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 بنابراین الزم است تا پیش از عملیات اکتشاف. حضور مقادیر جاافتاده در دادههای دنیای واقعی مشکلی بسیار رایج و غیرقابلاجتناب است:چکیده
 در تمامی. سه رویکرد جدید برای تخمین مقادیر جاافتاده عددی پیشنهاد میشود، در این مقاله. این مقادیر جاافتاده بهطور دقیق پُر شوند،دانش
 در انتخاب زیرمجموعههای مطلوب سعی میشود تا. مدلهای رگرسیون بر زیرمجموعههایی با همبستگی باال اعمال میشوند،روشهای پیشنهادی
 انتخاب این زیرمجموعهها با استفاده از رویکردهایی مبتنی بر انتخاب روبهجلو انجام می.همبستگی بین صفت جاافتاده و دیگر صفات حداکثر شود
 ترتیب صفات جاافتاده، همچنین در روشهای پیشنهادی. از معیار ضریب همبستگی برای اندازهگیری میزان ارتباط بین صفات استفادهشده است.شود
 عملکرد رویکردهای پیشنهادشده بر روی پنج مجموعهداده از دنیای واقعی با مقادیر مختلف.برای انجام عمل جایگذاری اولویتدهی میشوند
، جایگذاری با استفاده از نزدیکترین همسایگان، عملکرد رویکردهای ارائهشده با پنج رویکرد جایگذاری با مقدار میانگین.جاافتادگی ارزیابیشده است
 روش جایگذاری با درخت تصمیم و روشی مبتنی بر رگرسیون به نام «الگوریتم جایگذاری با رگرسیون، فازیc-means روش جایگذاری با خوشهبندی
 از دو معیار شناختهشدهی ریشه میانگین مربعات خطا و ضریب تعیین برای مقایسه عملکرد رویکردهای.) مقایسه شده استIARI( »افزایشیِ صفات
 حتی زمانی که درصد جاافتادگی، نتایج آزمایشها نشان میدهد که رویکردهای ارائهشده.پیشنهادی با دیگر روشهای جایگذاری استفادهشده است
. بهتر از دیگر روشهای مقایسه شده عمل میکنند،باال است
. رگرسیون، همبستگی، جایگذاری مقادیر جاافتاده:واژههای کلیدی
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Abstract: The presence of missing values in the real world data is a very prevalent and inevitable problem. So, it’s necessary to fill up
these missing values accurately, before they are used for knowledge discovery process. This paper proposes three novel methods to fill
numeric missing values. All of the proposed methods apply regression models on subsets of data which there are strong correlations
among them. These subsets are selected using forward selection based approaches. In the selection of the desired subsets, it is tried to
maximize the correlation between missing attribute and other attributes. The correlation coefficient is used to measure the relationships
between attributes. The priority of each missing attribute for imputation purpose is also considered in the proposed methods. The
performance of proposed methods is evaluated on five real world datasets with different missing ratios. The efficiency of the proposed
methods is compared with five different estimation methods, namely, the mean imputation, the k nearest neighbours imputation, a
fuzzy c-means based imputation, a decision tree based imputation, and a regression based imputation algorithm, called “Incremental
Attribute Regression Imputation” (IARI) method. Two well-known evaluation criteria, namely, Root Mean Squared Error (RMSE) and
Coefficient of Determination (CoD) are used to compare the performance of proposed methods with other imputation methods.
Experimental results show that the proposed methods perform better than other compared methods, even when the missing ratio is
high.
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 -1مقدمه
اولین گام در فرآیند کشف دانش ،جمعآوری دادهها است .در این گام،
نمونهها از تک منبع یا منابع چندگانه جمعآوری میشوند .دادهکاویِ
باکیفیت باال فقط هنگامی حاصل میشود که دادههای جمعآوریشده
کیفیت باالیی داشته باشند .نواقص مختلفی مثل ناسازگاریها ،خطاها،
دادههای پرت و مقادیر جاافتاده در دادههای جمعآوریشده وجود دارد.
بنابراین برای حاصل شدن نتایج مطلوب از هدفِ کشف دانش ،این دادهها
نیاز به پیشپردازش دارند .پیشپردازش دادهها اهمیت فراوانی دارد،
بهنحویکه حدود  %80از کل تالش برای مهندسی داده صرف آمادهسازی
دادهها برای مراحل بعد میشود [ .]1ازاینرو ،تالشهای متعددی برای
بهبود کیفیت دادهها در حوزههای مختلف علمی و صنعتی صورت گرفته
است .برای مثال از روشهای ترکیبی دادهکاوی برای بهبود کیفیت داده
های جمعآوریشده در صنایع نفت و گاز [ ]2و از شبکههای عصبی برای
پیشپردازش در حوزهی پردازش تصویر [ ]3استفادهشده است.
یکی از مشکالت اساسی در دنیای واقعی ،وجود مقادیر جاافتاده
است .در این حالت مقدار یک یا چند صفت از یک یا چند نمونه در یک
مجموعهداده به دالیل مختلف ،نامعلوم یا تهی 1است .حضور مقادیر
جاافتاده در دادهها نهتنها مشکلی رایج در بسیاری از تحقیقات تجربی
مثل تحقیقات صنعتی ،تجاری و علمی است ،بلکه مشکلی
غیرقابلاجتناب است [ .]4برای مثال ،حدود  %45از مجموعههای موجود
در مخزن دادهی ( ]5[ UCIکه یکی از مشهورترین مخازن داده برای
اهداف یادگیری ماشین است) شامل مقادیر جاافتاده هستند [ .]6بنابراین
یک وظیفهی مهم در پیشپردازش دادهها ،تخمین تا حد ممکن دقیقِ
مقادیر جاافتاده با استدالل از دادههای کاملِ مشاهدهشده برای افزایش
کیفیت دادهها است .از این عملیات با نامهای مختلفی ازجمله
جایگذاری ،2تخمین و یا پُر کردن مقادیر جاافتاده در تحقیقات علمی یاد
میشود .جایگذاری مقادیر جاافتاده همانند دیگر وظایف پیشپردازش
امری زمانبر است [.]7
مقادیر جاافتاده به دالیل متفاوتی ازجمله خرابی سیستم قدرت،
عوامل محیطی ،اندازهگیریهای غلط ،رویههای دستی برای ثبت داده و
اختالل در عملکرد تجهیزات ذخیرهسازی داده رخ میدهند [.]8-10
مقادیر جاافتاده بهویژه هنگامیکه نرخ جاافتادگی باال باشد ،موجب
ایجاد مشکالت متعددی میشود .حضور مقادیر جاافتاده بهطور مستقیم
کیفیت نتایج نهایی بهدستآمده از فرآیند یادگیری یا کاوش از دادهها را
تحت تأثیر قرار میدهد [ .]11بسیاری از الگوریتمهای تحلیل دادهها
قابلیت اعمال به مجموعهدادههایی با مقادیر جاافتاده را ندارند ،چراکه
اصوالً این الگوریتمها بهگونهای طراحیشدهاند که فقط با دادههای کامل
میتوانند کار کنند [ .]12وجود مقادیر جاافتاده میتواند منجر به
نتیجهگیریهای گمراهکننده ،غیر صحیح و غیرمعقول از یک تحقیق
علمی شود و ممکن است کل فرآیند جمعآوری و تحلیل دادهها را برای
کاربران بیفایده کند [ .]13عالوه بر این ،حضور مقادیر جاافتاده میتواند
قابلیت تعمیمِ یافتههای یک تحقیق را محدود کند [.]10
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همبستگی 3بین صفات در یک مجموعهداده از ویژگیهای طبیعی
آن مجموعهداده است .اغلب ممکن است زیرمجموعههایی درون یک
مجموعهداده یافت که روابط قویتری نسبت به روابط حاکم بر کل
مجموعهداده در آنها وجود داشته باشد .در کاربردهای یادگیری ماشین
یا دادهکاوی معموالً صفات با همبستگی باال بهعنوان صفات افزونه 4در
نظر گرفته میشوند و فقط از یکی از این صفات برای انجام تحلیلها
استفاده میشود .اگرچه ،این روابط میتوانند شامل اطالعات بسیار
مفیدی برای هدف تخمین مقادیر جاافتاده باشند و مقادیر نامعلوم را می
توان با استفاده از این روابط تخمین زد.
روشهای بسیار زیادی مبتنی بر رگرسیون 5برای هدف تخمین
مقادیر جاافتاده وجود دارند .اکثر این روشها مانند روش جایگذاری با
استفاده از رگرسیون افزایشیِ صفات ( ،]14[ )IARI6مدلهای رگرسیون
را بر روی کل مجموعهداده اعمال میکنند .بااینحال ،نکتهی مهم در
مورد این روشها این است که دقت این روشها هنگامیکه روابط در کل
مجموعهداده ضعیف باشند ،بهشدت افت میکند .اعمال مدلهای
رگرسیون بر افرازهایی از دادهها با همبستگی باال میتواند منجر به تولید
نتایج بهتری در تخمین دادهها شود .بنابراین ،عملکرد این روشها با
توجه به این نکته میتواند بهبود یابد.
با مطالعات انجامشده توسط نویسندگان ،مشاهده شد که تنها
روش ]15[ DMI7بحث همبستگی در دادهها را برای بهبود تخمین
دادههای جاافتاده موردتوجه قرار داده است .اگرچه این روش بخشهایی
با همبستگی باال را توسط درخت تصمیم پیدا میکند ،بااینحال از معیار
دقیقی برای سنجش میزان همبستگی بین صفات استفاده نمیکند و
همواره فرض میکند که استفاده از درخت تصمیم منجر به افزایش
همبستگی در دادهها میشود .ازاینرو ،ضروری به نظر میرسد که مقدار
همبستگی را توسط معیاری دقیق برای اهداف ذکرشده اندازهگیری کرد.
با توجه به این نکات ،در این پژوهش روشهایی معرفی میشوند که قادر
به یافتن بخشهایی از دادهها با همبستگی باال توسط معیاری کمّی برای
اندازهگیری همبستگی قوی هستند .بنابراین با استفاده از روشهای
پیشنهادشده ابتدا سعی میشود تا زیرمجموعههایی با همبستگی باال را
نسبت به هر نمونهی جاافتاده یافت .سپس روش رگرسیون را بر آن
زیرمجموعهها اعمال کرد تا دقت مدل تخمینزننده را تا حد امکان باال
برد .با توجه به مطالعات صورت گرفته ،تاکنون چنین رویکردی برای
استفاده در تخمین مقادیر جاافتاده برای مدل رگرسیون ارائه نشده است.
بهعالوه ،همانطور که گفته شد ،تاکنون از معیار دقیقی برای سنجش
میزان همبستگی در یک مجموعهداده برای هدف بهبود تخمین مقادیر
جاافتاده عددی استفادهنشده است.
با توجه به نکات گفتهشده ،در این مقاله سه روش جدید پیشنهاد
میشود تا مشکالت روشهای گذشته را تا حد امکان رفع کنند .به بیان
دقیقتر ،از معیاری کمّی به نام ضریب همبستگی ،برای یافتن
زیرمجموعههایی از دادهها با همبستگی باال نسبت به هر نمونهی جاافتاده
استفاده میشود .ترتیب انتخاب صفات جاافتاده برای عمل جایگذاری می
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تواند کیفیت جایگذاری را تحت تأثیر قرار دهد .بنابراین در روشهای
پیشنهادی از رویکردی مبتنی بر جنگل تصادفی ]16[ 8برای رتبهبندی
صفات جاافتاده جهت بهبود دقت مقادیر تخمین زدهشده ،استفادهشده
است [.]14
بهطور خالصه ،در روشهای ارائهشده پس از تعیین اولویت صفات
جاافتاده برای پُر شدن ،دو گام اصلی در رویکردهای پیشنهادی وجود
دارد که عبارتاند از :گام حداکثرسازی و گام تخمین .در گام
حداکثرسازی زیرمجموعههایی با همبستگی باال نسبت به نمونه جاافتاده،
پیدا میشوند .در گام تخمین ،مقادیر جاافتاده با اعمال یک یا چند مدل
رگرسیون خطی بر زیرمجموعههای یافت شده تخمین زده خواهند شد.
با ترکیب انواع مختلف گامهای حداکثرسازی و تخمین ،سه رویکرد
متفاوت در این مقاله پیشنهاد میشود.
بخشهای بعدی این مقاله بدین شرح است .در بخش دوم مروری بر
پیشینه تحقیق مرور میشود .در بخش سوم جزئیات رویکرد پیشنهادی
ارائه میشود .در بخش چهارم جزئیات آزمایشهای انجامشده و نتایج
تحلیلها بیان میشوند .درنهایت در بخش پنجم نتیجهگیری بیان
میشود.

