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 ّای اخیش استفادُ اص دس سالّا یک تکٌیک سیاضی تشای تشسسی عولکشد ٍاحذّای تا چٌذ ٍسٍدی ٍ خشٍجی است.  تحلیل پَضطی دادُ  .چکیده

تش ضذى هسائل صًذگی حقیقی، هٌجش تِ ایجاد  گیشی هَسد تَجِ تیطتشی تَدُ است ٍ اص طشفی پیچیذُ دس هثاحث تػوینّا  تحلیل پَضطی دادُ

 کِ ّستٌذ هَاصی ّای پشداصش اص تضسگی هجوَعِ هػٌَعی عػثی ّای ضثکِّای تضسگ ضذُ است.  ّا تا پایگاُ دادُ هسائل تحلیلی پَضطی دادُ

 عػثی، ضثکِ یک آهَصش تا کِ است آى تش سعی ًاهِ پایاى ایي دس. کٌٌذ حل سا پیچیذُ تسیاس هسائل اًٌذتَ هی ًشٍى، ٌامت ٍاحذّایی تَسط

 .دّین کاّص صیادی هقذاس تِّا است،  تحلیل پَضطی دادُ دس هتعاسف ّای سٍش ًیاص هَسد آًچِ تِ ًسثت سا حافظِ اص استفادُ ٍ پشداصش صهاى

ًاهِ ضوي تشسسی  الگَسیتن ضثکِ عػثی پس اًتطاس تْشُ گشفتِ ٍ کاسایی ٍاحذّا سا هطخع کشدًذ. دس ایي پایاىاص [ 1]هقالِ اهشٍصًژاد ٍ ضالِ 

 ّا جضییات تیطتشی اص آى سا هطشح خَاّین ساخت. سٍش آى

 .الگَسیتن پس اًتطاس، تثْگٌی، ضثکِ عػثیّا،  تحلیل پَضطی دادُ  .کلیدی واشگان

 مقدمه.  ۱

 ضاهل گیشًذُ تػوین ٍاحذّای عولکشد تشسسی .تاضذ هی گیشًذُ تػوین ٍاحذّای عولکشد اسصیاتی تشای تکٌیکی ّا دادُ پَضطی تحلیل    

 اًذاصُ هحاسثِ. تاضذ هی غیشُ ٍ حساسیت تحلیل تشاکن، ضٌاسایی ٍاحذّا، تٌذی ستثِ هقیاس، تِ تاصدُ تعییي کاسایی، گیشی اًذاصُ هاًٌذ هثاحثی

 اص ٍ ًوَدُ هطخع سا ًاکاسا ٍ کاسا ٍاحذّای تَاى هی کاسایی اًذاصُ تِ تَجِ تا کِ پزیشد غَست هختلفی ّای هذل اص استفادُ تا تَاًذ هی کاسایی

 کٌذ هی تَلیذ سا خشٍجی تشداس ٍسٍدی، تشداس هػشف تا گیشًذُ تػوین ٍاحذ ّش. کشد هعشفی ًاکاسا ٍاحذّای تشای الگَّایی ّا هذل ّویي طشیق

 خشٍجی کوتش، ٍسٍدی تا کِ داسد تْتشی عولکشد ٍاحذی لزا تاضذ هی سَد جٌس اص خشٍجی ٍ ّضیٌِ جٌس اص ٍسٍدی کِ ایي تِ تَجِ تا ٍ

 داسین، خطی سیضی تشًاهِ هسالِ یک حل تِ ًیاص گیشًذُ، تػوین ٍاحذ ّش اسصیاتی تشای کِ است ضشٍسی ًکتِ ایي تِ تَجِ. ًوایذ تَلیذ تیطتشی

 اص .کٌین حل خطی سیضی تشًاهِ هسائل گیشًذُ تػوین ٍاحذّای تعذاد تِ هجثَسین گیشًذُ تػوین ٍاحذّای تواهی اسصیاتی تشای دیگش تعثاست

 تػوین ٍاحذّای اسصیاتی تشای هحاسثاتی پیچیذگی تاضذ، صیاد گیشًذُ تػوین ٍاحذّای تعذاد یا ٍ ّا خشٍجی یا ٍسٍدی تعذاد ّشگاُ دیگش طشفی

