودي بستگيها در حوزه ورودي همروش پرت نباشد. اكثر هاياز داده متأثر
هايي كه در تا داده نماييماي رياضي ارائه توانيم رابطهههستيم كه ب 1ها از حوزه ورودي به حوزه فركانس با استفاده از تبديل فوريهداده

بدون انجام عمل  2پردازشعنوان يك پيشصورت بهايندر .شودها دارند شناسايي با ديگر دادهها رفتار متفاوت بعضي از فركانس
سازي هاي شبيهشده در اين مقاله بر روي داده عرفيكار ابتكاري مراه .نماييمحذف ي و يشناساهاي پرت را توانيم دادهرگرسيون مي

هاي دانش هاي رگرسيون مقاوم مطرح شده در مرزخواهد گرفت و با روش هاي سري زماني مورد آزمايش قرارشده و مجموعه داده
  مقايسه خواهد شد.

  

  كلمات كليدي
  هاي زماني سري، يدوبعد هايداده ،پردازشپرت، حوزه طيف، پيش هايرگرسيون، داده

 
 
 

  مقدمه - 1
ي داده	،دي زيادي دارها فاصلهي دادهكه از بقيه اي، دادههاي آماريبحث	در

ها دادهاين براي  كلي يتعريف [1]مقاله  با توجه بهكه  ،شودناميده مي پرت
 يامالحظهاي است كه تفاوت قابلي پرت دادهداده"است:  صورت آمدهنديب

. "شدبااتفاق افتاده است، داشته پديده ها كه در آننمونه	ي اعضايبا بقيه
 يلدلبه، براي مثال وجود داردهاي پرت دادهعوامل متعددي جهت روئت چنين 

معموالً ها وجود اين داده .تجربي يهايشآزماگيري يا خطاي زهتنوع در اندا
ا داده و ي با خطا همراه بوده هاگيرياندازه		از برخي	يا		كه گر آن استنشان
  .است 3سنگين توزيع احتمالي با دنباله		داراي
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 هاي پرت در اكثربحث شناسايي دادهدر شاخه يادگيري ماشين 
و مسائل رگرسيوني وجود دارد. در  بنديبندي، خوشهطبقه ازجملهها زمينه

 يتأثيرات منفي زيادي برجا هادادهاين بعضي حاالت حتي تعداد كمي از 
وجود بهنرمال  يتوزيعنويزي و پرت بر اساس  يهاهداد. اگر دگذاريم

اگر كامالً تصادفي باشد و از  در مقابل، خواهد بودن كنندهنگرانزياد  باشد،آمده
  .[3]ستا كنندهنگران يطورجدبهالگوي خاصي تبعيت نكند 

رابطه جبري تخصيص معادله يا  4در مسائل رگرسيوني هدف برازش
ها را ترين خطاي ممكن برچسب دادهتوان با كمهب كهيطوربهها است به داده
سطح ها اين ي پرت در دادهدر صورت وجود داده طبيعي استبيني كرد. پيش

بايد تأثير سوء جهت مقابله با اين با خطاي زيادي مواجه خواهد شد،  تصميم
كه روشي براي و يا اين شودهاي اصلي جدا و از داده شناسايي ي فوقهاداده

  .شودها ارائه اين داده يرتأثكم كردن 
1يدر رگرسيون خط 1 ...i i ip p iy x x e      كه در آن

i=1:n ها و تعداد نمونهx مقدار متغير و y است پاسخ متغير )y  برچسب
ميزان  و  دست آمدهبه منحنيپارامترهاي  و است) هاي وروديداده

د. حال اگر ه در تخمين هر داده وجود دارخطايي است ك
îY بيني پيش

iˆصورتباشد، در اينام iبرچسب داده  i ir y y   اختالف بين برچسب
  .شودميدرنظر گرفته  شدهزدهواقعي و برچسب تخمين 

ن اي مربع كردنبه دنبال كمينه Least Squareهاي مبتني بر روش
ترين خطا را داشته ها كمشده با دادهمنحني برازش كهيطوربهست ااختالف 

در مقابل داده  شودديده مي )1(طور كه در شكل باشد، اما اين روش همان
ها خطاي ناگهاني براي يكي از داده تغييريپرت بسيار حساس است كه با 