 -2پیشینه تحقیق
در این بخش ،مروری بر روشهای مختلف موجود برای هدف جایگذاری
مقادیر جاافتاده انجام میشود.
رویکردهای سادهی متفاوتی برای رسیدگی به مقادیر جاافتاده وجود
دارد:
• حذف نمونههایی با مقادیر جاافتاده
• پُر کردن دستی مقادیر جاافتاده
• پُر کردن با مقدار ثابت یا مقادیر محتمل (مانند مقدار
میانگین)
در رویکرد اول اگر تعداد مقادیر جاافتاده باال باشد ،بسیاری از
دادههای موجود را بیهوده هدر میدهد .رویکرد دوم فقط وقتی عملی
است که در دادهها تعداد نسبتاً کمی مقدار جاافتاده وجود دارد .مشکل
رویکرد سوم نادیده گرفتن روابط بین صفات است .بهعالوه در این رویکرد
بحث توزیع دادهها نادیده گرفته خواهد شد؛ چراکه تمام مقادیر جاافتاده
با یک مقدار یکسان پُر خواهند شد .بنابراین این رویکردهای ساده نمی
توانند دقت کافی برای پُر کردن مقادیر جاافتاده را فراهم کنند .به همین
دلیل ،محققان زیادی به مسئلهی جایگذاری مقادیر جاافتاده توجه
کردهاند .این تحقیقات شامل طیف وسیعی از روشها میشود؛ از
روشهای سادهی آماری تا روشهای پیچیدهی مبتنی بر دادهکاوی و
یادگیری ماشین.
دستهای از روشها با استفاده از قوانین انجمنی 9دادههای جاافتاده
را پر میکنند .محدودیت اصلی این روشها این است که تنها قابلاستفاده
برای دادههای غیر عددی هستند .یکی از روشهای موجود در این دسته
از رویکردها ،امتیازدهی به قوانین انجمنی است [ .]17ابتدا مجموعهداده
ی رابطهای به مجموعهدادهی تراکنشی تبدیل میشود تا بتوان از آن
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قوانین انجمنی را استخراج نمود .پس از یافتن قوانین یافت شده از
مجموعهدادهی تراکنشی ،برای هر مقدار جاافتاده ،مجموعه قوانینی که
در سمت راست آنها همان صفت جاافتاده حضور دارند ،انتخاب می
شوند .برای هر یک از قوانین انتخابشده امتیازی محاسبه میگردد.
قانونی با بیشترین امتیاز بهعنوان قانون برگزیده انتخابشده و از مقدار
سمت راست آن قانون بهعنوان مقدار جایگزین صفت مقدار صفت
جاافتاده استفاده میشود .از نقاط قوت این روش میتوان به دخیل کردن
معیار وابستگی دو طرف قوانین انجمنی و طول قوانین و حمایت از مقادیر
جاافتادهی چندگانه اشاره کرد.
از شبکههای عصبی نیز برای پُر کردن مقادیر جاافتاده استفادهشده
است .رایجترین روش مبتنی بر شبکههای عصبی برای تخمین مقادیر
جاافتاده ،استفاده از شبکهی عصبی پرسپترون چندالیه ( )MLP10است.
در یکی از روشها ،دادههای جاافتاده برای هجده مجموعهداده تخمین
زدهشدهاند [ .]7همچنین تأثیر روشهای مختلف یادگیری و پارامترهای
مختلف شبکه عصبی بر روی دقت نهایی نیز بررسیشدهاند .با طراحی و
آموزش یک شبکه عصبی نگاشت خودسازمانده )SOM( 11نیز میتوان
مقادیر جاافتاده را تخمین زد [ .]18مشکل اصلی شبکههای عصبی زمان
بر بودن فرآیند یادگیری و ساخت مدل بهینه برای یک مجموعهداده
12

نسبت به دیگر روشها و همچنین قابلیت تفسیر پایین است [.]19
بهعالوه ،اصوالً آموزش مناسب شبکههای عصبی نیاز به تعداد نمونههای
ورودی باالیی دارد .بنابراین هنگامیکه تعداد نمونههای جاافتاده باال
است ،دقت تخمین این روشها کاهش مییابد.
روش  kنزدیکترین همسایگان )kNN( 13یکی از معروفترین و پایه
ترین روشها برای تخمین مقادیر جاافتاده است .سادگی و نتایج
قابلقبول آن نسبت به دیگر روشها از ویژگیهای آن است .از دیگر
مزایای این روش قابلیت استفاده برای هم صفات عددی و هم صفات غیر
عددی با تغییر تابع سنجش فاصله است .همچنین در این روش زمانی
صرف ساخت مدل برای تخمین دادههای جاافتاده نمیشود [ .]20یک
روش مبتنی بر رویکرد  kنزدیکترین همسایگان برای پُر کردن مقادیر
جاافتاده ،استفاده از درجهی جاافتادگی (تعداد صفات جاافتاده) هر نمونه
است [ .]21در این رویکرد ابتدا درجهی جاافتادگی هر نمونه محاسبه
میشود .نمونههایی که درجهی جاافتادگی آنها بزرگتر از دو است از
ادامهی پردازش خارج میشوند و سپس مقادیر جاافتاده با مقادیر نزدیک
ترین نمونههای کامل پر میشوند .از نقاط قوت این روش میتوان
بهسادگی رویکرد ارائهشده و قدرت تعمیم باال برای کاربردهای مختلف
با تغییر معیار شباهت اشاره کرد .عدم توانایی در پُر کردن مقادیر جاافتاده
ی چندگانه ،حساسیت به دادههای پرت و حساسیت باال به تابع شباهت
از نقاط ضعف این روش است .همچنین لزوماً بررسی فقط نزدیکترین
نمونه ،همواره بهترین گزینه نیست.
یک رویکرد ارائهشده برای تخمین مقادیر جاافتاده ،روش k
نزدیکترین همسایهی تکراری مبتنی بر گِرِی 14به نام GBKII15است
[ .]22رویکرد مطرحشده در یک فرآیند تکراری بر روی مقادیر جاافتاده،
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تکبهتک مقادیر جاافتاده را پر مینماید .از مزیتهای این روش امکان
پُر کردن مقادیر جاافتاده چندگانه و کاراتر بودن پیچیدگی زمانی به دلیل
اینکه تنها بین نمونههای هم برچسب مقایسه شباهت انجام میگردد،
است .نیاز به برچسب کالس داشتن نمونهها ،ضعف اصلی این روش است.
یک نسخهی بهبودیافته مبتنی روش نزدیکترین همسایگان برای
تخمین مقادیر جاافتاده ،روش  kنزدیکترین همسایه و استفاده از
خوشهبندی دادههای قرارگرفته در یک دسته ( )CKNNI16است [.]20
مشکل اصلی این روش نیاز به دانستن برچسب کالس تمام نمونهها است.
درواقع اگر کالس نمونهها مشخص نباشند ،نمیتوان از روش ذکرشده
استفاده نمود.
مشکل اصلی روشهای مبتنی بر نزدیکترین همسایگان این است
که برای مجموعهدادههای بزرگ زمان زیادی برای جایگذاری صرف
میشود ،چراکه در این روشها برای هر نمونهی جاافتاده ،روی کل
مجموعهداده جستجوی کامل انجام میشود .بهعالوه ،تعیین دقیق تابع
فاصله و مقدار مناسب برای  kممکن است چالشبرانگیز باشد .همچنین
در این روشها از روابط موجود بین صفات در تخمین صفات استفاده
نمیشود.
در یک روش مبتنی بر خوشهبندی ،هر مقدار جاافتاده با میانگین
دو مقدار جایگزین میشود [ .]23مقدار اول فاصلهی نمونهی جاافتاده تا
مرکز خوشهای است که نمونهی جاافتاده به آن تعلق دارد .مقدار دوم
برابر با مقدار صفتی از مرکز خوشه است که متناظرا در نمونهی جاافتاده،
نامعلوم است .چشمپوشی از روابط احتمالی بین نمونههای موجود در یک
مجموعهداده مشکل اصلی این روش است .یک نوع خوشهبندی برای
تخمین مقادیر جاافتاده ،خوشهبندی همسایگان مشترک است [ .]24از
نقاط قوت این روش میتوان به استفاده از معیار شباهت برای صفات
ترکیبی و دخیل کردن معیار جدیدی برای سنجش شباهت نمونهها
اشاره کرد .نحوه توزیع دادهها بر تعداد همسایگان مشترک در این روش
تأثیرگذار است و ممکن است ماتریس همسایگان مشترک تنک 17شود.
متداولترین روشهای جایگذاری مبتنی بر خوشهبندی ،خوشهبندیهای
 k-meansو  c-meansفازی هستند [ .]26 ،25یک روش ترکیبیِ
ارائهشده مبتنی بر خوشهبندی و شبکههای عصبی ،شامل دو مرحله است
[ .]27این رویکرد شامل یک تخمین اولیه از مقادیر جاافتاده توسط
نزدیکترین مرکز خوشه به روش خوشهبندی  k-meansو یک گام
پاالیش و بهبود مقدار تخمین زدهشده از گام قبلی ،توسط شبکهی MLP
است .یک نسخهی بهبودیافته از روش ذکرشده ،استفاده از خوشهبندی
 c-meansفازی بهجای خوشهبندی متداول  k-meansاست [ .]28در این
روش هر نمونه با یک احتمال متعلق به هر خوشه است .این روش نتایج
بهتری را به همراه داشته است .از نقاط قوت این روشها میتوان به بهبود
 k-meansبرای پُر کردن مقادیر جاافتاده اشاره کرد .نیاز به آموزش یک
شبکهی  MLPبرای هر مقدار جاافتاده و آموزش مجدد روی کل مجموعه
آموزشی و تعیین ساختار (بههمبندی 18و وزنها) بهینهی شبکهی MLP
برای هر بار آموزش برای پُر کردن هر مقدار جاافتاده از نقاط ضعف این
روش است.

