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  )1392، تاريخ تصويب  شهريور 1391(تاريخ دريافت شهريور  

  چكيده

نامطلوب از  يشوند به عنوان بخشيمشاهده گر برداشت م يابزارها يلهيكه بوس ييدر تمام پارامترها يتصادف يمعموالً خطاها

ع يتابع توز زن خطاها ايع ايشود كه توزين اشتباهات فرض ميجهت كشف ا يليتحل يمشاهدات وجود دارند. به منظور انجام پردازشها

ج آن را يخواهند داشت و نتا ير منفيمشاهدات تاث يبر رو يمحاسبات يهادنيفرآ يكند. اشتباهات اگر حذف نشوند بر رويم يروينرمال پ

پردازد. با يم يدگاه فازيود يك روش مرسوم آماريسه روش باردا به عنوان يش رو به اجرا و مقايق پيكنند. تحقيبل اعتماد مر قايغ

زر اسكنر موسوم به ابر نقاط و يل يبرداشت يهاشامل داده ين دو روش، مشاهدات اشتباه در دو مجموعه داده سه بعدياستفاده از ا

سه قرار يهر دو روش را مورد سنجش و مقا يكند و كارائيم يرا بررس ياز نقاط سه بعدشده  يه سازيشب يك مجموعه تصادفين يهمچن

 يژه براينه به ويبه يهاحلافتن راهيو اشتباهات وجود دارند اما همچنان  يتصادف يل خطاهايتحل يبرا يمختلف يدهد. اگر چه روشهايم

افتن يرسد. برخالف روش باردا كه به محض يافته الزم به نظر ميبهبود  يبه دقت و صحت دنيرس يم ابر نقاط برايبا حجم عظ يهاداده

پس از انجام  يهاماندهيو باق يمشاهدات يخطاها يشتر محاسبات را بر رويب يدگاه فازيكند، ديمشاهدات اشتباه، آتها را حذف م

دهد كه يج نشان ميوابسته است. نتا يريگميتصم يبرا يآمار يهابه تست يان امر به طور قابل مالحظهيكند كه ايمتمركز م يسرشكن

كند يمكشف  يآمار-ياست كه روش فاز يشتر از تعداد اشتباهاتيبا حجم باال اشتباهات كشف شده با استفاده از روش باردا ب يهادر داده

- ن حال هر دو روش در دادهيشده ملموس است. در ع يسازه يشب يهاداده يزر اسكنر و هم برايمشاهدات ابر نقطه ل ين امر هم برايكه ا

در كشف مشاهدات اشتباه در سطوح مختلف  يدگاه فازيد ييكنند. عالوه بر موارد فوق توانايه هم عمل ميبا تعداد مشاهدات كم شب يها

  قرار گرفته است. يمورد بررس يمشاهدات

 اشتباه، ابر نقاط، بارداآماري، روش - روش فازي كليدي : انگواژ

                                                           

                                                             نده رابطويسن ∗
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  مقدمه -1

گسترش روزافزون استفاده از ليزراسكنرها بعلت 

توانمندي اين ابزار در برداشت مستقيم و كارا و دقيق 

- داده تحقيقات بر روياطالعات سه بعدي باعث گسترش 

هاي حاصل از ليزر اسكنر آن شده است. اگر چه داده هاي

كه به ابر نقاط موسومند مشاهداتي متراكم و مستقيم از 

يا يك  مشاهده اشتباه  يك يك شي هستند اما وجود

باعث بوجود آمدن مشكل  اشتباهاز مشاهدات  مجموعه

-مي ئجدي در مرحله بعد از برداشت يعني مدلسازي ش

پردازش انجام داد ششود. بنابراين بايد روي ابرنقاط يك پي

ها كشف و حذف شوند. كشف مشاهدات اشتباه اشتباهتا 

اي نيست زيرا نحوه توزيع نقاط از ند سادهدر ابر نقاط فرآي

-در اندازه قبل معلوم نيست همچنين خطاهاي اتفاقي

ر هر ها داريم، عالوه بر آن ممكن است تراكم نقاط دگيري

هاي ديدگاه مورد نظر متفاوت باشد. ئمحدوده از ش

ها به صورت زير طبقه بندي شده اشتباهمعروف كشف 

، براساس عمق، براساس فاصله، عبراساس توزي است:

  .]1[ براساس تراكم، و ديدگاه خوشه اي

استفاده  1آماري -دراين مقاله ما از الگوريتم فازي

هاي توزيع مبناي كرديم. اين الگوريتم در شاخه الگوريتم

گنجد. ما اين الگوريتم را به منظور مي اشتباهكشف 

بر اساس مشاهدات  ئافزايش صحت و دقت مدلسازي ش

دراين الگوريتم  ابر نقاط روي اين داده ها اعمال كرديم.

