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ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ -ﺷﻤﺎره اول

ﺑﺮآورد اﺳﺘﻮار ﮐﻤﯿﻨﻪ دﺗﺮﻣﯿﻨﺎن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ
اﺑﺎذر ﺧﻠﺠﯽ ،زﻫﺮا ﺷﺎهﻣﺤﻤﺪی
ﮔﺮوه آﻣﺎر ،داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن
ﭼﮑﯿﺪه
ﻧﻘﺎط دوراﻓﺘﺎده ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﻟﮕﻮی اﮐﺜﺮ دادهﻫﺎ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی ﺑﺮدار ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روش ﮐﻤﯿﻨﻪ دﺗﺮﻣﯿﻨﺎن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ
ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﺑﺮدار ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ روش از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم زﯾﺮﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی  hﻧﻘﻄﻪای از

n

ﻧﻘﻄﻪای ،زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪای را ﮐﻪ دارای ﺣﺪاﻗﻞ دﺗﺮﻣﯿﻨﺎن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺖ ،اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮآورد ﺑﺮدار ﻣﮑﺎن و
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از روش ﮐﻤﯿﻨﻪ دﺗﺮﻣﯿﻨﺎن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮورﯾﺎﻧﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دادهﻫﺎی
دوراﻓﺘﺎده ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻫﻢﭘﺎﯾﺎﺋﯽ آﻓﯿﻦ و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻓﺮورﯾﺰش ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه
اﯾﻦ روش زﻣﺎنﺑﺮ ﺑﻮدن و ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻌﺪاد زﯾﺮﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎز ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽرﺳﻨﺪ.

واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ﺑﺮآورد اﺳﺘﻮار ،ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻓﺮورﯾﺰش ،ﻫﻢﭘﺎﯾﺎﺋﯽ آﻓﯿﻦ.

١

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺶ را در ﻓﻀﺎﻫﺎی دو ﻳﺎ
ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻧﻘﺎط دوراﻓﺘﺎده

وﺟﻮد ﻧﻘﺎط دوراﻓﺘﺎده در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﻟﺰوﻣﺎً ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎ اﻋﻢ از ﺑﺮآوردﮔﺮ )ﺑﺮدار( ﻣﮑﺎن و
در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط دوراﻓﺘﺎده زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ
)ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ( ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دوراﻓﺘﺎده در ﻣﺠﻤﻮع دادهﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ

ﻳﮏ ﺑﻌﺪی از ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻴﺰ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف درونآوری  ١ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
درﺻﺪی از ﻧﻘﺎط ﺣﺪود ﺑﺎﻻﻳﯽ و ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ از ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی اﺳﺘﻮار  ٢ﺑﺮدار ﻣﮑﺎﻧﯽ و
ﻋﻨﻮان ﺑﺮآورد ﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط دوراﻓﺘﺎده ﺑﻬﺮه
ﭘﺲ

ﻫﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﺮآورد ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ .ﺟﺴﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ روش اﺳﺘﻮار ﮐﻤﯿﻨﻪ
در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮏ ﻣﺘﻐﻴﺮه اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻧﻘﺎط دوراﻓﺘﺎده از
١
روی ﻧﻤﻮدار ﭘﺮاﮐﻨﺶ دادهﻫﺎ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد .در ﺣﺎﻟﺖ دو و

Masking

٢ Robust

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ -ﺷﻤﺎره اول
دﺗﺮﻣﯿﻨﺎن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ

ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ (M CD) ٣

ﺑﺮای ﺑﺮآورد

١١
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه زﯾﺎد و ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮدن اﺳﺖ.