Serial no. 85
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استفاده از رویکردی ترکیبی مبتنی قوانین انجمنی و  kنزدیکترین
همسایه ،از دیگر روشهای ارائهشده برای پُر کردن مقادیر جاافتاده است
[ .]29از نقاط قوت این روش میتوان به بهرهگیری از قدرت ترکیب دو
روش متفاوت اشاره کرد .درواقع در این روش سعی در استفاده از
ارتباطات و فواصل موجود برای پُر کردن مقادیر جاافتاده شده است .این
روش قابلیت استفاده برای دادههای عددی را بهطور مستقیم ندارد (به
دلیل استفاده از قوانین انجمنی).
یک روش ترکیبی برای پُر کردن مقادیر جاافتاده ،روش DMI19است
[ .]15این روش مبتنی بر الگوریتم  EM20و درخت تصمیم است .ایدهی
اصلی این روش این است که وابستگی بین افرازهای مجموعهداده قوی
تر از وابستگی بر کل مجموعهداده است و بنابراین الگوریتم  EMبر روی
بخشهای متفاوت مجموعهداده بهتر عمل خواهد کرد و درنهایت نتیجه
بهدستآمده بهتر خواهد شد .افراز بندی مجموعهداده توسط درخت
تصمیم صورت میپذیرد .از نقاط قوت این روش توجه به این است که
وابستگی بین صفات لزوماً در کل مجموعهداده برقرار نیست .ازآنجاییکه
دقت الگوریتم  EMهنگامی باال است که همبستگی بین صفات قوی
باشد ،این روش برای مجموعهدادههایی خوب عمل میکند که روابط
قوی در بین صفات آنها برقرار باشد .بهبیاندیگر ،عدم وجود همبستگی
باال بین صفات منجر به کاهش دقت تخمین خواهد شد.
رگرسیون نیز بهعنوان یک روش پایه برای تخمین مقادیر جاافتاده
میتواند مورداستفاده قرار گیرد .زمانی که همبستگی بین صفات یک
مجموعهداده قویتر باشد ،دقت رگرسیون نیز بیشتر خواهد بود .با
استفاده از محاسبهی معادلهی رگرسور خطی میتوان دادههای جاافتاده
را از طریق دادههای موجود تخمین زد .در یکی از روشهای جایگذاری
مقادیر جاافتاده به نام روش رگرسیون افزایشی صفات ( )IARIکه اخیراً
مطرحشده است ،تخمین مقادیر جاافتاده با استفاده از یک رویکرد
افزایشی و تولید دنبالهای از رگرسورها انجام میشود [ .]14در این روش
پس از رتبه بندی صفات ،یک تخمین اولیه از مقادیر جاافتاده انجام
میشود .پسازآن صفات جاافتاده تکبهتک و بهصورت افزایشی
جایگذاری میشوند .عمل جایگذاری در هر مرحله توسط مدلهای
رگرسیون انجام میشود .این کار آنقدر ادامه مییابد تا تمام صفات
جاافتاده جایگذاری شوند .مشکل اصلی روشهای مبتنی بر رگرسیون
ضعف عملکرد آنها در صورت عدم وجود روابط قوی بین صفات
پیشبینی کننده و صفت پیشبینیشده است.
در سال  ،2016دو راهبرد برای بهبود دقت پُر کردن مقادیر جاافتاده
ارائه شد [ .]11ایدهی اصلی در هر دو راهبرد ،انجام عمل انتخاب نمونه

21

است .در این عمل سعی میشود تا نمونههای شامل دادههای پَرت و
دادههای مغشوش 22از مجموعهداده حذف شوند تا کیفیت دادهها پیش
از عملیات پُر کردن مقادیر جاافتاده افزایش یابد .درواقع مجموعهداده از
یک فیلتر حذف دادههای پرت و مغشوش عبور داده میشود .در هر دو
راهبرد ،عملیات انتخاب نمونه ،از طریق الگوریتم ]30[ DROP23
انجامشده است .تفاوت دو راهبرد پیشنهادی در ترتیب انجام عملیات
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انتخاب نمونه و پُر کردن دادهها است .انجام عملیات انتخاب نمونه منجر
به بهبود دقت حاصل از دستهبندیِ دادههای تخمین زدهشده است.
با بررسی روشهای موجود ،میتوان پی برد که اصوالً روشهایی که
روابطی بین نمونهها را مدل میکنند و سپس از روابط یافت شده برای

اعمال مدل رگرسیون بر زیرمجموعههای . . .

فرض کنید مجموعهدادهی رابطهای  Dشامل  nنمونه است و هر
نمونه مثل  xشامل  mصفت عددی  A1 , A2 ,, Amاست xij .مقدار صفت
 jام ،در نمونه  iام را در  Dنشان میدهد .شکل ( )1رویهی کلی را برای
روشهای ارائهشده نمایش میدهد.

تخمین مقادیر جاافتاده استفاده میکنند ،منجر بهدقت باالیی در عملیات
تخمین میشوند .ازجملهی این روشها میتوان به رگرسیون اشاره کرد.
اگرچه در این روشها الزم است که روابط قوی بین صفات در
مجموعهداده برقرار باشد؛ از طرفی ممکن است این روابط بهطور صریح
از مجموعهداده اصلی قابلاستخراج نباشند .بنابراین در این مقاله سعی
میشود تا با ارائهی روشهای مختلف ،روابطی که بهطور ضمنی بین
نمونهها وجود دارد را یافته و سپس از آنها برای هدف جایگذاری مقادیر
جاافتاده استفاده نمود .بهعالوه ،اگرچه تعدادی از روشهای گذشته،
مانند روشهای مبتنی بر رگرسیون ،با فرض قوی بودن روابط بر روی
کل مجموعهداده به نتایج مناسبی دست یافتند ،بااینحال ،این روشها
از معیاری دقیق برای سنجش میزان روابط موجود استفاده نکردهاند.
بنابراین ،الزم است که ابتدا فرض قوی بودن روابط بهطور دقیق ارزیابی
شود و سپس این روشها را اعمال نمود.