  شود.زيادي در تخمين ايجاد مي

 
 مشكل -bداده پرت.  عاري ازهاي ر روي دادهب LS روش -a ):1شكل (

LS [5] در حالتي كه فقط يك داده پرت وجود دارد.  
ارائه شد كه در هر  Torr&Murryتوسط  LS روشي بر اساس 1993در 

دارد را كنار بگذارد و  سطح تصميمترين اختالف را با اي كه بيشتكرار داده
نسخه  هاي نكند ادامه يابد. بعدتغيير چندان منحني فوقاين كار تا زماني كه 

مطرح شد كه در آن  LMS)5(ترين ميانه خطا كم با عنوان LS يافتهگسترش
  دكمينه شوبايد خطاها  ميانه )1(طبق رابطه 

)1(  2
1 ˆ( )n

i i iMedian y y  
ولي در صورت وجود  دكنتري را شناسايي مينقاط پرت بيش LMSروش 
  .[5]د دارخطاي زيادي  LSنند ي پرت زياد بازهم ماداده

ارائه  6LTSوش ر 1996در سال LMSگرايي تر شدن همبراي سريع
در نظر بگيرد، يك  LMSها را مانند كه تمام دادهجاي اينبه درواقعكه  شد

كند و در يك منطقه نقاط با انحراف ها برازش ميتوزيع را به اكثريت داده

از  اينمونه 1996در سال  كند.جدا مي نقاط پرت عنوانبهتر را بيش
توسط وپنيك ارائه  يونيرگرسبراي مسائل ) 7SVM(هاي بردار پشتيبان ماشين

(براي مسائل خطي و نسخه كرنلي  SVR روش يافت.شهرت  8SVR شد كه 
  خواهد بود:) 2(ي كردن رابطهدنبال كمينهبهآن براي مسائل غيرخطي) 
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 براي آن سازي ثانويهله بهينهأسازي اوليه است و با نوشتن مسله بهينهأاين مس
  داريم:
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در سال هاي پرت، با توجه به حساس بودن اين روش در مقابل داده
 صورتبه اين روشي مقاوم SVR براي] براي مقابله با داده پرت 6در [ 2004

با پارامترهاي  SVRهاي مختلفي از ها حالتدر آن بر روي داده .ارائه شد
 .دشونون به داده پرت بودن است شناسايي ظاي كه ممتفاوت اجرا شود و داده

ي تعداد دفعات و بودن ميانگين متغيرهاي لغزشالبا دو فاكتورِ بر اساس كاراين
هايي داده وقتآن .شوديانجام م ،است گرفته قرار 	خارج از ناحيه اي كه داده

داده  عنوانبه است باال در اجراهاي مختلف هاآنتعداد دفعات شناسايي كه 
  شود.ميشناسايي پرت 

نام  با SVRبراي  مقاوم يروش ديگر 2006] در سال 7در مقاله [
9RSVR رت مقاوم كند. در مقابل داده را ارائه شد تا آنابتدا اين روش هاي پ

در پس از آن و  چك اجرا كردهكو را با مقدار  SVRسازي بهينه همسألطبق 
تر است ناديده بيش Mها از حد آستانه هايي كه خطاي آندادهاجرا، هر بار 

تا  .شودميسازي جديد حل بهينه مسألههاي موجود و با دادهشود گرفته مي
ر بار اجرا ، در واقع در هشودزماني كه خط تغيير نكند اين كار انجام مي

سازي شده نشان مطالعات شبيه. شودها حذف ميهايي از مجموعه دادهداده
از طريق رابطه زير محاسبه شود نتايج خوب و پايداري  Mاگر مقدار  دهدمي

  :شتخواهد دا
)4(  

( 1)
( 1) ( 1)1 max (| |)

2 k

k k
ii S

M r
 


 

و  كند اين روش نيز براي حذف داده پرت بايد از تعداد تكرارهاي باال استفاده
آستانه براي داده  از طرفي تعيين حد .نمايدسازي را حل بهينه مسألههر بار 

SVRبه جاي [8,9] در 2010اين در سال پرت مشكل است؛ بنابر  كه
ترين متغير لغزش با د، بيشوشهاي لغزش كمينه ميدر آن ميانگين متغير