µ

و  Σاﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ روش ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ روش ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮآورد اﺳﺘﻮاری اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻘﺎط دوراﻓﺘﺎده ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻳﻦ روش ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر

روش ﮐﻤﯿﻨﻪ دﺗﺮﻣﯿﻨﺎن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ

٢

ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ

ﺗﻮﺳﻂ روﺳﻮ ] [٧ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﭘﺎراﮔﺮاف ﻗﺒﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻮاری ﻳﮏ ﺑﺮآوردﮔﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ

ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺟﺎ از ﻣﻌﻴﺎری ﺳﺎده و ﺷﻬﻮدی ﺑﺮای ﺗﻌﺮﻳﻒ واژه ﺗﻌﺮﯾﻒ  .١.٢اﮔﺮ  nﻣﺸﺎﻫﺪه  pﻣﺘﻐﯿﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،در ﺑﯿﻦ
اﺳﺘﻮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻛﻨﻴﻢ .ﮔﻮﻳﻴﻢ ﻳﮏ روش ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﯾﺎ ﺗﻤﺎم زﯾﺮﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی  hﻧﻘﻄﻪای ) ،(p < h < nﺑﺮدار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

آزﻣﻮن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻳﺎ اﺻﻼح درﺻﺪ ﮐﻮﭼﮑﯽ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ زﯾﺮﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ دﺗﺮﻣﯿﻨﺎن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮآورد ﻳﺎ آزﻣﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ آن ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮآورد  M CDﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای
ﻧﮑﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی  M CDدارای ﺧﻮاص  µو  Σﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ].[٧
زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

ﮐﻤﯿﺖ

ﺣﺠﻢ زﯾﺮﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

h

و

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه

 .١دارای ﻧﻘﻄﻪ ﻓﺮورﻳﺰش  ۵٠ ۴درﺻﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی اﺳﺘﻮار
ﻓﺮورﻳﺰش ﻳﮏ ﺑﺮآوردﮔﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺴﺒﺘﯽ از دادهﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی
µ
e

e
Σ

h

اﺳﺖ ﮐﻪ آﻟﻮده ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮآوردی ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل اﺳﺘﻮار ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ .اﻣﺎ  n−hﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﻞ ﯾﺎ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮔﺮدد ]،[٩
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی اﺳﺘﻮار ﺷﺮﮐﺖ داده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ

۵
 .٢ﻫﻢﭘﺎﻳﺎی آﻓﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﻴﺎس اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی اﺳﺘﻮار در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺎط دوراﻓﺘﺎده
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎ اﺛﺮ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﻣﻘﺎوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .داوﯾﺰ ] [٢ﺷﺮح داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار

]،[١٠

دادن

]

n+p+۱

[

۲

=  hﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی اﺳﺘﻮار ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ.

 .٣ﻛﺎراﻳﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻟﺬا ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻣﺜﺎلﻫﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار از  hرا در
ﯾﺎ وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﻞ اﯾﻦ ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﻢ .در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻘﺼﻮد از ﻋﻼﻣﺖ ] [.ﺟﺰء ﺻﺤﻴﺢ
ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮﺳﯽ ﺑﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ  hﻳﮏ ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .در
]

[

ﻓﺮورﻳﺰش و ﻛﺎراﻳﯽ ﺑﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ  hرا ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺮ ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ در ﻓﺎﺻﻠﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮورﻳﺨﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎراﻳﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ h ≤ n ،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم
≤

 .۴در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺟﺎ
ﻣﻘﺼﻮد از زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻘﻮل ،ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮدن زﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ
٣ Minimum

Covariance Determinant
Point
۵ Afﬁne Equivariance
۴ Breakdown

n+p+۱

۲

 h = ۰٫۷۵nﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎ

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﻄﻪ ﻓﺮورﯾﺰش آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
آﻧﮕﺎه ﺑﺮآورد

M CD

دادهﻫﺎ و ﺑﺮآورد

اﮔﺮ h = n

ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎن ﺑﺮدار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

M CD

ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎن ﺑﺮآورد ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ

ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  hﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی

١٢

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ -ﺷﻤﺎره اول
روش  M V Eﺻﻔﺮ اﺳﺖ.