 -3رویکرد پیشنهادی
در این بخش و زیر بخشهای آن مراحل مختلف رویکردهای پیشنهادی
برای جایگذاری مقادیر جاافتاده شرح داده میشوند .همانطور که در دو
بخش گذشته نیز ذکر شد ،دو نکتهی مهم در روشهای پیشنهادی وجود
دارد .اول اینکه ترتیب پُر کردن صفات جاافتاده میتواند درنتیجه نهایی
پُر کردن مقادیر جاافتاده تأثیرگذار باشد .دوم اینکه شناسایی بخشهایی
از مجموعهدادهی که روابط خطی قوی بر آنها حاکم است و سپس
اعمال مدلهای خطی داخل این بخشها منجر به تخمینهای دقیقتری
از مقادیر جاافتاده میشود.
بهطور خالصه ،در روشهای ارائهشده پس از تعیین اولویت صفات
جاافتاده برای پُرشدن ،دو گام اصلی حداکثرسازی و تخمین اجرا
میشوند .ابتدا در گام حداکثرسازی تالش میشود تا زیرمجموعههای با
همبستگی باال نسبت به نمونه جاافتاده ،پیدا شوند .برای این کار ابتدا
یک مجموعه پایه از نمونههای کامل انتخاب میشود .پسازآن،
زیرمجموعههایی با روابط قوی بین صفات ،با بسط دادن مجموعه پایه
ساخته میشوند .در گام تخمین مقادیر جاافتاده ،با اعمال یک یا چند
مدل رگرسیون خطی بر زیرمجموعههای یافت شده تخمین زده خواهند
شد .رویکردهای پیشنهادی ماهیتی افزایشی دارند؛ یعنی پس از
جایگذاری مقادیر جاافتاده برای هر صفت جاافتاده ،از آن صفت بهعنوان
متغیرهای پیشبینی کننده برای تخمینهای دیگر صفات استفاده
خواهد شد .ماهیت افزایشی امکان استفاده از اطالعات موجود در مقادیر
جاافتاده را فراهم میکند.

Serial no. 85

شکل  :1رویه کلی رویکردهای پیشنهادی برای تخمین مقادیر
جاافتاده

در ابتدا ،اولویت و اهمیت هر صفت جاافتاده برای پُر شدن ،توسط
یک مدل جنگل تصادفی محاسبه میشود (خطوط  1و  .)2پسازآن،
مجموعهدادهی ورودی به دو مجموعهدادهی کامل (  ) Dcompو
مجموعهدادهی با مقادیر جاافتاده (  ) Dmissتقسیم میشود (خطوط  4و
 .)5سپس صفتی با باالترین اولویت جهت پُر شدن انتخاب میشود (خط
 .)6آنگاه ،نمونههایی که مقدار جاافتادهای در صفت  jام (اندیس مهمترین
صفت جاافتاده) خود دارند ،تکبهتک برای فرآیند پُر شدن انتخاب
میشوند (خط  .)7بعدازاین کار ،برای هر نمونه انتخابشده یک مجموعه
پایه از نمونههای کامل انتخاب میشود .با اعمال یک روش حداکثرسازی،
بسته به نوع روش ،یک یا چند زیرمجموعه از نمونههای کامل با
همبستگی باال ساخته خواهند شد (خطوط  8تا  .)10حداکثرسازی با
اعمال رویکردهایی مبتنی بر انتخاب روبهجلو 24بر مجموعهی پایه ( ) B
و با کمک نمونههای کاملِ غیرپایه (  ) Dانجام میشود .درنهایت ،مقدار
جاافتاده در یک نمونه با اعمال یک یا چند مدل خطی بر روی
زیرمجموعه یا زیرمجموعههای ساختهشده تخمین زده میشود .این کار
آنقدر ادامه مییابد تا تمام صفات جاافتاده پر شوند.
همانطور که الگوریتم پیشنهادی نشان میدهد ،پس از پُر کردن هر
صفت جاافتاده ،مقادیر آن صفت برای تخمین دیگر صفات جاافتاده در
تکرارهای بعدی استفاده خواهد شد .درواقع ،مجموعهدادههای کامل (
 ) Dcompپس از هر تکرارِ حلقه  whileبهروزرسانی میشود .الگوریتم کلی
پیشنهادی ،دو پارامتر اصلی ،یعنی  pو  θدارد که نیاز به مقداردهی
مناسب دارند .در زیر بخشهای بعدی این بخش ،پارامترها ،نحوهی
انتخاب مجموعه پایه و گامهای حداکثرسازی و تخمین و دیگر جزئیات
روشهای پیشنهادی شرح داده خواهند شد .درنهایت ترکیبات مختلف
از گامهای حداکثرسازی و تخمین برای تولید روشهای پیشنهادی
مختلف ذکر خواهند شد.
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 -1-3محاسبه اولویت هر صفت جاافتاده برای هدف تخمین
دادههای جاافتاده

 x kj ) 2 I (k )  ,

()1

k
i

k 1

1, if x and x  NULL

I (k )  

0, otherwise
k
i

k
j

صفات جاافتاده در روشهای پیشنهادی تکبهتک به ترتیب اهمیتشان
طبق رویکردی مبتنی بر جنگل تصادفی پر خواهند شد .صفتی با بیش

m

 ( x

d ( xi , x j ) 

ترین اهمیت ،ابتدا و صفتی با کمترین اهمیت در انتها پر خواهد شد.

همانطور که پیداست ،در محاسبهی فاصلهی دو نمونه ،فقط صفات با
مقادیر معلوم در محاسبات دخیل میشوند.

ابتدا مقادیر جاافتاده در مجموعهدادهی ورودی (شامل مقادیر جاافتاده)

 -3-3حداکثر کردن همبستگی بین صفات با بسط دادن

با استفاده از یک رویکرد تخمین ساده ،مثل تخمین با مقدار میانگین،

مجموعه پایه

اولویت هر صفت جاافتاده برای پُر شدن در سه گام محاسبه میشود.

پر میشوند .سپس ،یک مدل جنگل تصادفی بر روی مجموعهدادهی
پرشده ساخته میشود .درنهایت ،مدل ساختهشده به نمونههای خارج از
کیسه 25اعمال میشود تا اهمیت هر صفت اندازهگیری شود .پس از پیدا
کردن ترتیب هر صفت برای پُر شدن ،صفتی با بیشترین اهمیت برای
ادامه فرآیند پُر کردن انتخاب خواهد شد .بنابراین با فرض اینکه  jاندیس
مهمترین صفت جاافتاده باشد ،آنگاه نمونههایی که در صفت  jام خود
مقدار جاافتاده دارند ،تکبهتک برای ادامه در مراحل بعدیِ فرآیندِ
جایگذاری انتخاب خواهند شد.
 -2-3انتخاب مجموعه پایه
تا این مرحله ،ترتیب تخمین هریک از صفات جاافتاده تعیین شد .از این
مرحله به بعد ،نحوه پُر کردن مقادیر جاافتاده برای هر نمونهی جاافتاده
شرح داده خواهد شد .در رویکردهای ارائهشده ،هر صفت جاافتاده از یک
نمونه ی جاافتاده با اعمال یک یا چند مدل رگرسیون خطی بر
زیرمجموعه (هایی) از نمونههای کامل ،تخمین زده خواهند شد .ویژگی
این زیرمجموعههای انتخابشده این است که همبستگی قوی بین صفت
جاافتاده و دیگر صفات وجود دارد.
در گامهای بعدی ،روشهای حداکثرسازیِ همبستگی از رویکردهای
مبتنی بر انتخاب روبهجلو برای پیدا کردن زیرمجموعههای مطلوب
استفاده خواهند کرد .ازاینرو ،الزم است که یک مجموعه پایه مناسب از
نمونهها انتخاب شود .این مجموعهی پایه باید دیدِ کلیِ خوبی از روابط
موجود در نمونههایی که در رویکرد انتخاب روبهجلو استفاده خواهند
شد ،بدهد .برای این منظور از روش معروف  kنزدیکترین همسایگان
برای تشکیل مجموعه پایه برای هر نمونهی جاافتاده استفاده میشود.

پس از انتخاب یک مجموعه پایه مناسب ،الگوریتم تالش میکند تا
رابطهی خطی بین صفت جاافتاده و دیگر صفات نمونه جاافتاده را در
مجموعه پایه افزایش دهد .این افزایش با استفاده از بسط دادن مجموعه
پایه توسط نمونههای غیرپایه به نحوی انجام میگیرد که همبستگی بین
صفت جاافتاده و دیگر صفات حداکثر شود .این کار با بهکارگیری یک
رویکرد انتخاب روبهجلو انجام میشود .ایدهی اصلی برای انجام چنین
کاری این است که در یک مدل رگرسیون خطی ،وجود روابط خطی
قویتر بین متغیر (های) پیشبینی کننده 26و متغیر پاسخ 27منجر به
تخمین بهتر متغیر پاسخ میشود.
رابطه خطی بین دو متغیر تصادفی را میتوان با استفاده از ضریب
همبستگی پیِرسون )PCC( 28اندازهگیری کرد .مقدار  PCCمیزان
همبستگی دو متغیر تصادفی را نشان میدهد PCC .میتواند مقداری
بین  -1و  +1داشته باشد .عالمتِ ضریب همبستگی پیرسون ،جهت
رابطهی خطی را نشان میدهد .با محاسبه مقدار  PCCبرای هر جفت از
 mصفات یک مجموعهداده مثل  ،Dیک ماتریس متقارن همبستگی با
اندازهی  m×mحاصل میشود .مدخل  i, jدر این ماتریس ،مقدار PCC
بین صفات  Aiو  A jرا در  Dنشان میدهد .در ادامه مقاله ،نماد )ρ( D
ماتریس همبستگی برای مجموعهدادهی  Dرا نشان میدهد .نماد
 ρ( D)i , jاشاره به مدخل ردیف  iام و ستون  jام در ماتریس همبستگی
برای مجموعهدادهی  Dخواهد داشت .معادالت ( )2و ( )3نحوه محاسبه
ماتریس همبستگی و همبستگی بین دو متغیر تصادفی  Aiو  Ajرا
نشان میدهد.
1, m 
 2, m 

()2

میشوند .این همسایگان بهعنوان مجموعه پایه برای آن نمونه جاافتاده
انتخاب میشوند .بنابراین خروجی این گام برای هر نمونهی جاافتاده یک
زیرمجموعه از نمونههای کامل خواهد بود.
فاصلهی بین دو نمونهی  xiو  x jبا استفاده از رابطهی فاصلهی
اقلیدسی مطابق با معادله ( )1محاسبه میشود.