اگر مجموع ضرايب الگرانژ سازي، بهينه لهمسأبا حل كه شود كمينه  پارامتر 
عنوان داده پرت حذف ترين ضريب بهبزرگ باداده  .باشد پارامتر ها برابر داده
اين  .شودمي اجرامانده دوباره هاي باقيسازي براي دادهبهينه مسألهو  هشد

، ادامه نباشد برابر مانده زماني كه ديگر مجموع ضرايب الگرانژ باقيتا روند 
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بايد  10KKTشرايط  ريدر اين لحظه براي برقرا اين بدين معني است كه. دارد
 تر از در فاصله كم هاتمام داده يعنيمقدار متغير لغزش برابر صفر باشد و 

μ بانامدارند و ديگر داده پرت وجود ندارد. اين روش قرار  ε SVR   
εنسبت به حالت SVR  رت را تري دادههاي بسيار كمدر تعداد تكرارهاي پ
 مسألهچنان براي حذف هر داده پرت بايد هر بار كند اما همشناسايي مي

  حل شود.مجدداً سازي بهينه
در اكثر موارد در ها ، اين روشهاي موجودبا نگاهي كلي به روش

 پردازند.ميها تك يا بخشي از دادهگرسيون به حذف تكحين انجام عمل ر
 مسألههر بار يك سطح تصميم، دست آوردن بهترين راي بهكه بضمن اين

 هاي پرتخصوص زماني كه تعداد دادهاين كار به ،شودميسازي حل بهينه
  .شودا ميو زمان اجر باعث باال رفتن پيچيدگي زياد باشد

پردازش عنوان يك پيشبه ح خواهد شد كهروشي مطر در اين نوشتار
 سطح تصميمبدون پيدا كردن (ها بدون وارد شدن به مرحله رگرسيون داده

عبارت به. شودشناسايي رگرسيوني  هايميان داده از هاي پرتداده) هاداده
هاي پرت از دادهنوع رگرسيون مورد استفاده، بدون در نظر گرفتن  ديگر
هاي ديگر كه . برخالف روشخواهد شدسايي و حذف هاي اصلي شناداده
ها در نظر داريم تا دادهدر ،دهدها را در حوزه ورودي مورد بررسي قرار ميداده

اي رابطهها با استفاده از تبديل فوريه گرفتن از داده تا شودحوزه طيف بررسي 
ناسايي شها داده پرت كه در حوزه طيف در بعضي از فركانس رياضي ارائه شود

  .شود

  روش پيشنهادي - 2
 .د شدخواه بياناين مقاله  نهاديپش روشاين بخش  يدر ادامه

  مفاهيم اوليه -2-1
  صورت زير معرفي شده است گري بهتخمين [10] در مرجع

  
)5(   1

1

( ) y
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با  باشد وميلغزان اندازه پنجره  hكرنل در نظر گرفته شده و  Kكه در آن 
ˆتوجه به رابطه ( )i i iY m x e گر ، تخمينm  برچسب  با گرفتن

ها انجام كار براي تمام دادهاين .كندبيني را پيش مربوط به آن يعني  
از روش تبديل  [11]گر در . براي كاهش هزينه محاسبات اين تخمينگيردمي

صورت كه براي صورت و مخرج ابتدا عمل  اينهاست بفوريه استفاده شده
و در  شود ها تبديل فوريه گرفتهسپس از آن، گيردانجام  هاسازي دادهگسسته

ها هاي باال و گرفتن عكس تبديل فوريه از آنحوزه فركانس با حذف فركانس
 [12]از اين روش در مرجع  .زده خواهد شدها تخمينمنحني نرمي از داده

  .) استفاده شده استKDEها (ه تابع توزيع دادهبسحابراي م

  مسألهطرح  -2-2
,			كه  گرفته شودنظر در  Dها كل دادهاگر مجموعه  	 , … , 	  
  كهبا فرض اينگاه آن ستاها هاي انتخابي از بين كل دادهمجموعه داده

 انتخابي 	 اگر فرض كنيمبرعكس يا  (از مجموعه هدف) نويزيرانتخابي غي
به در فضاي مدل  )2(با توجه به شكل  غيرهدف) باشد،نويز (مجموعه  شامل