بودن آنها بيشتر است با  اشتباهتك نقاطي كه احتمال 

اي كه بر اساس كل مشاهدات هتوجه به مدلسازي اولي

هاي شوند و با استفاده از روششود ، انتخاب مييانجام م

آماري  - مرسوم آماري(تستهاي آماري) و روش فازي

شود. بودن يا نبودن آنها تصميم گرفته مي اشتباهدرمورد 

 ، نتايج اعمال الگوريتم بر رويتمعالوه بر شرح الگوري

ي شبيه سازي شده و داده هاي واقعي ليزر اسكنر هاداده

شود و به برخي مشكالت عملي اين فرآيند نشان داده مي

  شود.اشاره مي

هاي  اين مقاله شامل بررسي مختصري از برخي روش

الگوريتم اصلي  3است. در بخش  2در بخش  اشتباهكشف 

شود. نتايج اعمال الگوريتم و مورد نظر مقاله شرح داده مي

نشان داده شده است  4هاي مختلف در بخش داده بر روي

                                                           

١ Fuzzy-statistical 

گيري جهو در بخش پاياني به بحث و بررسي و  نتي

  شود.پرداخته مي

  هاي قبليپژوهش - 2

هاي زيادي در زمينه كشف كه پژوهشوجود اين با

ها صورت گرفته است، هنوز اين مساله درباره اشتباه

ت. مساله عدم اي اساسي اسزر اسكنر مسالهابرنقاط لي

ها باعث جدي بودن ز در دادهپيوستگي سطوح و وجود نوي

 ]1[ كار پاپادميتريوق شده است. براساس اين زمينه تحقي

ر هاي زيشاخه ديدگاههاي كشف مشاهدات اشتباه به

شوند: ديدگاه توزيع مبنا، ديدگاه عمق مبنا بندي ميطبقه

  بندي مبنا.دگاه خوشهو دي

هاي توزيع  آماري از برخي مدل ديدگاه توزيع مبنا

كند و نقاطي كه در يك سطح تشخيص معين استفاده مي

كند. معرفي مي اشتباهاز اين مدل منحرف شوند را بعنوان 

اما براي هر داده اختياري كه اطالعات قبلي درباره مدل 

ها برازش داد، نداشته توان به دادهتوزيع مناسبي كه، مي

-ش توزيع مبنا نيازمند انجام آزمونباشيم، استفاده از رو

(در ابر نقاط توزيع نقاط بر  هاي زياد و پرهزينه است

اساس فاصله اشياء از ليزر اسكنر و هندسه شيء تغيير 

  كند).مي

از طرفي ديدگاه عمق مبنا بر اساس هندسه محاسباتي 

-يها را محاسبه مبعدي پوش محدب nهاي هاست و الي

 اشتباهاشياء در اليه هاي بيروني به عنوان  .]2[ كند

هاي داده شوند. به هر روي اين الگوريتم برايمحسوب مي

  حجيم سه بعدي ناكاراست.

ها اشيايي اشتباه بندي،تم خوشهاز ديدگاه الگوري

نگيرند.  هاي يك مجموعه داده قرارهستند كه در خوشه

ت به هاسافتن خوشهبندي يتم خوشههدف اصلي الگوري

-خوشه سازينههمين جهت اين الگوريتم به منظور بهي

ها را بعنوان يك محصول اشتباهبندي ايجاد شده است و 

  دهد. جانبي ارائه مي

هاي با ها در دادهاشتباهسه ديدگاه فوق براي يافتن 

تر . دو ديدگاه زير مناسب]1[ حجم زياد مناسب نيستند

  رسند:به نظر مي

يك  Pدر ديدگاه فاصله مبنا يك شي در مجموعه داده 

بخش از از نوع فاصله مبنا است اگر دست كم يك اشتباه

بخش از آن باشد. اين  rدر مجموعه اشيا بيشتر از  b ءشي
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معين  bو  rتعريف بر اساس پارامترهاي جهاني و يكه 

  .]3[شودمي

كه  KDD1 ديدگاه تراكم مبنا براي كاربردهاي

ع و يارزشمند و بد يهان دادهييند تعيفرآ«از  عبارتست

 توسط ]4[ »هاان دادهيت قابل فهم از ميد و درنهايمف

 اشتباهمعرفي شد. اين روش به فاكتور محلي  ]3[بروئينگ

هر شي بستگي دارد، كه خود به تراكم محلي همسايگي 

اين الگوريتم به آگاهي پيشين از  هر شي بستگي دارد.

 ندارد نياز توزيع و تراكم نقاط نمونهاشيا اسكن شده، 

- هاي مختلف نقاط برداشتي در محلهمچنين در تراكم

هاي مختلف كارايي دارد. دراين مقاله ما از الگوريتم فازي 

هاي افتن دادهبه عنوان يكي از روشهاي توزيع مبنا براي ي

  كنيم.مي استفاده در ابر نقاط ليزر اسكنر اشتباه

  الگوريتم - 3

 ست كه باا ايمشاهده اشتباه يمشاهده يك

كه بايد با آن تحليل شود، بدليل درنظرگرفتن معياري

اي واضح از داشتن، به گونه غيرمعمول بودن و يا خطا

 .]5[ هاي تجربي ديگر انحراف داردرفتاركلي داده

شدند ها كشف مياشتباهاي كه با آن هاي اوليهمدل

- كه به آنها به عنوان روش هاي آماري بودندهمان آزمون

هاي مرسوم كه كنيم. درمدلهاي مرسوم اشاره مي

 اشتباه،مشاهدات  τو تست  tو تست  DS2 عبارتند از

شوند كه در نتيجه شكل مدل نيز دگرگون حذف مي

خواهد شد. بايد به اين نكته توجه كرد كه اگر در مجموعه 

رمال هايي موجود باشند، يك مشاهده ناشتباهمشاهدات 

، يك هاشتباشناخته شود يا يك  اشتباهممكن است بعنوان 

  مشاهده نرمال در نظر گرفته شود.