Serial no. 85

1



1  m m

بدین منظور  pدرصد از نزدیکترین نمونههای کامل به نمونهی جاافتاده،
بهعنوان  kنزدیکترین همسایگان برای آن نمونه جاافتاده انتخاب

1,2

 m,2

 1

2,1
ρ( D )  


  m,1

که در آن
) Cov( Ai , Aj

()3

j

AA

ρ( D ) i , j 

i

که در آن Cov( Ai , Aj ) ،مقدار کوواریانس 29بین مقادیر دو صفت  Aiو
 Ajرا نشان میدهد  A .و   Aبه ترتیب بیانگر مقادیر انحراف از معیار
برای صفات  Aiو  Ajهستند.
i

j
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ازآنجاییکه میزان همبستگی بین صفات (قوی یا ضعیف بودن) در
روشهای ارائهشده مهم است ،نه جهت همبستگی (همبستگی مثبت یا
منفی) ،از قدر مطلق مقدار ضریب همبستگی در محاسبات ماتریس
همبستگی استفاده میشود .بنابراین برای هر مقدار  iو  jخواهیم داشت:
. 0  ρ( D)i , j  1
j
با داشتن یک نمونه جاافتاده مثل  xکه در آن مقدار  xجاافتاده
است (صفت  jام آن نمونه مقدار تهی دارد) ،الگوریتمهای پیشنهادی
تالش خواهند کرد تا همبستگی بین صفت جاافتاده و دیگر صفات را با
اعمال یک روش انتخاب روبهجلو بر روی مجموعه پایه افزایش دهند.
یک رویکرد کلی برای انتخاب یک ترکیب  kتایی از  Dکه مقدار
ضریب همبستگی در آن زیرمجموعه بین صفت جاافتاده و دیگر صفات
حداکثر است ،انجام جستجوی کامل 30است؛ یعنی مقدار ضریب
همبستگی را برای تمام زیرمجموعههای  kتایی از  Dمحاسبه کرده و
زیرمجموعههای با بیشترین مقدار  PCCرا انتخاب کنیم .با فرض اینکه
اندازهی  Dبرابر با  nباشد ،برای این کار !) n!/k!(n-kانتخاب مختلف
وجود خواهد داشت .بنابراین این رویکرد ،بهویژه زمانی که اندازهی D
بسیار بزرگ است ،بسیار زمانبر است .بنابراین نحوهی انتخاب
زیرمجموعههای مطلوب باید هوشمندانهتر باشد .پیشنهاد ما استفاده از
رویکردی مبتنی بر انتخاب روبهجلو برای یافتن زیرمجموعههای مطلوب
است .یعنی مجموعهی پایه را با استفاده از رویکرد انتخاب روبهجلو بسط
دهیم تا زیرمجموعهی مطلوب حاصل شود .بدیهی است ،این رویکرد
یافتن بهترین زیرمجموعهی ممکن را ضمانت نمیکند؛ بااینحال از
رویکرد جستجوی کامل ،منطقیتر به نظر میرسد .دو نوع الگوریتم
حداکثرسازیِ همبستگی در این مقاله ارائهشده است .در زیر بخشهای
بعدی این الگوریتمها شرح داده خواهند شد.
 -1-3-3حداکثر کردن همبستگی هر یک از صفات معلوم

اعمال مدل رگرسیون بر زیرمجموعههای . . .

صفات  Aiو  Ajدر  Diافزایشیافته است یا خیر (خط  .)7اگر مقدار
 PCCپس از اضافه کردن نمونهی جدید بیش از مقدار حد آستانه ،یعنی
 ،θافزایشیافته بود ،آن نمونه بهطور دائم به  Diاضافه خواهد شد (خط
 .)8در غیر این صورت از آن نمونه چشمپوشی میشود و الگوریتم به
سراغ نمونهی بعدی میرود .این کار آنقدر ادامه مییابد تا تمام
نمونههای غیرپایه بررسی شوند.

شکل  :2الگوریتم حداکثرسازی همبستگی هریک از صفات نسبت به
صفات جاافتاده

 -2-3-3حداکثر کردن میانگین مقادیر همبستگی بین صفات
معلوم و صفت جاافتاده
الگوریتم دومِ پیشنهادی سعی میکند تا میانگین مقادیر همبستگی بین
صفات غیر جاافتاده و صفت جاافتاده را افزایش دهد .ورودیهای این
الگوریتم همانند الگوریتم قبلی هستند ،اما خروجی تولیدشده متفاوت
خواهد بود .خروجی یک تک مجموعهدادهی (  ) Dmaxخواهد بود که در
آن میانگین مقادیر همبستگی بین صفات غیر جاافتاده و صفت جاافتاده
حداکثر شده است .مراحل این روش در شکل ( )3نمایش دادهشدهاند.

نسبت به صفت جاافتاده
الگوریتمِ اولِ حداکثرسازی سعی میکند تا مجموعه پایه را با در نظر
گرفتن هر صفت غیر جاافتاده (معلوم) بهطور جداگانه بسط دهد.
ورودیهای این الگوریتم عبارتاند از :اندیس یک صفت مثل  jکه صفات
معلوم در مجموعهدادههای خروجی نسبت به آن صفت حداکثر میشوند،
یک مجموعه از نمونههای پایه ،یک مجموعه دیگر از نمونهها که
نامزدهای اضافه شدن به مجموعه پایه هستند و یک پارامترِ حد آستانه
( )θکه توسط کاربر تعریف میشود .خروجی الگوریتم  mمجموعهدادهی
 D1 , D2 ,, Dmخواهد بود ،بهنحویکه همبستگی بین صفت  Aiو صفت
جاافتادهی  Ajدر  Diحداکثر شده است .جزئیات این الگوریتم در شکل

شکل  :3الگوریتم حداکثرسازی میانگین مقادیر همبستگی بین صفات

( )2نمایش دادهشده است.
در ابتدا ،مقادیر تمام مجموعه دادههای)  Di ( i  1,2 , ...,mبرابر با
مجموعه پایه قرار داده میشوند (خطوط  1تا  .)3سپس الگوریتم بهطور
موقت نمونههای غیرپایه ( '  ) Dرا تکتک به هر  Diاضافه میکند .پس
از هر اضافه کردن ،الگوریتم بررسی میکند که آیا مقدار همبستگی بین

غیر جاافتاده نسبت به صفت جاافتاده

Serial no. 85

در ابتدا ،مقدار اولیه  Dmaxبرابر با مجموعه پایه قرار میگیرد (خط
 .)1سپس الگوریتم بهطور موقت نمونههای غیرپایه ( '  ) Dرا تکتک به
 Dmaxاضافه میکند .پس از هر اضافه کردن ،الگوریتم بررسی میکند
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که آیا میانگین مقدار همبستگی بین صفاتِ با مقادیر معلوم و صفت A j

افزایشیافته است یا خیر (خط  .)7اگر مقدار  PCCپس از اضافه کردن
نمونهی جدید بیش از مقدار حد آستانه یعنی  θافزایشیافته بود ،آن
نمونه بهطور دائم به  Dmaxاضافه خواهد شد (خط  .)8در غیر این صورت
از آن نمونه چشمپوشی میشود و الگوریتم به سراغ نمونهی بعدی می
رود .این کار آنقدر ادامه مییابد تا تمام نمونههای غیرپایه بررسی شوند.
 -4-3تخمین مقادیر جاافتاده با استفاده از زیرمجموعههای
یافته شده
پس از پیدا کردن زیرمجموعههای مطلوب از دادههای کامل ،آخرین
گام ،تخمین صفت جاافتاده در نمونهی جاافتاده است .بسته به نوعِ روش
حداکثرسازیِ همبستگی در گام قبلی ،رویکرد تخمین مقدار جاافتاده
متفاوت خواهد بود .در رویکرد اول ،تعداد  mمدل رگرسیون خطیِ ساده
(تک صفتی) بر روی  mمجموعهدادهی ساختهشده اعمال خواهد شد؛
بهنحویکه در مجموعهدادهی  Diصفت  Aiبهعنوان متغیر مستقل و
 Ajبهعنوان متغیر وابسته در ساخت مدل رگرسیون استفاده خواهد
شد .هر مدل خطی رگرسیون در این حالت مطابق با معادلهی ( )4خواهد
بود.
Aj  α0  αAi

()4

که در آن  A jنشاندهنده متغیر وابسته Ai ،بیانگر متغیر مستقل و α 0

و  αضرایب مدل رگرسیون ساختهشده هستند.
رویکرد پیشنهادی ،هر مقدار جاافتاده را با محاسبه میانگین وزندار
 mمقدار تخمین زدهشده برای آن صفت جاافتاده جایگزین خواهد کرد.
وزنِ مقدارِ تخمین زدهشدهی  iام برابر با این است که تا چه میزان دو
صفت  Aiو  Ajتوانستهاند در  Diبه یکدیگر بهصورت خطی مرتبط
شوند .یعنی وزن مقدار تخمین زدهشدهی  iام برابر با  ρ( Di )i , jخواهد
بود.
در دومین رویکردِ تخمین ،فقط یک مدل رگرسیون خطی چند
صفتی بر روی خروجی گام حداکثرسازی اعمال خواهد شد .از صفت
جاافتاده بهعنوان متغیر وابسته و از باقی صفات (غیر جاافتاده) بهعنوان
متغیرهای مستقل برای ساخت مدل خطی استفاده خواهد شد .معادلهی
یک مدل رگرسیون خطی چند صفتی مطابق با ( )5خواهد بود.
m