) هاي انتخابي عاري از نويزانتخاب  ازاء , )i iF Dخواهد  دستهايي به
راه با نويز هماي ولي اگر  .شوداز فضاي مدل جمع مي يكه در قسمت آمد

در اين  انتخاب شود به يك قسمت متفاوت از فضاي مدل خواهد رفت (كه
  هاي انتخابي است).رسيوني و دادهتابعي از پارامترهاي رگ F رابطه

 
گرا ها و همهاي مختلف از دادهفضاي مدل براي مجموعه ):2شكل (

و دور افتادن  نويز به يك قسمت از آن هاي عاري ازشدن مجموعه
  هاي داراي نويزمجموعه

زير  باشد؟ها مربوط به هدف/غيرهدف مين است كه كدام ايال اصلي ؤس
كه رابطه  شودهاي هدف در نظر گرفته ميعنوان دادهبهها دادهاي از مجموعه

  :زير را كمينه كند
)6(  * { ( , )}argmin

i

i i

D

D Var F D 

  - كار قابل ارائه است:دو دسته راه *Dبراي به دست آوردن 
كه در باشد مي *Dهاي حريصانه براي پيدا كردن استفاده از روش :دسته اول

هاي تكاملي چون الگوريتمهايي هموشاين دسته با استفاده از ر
 به واسطه شود كه هاي مختلفي پيشنهاد مي مجموعه

	دست آمده براي آن واريانس به حداقل شود، كه اين  ;
D*  همان مجموعه بهينه و مورد نظر خواهد بود. ايرادي كه به

پيچيدگي محاسباتي است كه هم داراي  اين روش وارد است اين
نجام شده اهاي پرت در حضور داده باشد و از طرفي رگرسيونمي

  .هاي پرت باشدحساس به دادهاست كه ممكن است 
دسته دوم: ارائه يك معيار يا سنجه مناسب براي رسيدن به

min { }iVar F ون انجام عمل بد توانبه له آنيوسبه تا  است
با  داده تارا مورد بررسي قرار  مسألهطيفي  رگرسيون و از نگاه

مورد نظر  *D هاي پرت مجموعهاستفاده از آن با حذف داده
  .دست آيدبه

استفاده و  [11,12]با توجه به  Fاي براي دست آوردن معيار و رابطهبراي به
  :از تبديل فوريه داريم

)7(  1

1
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n
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 11گرتخمينصورت  و  		هاي مجموعهتعداد داده k=1:n كه در آن
با در نظر گرفتن كرنل  نيز تبديل فوريه آن است. باشد و مي )5(
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مستقل از  جايي كهو از آنباشد مي Kتبديل فوريه كرنل   ،گوسي
در ، شودمياز آن صرف نظر  هاي ورودي و پيوسته است، بنابراينداده
  ها داريم:عنوان تبديل فوريه دادهبه صورت براي اين
)9(  j ω xe cosω x  jsinω xk

k k 
 

  :داريم ها به حوزه طيفداده انتقالبراي  )8(طبق رابطه  در نتيجه
  
)10(  

i 1 n

n
j ω x j ω x j ω x

1 n
1

y e   y e  y e   k
k

   
y cos ωx j y sin ωxk k k k  

  :شودميمحاسبه ) 10از رابطه ( حاصل اندازه عدد مختلطل حا
  
  
  
)11(  

   2 2
y cos ωx  y sin ωxk k k k  

    

    

n n n
2

j j
1 1 j 1 , k j

n n

i j j
1 j 1 , k j

y y y  cos ωx  cos ωx  

y y sin ωx sin ωx  

k k k

k

k k

k

   

  

 

 

  

 
 

  :خواهيم داشت سازي آنبا سادهكه 

)12(         
n n

k j k j k j
1 j 1 

y y cos ωx cos ωx  sin ωx sin ωx
k 

   

  :روابط مثلثاتي داريمو با توجه به 

  cos(α β) cos α cos β sin α sin β     
دست خواهد به )12(رابطه در  ) با جايگزيني بسط مثلثاتي13بنابراين رابطه (

  آمد:
)13(  

1 1
( ( ))

n n

k j k j
k j

y y Cos x x
 

 