اين اساسند كه تنها يك مشاهده در  هاي فوق برروش

كشف شود.  اشتباهتواند بعنوان مرحله از سرشكني ميهر 

هاي هاي آماري در روشبا تئوري تست اشتباهمشاهدات 

شود. كمترين مربعات استفاده ميمرسوم برآورد كمترين 

مربعات مزايايي مثل سادگي الگوريتم محاسباتي دارد. 

افزون بر آن ويژگي تصادفي و مدل تابعي از ابتدا تا انتها 

  كند.تفاوتي نمي

                                                           

١ Knowledge Discovery in Databases 

٢ Data Snooping 

  روشهاي مرسوم  1- 3

در كل  اشتباهشود كه تنها يك فرض مي DS در روش

مجموعه مشاهدات موجود است. در عمل اين روش اجازه 

ن روش به ياما اگر ا دهدرا نمي اشتباهكشف بيش از يك 

ك مجموعه مشاهده يانجام شود كشف  يصورت تكرار

شود . اين روش هنگامي استفاده ميگرددياشتباه ممكن م

انحراف  كه واريانس مشاهدات از قبل معلوم باشد.

ها با استفاده از اين مقادير پيشيني استاندارد باقيمانده

هايي كه از اين طريق بدست شوند. باقيماندهمحاسبه مي

مي آيند توزيع نرمال دارند. ما در طي اين مقاله از اين 

  .]6[ كنيمياد مي 3بارداروش با نام مشهور 

 τتست 

در اين روش اگر واريانس اوليه معلوم نباشد يا نتوان 

، واريانس را قبل از سرشكني به آن نسبت داديك مقدار 

ثانويه كه پس از سرشكني حاصل شده است را به منظور 

  كنيم.ها استفاده مياشتباهكشف 

  Tتست 

باشد  ∆iشامل خطاي بزرگ  Liاگر يك مشاهده 

انحراف استاندارد بدست آمده از سرشكني ناموجه و 

هايي محاسبه كنيم كه از خطاهاي مدل را از باقيمانده ���نامناسب است. در اين وضعيت بهتر است فاكتور واريانس 

  عاري هستند. 

)1(  m� �	� =	 1f	 − 	1 �f	m�� 	− v��Q���� 

�mكه هايي ست كه از باقيماندها ايهثانويواريانس �	�

 است كه فاقد خطاهاي مدل هستند و  محاسبه شده

f ،درجه آزاديستv هاست و بردار باقيماندهQ��  ماتريس

  هاست.كوفاكتور باقيمانده

 �Sمشاهدات است،  وزن ماتريس p، 1در جدول 

درجه آزاديست، f ، اف استاندارد اوليه وزن واحد استانحر  F ست،نرمال ا نمايانگر توزيع Nمعنا است، سطح ��

دهنده آماره كاي نشان χ2 دهنده توزيع فيشر است،نشان

حاكي از  τاست و  t-studentگر آماره بيان tاسكوئر است. 

  آماره تابع توزيع تاو است.

  

                                                           

٣ Baarda 
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  هاي آماري و مقادير بحرانيتست -1جدول 

  آزمون  آماره  مقدار بحراني

����� �⁄ = ���,�,���� 

= ���,�,�����  

� !�"#�$� %&& �"" DS  

'(,���� �⁄  

= ) * × ,(��,���� �⁄�* − 1 + ,(��,���� �⁄�  

� !�"��$� %&& �"" Tau  

,(��,���� �⁄  
� !�"���$� %&& �"" t  

ن مربعات فرض بر آن يكمتر يدر محاسبات سرشكن

گر مستقل يمانده ها از همدياست كه مشاهدات و باق

و  يباشد سرشكن ين مشاهدات وابستگيهستند و اگر ب

ها اگر وابستگي بين باقيمانده ست.ير نيپذبرآورد امكان

به طريق زير محاسبه 		�α	درنظر گرفته نشود سطح معناي

  شود:مي

)2(  α� = 	1	 − �1	– 	α�� 0⁄ 	≅ 	 α n⁄ 			 
معموال پنج درصد  αتعداد مشاهدات است و  nكه 

  شود.نظر گرفته ميدر

مربعات  روشهاي تخمين بر اساس سرشكني كمترين

مشاهداتي حساس  ينرمال خطاها به انحراف از توزيع

مربعات پايدار نيست. ما  هستند. از اين رو برآورد كمترين

توانيم يك روش را بطور قطع تعيين كنيم كه از بقيه نمي

ها بهتر است زيرا معيار واحدي براي تعيين پايداري روش

هستند ر مورد استفاده نداريم. برآوردگرهايي كه بيشت

-Eو  L-Estimatorsو  M-Estimators: عبارتند از

Estimators.  
M-Estimator پذيري هستند و برآوردگرهاي انعطاف

توان پندارند و ميترين برآوردگرها ميآنها را مطلوببرخي

  هاي نرمال اعمال كرد.را در مجموعه داده آن

كنيم كه داده هاي ژئودتيك از توزيع فرض ميما 

  پيروي مي كنند.نرمال 

-Mها يك مورد خاص از مربعات باقيمانده كمترين

Estimator باشد كه تابع هدف آن به صورت زير ها مي

  شود:تعريف مي

)3(  ρ�v� = 	4P0
6� v� = min 	 

  و روند برآورد آن به صورت زير است:

)4(  x =	 �A:P�A���A:	P�	l									 
)5(  v 	= 	A	x	– 	l																						 

ماتريس طراحي  A، ماتريس وزن است iPكه در آن 

 l بردار مجهوالت است، x هاست،بردار باقيمانده v است،

  انديس دورهاي تكرار است. i بردار مشاهدات است،

iP شود:در فرمولهاي باال به طريق زير محاسبه مي  

)6(  P� = 	P	w��																 
)7(  A:P�v = 0																				 

را در فاكتور وزن پايدار است كه در اولين دور آن wكه 

 گيريم:نظر مي

 )8(  w� = I0×0					 
تعداد مشاهدات است. اين تكرارها تا   nكه در آن

x و �?x يابند كه اختالف بين پارامترهاجايي ادامه مي 

شود كه وزن در پايان مشاهده مي قابل چشم پوشي باشند.

كند و وزن مشاهده نرمال به صفر ميل مي اشتباهمشاهده 

  ماند.بدون تغيير باقي مي

چنان كه گفته شد ماتريس وزن معادل براي ارائه آن

اشتباه هست  يك تصميم است درباره اينكه يك مشاهده،

در بدست آوردن ماتريس وزن معادل يك فاكتور  يا نرمال.

هاي ناي كه فاكتور وزشود بگونهوزن پايدار استفاده مي

ها با مقادير بحراني طريق مقايسه باقيمانده پايدار، از

آمده از محاسبات يا مقادير معلوم ثابت بدست  بدست

به منظور محاسبه مقدار بحراني روندي به صورت  آيند.مي

 زير بايد طي شود:

)9(  C =	 s��QBBCC$PtE	,��F� �⁄ 			 
 �Sدهنده مقادير بحراني است و نشان Cينجا ا كه در

ماتريس كوفاكتور  ��Qانحراف استاندارد اوليه است و 

درجه  f، ماتريس وزن مشاهدات است P، هاستباقيمانده

ار بحراني مربوط با سطح معناست. مقد �αو  آزاديست



 

67 

 

يه
شر

ن
 

ي
لم

ع
- 

ي
ج

وي
تر

 
ي

س
ند

مه
 

شه
نق

 
ي

دار
بر

 و 
ت

عا
ال

ط
ا

 
ي،

كان
م

 
ره

دو
 

م،
ار

چه
 

ره
ما

ش
 4، 

 رآذ
اه

م
 

13
92

  

از مقادير بحراني محاسبه شده براي هر  گيريميانگين

  مشاهده بدست مي آيد.

 روش فازي  2- 3

 فازي اولين بار توسطها توسط منطق اشتباهيافتن 

آماري تئوري  -. روند فازي]7[ ارائه شدعثماناقلو  يعل

مشابهي با تكامل و بهبود در عملگرهاي فازي دارد كه در 

 اين مقاله استفاده شده است.

آماري  -توان الگوريتم فازيهاي ليزر اسكنر ميدر داده

توزيع مبنا  هايرا در زمره روش اشتباهكشف مشاهدات 

  شمرد.

ه براي اولين بار توسط دكتر ايده اصلي منطق فازي ك

مرزهاي اعداد كالسيك را  او .]8[ زاده ارائه شدلطفي

گسترش داد كه در اين راه از توابع عضويت مناسب 

ها را به متغيرهاي تحت بررسي نسبت استفاده كرد و آن

  داد.