()5

Aj  α 0  α1 A1  α 2 A2   α m Am  α 0   α i Ai
i 1

که در آن  Ajنشاندهنده متغیر وابسته Ai (i  1, 2,..., m) ،بیانگر
متغیرهای مستقل و ) αi (i  0,1, 2,..., mضرایب مدل رگرسیون
ساختهشده هستند.
 -5-3ترکیب گامهای حداکثرسازی و تخمین
با ترکیب روشهای مختلف حداکثرسازی و تخمین ارائهشده ،روشهای
متفاوتی را برای تخمین مقادیر جاافتاده میتوان ارائه داد .جدول ()1
حاالت مختلف ممکن برای تولید روشهای مختلف را نشان میدهد.
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ستون اول ،شناسهی روش ،ستون دوم ،نحوهی حداکثرسازی همبستگی
و ستون سوم نحوهی تخمین نهایی مقدار جاافتاده را نمایش میدهد.
جدول  :1ترکیبهای مختلف گامهای حداکثرسازی و تخمین
شناسه

روش حداکثرسازی

روش تخمین

1

حداکثر کردن همبستگی هریک از
صفات

تک مدل خطی چند صفته

2

حداکثر کردن همبستگی هریک از
صفات

نظرخواهی وزندار از چندین
مدل خطی تک صفته

3

حداکثر کردن میانگین مقادیر
همبستگی تمام صفات

تک مدل خطی چند صفته

روشهای  1و  2از الگوریتم ارائهشده در شکل ( )2برای گام
حداکثرسازی استفاده میکنند .روش  3از الگوریتم ارائهشده در شکل
( )3برای گام حداکثرسازی استفاده مینماید.
(
در روش  1پس از تولید شدن خروجی گام حداکثرسازی
 ،) D1 , D2 ,, Dmمجموعهدادهی  Diکه در آن * iاز رابطهی ( )6به
دست میآید ،انتخابشده و سپس برای گام تخمین ،به تک مدل خطیِ
چند صفته (رویکرد دوم تخمین) داده میشود.
*

()6

i*  j

i*  argmax(  ( Di )i , j ),
i

که در آن  ،jاندیس صفت جاافتاده است.
خروجی گام حداکثرسازی در روش  2برای گام تخمین بهطور
مستقیم به تک مدل خطیِ چند صفته داده میشود .خروجی گام
حداکثرسازی در روش  ،3یعنی  ، Dmaxبرای گام تخمین ،به  mمدل
خطی تک صفته داده میشود و نتیجهی نهایی از طریق روش میانگین
وزندار (نظرخواهی وزندار) حاصل میشود (رویکرد اول تخمین).

 -4تحلیل پیچیدگی زمانی رویکردهای پیشنهادی
در این بخش ،پیچیدگی زمانی رویکردهای پیشنهادی تحلیل میشود.
فرض کنید مجموعهداده ورودی شامل  nنمونه است .از این  nنمونه p
تای آنها کامل و  qتای آنها شامل مقادیر جاافتاده است (.)p+q=n
همچنین فرض کنید هر نمونه شامل  mویژگی است .روشهای
مطرحشده شامل سه گام اصلی هستند .در گام اول ،با استفاده از یک
مدل جنگل تصادفی ،صفات رتبهبندی میشوند .مرتبه زمانی این گام در
بدترین حالت برابر با )) O(T (mnlog nاست؛ که در آن  Tبیانگر تعداد
درختها در مدل جنگل تصادفی است .در گام دوم (حداکثرسازی) ،ابتدا
زمانی برابر با ) O(m. pصرف عملیات انتخاب مجموعه پایه میشود.
سپس ،زمانی برابر با ) O(m. p. p log pصرف اجرای الگوریتمهای
حداکثرسازی (الگوریتمهای شکل  2و  )3خواهد شد .در این محاسبات
) ، O( p log pزمان محاسبهی مقدار  PCCاست .سومین و آخرین گام،
گام تخمین مقادیر جاافتاده است .در این مرحله روش رگرسیون خطی
با پیچیدگی زمانی ) O(m2 . pاجرا میشود .با در نظر گرفتن موارد
گفتهشده ،در بدترین حالت ،پیچیدگی الگوریتمهای ارائهشده از مرتبهی
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) O(m. p2 .log p  m2 . pخواهد بود .با فرض اینکه  ، p  mآنگاه
پیچیدگی زمانی الگوریتمهای پیشنهادی از مرتبهی )O(m. p2 .log p
خواهد بود .اگر فرض کنیم که در بدترین حالت  ، p  nآنگاه پیچیدگی
الگوریتمهای پیشنهادی از مرتبهی ) O(m.n2 log nخواهند بود .در
ادامه ،پیچیدگی زمانی برای دیگر روشهای مقایسه شده ذکر میشوند.
پیچیدگی زمانی رویکرد جایگذاری با روش  kنزدیکترین همسایگان
[ ]31از مرتبهی ) O(nk +nmاست؛ که در آن  kبرابر با تعداد
نزدیکترین همسایگان است .پیچیدگی زمانی رویکرد جایگذاری با روش
 ]26[ FCMاز مرتبهی )  O(nmc2است؛ که در آن  cبرابر با تعداد
خوشهها در الگوریتم خوشهبندی  c-meansفازی است .برای روشهای
 ]15[ DMIو  ،]14[ IARIپیچیدگی زمانی از مرتبهی )  O(mn2است.
عملیات پیشپردازش تنها یکبار و پیش از عملیات اصلی دادهکاوی
انجام میشود .بنابراین پیچیدگی زمانی عملیات پیشپردازش در اولویت
پایینتری نسبت به کیفیت این امر قرار میگیرد .بااینحال برای توصیف
دقیقتر ،پیچیدگی زمانی رویکردهای پیشنهادی در این بخش تحلیل
شد.
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روشهای مختلف جایگذاری پُر شدند .ازآنجاییکه مقادیر اصلی برای
مقادیر جاافتادهی ساختهشده معلوم است ،بنابراین عملکرد رویکردهای
مختلف با دانستن مقادیر واقعی قابل ارزیابی است.
برای اینکه امکان مقایسه نتایج بین رویکردهای مختلف وجود
داشته باشد و مقایسهها بامعنا باشند ،مقادیر هر صفت از مجموعهدادهها
با استفاده از نرمالسازی به روش نمرهی  ]19[ 31zنرمال شدند .این کار
با محاسبه و جایگذاری هر مقدار  xijدر معادلهی ( )7انجام میشود.
xij  Aj

() 7

j

A

j
( normalized ) xi 

که در آن  Ajو   Aبه ترتیب بیانگر مقادیر میانگین و انحراف معیار
j

برای صفت  Ajهستند.
بهمنظور ایجاد مقادیر جاافتاده در مجموعهدادهها بعضی صفات
انتخاب میشوند و بعضی از مقادیر این صفات به مقدار تهی تغییر
مییابند .برای این منظور ابتدا نیمی از صفات بهطور تصادفی انتخاب
میشوند .سپس در  %50 ،%40 ،%30و  %60از نمونهها ،مقادیر جاافتاده
بهطور تصادفی ایجاد میشود .بنابراین هر نمونهی جاافتاده ممکن است

 -5آزمایشها و نتایج

به تعداد  1تا  m/2صفت جاافتاده داشته باشد .همهی مقادیر جاافتاده

در این قسمت ،روشهای مورد مقایسه با روشهای پیشنهادی،
مجموعهدادههای استفادهشده برای آزمایشها و معیارهای ارزیابی کارایی
رویکردهای متفاوت بررسی میشوند .عالوه بر این ،آزمایشهایی برای
بررسی تأثیر پارامترهای  pو  θبر روی نتایج تخمین نهایی انجام میشود.
عملکرد رویکردهای پیشنهادی با پنج روش تخمین با استفاده از مقدار
میانگین ،تخمین با استفاده از  kنزدیکترین همسایگان [ ،]31روش پُر
کردن با خوشهبندی  c-meansفازی ( ،]26[ )FCMروش پُر کردن با
درخت تصمیم ( ]15[ )DMIو جایگذاری با استفاده از رگرسیون افزایشیِ
صفات ( ]14[ )IARIمقایسه شده است.
مهمترین عامل تصادفی که ممکن است در کیفیت الگوریتمهای
جایگذاری مقادیر جاافتاده تأثیرگذار باشد ،تعداد مقادیر جاافتاده در
هریک از نمونههای جاافتاده است .بهمنظور حذف عامل تصادفی بودن
در آزمایشها ،هر آزمایش  10بار تکرار شده است .میانگین این  10بار
تکرار بهعنوان نتیجه نهایی در این پژوهش گزارششده است .کدهای
مورداستفاده برای رویکردهای مختلف همگی با زبان برنامهنویسی پایتون
و با کمک بعضی از بستههای یادگیری ماشین از مخزن Scikit-Learn
[ ]32پیادهسازی شدهاند.