                                                           

 * سخٌشاى
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 ایي اص سٍصافضٍى استقثال ٍ غٌعتی ٍ هذیشیتی هختلف ّای صهیٌِ دس ّا دادُ پَضطی تحلیل کاستشد تِ تَجِ تا لزا .تَد خَاّذ صیاد گیشًذُ

 .سسذ هی تٌظش ضشٍسی هحاسثاتی پیچیذگی هطکل تِ تَجِ تضسگ، ّای ساصهاى دس اسصیاتی تحت ٍاحذّای اسصیاتی تشای تکٌیک

 تَاتع ٍ گسستِ هقادیش تا تَاتع حقیقی، هقادیش تا تَاتع ًظیش گًَاگَى تَاتع یادگیشی تشای عولی سٍضی هػٌَعی عػثی ضثکِ دیگش طشفی اص    

 ًظیش هسائلی ش سٍیت هَفقیت تا ضثکِ ٍ تَدُ هػَى آهَصضی ّای دادُ خطاّای تشاتش دس عػثی ضثکِ دگیشییا .تاضذ هی تشداسی هقادیش تا

 ّا دادُ پَضطی تحلیل اص استفادُ تشای ضذ گفتِ آًچِ تِ تَجِ تا لزا .اًذ ضذُ اعوال تاتس یادگیشی ٍ تػاٍیش تعثیش ٍ ضٌاسائی گفتاس، ضٌاسائی

 تِ ّا، دادُ پَضطی تحلیل ٍ عػثی ضثکِ تشکیثی الگَسیتن صیشا. تشد خَاّین تْشُ عػثی ضثکِ اص تضسگ، تسیاس ّای دادُ هجوَعِ تا هَاجِْ دس

 اص تػادفی هجوَعِ یک اتتذا سٍش ایي دس داسد. هشسَم ّای دادُ پَضطی تحلیل تِ ًسثت قَی پشداصضگشّای تکاسگیشی تِ کوتشی ًیاص هشاتة

 ایٌکِ تذٍى ضذُ، تَلیذ هذل سپس ٍ ضذ خَاّذ دادُ آهَصش عػثی ضثکِ یک اًتطاس پس الگَسیتن اص استفادُ تا ٍ ضذ خَاّذ اًتخاب ّا دادُ

 گشفتِ تکاس گیشًذُ تػوین ٍاحذّای ّوِ کاسایی اهتیاصات آٍسدى تذست تشای تاضذ، داضتِ خطی سیضی تشًاهِ هسالِ حل اص استفادُ تِ ًیاصی

 خَاّین هقایسِ ّا دادُ پَضطی تحلیل دس هشسَم سٍش تا ٍ گشفتِ تکاس هختلف ّای دادُ هجوَعِ سٍی تش سا الگَسیتن ایي ًْایت دس .ضذ خَاّذ

 خطا تاضذ، تضسگتش آهَصضی ّای دادُ هجوَعِ ّشچِ کِ داد خَاّین ًطاى عول دس ّا، دادُ هجوَعِ اص یک ّش دس خطا تشآٍسد ضوي ٍ کشد،

 تَد. خَاّذ کوتش

 ها ارزیابی در تحلیل پوششی داده آموزش تشار برایالگوریتم پس ان .2

پس الصم است کِ اتتذا ٍسٍدی ٍ خشٍجی ضثکِ عػثی تاضذ.  ضثکِ عػثی داسای یک الیِ ٍسٍدی ٍ یک الیِ هخفی ٍ یک الیِ پٌْاى هیّش      

تا تَجِ تِ  CCRخشٍجی دس اختیاس داسین. هذل  sٍسٍدی ٍ  mگیشًذُ تا  ٍاحذ تػوین nهشتَط تِ تحث هَسدًظش سا هطخع کٌین. فشؼ کٌین، 

کٌذ. لزا ٍسٍدی ضثکِ سا ٍسٍدی ٍ  گیشًذُ هطخع هی عٌَاى کاسایی تشای ّش ٍاحذ تػوین ّا یک عذد تیي غفش ٍ یک، تِ ٍسٍدی ٍ خشٍجی