اﺳﺘﻮار ﺑﻪ ﺑﺮآورﮔﺮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﻄﻪ ﻓﺮورﯾﺰش ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار  hﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ دادهﻫﺎ و ﻫﺪف ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی ﮐﻤﻴﻨﻪ دﺗﺮﻣﯿﻨﺎن ﺑﺮای

µ

و

 .٢روﺳﻮ و ﻓﻦدراﯾﺴﻦ ] [٨ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی

Σ

اﺳﺘﻮاری ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ روش

ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم  Nزﯾﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن

ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖﺗﺮ از ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی اﺳﺘﻮار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ

 Nﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:


M CD

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﭘﺎﯾﻪ روش



MV E

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺘﺮ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺎط ﭘﺮت را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

!n
 n 
N =
.
=
!)h! (n − h
h

ﻣﺜﺎل ﺳﺎده زﻳﺮ روﺷﻦﮔﺮ ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﭙﺲ زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای آن دﺗﺮﻣﯿﻨﺎن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ روش  M CDﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
µو e
 Σﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﮐﻤﯿﻨﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ e

ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ  nﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺜﺎل  .١.٢ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ دادهﻫﺎی زﻳﺮ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
زﯾﺮﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی  hﻋﻀﻮی ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از آن
ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﯽﺷﻮد .اﻏﻠﺐ ﺗﻼشﻫﺎی

T

دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ




روشﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از روش

M CD

ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .١روش

۵

۱۵ ۱۷

۱۵

۱۳ ۲۵ ۱۲

در اﻳﻨﺠﺎ دارﻳﻢ n = ۵ ،و  .p = ۲ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  hﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ
]
= ۴.

دارای ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮی اﺳﺖ ﭼﻮن

ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی اﯾﻦ روش دارای ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺠﺎﻧﺒﯽ ﻧﺮﻣﺎل
ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ روش

۱۲

ﺑﺎ:

MV E

۶

۴


x=

ﺑﻪ ﺟﺎی

روش ﺑﯿﻀﯽﮔﻮن ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺣﺠﻢ  (M V E ) ۶اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد

M CD



دارای ﻧﺮخ

n+p+۱

۲

[
=h




 ۵ 
N =
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ زﻳﺮﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺗﺎﻳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  = ۵

۴

ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ در ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺖ ] .[٧ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﭘﻨﺞ زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۴ × ۲در زﻳﺮ آورده ﺷﺪهاﻧﺪ:
ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺠﺎﻧﺒﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ روش  M CDﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎب

h = ۰٫۷۵n

و

p = ۱۰

ﺑﺮاﺑﺮ  ۴۴درﺻﺪ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺎز وزن دﻫﯽ
ﺷﺪه ﺑﺎ وزنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از روش  M CDﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ
ﺑﻪ  ٨٣درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮای
Volume Ellipsoid

۶ Minimum






,






۴ ۱۳



 ۶ ۱۲

y۲ = 

 ۱۲ ۱۵


۱۷

۵





۱۵ ۲۵





 ۶ ۱۲ 


y۱ = 
,


 ۱۲ ۱۵ 



۱۷

۵

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ -ﺷﻤﺎره اول






۴

۱۳ 



 ۱۵ ۲۵ 



,




در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮآورد

۴

۱۳ 



 ۱۵ ۲۵ 



y۴ = 




۶ ۱۲



,

۱۲ ۱۵ 



۵ ۱۷

۱۷
۱۳

M CD

ﻋﯿﻨﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮآورد

MV E

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ اﯾﻦ دو ﺑﺮآورد ﺑﺮاﺑﺮ

y۳ = 




ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺮآورد ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪای ﻓﻮق را ﺑﺠﺎی

۵

T





١٣

h = ۴

۶

ﺑﺮای



h = ۳

۱۲ 
اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ 
۱۳ ۱۲ ۱۵

۴





 ۱۵ ۲۵ 


y۵ = 
,


 ۶ ۱۲ 



۴
 ﺑﻪﻋﻨﻮان زﯾﺮ


ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  hﻧﻘﻄﻪای ﺑﺮای ﺑﺮآورد اﺳﺘﻮار ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

۱۲ ۱۵

ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ دادهﻫﺎی  Xﺗﺤﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﮐﻪ دﺗﺮﻣﯿﻨﺎن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ اﯾﻦ زﯾﺮﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺳﺖ ﺑﺎ
دادهﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ASAT