ت هر المان، در يك مقدار عضويكالس يهادر مجموعه

ك و در صورت حضور يصورت وجود در مجموعه برابر با 

در  كهيباشد. در حالينداشتن در مجموعه برابر صفر م

دهنده هاي فازي مقدار عضويت هر المان نشانمجموعه

درجه تعلق آن المان به مجموعه است و بين صفر تا يك 

  گيرد.) قرار مي0و1يعني در يك بازه (

-منظور مقايسه مجموعههاي فازي به يكدر ادامه تكن

هاي كالسيك و فازي مورد بررسي قرار خواهند گرفت تا 

ها هاي باقيماندهبا توجه به مقدار تابع عضويت و ويژگي

  ها را يافت.اشتباهبتوان 

در كشف مشاهدات اشتباه از آنجايي كه خطاهاي 

آزادي ها و اعداد واقعي مشاهدات مجهولند، باقيمانده

  شوند.استفاده مي كشف اشتباهاتعنوان يك ابزار براي ب

بردار مشاهدات اشتباه در يك مدل  ∆فرض كنيم 

ها و تابعي خطي باشند. رابطه رياضي بين بردار باقيمانده

  :]9[ بردار خطاهاي مشاهداتي بصورت زير خواهد بود

)10(  
V = −�I	– 	A. QII. A:. QJ���. ∆ =	−QBB	. QJJ��. ∆	= −QBB	.  . ∆		 									= 	−R	. ∆							 

ين معادله ماتريس آزادي ناميده ا در Rكه ماتريس 

ها را شود و رابطه بين خطاهاي مشاهداتي و باقيماندهمي

  كند.تعيين مي

  :) به شكل زير خواهد بود10فرم ماتريس رابطه (

)١١(  MNN
NOv�v�vP⋮v0RSS

ST = − UV�� V�� V�P ⋯ V�XV�� V�� V�P ⋯ V�X⋮VX� ⋮VX� ⋮VXP ⋮… ⋮VXXZ U
د∆⋮�∆�∆

Z 
ها توان گفت كه باقيماندهبا توجه به اين معادله مي

تاثير خطاي مشاهداتي تمامي مشاهدات موجود در تحت

  گيرند.شبكه قرار مي

يا  همبستهدر سرشكني مشاهدات اعم از مشاهدات 

برابر درجه آزادي شبكه  Rماتريس  1تريس ناهمبسته،

، پذير نيستوسمعك Rاست. اما از آنجايي كه ماتريس 

  تبديل معكوس معادله فوق در دسترس نيست.

با درنظر گرفتن روابطي كه اشاره شد، پس از نخستين 

ها محاسبه سرشكني، مقادير تست براي تمام باقيمانده

، مقادير تست اشتباهدر روشهاي كالسيك كشف  شوند.مي

شوند و تنها باقيمانده با بصورت تكراري محاسبه مي

در هر مرحله مقدار تست از بين تمام مشاهدات بزرگترين 

  شناخته خواهد شد. اشتباهبعنوان 

 ،پس از مقايسه مقادير تست با حد آماري موجود

بندي هاي فازي طبقهها در دو گروه از مجموعهباقيمانده

مشاهداتي كه باقيمانده نرمال دارند،  اول، شوند: گروهمي

 و  iN(v(ي هستند: يعني مقادير تست كمتر از حدود آمار

معمولي دارند هاي غيرباقيمانده كه يمشاهداتگروه دوم 

 . iM(v(يعني مقادير تست بزرگتر از حد آماريست: 

از ديد آماري آن دسته از مشاهداتي كه مقادير تست 

كند نيز در اندكي از حد بحراني تجاوز مي يحت آنها

براي ، گرفت اهدات غيرمعمولي قرار خواهندمجموعه مش

غلبه بر چنين عدم اطميناني از مفهوم مقدار عضويت 

  شود.استفاده مي

، تابع عضويت براي پس از تست فرضيات

بحراني آماري باشند هايي كه در زير حد باقيمانده

مقدار تابع  Nشود يعني براي اعضاي مقداردهي مي

ها با مقادير تست بزرگتر از عضويت صفر و براي باقيمانده

) نسبت 0و1مقاديري در بازه ( Mني يعني اعضاي حد بحرا

هايي كه در اين حالت تابع عضويت باقيماندهشود. داده مي

به احتمال زياد تحت تاثير اشتباهات هستند، به شكل زير 

  باشد. مي

                                                           

١ trace 
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)12(  

m[\ �v� = 

]̂
_ 0		; 			w ≤ N��F �⁄ �0,1�1
1 + r. d FeC�fghi j⁄ ��,��k� 			 ;			 

w > N��F �⁄ �0,1�				 
با فرض مستقل بودن مشاهدات  wكه در رابطه فوق 

ع آنها از ينرمال شده كه توز يمانده هايعبارتست از باق

  كند.يت ميع نرمال استاندارد تبعيتابع توز

در عين حال مقدار تابع عضويت براي مقاديري كه به 

ها قرار ندارند بصورت زير اشتباهتحت تاثير  احتمال زياد

 است:

)13(  mf\�v� = 	1	 − m[\ �v�			 
از  منظور تعيين روابط عضويت فازي در مشاهدات،به 

هاي آن نرمال شده استفاده ماتريس آزادي، كه المان

 كنيم.مي

)14(  Ṽ"n 	= 	 orpomax	�orpo� 					i, j	 = 1,2,3, … . . , n			 
با نرماليزه كردن ماتريس آزادي، ماتريس آزادي نسبي 

سطرها و  .آيدكه المانهايي بين صفر تا يك دارد بدست مي

نسبي  نمايانگر تاثير به ترتيب هاي اين ماتريسستون

ها و هر خطاهاي مشاهداتي هر مشاهده روي باقيمانده

  باقيمانده روي خطاهاي مشاهداتي است.