ها به همراه شباهت شباهت برچسبمعياري براي  گربيان )13(رابطه  درواقع
 هادر بعضي از فركانسدست آمده، با توجه به معيار به .ها استدر نمونه

|ها از نگاه و نويزي رفتار متفاوتي با ديگر دادههاي پرت هددا , | 
 .ارندد

  شدهخواص معيار معرفي -2-3
  هاي زير است:اين معيار داراي خواص و ويژگي

 ها و زمان و مستقل شباهت دادهبا توجه به تأثير هم شينه و كمينه:بي
هاي ه آن از دو منظر دادهها در معيار معرفي شده، بيشينه و كمينچسببر

ها، ها قابل بررسي است. از ديدگاه شباهت دادهورودي و برچسب
kها ترين مقدار در فركانس صفر يا انطباق كامل دادهبيش jx x 

صورت بيشينه معيار، بستگي به مقدار برچسب ها . در اينافتداتفاق مي
 تربيش) 13مقدار رابطه ( ،تر باشدبيش هادارد. هر چه ميزان شباهت آن

، است كه شامل دو نمونه Dبراي مجموعه  عنوان مثاله. بخواهد بود
ها كامالً بر هم منطبق باشد بيشينه زماني اتفاق خواهد افتاد كه داده

  ,   k j k jx x y y  ،:داريم 

  
)14(  

2 2

1 1

2
1 1 1 2 2 1 2 2 1

( ( ))

4

k j k j
k j

y y Cos x x

y y y y y y y y y


 

 

   

 

عناصر آن كامالً از نظر ورودي و هايي كه دهبراي مجموعه دادر واقع 
2برچسب مشابه هم باشند برابر  2n y .اين درحالي است كه  خواهد بود

مقدار هاورودي از بعضيازاء به باشد كه به نحويها داده اگر
( ( )) 0k jCos x x    شود، مقدار معيار شباهت معرفي شده از

2 2n y تر خواهد بود.كم 

  و  )ها (دادهاز دو منظر مقدار  نيزخاصيت جابجايي: اين خاصيت
) هابرچسب داده چنينهم  )13(با توجه به رابطه  بررسي است. قابل (

 جايي داريم:هبراي اثبات خاصيت جاب

  
  
)15(  

1 1
( ( ))

n n

j k j k
k j

y y Cos x x
 

  

1 1
( ( ))

n n

k j k j
k j

y y Cos x x
 

   

  جايي ضرب داريم:هو خاصيت جاب Cosو باتوجه به زوج بودن 
)16(  

1 1

( ( ))
n n

j k j k
k j

y y Cos x x
 

 

  :هاي مجموعه براي داده شدهيمعرفمعيار مثبت بودنiD تمام  ازاءبه
ها در ها همواره عددي مثبت است زيرا بعد از محاسبه اندازه دادهداده
 .دست خواهد آمدبه )13معيار يا سنجه () 11طه ه طيف (رابحوز

چگونه  )13( شدهيمعرفجاست كه با توجه به معيار اين سؤالحال 
كار ابتكاري معرفي براي حل آن راه ؟بايد حل شود )6( سازيكمينه مسأله
اسبه حها مداده تمامبراي ) 13كه ابتدا مقدار رابطه (صورت بدين ،شودمي
صورت فرضي حذف هب( شود ها كنار گذاشتهپس هر بار يكي از داده، سشود
براي تمام كار اين .شودمانده محاسبه هاي باقيداده ازاءبه )13و رابطه () شده
ها با شود كه در بعضي از فركانسمشاهده مي آن پس ازشود. ها انجام ميداده

اين  ،دآيدست ميبه )13( ناگهاني در مقدار رابطه ييراتتغ پرتهاي حذف داده
 شودمشاهده مي هاي اصلي تغييرات نرميدر حالي است كه براي حذف داده

از روي اين تغييرات ناگهاني داده  و) هاي مختلفFواريانس براي  ترينكم(
  است. ييشناساقابلپرت 

 گيريو نتيجه هايشآزما - 3

هاي رگرسيوني از دادهبر روي دو دسته  هاارائه شده آزمايش كارراهبا توجه به 
  انجام شده است.