اﺳﺖ ﮐﻪ در آن

S

AX + b

ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ

ﻃﺒﻖ روﺳﻮ ] [٧دﺗﺮﻣﯿﻨﺎن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ

ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ دادهﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
det(Sy۲ ) = ۶۱٫۵,

det(ASAT ) = det۲ (A) × det(S),

det(Sy۱ ) = ۳۵۶٫۳۹,

det(Sy۴ ) = ۱۵۸٫۱۷,

ﭼﻮن

det(Sy۳ ) = ۳۶۶,

ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی  M CDﻫﻢﭘﺎﯾﺎی آﻓﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ
روﺳﻮ ] [٧ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ

det(Sy۵ ) = ۲۶۲٫۳۹,

ﮐﻪ

Syi

ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ زﯾﺮﻧﻤﻮﻧﻪ

)det۲ (A

ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ

i

ام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ زﯾﺮﻧﻤﻮﻧﻪ  y۲دارای ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ

ﻫﺮ ﺑﻌﺪ دادهﻫﺎی  ،pﻧﻘﻄﻪ ﻓﺮورﯾﺰش ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ زﯾﺮﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

−p+۱
.
n

n

و

M CD

][n
۲

ﺑﺮآورد  M CDﺑﺮای  µو  Σاﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮدار اﮔﺮ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ دوم ﺑﺮآوردﮔﺮ ﺑﻪ  ۵٠درﺻﺪ ﻫﻤﮕﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻓﺮورﯾﺰش
 M CDﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای  µو Σﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ،
ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی  M V Eﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
n





 ۶٫۷۵ 
µ
e = y۲ = 
,

۱۴٫۲۵



۱۲٫۹۱۶۷ ۱٫۴۱۶۷ 
.
۱٫۴۱۶۷ ۴٫۹۱۶۷

را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﻞ دﻫﯿﻢ ﻣﻘﺪار ﻓﺮورﯾﺰش

ﻣﺜﺎل  .٢.٢در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻧﺮم اﻓﺰار

R

ﻋﻤﻠﻜﺮد روش

M CD

را در آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی



ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻴﻢ .اﺑﺘﺪا ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ

e = Sy = 
Σ

۲

را از ﺗﻮزﻳﻊ ) N۳ (µ, Σﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﻛﻨﻴﻢ .ﮐﻪ در آن  µو  Σﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺖ ﺑﺎ:

X۶×۳

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ -ﺷﻤﺎره اول





 ۱ ۰٫۹ ۰٫۹ 



Σ=
 ۰٫۹ ۱ ۰٫۹  .



۱



١۴





 ۱ 



µ=
 ۵ ,



۰٫۹ ۰٫۹








.








۹

ﻳﻜﯽ از ﻣﺸﺎﻫﺪات )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﻬﺎرم( را ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪهای ﻛﻪ
ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ روﺷﯽ آﻟﻮده ﺷﺪه ،ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﯽﻛﻨﻴﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

 y۵ ،y۴و  y۶ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺣﺬف  xT۵ ،xT۴ ،xT۳ ،xT۲ ،xT۱و
 xT۶از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪات  xﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻛﻪ  xTiﻧﺸﺎن

۴٫۳۷ ۸٫۴۸

 ۰٫۶

 ۱٫۲۳



 ۰٫۹۲
X۱ = 

 −٫۵۷


 −٫۰۳



۵٫۱۹ ۹٫۱۷
۹٫۰۲

۴٫۷۶

۴٫۲۶ ۶٫۸۲
۳٫۶۵ ۷٫۸۹
۹٫۱۵

اﺑﻌﺎد ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪات  h = ۵و ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
 ۵ × ۳ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺶ زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،y۳ ،y۲ ،y۱



۱٫۵۵

۶٫۰۷

ﻧﻤﻮدار دﻧﺒﺎﻟﻪای ﻣﺸﺎﻫﺪات در ﺷﻜﻞ  ١ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آراﯾﻪﻫﺎی زﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ

دﻫﻨﺪه ﺳﻄﺮ  iام ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  xﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮدار  dو ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی اﺳﺘﻮار ﻣﮑﺎﻧﯽ
و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ

M CD

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮدار

d

ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دﺗﺮﻣﯿﻨﺎن
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ را داراﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  :١ﻧﻤﻮدار ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﺮای آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

ﻣﯽﺷﻮد:




۰٫۳۲ 

۰٫۴۴ 
,

۰٫۸۲

۰٫۳۱

۰٫۴۴



 .١آﻟﻮده ﻛﺮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :در اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺑﺮدار
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت
زﯾﺮ آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
µoutlier = µ + (۰, ۱, ۰)T .