مطابق با الگوی جاافتاده بهطور تصادفی ( )MARایجادشدهاند .در تمامی

 -1-5مشخصات آزمایشها
روشهای مختلف جایگذاریِ مقادیر جاافتاده بر روی پنج مجموعهداده
از دنیای واقعی که در مخزن دادهی یادگیری ماشین  UCIبهطور عمومی
در دسترس هستند ،اعمال شدند .جدول ( )2مشخصات این
مجموعهدادهها را نمایش میدهد .این مجموعهدادهها بدون مقادیر
جاافتاده میباشند .در این مجموعهدادههای کامل ،ابتدا مقادیر جاافتاده
بهطور مصنوعی ایجاد شدند .سپس مقادیر جاافتاده با استفاده از

Serial no. 85

روشها ،از مدل رگرسیون خطیِ ساختهشده از طریق برازش بهترین
32

خط بر روی دادهها به کمک روش حداقل مربعات 33استفادهشده است.
از دو معیار شناختهشده به نامهای ریشه میانگین مربعات خطا

34

( )RMSEو ضریب تعیین )CoD( 35یا  R 2برای ارزیابی کیفیت روشهای
مختلف پُر کردن مقادیر جاافتاده در این مقاله استفادهشده است .شاخص
 RMSEنشاندهندهی میانگین اختالفات مقادیر واقعی از مقادیر تخمین
زدهشده توسط مدلهای جایگذاریِ مقادیر جاافتاده است .ضریب تعیین
در تحلیل مدلهای آماری برای ارزیابی اینکه یک مدل چقدر خوب
خروجیهای آینده را پیشبینی میکند ،استفاده میشود .ضریب تعیین
مقداری بین  0و  1دارد .مقادیر کمتر برای میانگینِ خطای مطلق و
مقادیر بیشتر برای ضریب تعیین ،بیانگر کیفیت باالتر از تخمین مقادیر
است.
معادالت ( )8و ( )9به ترتیب نحوهی محاسبهی معیارهای ریشه
میانگین مربعات خطا و ضریب تعیین را نشان میدهند.
() 8
() 9

1 n
( yk  yk ' )2
n k 1

RMSE 


CoD  1 


n

( y k '  yk ) 2
k 1
( yk  y ) 2

n

k 1

که در آنها  ykنشاندهنده مقدار واقعی yk ' ،مقدار پیشبینیشدهy ،

میانگین مقادیر مشاهدهشده و  nبرابر با تعداد مقادیر تخمین زدهشده
است.
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 -2-5مقایسه عملکرد رویکردهای ارائهشده با دیگر روشها

بهطورکلی مهمترین عاملی که در کیفیت هریک از روشهای
پیشنهادی تأثیر میگذارد ،نوع و میزان همبستگی موجود بین صفات در

در این بخش آزمایشهایی بهمنظور مقایسه عملکرد رویکردهای
پیشنهادی با دیگر روشهای موجود انجام میشود .عملکرد روشهای
ارائهشده با پنج روش تخمین با استفاده از مقدار میانگین ،تخمین با
استفاده از  kنزدیکترین همسایگان ( ،]31[ )kNNروش پُر کردن با
خوشهبندی  c-meansفازی ( ،]26[ )FCMروش پُر کردن با درخت
تصمیم ( ]15[ )DMIو جایگذاری با استفاده از رگرسیون افزایشیِ صفات
( ]14[ )IARIمقایسه شدهاند .جداول ( )3تا ( )7عملکرد هریک از
روشهای جایگذاری مقادیر جاافتاده مبتنی بر همبستگی پیشنهادی را
در مقایسه با پنج روش دیگر با توجه به معیارهای  RMSEو  CoDبرای
درصدهای مختلف جاافتادگی در مجموعهدادههای مختلف نشان
میدهد .مواردی که رویکرد پیشنهادی بهتر از تمام دیگر روشها عمل
کرده است ،بهصورت کج و پررنگ نوشتهشدهاند .از جداول ذکرشده
پیداست که با افزایش درصد جاافتادگی ایجادشده در مجموعهدادهها،
خطای کلیِ تخمین در همهی روشها افزایش مییابد .بهعبارتدیگر،
تعدادِ بیشترِ دادههای کامل منجر به افزایش دقت در تخمینها میشود.
این پدیده منطقی است ،چراکه با افزایش درصد جاافتادگی اطالعات
مفید بیشتری از دست میرود.

تأثیرگذار است .نکتهی مهم دیگرِ قابلمشاهده این است که بهطورکلی

در همهی مجموعهدادهها بهغیراز مجموعهداده  ،Habermanروش

کیفیت جایگذاری دو روش  1و  2بسیار نزدیک به هم است .یعنی گام

 IARIتقریباً در همهی موارد از چهار روش  ،DMIروش میانگین ،روش

حداکثرسازی در دقت جایگذاری تأثیر بیشتری نسبت به گام تخمین

 FCMو روش  kNNبهتر عمل کرده است .از طرفی در اکثر موارد،

دارد.

یک مجموعهداده است .برای روشهای  1و  2که از روش حداکثر کردن
همبستگی هریک از صفات استفاده میکنند ،هنگامیکه چند صفت با
همبستگی قوی در یک مجموعهداده حضورداشته باشد ،این روشها بهتر
از روش  3عمل میکنند .از طرف دیگر ،اگر در یک مجموعهداده میانگین
همبستگی بین صفات باال باشد (حتی اگر چند صفتِ بسیار همبسته هم
وجود نداشته باشند) ،روش  3که از روش حداکثر کردن میانگین مقادیر
همبستگی تمام صفات استفاده میکند ،بهتر از روشهای  1و  2عمل
خواهد کرد .برای مثال در مجموعهدادههای  Wine ،Glassو Haberman

که میتوان چند صفت با همبستگی باال را یافت ،در اکثر موارد دقت
روشهای  1و  2بیشتر از روش  3است .از طرف دیگر چون در
مجموعهدادهی  ،Wholesale Customersچندین صفت با همبستگی باال
یافت نمیشود ،دقت روش  3از روشهای  1و  2بیشتر است .برای
مجموعهدادهی  ،Irisچون همبستگی بین صفات هم بهصورت تکبهتک
و هم بهطور میانگین باالست ،گام تخمین نیز در عملکرد روشها

عملکرد کلی روشهای ارائهشده برای هر دو معیار مقایسه شده بهتر از

همانطور که جداول نشان میدهند ،در همهی مجموعهدادهها به

 IARIبوده است .بنابراین میتوان گفت که بهطورکلی روشهای ارائهشده

غیراز حالت  %40جاافتادگی در مجموعهدادهی  ،Glassحداقل یکی از

بهتر از دیگر روشهای مقایسه شده عمل میکنند .قابلذکر است که

روشهای پیشنهادی از باقی روشها بهتر عمل کرده است .برای

روش  IARIبهطور پیشفرض از برچسب دستهی نمونهها بهعنوان متغیر

مجموعهدادهی  ،Habermanبه دلیل کم بودن تعداد صفات پیشبینی

پیشبینی کننده استفاده میکند.

کننده در این مجموعهداده (سه صفت) ،عملکرد روشهای پیشنهادی با
FCM ،DMI ،IARI

اختالف اندکی بهتر از دیگر روشها بوده است .برای مجموعهدادهی

و  kNNضعیفتر از روش میانگین عمل کردهاند ،بااینحال مشاهده

 ،Glassاگرچه در  %40جاافتادگی ،روشهای ارائهشده ضعیفتر از

میشود که روشهای پیشنهادی کمی بهتر از روش میانگین عمل

بهترین روش ( )IARIعمل کردهاند ،بااینحال برای درصدهای باالی

کردهاند .ضعف نسبی روشهای دیگر نسبت به روش میانگین احتماالً به

جاافتادگی ( %50و  )%60روشهای پیشنهادی بهتر از بهترین روش عمل

دلیل تعداد کم متغیرهای پیشبینی کننده در این مجموعهداده است.

کردهاند .بنابراین به نظر میرسد که عامل تصادفی بودن باعث شده است

برای مجموعهدادههای  Iris ،Wholesale Customersو  ،Wineتمام

که فقط در حالت  %40جاافتادگی از مجموعهدادهی  ،Glassروشهای

روشهای پیشنهادی در تمام حاالت از دیگر روشها با توجه به دو

پیشنهادی ضعیفتر از روش  IARIعمل کنند؛ چراکه در باقی حاالت و

شاخص ارزیابی بهتر عمل کردهاند .برای مجموعهدادهی  Glassدر

مجموعهدادهها ،روشهای پیشنهادی بهتر از باقی روشها عمل کردهاند.

شرایطی که  %30یا  %60جاافتادگی در نمونهها وجود دارد ،در همهی

درمجموع روشهای پیشنهادی بر روی مجموعهدادههایی با دو ویژگی،

حاالت ،روشهای پیشنهادی بهتر از روش  IARIعمل کردهاند .روشهای

بهتر عمل خواهند کرد .اول این است که تعداد صفات یک مجموعهداده

 2 ،1و  3هنگامیکه  %40و فقط روش  2هنگامیکه  ٪50جاافتادگی

بسیار کم نباشد؛ چراکه اصوالً دقت روشهای رگرسیون با افزایش تعداد

وجود دارد ،ضعیفتر از روش  IARIعمل کردهاند .بااینحال ،در این

صفات پیشبینی کننده افزایش مییابد .دوم اینکه اگر همبستگی بین

حاالت ،روشهای پیشنهادی بهتر از چهار روش  kNN ،FCM ،DMIو

صفات در یک مجموعهداده بهصورت تکبهتک و یا بهصورت میانگین باال

روش میانگین عمل کردهاند.

باشد ،دقت روشهای پیشنهادی نیز باالتر خواهد بود.