ًشٍى ٍسٍدی ٍ  m+sقذاس کاسایی ٍاحذّا خَاّذ تَد. لزا ضثکِ داسای گیشین ٍ خشٍجی ضثکِ ه گیشًذُ دس ًظش هی ّای ٍاحذّای تػوین خشٍجی

تَجِ کٌیذ کِ دس هشحلِ اجشا ًػف ٍاحذّای گیشین.  سا دس ًظش هی kتاضذ. تشای الیِ هخفی تعذاد ًشٍى دلخَاُ  یک ًشٍى خشٍجی هی

ای شتسا اًتطاس  الگَسیتن پس ِ دس ًظش خَاّین گشفت. حالهاًذُ سا تشای تست کاس ضثک ّای آهَصضی ٍ ًػف تاقی عٌَاى دادُ گیشًذُ سا تِ تػوین

 :گیشین دس ًظش هیصیش  ایي ضثکِ عػثی تا هشاحلآهَصش 

هجوَعِ دادُ آهَصضی، تػَست فشؼ کٌین  .۱مرحله       ),,(,),,,(),,,( 2/2/2/222111 nnn eYXeYXeYX ( ، .  عالهت جضء غحیح

کِ گفتِ ضذ تشای ّش  طَسی تاضذ.( سا دس اختیاس داسین، ّواى هی 2/,2,1 np  ،),( pp yx کٌذ ٍ  عٌاغش الیِ ٍسٍدی سا هطخع هیpe 

 سٍین. ٍ تِ هشحلِ تعذی هی h=1دّین  کٌذ. حال قشاس هی عٌػش الیِ خشٍجی سا هطخع هی

ام سا jام ٍ ًشٍى پٌْاًی iگیشین. فشؼ کٌین ٍصى تیي ًشٍى ٍسٍدی  ّا سا دس هشحلِ آغاصیي اعذاد تػادفی دلخَاُ دس ًظش هی ّوِ ٍصى .2مرحله 

ijw (kjsmi ,,2,1,1,,2,1  ( تاضذ )jsmw 1
  ٍصى تیي تایاس ٍسٍدی ٍ ًشٍى پٌْاًیjتاضذ.(. ّوچٌیي ٍصى هخػَظ  ام هی
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jwام ٍ تک ًشٍى خشٍجی سا تا    jتیي ًشٍى پٌْاًی   (1,,2,1  kj 1دّین ) ( ًطاى هیkw  ٍصى تیي تایاس الیِ پٌْاًی ٍ ًشٍى خشٍجی

 است.(.

ˆ),,1(تعذی  m+s+1تشداس  .3مرحله 
hh YXO  ِسٍین. عٌَاى تشداس ٍسٍدی ضثکِ دس ًظش گشفتِ ٍ تِ هشحلِ تعذی هی سا ت  

kjتشای ّش  .4مرحله  ,,2,1 ،  هحشکjI تػرَست صیرش هحاسرثِ    ترشای الیرِ ٍسٍدی،   ساصی سیگوَئیذ سا  ٍ خشٍجی حاغل اص تاتع فعال
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2,1,,1تشای ّش  .5مرحله   kj  هحشک ،jI  ساصی سیگوَئیذ سا تشای الیِ خشٍجی، تػَست صیش هحاسثِ  ٍ خشٍجی حاغل اص تاتع فعال
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2,1,,1ی تشای خشٍجگشادیاى تاتع خطا تشای الیِ  .6مرحله   kj  کٌین: سا اص ساتطِ صیش هحاسثِ هی 
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2,1,,1گشادیاى تاتع خطا تشای الیِ ٍسٍدی تشای  .7مرحله   smi  کٌین: سا اص ساتطِ صیش هحاسثِ هی 
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2,1,,1تشای الیِ خشٍجی تشای ّای تشٍص ضذُ  ٍصى .8مرحله   kj  آیذ تذست هیغَست صیش ِ ت: 
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kjsmiی تشای دسٍٍّای تشٍص ضذُ تشای الیِ  ٍصى .9مرحله  ,,2,1,1,,2,1   ِآیذ: غَست صیش تذست هی ت 
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 کٌین. هشاحل دٍ تا دُ سا تکشاس هی h<[n/2]+1کِ  ٍ تا صهاًی h:=h+1دّین  قشاس هی .۱1مرحله 