توان با خطاهاي مشاهداتي نيز در دو گروه جداگانه مي

تشكيل شده است  Aرفتار كرد. بدينگونه كه زيرمجموعه 

از خطاهاي مشاهداتي كه بيشترين تاثيرات را بر 

تشكيل  Bهاي غير معمول دارند و زير مجموعه باقيمانده

شده است از خطاهاي مشاهداتي كه كمترين تاثير را بر 

بدست آوردن مقادير  هاي نرمال شده دارند. برايباقيمانده

 uvيماتريس آزادي نسب Bو  Aهاي فازي عضويت مجموعه
شود. ها استفاده مياز باقيمانده ]mو  mfو توابع عضويت 

 Bو  Aهاي فرض كنيد كه مقادير عضويت فازي  المان

ترتيب بدين �∆)mxو  �∆�mwبترتيب برابر باشند با  

  شوند:مقادير تابع عضويت بصورت زير محاسبه مي

، ماكزيمم تاثير M در مجموعه فازي αبا توجه به 

هايي كه مقدار ام روي باقيماندهiاهده نسبي خطاي مش

≤m[(v) عضويت آنها به صورت زير است 0.5 

  داريم

)15(  
r{| = max�|r~�|�	; 	v� ∈ M�.� 
k = 1,2,⋯ , n			 
سپس مقدار عضويت خطاهاي مشاهداتي بصورت زير 

  شود:محاسبه مي

)16(  mw\�∆� = 	 r~|. m[\ �v�						 
به طريق زير  Bبصورت مشابه  مقدار عضويت مجموعه 

  شود:محاسبه مي

)17(  mx\�∆� = 1 −	r~0. mf\�v�			 
ام iماكزيمم ارتباط نسبي خطاي مشاهده  r كه در آن

 كنند:هايي است كه در شرط زير صدق ميروي باقيمانده

mf\ (v� 	≥ 0.5 

  داريم

)18(  r~0 	= 	max�|r~�|�; v� 	 ∈ 	N�.� 

k = 1,2,⋯,			 
هستند ها، آنهايي اشتباهمشاهدات با حداكثر تاثير از 

هاي غيرمعمول دارند كه ماكزيمم تاثيرات را بر باقيمانده

هاي نرمال دارند يا هر يا مينيمم تاثيرات را بر باقيمانده

  شوند.دوي اين گزاره ها را شامل مي

و  �∆�mwماكزيمم مقدار مقادير عضويت  m��∆كند. را تعيين مي Liبودن مشاهده  اشتباهدرجه �

 دو مجموعه اجتماع ،هاي فازيمجموعهبر اساس تئوري 

A  وB سازد به نام يك مجموعه ميH :به قرار زير  

)19(  m�\�∆� = max�mw\�∆�,mx\�∆�� 
 تيعضو ريو پس از محاسبه مقاد يبعد مرحله در

 مشاهده نبودن ايدر مورد اشتباه بودن و  ديبا ،H يالمانها

 ريز صورت به منظور نيشود. بد يريگميتصم مربوطه

  .ميكنيم عمل
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ه منظور تعيين يك محدوده معين، حد ب

defuzzification شود:بصورت زير استفاده مي  

)20(  C� = ∑P. m�\�∆�∑ P  

 كه در آن :

)21(  

P = 

� r~|C 	; 	m�\�∆� 	= 	mw\�∆�1mf\�v� 	−	r~0C 		; 			m�\�∆� = mx\�∆�				 
  

�mدر نتيجه مقادير عضويت \�∆�Cبا مقدار حدي  �  

  شوند:در نظر گرفته مي اشتباهو مشاهدات با ويژگي زير 

)22(  m�\ (v� ≥ C�	 
با در دست داشتن اين معيار نهايي و مقايسه مقدار 

�mعضويت\ (v�		  هر مشاهده با مقدار بحرانيC�درباره  

  شود.هست يا نه تصميم گرفته مي اشتباهاينكه يك داده 

هاي با توجه به روند رياضياتي اشاره شده براي روش

ين مقاله نكات زير شايان توجه است: ا استفاده شده در

در هر مرحله تنها يك  ،مرسوم هايكه در روشنخست آن

را از قابل كشف است و پس از يافتن آن بايد آن اشتباه

ها حذف كرد و تمامي مراحل سرشكني را مجموعه داده

تر طي نمود. بايد به براي رسيدن به يك نتيجه مطلوب

گاهي اوقات يك مشاهده براي اين نكته نيز توجه نمود كه 

بودن يا  اشتباه نظر ازرو ارزشمند است كه صرفما ازآن

هاي كند اما در روشنبودن ما را به واقعيت نزديك مي

ها كه آماره آن، با توجه به اين)هاي آماريمرسوم (آزمون

كند، چه از منطق ارسطويي يا صفر و يكي استفاده مي

از مقدار بحراني دارند و چه هايي كه فاصله زيادي داده

اي نزديك به مقدار بحراني كه در محدوده مشاهداتي

  شوند.محسوب مي اشتباههستند همگي 

شود و با استفاده در روش فازي اين عيب برطرف مي

بودن يك  اشتباهاز مفهوم تابع عضويت، در واقع ميزان 

بودن يا نبودن آن.  اشتباهشود و نه مشاهده تعيين مي

ون بر اين، روش فازي يك روش تكراري نيست و با افز

هاي آماري روندي را طي استفاده از نتايج حاصل از آزمون

  بخشد.ها را بهبود ميكند كه نتايج اين آزمونمي

هاي هاي روشكه نتايج و خروجيبا توجه به اين

هاي خروجي از سرشكني به مرسوم به اضافه ماتريس

شوند ي الگوريتم فازي محسوب ميهاي اوليهعنوان ورودي

كه نتايج الگوريتم فازي به ميزان قابل توجهي  واضح است

هاي مرسوم وابسته است، آنچنان كه در به نتايج الگوريتم

كند كه بخش بعد خواهيم ديد الگوريتم فازي سعي مي

هبود بخشد و خروجي هاي مرسوم را بنتايج الگوريتم

بود كه با توجه به  اي خواهدالگوريتم فازي به گونه

ي ميزان كنندهكه تعيين- ���δمعيارهاي مقايسه مثل 

را در مدلسازي  ميزان دقت ما -هر روش است كارايي

  بهبود بخشد.