در مجموعهداده  Habermanاگرچه روشهای
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جدول  :3مقایسه عملکرد رویکردهای ارائهشده با پنج روش دیگر برای مجموعهدادهی Wholesale Customers
CoD
درصد
جاافتادگی
30%

40%

50%

60%

RMSE

روش
میانگین

روش

روش

روش

روش

kNN

IARI

FCM

DMI

0/9561

0/9694

0/9718

0/9471

0/9647

روش
پیشنهادی

شناسه
روش

روش
پیشنهادی

1

0/9774

2

0/9770

3

0/9795

1

0/9683

2

0/9672

3

0/9723

1

0/9582

2

0/9581

3

0/9610

0/1918

1

0/9472

0/2240

2

0/9479

3

0/9514

روش
میانگین

روش

روش

روش

روش

kNN

IARI

FCM

DMI

0/2003

0/1662

0/1610

0/2098

0/1710

0/1427
0/1442
0/1368
0/1707
0/9408

0/9575

0/9604

0/9257

0/9547

0/1732

0/2353

0/1918

0/1979

0/2592

0/2011

0/1603
0/1986
0/9263

0/9057

0/9445

0/9315

0/9451

0/9318

0/9157

0/8923

0/9375

0/9249

0/1981

0/2224

0/2641

0/2993

0/2258

0/2282

0/2528

0/2545

0/2807

0/3211

0/2480

0/2645

0/2157

جدول  :4مقایسه عملکرد رویکردهای ارائهشده با پنج روش دیگر برای مجموعهدادهی Wine
CoD
درصد
جاافتادگی

30%

40%

50%

60%

شناسه
روش

روش
پیشنهادی

1

0/9874

روش
میانگین

RMSE

روش

روش

روش

روش

kNN

IARI

FCM

DMI

روش
پیشنهادی

روش
میانگین

روش

روش

روش

روش

kNN

IARI

FCM

DMI

0/1101
0/9726

0/9831

0/9852

0/9801

0/9857

0/1004

2

0/9897

3

0/9872

0/1111

1

0/9836

0/1266

2

0/9860

3

0/9832

0/1272

1

0/9780

0/1456

0/9648

0/9521

0/9779

2

0/9804

3

0/9785

0/1447

1

0/9737

0/1614

2

0/9760

3

0/9757

0/9417

0/9722

0/9815

0/9669

0/9744

0/9730

0/9685

0/9658

0/9786

0/9572

0/9717

0/1169

0/9659

0/1384

0/1529

0/1645

0/1866

0/2180

0/2406

0/1279

0/1468

0/1644

0/1796

0/1242

0/1446

0/1723

0/1888

0/1404

0/1632

0/1840

0/2064

0/1278

0/1517

0/1734

0/1893

0/1558

جدول  :5مقایسه عملکرد رویکردهای ارائهشده با پنج روش دیگر برای مجموعهدادهی Iris
CoD
درصد
جاافتادگی
30%

40%

50%

60%

Serial no. 85

شناسه
روش

روش
پیشنهادی

روش
میانگین

روش

روش

روش

روش

kNN

IARI

FCM

DMI

1

0/9817

2

0/9797

0/9094

0/9713

0/9777

0/9630

0/9762

3

0/9816

1

0/9754

2

0/9728

3

0/9759

1

0/9691

2

0/9672

3

0/9703

1

0/9601

2

0/9584

3

0/9610

روش
پیشنهادی

روش
میانگین

RMSE
روش

روش

روش

روش

kNN

IARI

FCM

DMI

0/2994

0/1621

0/1424

0/1912

0/1440

0/1288
0/1360
0/1293
0/1497
0/8793

0/9629

0/9705

0/9514

0/9654

0/1576

0/3457

0/1854

0/1638

0/2198

0/1654

0/1480
0/1688
0/8542

0/9531

0/9640

0/9345

0/9617

0/1747

0/3801

0/2098

0/1821

0/2554

0/1872

0/1655
0/1915
0/8286

0/9401

0/9543

0/9144

0/9500

0/1956

0/4119

0/2355

0/2029

0/2922

0/2034

0/1887
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جدول  :6مقایسه عملکرد رویکردهای ارائهشده با پنج روش دیگر برای مجموعهدادهی Glass
CoD
درصد
جاافتادگی
30%

40%

50%

60%

RMSE
روش
پیشنهادی

روش
میانگین

روش

روش

روش

روش

kNN

IARI

FCM

DMI

شناسه
روش

روش
پیشنهادی

0/9537

0/9796

0/9830

0/9578

0/9746

1

0/9867

2

0/9831

3

0/9883

0/1032

1

0/9739

0/1473

2

0/9718

3

0/9745

1

0/9730

2

0/9685

3

0/9732

0/1586

1

0/9759

0/1450

2

0/9630

3

0/9753

روش
میانگین

روش

روش

روش

روش

kNN

IARI

FCM

DMI

0/2072

0/1363

0/1249

0/1925

0/1473

0/1085

0/9418

0/9613

0/9784

0/9419

0/9574

0/1230

0/1578

0/2343

0/1818

0/1415

0/2284

0/1561

0/1473

0/1588
0/9276

0/9155

0/9533

0/9478

0/9726

0/9676

0/9321

0/9200

0/9501

0/9436

0/1719

0/1551

0/2055

0/2630

0/2851

0/2195

0/1594

0/1756

0/2468

0/2690

0/1728

0/1964

0/1468

بهطورکلی ،نتایج نشان دادهاند که مقادیر خیلی پایین و خیلی باال برای

 -3-5تأثیر پارامترهای  pو θ

در این بخش تأثیر پارامترهای ورودی بر روی کیفیت عملکرد
رویکردهای ارائهشده بررسی میشود .همانطور که در بخشهای پیش
توضیح داده شد ،در روشهای ارائهشده ،دو پارامتر اصلی  pو  θنیاز به
تنظیم دارند .پارامتر  θتعیین میکند که آیا یک رکورد به مجموعهی
پایه اضافه شود یا خیر .پارامتر  ،pدرصدِ انتخاب از نزدیکترین همسایگانِ
کامل نسبت به هر نمونهی جاافتاده را (بهعنوان مجموعهی پایه) تعیین
میکند.
برای بررسی تأثیر پارامتر  ،pمقدار  pبرای مقدار ثابتِ  θبین  30تا
 60با فواصل  5تغییریافته و مقدار  RMSEبرای هر مقدار  pثبت شد.
شکل ( )6مقدار  RMSEرا برای مقادیر مختلف  pبر روی مجموعهداده
ی  Irisبا  %30جاافتادگی نشان میدهد .نتایج برای باقی مجموعهدادهها
و دیگر معیارها به دلیل کمبود فضا نشان داده نشدهاند .برای روش ،1
عملکرد بهینه در  p=40حاصلشده است .برای روشهای  2و  3مقدار
 RMSEپس از رسیدن به مقدار بهینه روندی صعودی داشته است.

 pمناسب نیستند .مقادیر بسیار باال ،مفهوم انتخاب روبهجلو را بیمعنا
میکند .در مقابل ،مقادیر بسیار پایین دید خوبی از روابط موجود در
مجموعه پایه نخواهد داد.
برای بررسی تأثیر پارامتر  ،θمقدار  θبرای یک مقدار ثابتِ 𝑝 بین
 0/0تا  1/0با فواصل 0/01

تغییریافته و مقدار  RMSEبرای هر مقدار θ

ثبت شد .شکل ( )7مقدار  RMSEرا برای مقادیر مختلف  θبر روی
مجموعهدادهی  Irisبا  %30جاافتادگی نشان میدهد .مجدداً به دلیل
کمبود فضا ،نتایج برای باقی مجموعهدادهها و دیگر معیارها نشان داده
نشدهاند .نمودارها ثابت ماندن مقدار  RMSEبرای مقادیر باالی ( θوقتی
 θبه  1میل میکند) را نشان میدهند .این روند منطقی است چراکه در
این شرایط الگوریتمها بهطور سختگیرانه اجازهی اضافه شدن
رکوردهای غیرپایه را به مجموعه پایه خواهند داد.
مقدار کمینه سراسری برای روشهای  1و  3در حدود آستانه نزدیک به

صفر رخدادهاند .برای روش  ،2مقدار بهینهی  RMSEدر θ  1
ظاهرشده است.

جدول  :7مقایسه عملکرد رویکردهای ارائهشده با پنج روش دیگر برای مجموعهدادهی Haberman
CoD
درصد
جاافتادگی
30%

40%

50%

Serial no. 85

شناسه
روش

روش
پیشنهادی

1

0/8935

2

0/8959

3

0/8935

1

0/8564

2

0/8611

3

0/8564

1

0/8062

2

0/8155

RMSE

روش
میانگین

روش

روش

روش

روش

kNN

IARI

FCM

DMI

0/8842

0/8314

0/8682

0/8822

0/8525

روش
پیشنهادی

0/3233

روش
میانگین

روش

روش

روش

روش

kNN

IARI

FCM

DMI

0/3359

0/4116

0/3634

0/3413

0/3737

0/3269
0/3269
0/3801
0/8497

0/7879

0/8208

0/8357

0/8034

0/3740

0/3959

0/4622

0/4237

0/4044

0/4267

0/3801
0/7986

0/7361

0/7730

0/8043

0/7637

0/4412
0/4306

0/4473

0/5164

0/4766

0/4416

0/4852
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3

0/8059

0/4415

1

0/7583

0/4933

2

0/7739

3

0/7583

0/7518

0/6693

0/7311

0/7681

0/7157

0/4774

0/4992

0/5777

0/5194

0/4807

0/5213

0/4933

شکل  :6تأثیر پارامتر  pبر مقدار  RMSEدر مجموعهداده  Irisبرای (آ) روش ( ،1ب) روش  2و (ج) روش 3

شکل  :7تأثیر پارامتر  θبر مقدار  RMSEدر مجموعهداده  Irisبرای (آ) روش ( ،1ب) روش  2و (ج) روش 3

 -6نتیجهگیری
در این مقاله سه روش جدید برای جایگذاری دادههای جاافتاده ارائه شد.
ویژگی اصلی و مشترک این روشها تالش برای حداکثر کردن همبستگی
خطی بین صفت جاافتاده و دیگر صفات معلوم و سپس اعمال مدل
رگرسیون است .نتایج بررسیشده بر روی پنج مجموعهدادهی مختلف
نشان داد که رویکردهای پیشنهادی در اکثر موارد در مقایسه با پنج
روش مختلف دیگر ،خطای کمتری در تخمین دارند .تأثیر پارامترهای
رویکرد پیشنهادی در میزان خطا نیز بررسی شدند .از مشکالت اصلی
رویکرد پیشنهادی میتوان به چالش انتخاب بهینه برای پارامترهای
رویکرد پیشنهادی اشاره کرد .اگرچه این چالش نیز با عملیاتِ زمانبرِ
جستجوی کامل برای انتخاب بهترین ترکیب پارامترها قابل برطرف شدن
است .بررسی تأثیر دیگر معیارهای سنجش همبستگی ،مانند معیار
اطالعات متقابل ،36در کیفیت پُر کردن مقادیر جاافتاده و اعمال دیگر
مدلهای تخمین برای پژوهشهای آینده در دست بررسی است.
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