 شبکه عصبیمرحله تست  .3

دس قسوت قثلی رکش گشدیذ ًػف ٍاحذّا سا تِ هٌظَس آهَصش دس اختیاس ضثکِ عػثی قشاس دادین ٍ حال ًَتت آى است کِ  کِ طَسی ّواى    

ّای ًْایی تذست آهذُ سا تا تَجِ تِ  ًػف تقیِ سا تحت ضثکِ عػثی آهَصش دیذُ هَسد آصهایص قشاس دّین. تذیي هٌظَس کافی است ٍصى

افضاس هتلة پیادُ  ًاهِ الگَسیتن سا دس چٌذ هشحلِ تش سٍی ًشم دس ایي پایاىتا کاسایی ٍاقعی هقایسِ کٌین.  ( هحاسثِ 4ٍ-2( تا )1-2ّای ) فشهَل

آیذ. دس  سیضی خطی تذست هی تا حل هسالِ تشًاهِ( است کِ عذد تسیاس تضسگی است. nکشدین. دس هشحلِ اٍل کاسایی ٍاحذّا )تعذاد ٍاحذّا تشاتش 

گیشد. دس هشحلِ سَم ًیض تا تَجِ  ّا دس اختیاس الگَسیتن پس اًتطاس خطا جْت آهَصش قشاس هی ٍاحذّا ٍ پایگاُ دادُهشحلِ دٍم، کاسایی ًػف اٍل 

 ضَد. ّای آهَصش یافتِ هشحلِ دٍم، ًػف تاقی ٍاحذّا اسصیاتی ضذُ ٍ تا کاسایی تذست آهذُ اص هشحلِ اٍل هقایسِ هی تِ ٍصى

 ضَین: سا دس سِ حالت اص الگَسیتن خَاستاس هی تشای هقایسِ پیچیذگی هشاحل، صهاى هحاسثِ

 کٌذ. ّا سا هطخع هی صهاى هحاسثِ کاسایی ٍاحذّا کِ پیچیذگی هحاسثاتی تحلیل پَضطی دادُ .1

 هٌظَس ًطاى دادى سشعت الگَسیتن. ّا تِ صهاى آهَصش ٍ تست دادُ .2

ّا. ایي هقذاس صهاى ٍاقعی استفادُ اص ضثکِ عػثی  تست دادُ ّا ٍ صهاى آهَصش ٍ صهاى هحاسثِ کاسایی ًػف اٍل ٍاحذّا تا تحلیل پَضطی دادُ

ّشحال تشای استفادُ اص ضثکِ  ّا داسد ٍلی تِ سسذ کِ صهاى هحاسثِ کاسایی هشتَط تِ پیچیذگی تحلیل پَضطی دادُ ًظش هی تاضذ. ّشچٌذ تِ هی

 تاضذ. ّا ًیاص هی ّای تحلیل پَضطی دادُ خشٍجی
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 ها عصبی در تحلیل پوششی داده نتایج استفاده از شبکه .4

افضاس  ّا دس ًشم ًتایج تذست آهذُ اص اجشای آىّای هختلف دس ًظش گشفتِ ٍ  تا هیضاى دادُ( 1-4هطاتق جذٍل ) پایگاُ دادُ پٌج دس ایي قسوت    

تػادفی استفادُ ضذُ ّای  ّا اص ٍسٍدی ٍ خشٍجی ٍل آٍسدُ خَاّذ ضذ. قاتل رکش است کِ تشای ایجاد پایگاُ دادُاٍ جذ هتلة تش سٍی ًوَداس

 .ّای پٌْاًی سِ دس ًظش گشفتِ ضذُ است ّا تعذاد ًشٍى ٍ دس ّوِ هثال است

 دادُ ّای پایگاُهطخػات ( 1-4جذٍل 

تست یتعذاد ٍاحذّا آهَصش یّاٍاحذتعذاد   گیشًذُ تعذاد ٍاحذ تػوین تعذاد ٍسٍدی تعذاد خشٍجی  دادُپایگاُ    

