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بيشتر  بسيارياز مجموعه داده ا با مقياس وسيع نياز دارند كه از لحاظ ابعادي كاهش پيدا كنند تا پژوهش و تحليل 

متغيرهاي مهم زير مجموعه اي از متغيرهاي اصلي هستند كه تا اندازه اي ساخت و اطالعاتي را . بتواند رخ دهد

كاهش ابعاد با استفاده از متغيرهاي اصلي بررسي مي شود . كه در متغيرهاي اصلي وجود دارد را حفظ مي كنند

 ۱۱اين روش تست شده است و با . پيشنهاد مي دهد  و يك الگوريتم جديد را براي تعيين يك چنين متغير مهمي

متغير ديگر در روش هاي انتخابي پژوهش هاي مشابه، مقايسه شده و مشخص شده است كه به شدت ميثر مي 

همچنين  الحاقات اين روش  نيز توسعه يافته اند كه شامل روشي براي تعيين  متغيرهاي مهم خطي مقياس . باشد

همچنين اين روش از طريق . اي ايجاد فوايدي به منظور تغيير فرآيند گزينش مي باشدهاي مكرر و تكنيكي بر

داده هاي واقعي توضيح داده مي شود كه شامل يك داده انگليسي بزرگتر است كه مربوط به خروجي حاصل 

.شده پس از پيوند كلي زانو مي باشد
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مقدمه-

 

  

ري مي باشد كه به وسيله نياز براي  حفظ تنها يك زير كاهش ابعد داده هاي چند متغي تمركز اين مقاله روي

يك  (Mccabe 1984)مجموعه از متغيرهاي اصلي و به منظور بررسي بيشتر محدود شده اند ما به پيروي از  

مزيت ويژه كاربرد  . چنين مجموعه اي را تحت معيارهاي مشخص شده  متغيرهاي مهم مجموعه داده ها مي ناميم

PVs تحليل اجزاي مهم . بعاد اين است كه همه متغيرهاي باقي مانده مي توانند كنار گذاشته شوندبراي كاهش ا

(PCA)  به شدت در تهيه يك  ارائه كاهش ابعاد مؤثر است اما به طور نمونه،  هنوز هم مستلزم همه متغيرهاي

نظرتعدادي  از را تحت  PCAدراين متن راجع به نقايص شيوه هاي Mccabe (1984). اصلي مي باشد

براي مثال انتخاب زير مجموعه هاي متغير اصلي براي برنامه هاي كاربردي . مهيا مي كند معيارهاي بهينه سازي،

 (krzanowki&marrot 1994). در مدل سازي پس رفت، يك تاريخچه طوالني و متداوم دارد

تباط  نداشت اما بوسيله نياز براي ديدگاهي كه در اينجا توصيف مي شود به هيچ برنامه كاربردي مشابهي ار

چنين الزامي به صورت فزاينده از . كاهش ابعادي قبل از اجراي مدل سازي نموداري خطي برانگيخته شد

خصوصيات بسياري از حوزه هاي كاربردي، به ويژه آنهايي كه در مجموعه دادگان بسيار بزرگ با هزاران 

.دخيل هستند، مي باشد متغير،

 

  