 ها و بعد ديگر (يك بعد مقدار داده ي كه در دو بعديهاداده :دسته اول
كه ايناند. ضمن سازي شدهشبيه وسيله توابع متداولبه ها)برچسب داده

  .ها وجود داردهميان داد نيز در ي پرتداده مقداري
 در منابع علمي ذكر شده است  هاي استاندارد كهمجموعه داده :دسته دوم

  شوند. و در ادامه معرفي مي
در ( هاي پرتبا توجه به روش معرفي شده جهت شناسايي داده

رابطه و  شودمي ها كنار گذاشتهيكي از دادهدر هر تكرار  )هاي پايينفركانس
بار مجموعه  nدر واقع با اين كار  .شودها محاسبه ميبراي بقيه داده) 13(

هايي شامل ام از آن حذف شده است (kكه داده  شودايي انتخاب ميهداده
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هاي شود كه به ازاء كنار گذاشتن دادهشاهده مي. مام)kجز داده ها بهتمام داد
آيد، در واقع به وجود ميبهيرات نرمي در مقدار سنجه معرفي شده يت تغپرغير

 كه با كنار گذاشتن در حالي .شوندگرا مييك ناحيه از فضاي مدل هم
آيد كه از وجود ميهاي پرت يك تغيير ناگهاني درميان اين تغييرات نرم بهداده

  هاي پرت را شناسايي كرد.توان دادهروي اين تغييرات ناگهاني مي
استفاده  sinو  sincهاي شبيه سازي شده از  تابع جهت ساخت داده

  0.1با واريانس ،[1,10]و  [5,5-] بازه ها به ترتيب درهشده است كه داد
به عنوان داده  2ها نيز با واريانس از داده %10كه اند. ضمن اينساخته شده

  اند. پرت توليد شده
شود با اعمال سنجه مشاهده مي )4) و (3طور كه در شكل (همان

 تغييرات ناگهاني در روند تغييريهاي پرت ازاء كنار گذاشتن دادهمعرفي شده به
شود. از روي اين تغييرات ناگهاني ميايجاد  )13حاصل از محاسبه رابطه (

هاي ازاء كنار گذاشتن دادهدر واقع به هاي پرت را شناسايي كرد.توان دادهمي
  . دهدها از خود نشان ميپرت رفتار متفاوتي نسبت به ديگر داده

 
روش  و اعمال sinبع شده با تاهاي شبيه سازي داده ):3شكل (

  هاي مختلفهاي در فركانسپيشنهادي بر روي آن و شناسايي داده

 
و اعمال روش  sincهاي شبيه سازي شده با تابع داده): 4شكل (

  هاي مختلفهاي در فركانسپيشنهادي بر روي آن و شناسايي داده

در  ي كههاي استانداردها از دادهها و مقايسهبه منظور انجام آزمايش
هاي سري زماني در دوبعد موجود عنوان مجموعه دادهبه Rنويسي زبان برنامه

  استفاده شده است: به شرح زير هستند
 هاي خورشيدي ي لكهداده(Sunspots)  كه به علت باال بودن تعداد

ها اين داده، [15]ها استفاده شده استبخشي از اين دادهها تنها اين داده
ي موقتي از سطح خورشيد هستند كه به عنوان پديدهشامل اطالعاتي از 

 رسند.نظر ميهاي تاريكي نسبت به اطراف خود بهنقطه

 ي دادهAirPassengers  شامل اطالعاتي از تعداد مسافران خطوط كه
 %10كه باشد مي [16] 1960-1949هاي هوايي در هر ماه بين سال

 داده پرت به آن اضافه خواهد شد.

 ي ادهدrivers شمالي هاي آمريكاي شامل اطالعات طول رودخانه
ز نقاط نياز با افزودن داده ها در برخي ادليل پراكنده بودن دادهبه .[17]

 .باشدپرت نمي

 ي دادهBJsales  10كه  [16]باشدزماني ميي سريداده 151شامل% 
 داده پرت به آن اضافه خواهد شد.

 روي مجموعه دادهكار معرفي شده  برال راهنتيجه حاصل از اعممثال  عنوانبه
BJsales استمشاهده  قابلدر شكل زير  ،هاي پرتدر حضور داده.  