 اٍل 1000 4 4 500 1000

 دٍم 3000 2 2 1500 3000

 سَم 3000 3 3 1500 3000

 چْاسم 5000 1 1 2500 5000

 پٌجن 5000 2 2 2500 5000

 

 

 پایگاُ دادُپٌج دسغذ ٍاحذّا تا تَجِ تِ هیضاى خطا دس  ىهیضا( 1-4ل ضک
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 کِ سا داسًذ ٍ تا تَجِ تِ ایي 2/0خطایی تیطتش اص  ی پایگاُ دادُ اٍلٍاحذّادسغذ اص  8/27 ضَد هطاّذُ هی (1-4دس ضکل )کِ  طَسی ّواى    

اًذاصُ کافی تضسگ  تایذ تِ یآهَصض دّذ کِ پایگاُ دادُ ًطاى هیایي  ٍ تاضذ هیضاى کاسایی عذدی تیي غفش ٍ یک است ایي هیضاى خطا صیاد هی

 پایگاُ دادُ دٍمخطای هحاسثاتی دس  سا داسًذ. 05/0دسغذ اص ٍاحذّا خطای غیش قاتل قثَل یعٌی تیطتش اص  7/78تاضذ صیشا دس ایي هثال 

 .سا داسًذ 05/0دسغذ اص ٍاحذّا خطای کوتش اص  13/91، پایگاُتَاى دیذ کِ دس ایي  هی( 1-4کِ دس ضکل ) لی است. تطَسیاٍهشاتة کوتش اص  تِ

تیطتش دسغذ اص ٍاحذّا خطای  7/67) دّذ کِ تا افضایص ٍسٍدی ٍ خشٍجی تایذ تعذاد ٍاحذّای آهَصضی افضایص یاتذ ًطاى هیدادُ سَم پایگاُ 

. ایي (.داسًذ 05/0تش اص کودسغذ اص ٍاحذّا خطای  18/99) تاضذ قاتل قثَل هی ًیض پایگاُ دادُ چْاسمخطای هحاسثاتی دس  .(.داسًذ 05/0اص 

ٍدی ٍ ضایص دس تعذاد ٍستا ٍجَد اف پایگاُ دادُ پٌجندس  سٍد. ّای آهَصضی هیضاى دقت هحاسثات تاال هی دادُدّذ کِ تا افضایص  هثال ًطاى هی

ّشچٌذ هطخع است کِ دقت هحاسثِ کوی کوتش ضذُ است کِ تا افضایص ٍسٍدی ٍ خشٍجی تاضذ.  قاتل قثَل هیخطای هحاسثاتی  ،خشٍجی

 .(.داسًذ 05/0تش اص کودسغذ اص ٍاحذّا خطای  74/92) سسذ ًظش هی طثیعی تِ

تَجِ ضَد کِ هعوَال تشای اسصیاتی  کٌین. گیشًذُ هقایسِ هی افضاس گوض ٍ هتلة سا دس اسصیاتی ٍاحذّای تػوین دٍ ًشم اداهِدس ایي حال     

ای کِ ها دس اختیاس داسین هٌاسة اسصیاتی دس  ًسخِ ذّد هیًطاى  (2-4جذٍل )ضَد کِ  افضاس گوض استفادُ هی گیشًذُ اص ًشم تػوینٍاحذّای 

  .(افضاس قادس تِ حل ًیست دّذ کِ ًشم گزاسی ضذُ است ًطاى هی عالهت –هَاسدی کِ تا ) تاضذ ّای تسیاس تضسگ ًوی هَاجِْ تا پایگاُ دادُ

 قایسِ ًشم افضاس گوض ٍ هتلةه( 2-4جذٍل 

 تعذاد ٍاحذّا 5000 5000 298 298 298 200 200 120 120

 تعذاد ٍسٍدی 2 1 1 3 4 4 5 8 9

یجشٍختعذاد  2 1 1 3 4 4 5 8 9  

صهاى اجشا  گوض - - 35 40 - 26 - 12 -

 هتلة 7216 3272 48 86 90 22 24 5 6 )ثاًیِ(
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