  سازيپياده -4

 شرح داده شد با استفاده از    كه در باال هاييروش

هاي بر روي دو دسته از داده Matlab 2010aافزار نرم 

-نمايان 1سازي شد. شكل ادهسازي شده و واقعي پيهشبي

زر اسكنر يل يهاهداد گر چگونگي اين پياده سازي است.

 RIEGLزر اسكنر يق توسط لين تحقيمورد استفاده در ا

ك طرف يبرداشت  يزر اسكنر برايبرداشت شده است. از ل

ران يواقع در جنوب ا ياز منطقه قلعه پرتغال يواريد

افزار ها توسط نرماستفاده شده است. سپس داده

RiSCAN-PRO ينه برايپردازش شده است و در قالب به 

  استخراج شده است. يبعد يهايسينوبرنامه

  
اي برازش چندجمله فواصل نقاط ابر نقطه از بهترين سطح -1شكل

  مكاني)هاي داده شده (باقيمانده

هاي رفت الگوريتم روشچنان كه انتظار ميآن

 نقاط نشان ) پس از برازش يك سطح به ابرباردامرسوم(

و محاسبه فاصله هر نقطه از ابر نقطه  2شده در شكل  داده

 از ابر نقاط در يك سطح تشخيص معلوم مثالً

�� 	= 	0.1	
اي كه فاصله آن از مقدار بحراني تجاوز كند را هر نقطه

. اين درحالي بود كه الگوريتم فازي با شناخت اشتباهبعنوان 
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- سازي الگوريتم روشدر دست داشتن نتايج حاصل از پياده

هاي قبلي هاي مرسوم و انجام دادن روند اشاره شده در بخش

ان هاي مرسوم به عنوتعدادي از مشاهداتي كه الگوريتم روش

شناخته بود را بعنوان مشاهده قابل قبول پذيرفت و  اشتباه

  بودن خارج كرد. اشتباهآنها را از حالت 

از آنجايي كه يك بخش معين از يك ابر نقطه برداشت 

شده مورد بررسي قرار گرفت و از آن براي مقايسه نتايج 

رفت نكات هاي مورد بحث استفاده شد انتظار ميالگوريتم

- ر مزيت و كارايي الگوريتم فازي نسبت به روشاشاره شده د

هاي مرسوم به وضوح در عمل نمايان شود كه اين امر نيز با 

  قابل درك است. 2مقايسه نتايج نشان داده شده در جدول 

هاي برداشت شده از ابر نقاط ك بخش از دادهبا برش ي

اي را به نقاط برازش داديم چند جمله ابتدا صفحه سه بعدي

صله هر نقطه از صفحه برازش داده شده را محاسبه سپس فا

كرديم و با استفاده از دو الگوريتم سعي در حذف مشاهدات 

  كرديم. اشتباه

با توجه به حجم ابر نقطه مورد استفاده احتمال وجود 

- اشتباهين رو الزم بود تا ا ها بسيار زياد بود ازدر داده اشتباه

حذف شوند و سطح  هاي تشخيص داده شده از مجموعه داده

افتد را مجددا محاسبه كنيم. تكرار اين روند تا جايي اتفاق مي

  ها وجود نداشته باشد.در مجموعه داده ياشتباهكه هيچ 

  
  ابر نقاط برداشت شده از يك ساختمان -2شكل

چنين سه مجموعه داده شبيه سازي شده نيز مورد هم

ين سه مجموعه با حجم ا بررسي قرار گرفت. هر كدام از

نقاط متفاوت مورد بررسي قرار گرفت تا نتايج متفاوت 

ها مورد بحث و تحليل قرار گيرد سازي الگوريتمادهپي ياحتمال

  كنيد.مشاهده مي 3كه نتايج اين موضوع را در جدول 

هاي شده و چه در داده سازيههاي شبينقاط چه در داده

بودند به گونه اي كه واقعي از تراكم مطلوب برخوردار 

نتايج  كرد.پراكندگي نقاط برازش سطح را دچار اختالل نمي

روش و  بارداهاي مرسوم يا هاي روشسازي الگوريتمادهپي

  نشان داده شده است. 3و  2آماري در جداول  - فازي

  مقايسه نتايج دو روش بر روي ابر نقاط واقعي - 2جدول

مجموعه 

 C  داده

مجموعه 

  B  داده

مجموعه 

 A  داده
  ابر نقطه

  مجموع تعداد نقاط  1115  4565  8861

414  164  8  
هاي اشتباهمجموع تعداد 

 بارداكشف شده در روش 

313  113  8  
ها در اشتباهمجموع تعداد 

  يفازروش 

67/4  59/3  71/0  
ها در اشتباهمجموع درصد 

 بارداروش 

53/3  47/2  71/0  
ها در اشتباهمجموع درصد 

  يروش فاز

88872/0  84044/0  57472/0  
فاكتوروريانس برآورد شده 

 باردادر روش 

90455/0  85547/0  57472/0  
برآورد شده فاكتوروريانس 

  يفازدر روش 

  