 
 %10باال راست: پرت شدن - BJsalesهاي باال چپ: داده-   ):5شكل (
پيشنهادر در  كارراهپايين چپ: اعمال - 10 برابر ها با واريانساز داده

 كارراهپايين راست: - هاي پرتو شناسايي داده 0,5فركانس 
  هاي پرتپيشنهادي بعد از حذف داده

اند، هاي استانداردي كه در اين بخش ذكر شدهبا توجه به داده
ها، بين هاي پرت و زمان اجراي آناي از نظر توانايي در شناسايي دادهمقايسه

 معرفي [9-6]در هاي رگرسيوني مقاومي كه ابتكاري بيان شده و روش كارراه
اند (كه در قسمت مقدمه نيز به طور خالصه معرفي گرديد) صورت گرفته شده

  است.
ي گفته شده است اين روش بهبود يافته [8,9]طور كه در همان

RSVR  و با تعداد تكرارهاي تر است كه در زمان سريع [6]مطرح شده در
ها درحال وشكند. اما تمام اين رهاي پرت را شناسايي ميتر دادهبسيار كم

چنين حل مسأله ي پرت و همانجام دادن عمل رگرسيون در حضور داده
باشند، اين در حالي است كه روش معرفي شده با هاي مختلف ميسازيبهينه

به عنوان  تر و با توجه با رابطه رياضي به دست آمدهپيچيدگي زماني بسيار كم
هاي پرت را شناسايي داده پردازش (بدون انجام عمل رگرسيون)يك پيش

    كند.مي
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ها از نظر تعداد ) : مقايسه روش پيشنهادي با ديگر روش1جدول (
 تكرار و شناسايي داده پرت

BJsales airpassengers sunspots rivers data 

  outlier - -  پرت %10  پرت 10%

كرار
ت

ص  
شخي

ت
  

كرار
ت

ص  
شخي

ت
  

كرار
ت

ص 
شخي

ت
  

كرار
ت

ص  
شخي

ت
  

  

60 12 60  16  30 4 60 8 RSVR[6] 
- -  -   -  - - 4 12 RSVR[7] 
13 13 14  14  3 3 10 10 MSVR[8,9] 
 روش پيشنهادي 10 1 3 1  14  1 13 1

نمايش هاي انجام گرفته ) كه اطالعات مربوط به آزمايش1با توجه به جدول (
  ها ضروري است:آزمايشدست آمده از از نتايج به كاتيداده شده است، ذكر ن

 RSVR هاي باشد و براي دادهرگرسور خطي مي [7]ر بيان شده د
صورت تجربي نيز به Mكه مقدار پارامتر ضمن آن غيرخطي كاربرد ندارد.

 .) تعيين شده است4و از طريق رابطه (

  ناشي از اجراي متعدد  [6]تعداد تكرارهاي باالي روشSVR  با
اي صورت هسازيپيادهدر  .ها استپارامترهاي مختلف بر روي داده

تكرار چند داده كه مضنون به داده پرت هستند حذف  15در هر  گرفته
ه شود، تر در نظر گرفتتر يا بيشكم دتوان مياين تعداد تكرار  شوند.مي

در نظر و ثابت  )در هر مرحله(تكرار  15جا با در نظر گرفتن كه در اين
خواهند شد، شناسايي و حذف تكرار  كه بعد از هر هاييتعداد داده گرفتنِ

  ) آمده است.1در جدول (شود كه  هاي پرت انجام مي ذف دادهح

 بار ازاء تنها يكهاي مذكور (بهاعمال روش پيشنهادي برروي داده
ها) منجر به شناسايي پيشنهادي براي تمام داده سنجه يا معياراستفاده از 
در هنگام  طور كه گفته شد در واقع همانشود. هاي پرت ميتمام داده

در حذف داده پرت منجر به تغييرات ناگهاني  كنار گذاشتن هر داده،
از آنغير پرت خواهد شد.  ينسبت به حالت حذف داده ،مقدار سنجه

، عنوان يك سنجه پيچيدگي محاسباتي ندارد ) به13جايي كه رابطه (
كه هر بار ( هاي رگرسيوني مطرح شدهزمان اجراي آن نسبت به روش

بسيار پايين  )مختلفي حل شود سازيله بهينهأمس هادر آن بايستمي
مشهود  نيز اين حالت كامالً انجام شده يهاسازيكه در پياده .باشدمي

 بوده است.
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