۰٫۵۴

دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﻬﺎرم ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دوﻣﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ را



 ۰٫۸۵ 
 ۰٫۳۷



 e 
µ
e=
 ۴٫۸۱  , Σ =  ۰٫۵۴


۰٫۳۲


۱ 







d=







۲ 



.
۳ 


۵ 







۸٫۷۴


۶

اﻣﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ را آﻟﻮده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت



ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮدار  dزﯾﺮﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮآورد
 µو  Σﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻮد،

ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ

ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ روش  M CDﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻗﺎدر

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪات زﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﭘﺮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا از ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ

١۵

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ -ﺷﻤﺎره اول
ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻟﻮده اﺳﺖ در ﺑﺮآورد  µو  Σاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .٢آﻟﻮده ﻛﺮدن ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ :در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی دﯾﮕﺮی
ﻣﺸﺎﻫﺪات را از ﺗﻮزﯾﻊ ) N۳ (µ, Σﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺷﺮح داده ﺷﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻟﻮده )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﻬﺎرم( را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ زﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ،


ﺷﮑﻞ  :٢ﻧﻤﻮدار ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﺮای آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ



−۰٫۹

۰٫۹ 

۰٫۹ 
,

۲



۱

۱



Σout = 
 −۰٫۹


۰٫۹



۰٫۰۷ 

۰٫۰۹ 
,

۰٫۲۷
۰٫۳۵

 ۰٫۲۹

=
 ۰٫۲۷

۰٫۰۵

۰٫۰۹

۰٫۰۷



۰٫۹

وﻟﯽ ﺑﺮدار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪادﯾﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ




۹٫۳۲ 

۸٫۹۳ 


۴٫۶۲

۹٫۰۴ 

۵٫۳۲



.

۷٫۵۰ 


۹٫۳۵ 



۳٫۵۷
۵٫۲۱
۵٫۷۵

۹٫۱۵





۱ 







d=







۲ 



.
۳ 


۵ 



دادهﻫﺎی زﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ،
۶٫۱۸



 ۲٫۱۴

 ۰٫۹۸


۶



 ۰٫۸۳
X۲ = 

 ۰٫۰۲


 ۱٫۲۶



)e (M CD
Σ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮدار  dزﯾﺮﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮآورد
 µو  Σﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ روش  M CDدر اﯾﻦ ﻧﻮع

۱٫۷۰

آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﭘﺮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
زﯾﺮا از ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻟﻮده اﺳﺖ در ﺑﺮآورد  µو

درواﻗﻊ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮ دوم را دو ﺑﺮاﺑﺮ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ

 Σاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ  ١٠٠ﺑﺎر ﺗﮑﺮار

ﻣﺘﻐﯿﺮ اول و دوم را ﻣﻌﮑﻮس ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ .اﮔﺮ دادهﻫﺎ را در دو

ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ،روش  M CDدر  ٩١درﺻﺪ ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﺎدر ﺑﻪ

ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻤﻮدار ﭘﺮاﮐﻨﺶ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﻀﯽ ﺧﻮاﻫﺪ

اراﺋﻪ ﺑﺮآوردﻫﺎی اﺳﺘﻮار ﺑﻮد .ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻧﺎﺷﯽ

ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮت را ﺑﺮ روی ﺧﻄﯽ ﻣﻮازی

از اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی و ﺧﻄﺎﻫﺎی روش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻀﯽ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻟﻮده دورﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد ] .[۶ﻧﻤﻮدار دﻧﺒﺎﻟﻪای ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ دادهﻫﺎی ﻓﻮق در ﺷﻜﻞ
 ٢ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارﯾﻢ،

٣

اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ

ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

M CD




 ۱٫۳۸ 



µ
e=
 ۵٫۴۲  ,




۹٫۱۴

ﺑﺮآوردﮔﺮ

M CD

از ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ

دﺗﺮﻣﯿﻨﺎن ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻌﺪاد زﯾﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ

n

و ﺑﻌﺪ

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ -ﺷﻤﺎره اول
ﻣﺘﻐﯿﺮ

p

١۶

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ رو در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎ

ﺣﺠﻢ ﺑﺰرگ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﮐﺜﺮت زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی

M CD

ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده

از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
دﻗﺖ و در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی

M CD

{
}
{d(i); i ∈ Hnew } = d(۱) ≤ d(۲) ≤ ... ≤ d(h) ,

ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .اﮔﺮ

)d(۱) ≤ d(۲) ≤ ... ≤ d(n
µnew

det(Snew ) ≤ det(S).

ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺎزی در زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻓﻦدراﯾﺴﻦ ] [٨اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺆﺛﺮی را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻀﯿﻪای
ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ،ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی
 M CDﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺎم
ﺑﺮدﻧﺪ.

را ﺑﺮ اﺳﺎس

Hnew

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

ﮐﻨﯿﻢ ،آنﮔﺎه دارﯾﻢ،

وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﭘﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ از ﻃﺮﯾﻖ
دﺗﺮﻣﯿﻨﺎن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ رو روﺳﻮ و

و

Snew

ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺐ

ﺷﺮط ﺗﺴﺎوی ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ اﮔﺮ و ﻓﻘﻂ اﮔﺮ  µnew = µو
 Snew = Sﺑﺎﺷﺪ.
اﺛﺒﺎت .ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺑﻪ روﺳﻮ و ﻓﻦدراﯾﺴﻦ ] [٨ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ:

T
ﻗﻀﯿﻪ  .١.٣ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ]  ،Xn×p = [x۱ , x۲ , ..., xnاﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪات  nﻣﺸﺎﻫﺪه  pﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ و  Hﯾﮏ
زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  hﻋﻀﻮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی  .١اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ دو ﺻﻮرت

ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

µ

و

S

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮدار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ

ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ اﯾﻦ زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

• اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ

h

ﺗﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان

Hold

ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ .det(Sold ) > ۰
T

(xi − µ)(xi − µ) .

∑۱
i∈H

h

=S

xi ,

∑۱
i∈H

h

=µ

• اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ) µ۰ = mean(yو ).S۰ = Cov(y
اﮔﺮ

اﮔﺮ  ،det(S) ̸= ۰ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺮ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،

p+۱

ﺗﺎﯾﯽ

y

ﺑﻪﺻﻮرت

det(S۰ ) = ۰

آنﮔﺎه

y

را ﺗﻮﺳﻂ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن

ﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﺎدﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺴﻂ داده و آﻧﻘﺪر
i = ۱, ۲, ..., n.

√
T
(xi − µ) S −۱ (xi − µ),

اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﺎﻫﺪه را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
= )d(i

اﮐﻨﻮن  Hnewزﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  hﻋﻀﻮی ﺟﺪﯾﺪ را ﻃﻮری اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ،

 det(S۰ ) > ۰ﺷﻮد .آنﮔﺎه ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی زﯾﺮ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ،
i = ۱, ..., n,

d۲۰ = (xi − µ۰ )T S۰−۱ (xi − µ۰ ),

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ -ﺷﻤﺎره اول
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و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﻌﻮدی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻣﺮﺗﺐ

زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ

ﮐﺮده،

 µnewو Snew

ﺑﻪ

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ  µoldو  Soldاﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
(d۰ )(۱) ≤ (d۰ )(۲) ≤ ... ≤ (d۰ )(n) ,

 .٧ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و زﻣﺎن
در دﺳﺘﺮس آﻧﻘﺪر اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻫﻤﮕﺮا

و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ  hﻓﺎﺻﻠﻪ اول را

ﺑﺮﺳﯿﻢ.

ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ در زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ،
Hold = {x(۱) , x(۲) , ..., x(h) }.

 .٢ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  µoldو  Soldﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ،

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ
زﯾﺮﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ آن
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺗﻌﺪاد زﯾﺮﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ زﯾﺮﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻘﺪار
)d(i

−۱
(xi − µold ) Sold
(xi − µold ).
T

h
∑

i=۱

√
= )dold (i

 .٣ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮده و ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﯿﻢ،
(dold )(۱) ≤ (dold )(۲) ≤ ... ≤ (dold )(n) .

 .۴ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ  hﻓﺎﺻﻠﻪ اول را در زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 Hnewﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ،

ﺑﺮای آن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎر را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ،

در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ از ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺎزی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻓﻮق ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ:
• اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺪد ﻛﻮﭼﻚ

p+۲

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ دوراﻓﺘﺎده در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ].[٣
• ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی

Hnew = {x(۱) , x(۲) , ..., x(h) }.