  سازي شدهمقايسه نتايج دو روش بر روي ابر نقاط شبيه - 3جدول 

مجموعه 

 C داده 

مجموعه 

   B داده 

مجموعه 

 A داده 
  ابر نقطه

  مجموع تعداد نقاط  10  500  8000

  تعداد واقعي اشتباهات  10  50  600

531  11  7  
هاي اشتباهمجموع تعداد 

 كشف شده در روش باردا

338  32  6  
هاي اشتباهمجموع تعداد 

  كشف شده  در روش فازي

50/88  4/84  70  
مجموع درصد موفقيت كشف 

 ها در روش باردااشتباه

33/56  8/52  60  
درصد موفقيت كشف   مجموع

  ها در روش فازياشتباه

90682/0  77679/0  01500/1  
فاكتور واريانس برآورد شده 

 در روش باردا

93432/0  81865/0  03791/1  
فاكتور واريانس برآورد شده 

  در روش فازي

  بحث و بررسي - 5

هاي مرسوم در تعداد نقاط پايين نتايج الگوريتم روش

آماري نزديك خواهد بود.  -بسيار به نتايج روش فازي
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هاي با حجم نقطه كمتر عملكرد اين الگوريتم بر روي داده

آماري به نظر  - )  بهتر از الگوريتم فازيA(ابر نقاط

  رسيد.مي

هاي سازي شده و چه در دادهههاي شبيدادهچه در 

- كشف ميباردا هايي كه روش اشتباهواقعي همواره تعداد 

تعداد مشاهدات كه معموالً اد بودن يدر صورت ز -كند

 -مشاهده هستند ياديزر اسكنر شامل تعداد زيل يهاداده

برابر يا بيشتر است از تعدادي از مشاهدات است كه كه 

-ن امر نشاناي شناسد.مي اشتباهالگوريتم فازي به عنوان 

هايي به حفظ داده دهنده حساسيت بيشتر الگوريتم فازي

  مقدار بحراني نزديك است. است كه آماره آنها به محدوده

با توجه به معيار مقايسه انتخاب شده براي مقايسه 

هاي با حجم مشاهده شد كه در داده  ����ها  يعني روش

) الگوريتم فازي با بهبود روند Cو  B(ابر نقاط زياد

سرشكني و مدلسازي معيار ما را به ميزان مطلوب يعني 

  كند.نزديك مي 1عدد 

حاكي از آنست كه ها داده زمان اجراي برنامه بر روي 

چه تعداد داده بيشتر شود زمان اجراي برنامه نيز  هر

اين مساله يك امر بديهي و مورد انتظار  شود.بيشتر مي

  بود.

  گيرينتيجه -6

بعنوان  هااشتباهآماري كشف  - ين مقاله روند فازيا در

در  هااشتباهدر يافتن  ع مبنايتوز يكي از متدهاي جديد 

  هاي ابر نقاط ليزر اسكنر معرفي شد.داده

-هاي مرسوم و هم نتايج روش فازيهم نتايج روش

ها در اين روند مورد استفاده قرار ماندهآماري بر روي باقي

و ديديم كه  گرفت. نتايج هر دو روش نشان داده شد،

ر مورد معيا نتايج دو روش به هم شبيه هستند اگر چه در

يا نبودن مشاهدات با آماره  بودن اشتباهگيري متصمي

توان گفت يم هايي داشتند.نزديك به مقدار بحراني تفاوت

م ياد مشاهدات سر و كار داريكه با تعداد ز يدر مواقع

ها اشتباهآماري توانايي بيشتري در يافتن  -روش فازي

- توان ادعا كرد كه همه دادهدارد اگر چه بطور قطع نمي

  را قادر است بيابد. اشتباههاي 

بعالوه بايد گفت كه قابليت اعتماد روش فازي بيشتر 

ن مقاله با اي هاي مرسوم است كه اين موضوع دراز روش

گرفتن پارامترهاي موثر مثل تراكم مشاهدات، حجم درنظر

  ها نشان داده شده است.اشتباهدرصد  نقاط و

-فازيهاي مرسوم شكل مدل در روش بر خالف روش

آماري تا انتهاي الگوريتم ثابت است اين در حالي است كه 

هاي مرسوم مدل برازش داده شده در هر تكرار در روش

توان يكي از نقاط قوت اين موضوع را مي كند.تغيير مي

 آماري در نظر گرفت. - الگوريتم فازي

آنجايي مدل برازش داده شده به نقاط با استفاده از  از

تواند مي اشتباهشود يك داده محاسبه ميكمترين مربعات 

ها در ن دادهتاثير زيادي بر مدل بگذارد بنابرين كشف اي

هاي آماري بدين همچنين تست ابر نقاط بسيار مهم است.

  منظور آنچنان قابليت اعتماد ندارند.
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