ﻓﻮق ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﮐﺜﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮب اﺳﺖ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،زﯾﺮا

 µnew .۵و  Snewرا ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
Snew = Cov(Hnew ).

µnew = mean(Hnew ),

اﯾﻦ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دارای ﮐﻤﯿﻨﻪ دﺗﺮﻣﯿﻨﺎن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺖ و اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮآورد اﺳﺘﻮار
ﺑﺮدار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮاورﯾﺎﻧﺲ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ دﻗﺖ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻫﺎ و ﺗﻀﻤﻴﻦ

det(Snew ) = ۰

رﺳﻴﺪن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﯾﺪ اﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻫﺎ

آنﮔﺎه اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را ﻣﺘﻮﻗﻒ و  Hnewرا ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

در ﺗﻌﺪاد ﺗﻜﺮار ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺗﮑﺮارﻫﺎی ﮐﻢ

 .۶اﮔﺮ

) det(Sold ) = det(Snew

ﯾﺎ
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ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ -ﺷﻤﺎره اول

ﻣﻴﻨﻴﻤﻢﻫﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﺗﻤﺎم
ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی روش اﺳﺘﻮار ﺑﺮآورد وارﯾﺎﻧﺲ ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از ﺑﺮآورد وارﯾﺎﻧﺲ روش

۴

ML

ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﺳﺖ.

وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روش اﺳﺘﻮار ﺑﺪﺳﺖ

ﺑﺮرﺳﯽ دادهﻫﺎی واﻗﻌﯽ

آﻣﺪه ﻧﯿﺰ از وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از روش M L

ﻛﻤﭙﺒﻞ ] [١ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎﻳﯽ ﻣﺘﺸﻜﻞ از  n = ۳۸ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﺟﺪول  ١در داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ
در  p = ۵ﺑﻌﺪ را اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ .در ﻣﺘﻮن آﻣﺎری ﻧﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
داده ﺷﺪه ﻛﻪ  ۱۳ﻣﻮرد از اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ۷

ﺗﺎ  ۱۱و  ۳۱ﺗﺎ  ۳۸ﻧﻘﺎط دوراﻓﺘﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ) .در اﻳﻦ
ﻣﻮرد ﻣﺮاﺟﻊ ] [۵و ] [۴را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ (.ﻻزم ﺑﻪ
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ روك و ودروف ] [١٠ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ

 ۵دﺳﺘﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Rﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺑﺮاوردﮔﺮﻫﺎی  M V Eو

M CD

رﺳﻴﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات  ۱۱ ،۱۰ ،۷و  ۳۱را
ﻧﺮماﻓﺰار  Rﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪ )  (M ASSو دﺳﺘﻮر
ﻣﺸﻜﻮک ﺑﻪ دوراﻓﺘﺎده ﺑﻮدن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
)( ،cov.robﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی اﺳﺘﻮار M V E
را ﻧﻘﺎط دوراﻓﺘﺎده ﺷﺪﻳﺪ  ٧ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ .ﻣﺎ از اﻳﻦ دادهﻫﺎ
و  M CDﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺘﻮر ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻋﻤﻠﯽ از ﺑﺮآوردﮔﺮ  M CDﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻳﻢ.
ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﻜﺮار ﻧﻪ
ﭼﻨﺪان زﻳﺎد )ﻣﺜﻼ ۵٠ ﺗﻜﺮار( ،روﯾﺖ ﺣﺘﯽ ﻳﻚ ﻣﻮرد از

cov.rob(x, cor = FALSE,
quantile.used = floor((n + p + 1)/2),
method = c("mve", "mcd")),

 ۱۳ﻣﻮرد ﻧﻘﻄﻪ دوراﻓﺘﺎده در ﺑﺎز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪی

ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ .ﻋﻤﻼ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻪ در آن  xﻣﺎﺗﺮﯾﺲ دادهﻫﺎ ،ﻋﻤﻠﮕﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ  corﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮد .دو ﻣﻘﺪار  T RU Eو  F ALSEدر ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮی ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی  M CDﯾﮑﺘﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ دو زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  hﻋﻀﻮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪ  quantile.usedﻣﯽﺗﻮان ﺣﺠﻢ زﯾﺮﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪ method
دﺗﺮﻣﯿﻨﺎن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﯿﻨﻪ دﺗﺮﻣﯿﻨﺎن
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ  ٣ﯾﮑﯽ از دو روش  M CDﯾﺎ  M V Eاﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای
در  ۴ﻣﻮرد ﺑﺎ  ۱۰۰ﺗﮑﺮار ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺮﯾﻊ روﺳﻮ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ  helpﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Rﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد.

و ﻓﻦدراﯾﺴﻦ دروﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ دﺗﺮﻣﯿﻨﺎن ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ
و ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در روش

M CD

ﻣﻼﺣﻈﻪ

ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺟﺪول  ١ﺑﺮآوردﻫﺎی

ML

 ۶ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

ﺑﺎ ﺑﺮآوردﻫﺎی اﺳﺘﻮار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎ آﻟﻮده
Outlier

٧ Extrem

ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻘﺎط دور اﻓﺘﺎده

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ -ﺷﻤﺎره اول

ﺷﮑﻞ :٣
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روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺮﯾﻊ روﺳﻮ و ﻓﻦدراﯾﺴﻦ در  ۱۰۰ﺗﮑﺮار

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ .اﮔﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﭼﻨﺪ
ﺧﻄﺎﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﺛﺒﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺲ از ﺣﺬف ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﻮده ﺗﺼﻮر ﺷﻮد در ﺑﺮآورد از ﻧﻤﻮﻧﻪای
اﯾﻦ ﻧﻘﺎط از ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮده اﺳﺖ و دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط دور اﻓﺘﺎده ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮏﻣﺘﻐﯿﺮه اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ روشﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺎط دور
اﻓﺘﺎده ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .از اﯾﻦ رو

ﻣﺮاﺟﻊ

روﺷﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ [1] Campbell, N. A. (1989). Bushﬁre
ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻘﺎط دوراﻓﺘﺎده در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎ mapping using NOAA AVHRR data.

ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده و ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎ )ﺑﺮدار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ( را ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ

Technical Report, CSIRO.
[2] Davies, P. L. (1987). Asymptotic bi-
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 و اﺳﺘﻮارM L  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺮآوردﻫﺎی:١ ﺟﺪول
روش
ML
ﺑﺮآورد
۱۰۳٫۶ ۱۲۹٫۱ ۲۸۸٫۶ ۲۲۷٫۸ ۲۸۶٫۶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
(۴۰۶)

۵۶۵
−۲۰۹۱
−۶۳۹
−۵۱۶

−۲۰۹۱
۵۶۵
(۱۲۲۵) −۳۲۵۸
−۳۲۵۸ (۳۱۴۰۵)
−۱۱۴۸ ۱۱۰۶۰
−۹۴۳
۹۰۲۱

−۶۳۹ −۵۱۶
−۱۱۸۴ −۹۴۳

وارﯾﺎﻧﺲ
ﺗﻌﻤﯿﻢ
ﯾﺎﻓﺘﻪ

۱۱۹۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰

۱۰۹٫۴
(۳۸۶)
۴۸۱
۲۰۰۰
−۱۶۶
−۲۸۹

۱۴۹٫۶
۴۸۱
(۶۰۴)
۲۴۶۶
−۱۹۱
−۳۴۶

اﺳﺘﻮار

۲۶۲٫۲
۲۰۰۰
۲۴۶۶
(۹۷۶۷)
−۱۰۱۲
−۱۶۶۹

ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ

۱۱۰۶۰ ۹۰۲۱ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ
(۴۱۰۳) ۳۳۴۰
۳۳۴۰ (۲۷۲۲)

روش
۲۱۵٫۳
−۱۶۶
−۱۹۱
−۱۰۱۲
(۲۳۶)
۲۸۰

ﺑﺮآورد

۲۷۷٫۱ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
−۲۸۹
−۳۴۶ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
−۱۶۶۹ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ
۲۸۰
(۳۷۷)

۱۲۳۶۹٫۶۷

وارﯾﺎﻧﺲ
ﺗﻌﻤﯿﻢ
ﯾﺎﻓﺘﻪ
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