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چکیده
در مسائل دسته بندی استفاده از الگوریتم های مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان ،رویکردی است که مورد توجه بسیاری
قرار گرفته است .با انتخاب مرز تصمیم گیری مناسب ،باعث می شود شرایط نویزی را به خوبی تحمل کنند و پاسخ دهی خوبی
داشته باشند .در این پژوهش الگوریتم های دسته بندی ماشین بردار پشتیبان و ماشین بردار پشتیبان یکنواخت را بر روی
پنج مجموعه داده که از سایت  UCIاستخراج شده مورد ارزیابی قرار داده ایم ،عملکرد کارایی الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
یکنواخت نسبت به ماشین بردار پشتیبان در حالت تفکیک پذیری خطی و تفکیک پذیری غیر خطی با توابع هسته چند جمله
ای،گوسین،شعاعی پایه ای و سیگوئیدی بر روی پنج مجموعه داده در سطح نسبتا بهتری قرار گرفت و ماشین بردار پشتیبان
در حالت تفکیک پذیری غیر خطی با هسته خطی عملکرد چشم گیرتری نسبت به روش دیگر داشت.باالترین میزان دقت در
حالت تفکیک پذیری خطی توسط ماشین بردار پشتیبان یکنواخت بر روی مجموعه داده  CMCبارکورد نسبتا بیشتر به میزان
 %25.89و در حالت تفکیک پذیری غیر خطی با هسته چندجمله ای بر روی مجموعه داده  Vowelبا میزان دقت %25.52
می باشد.

واژگان کلیدی :توابع هسته ،دسته بندی  ،ماشین های مبتنی بر بردار پشتیبان
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مقدمه
یادگیری ماشین(Alpaydin,2004) 1عبارت است ازچگونه می توان برنامه ای نوشت که از طریق تجربه یادگیری کرده و
عملکرد خود را بهتر نماید.در یادگیری ماشین هدف این است که برای داده های فعلی ،مدلی را انتخاب نماییم تا این مدل به
خوبی بتواند ،خصوصیات داده ها را تخمین بزند ودر واقع بتوان با استفاده از قواعد و قوانین آماری از روی نمونه ها یا اطالعاتی
که قبال اتفاق افتاده اند،استنتاج 2نماییم .فرآیند ساخت ماشینی که قادر به استنتاج باشد از طریق یادگیری با ناظر ، 3یادگیری
بدون ناظر 4پیاده سازی می شود که در اینجا به شرح دودسته از آنها می پردازیم:در یادگیری با ناظر ،فرآیند دارای ناظر
است.در این سیستم ما داده ها دارای برچسب هستند و قبل از اینکه ماشین دسته بندیش را شروع کند مثبت و منفی بودن
نمونه ها را ناظر تعیین می نماید(در صورتیکه با دو کالس از نمونه ها مواجه باشیم) ،سپس سیستم بر اساس این داده های
آموزشی یاد گرفته و در مرحله تست )(Alpaydin,2004می بایست برچسب را بیابد.در یادگیری بدون ناظر از ابتدا برپسب
ها مشخص نیستند و ناظری هم وجود ندارد ،سیستم بر اساس مشخصات نمونه های مختلفی که وجود دارد باید دسته ها یا
کالس های موجود بین داده ها را پیدا کند.
بسیاری ازالگوریتم ها و روشهایی نیز که تاکنون برای طراحی طبقه بندی کننده های الگو ارائه شده است  ،از استراتژی
تفکیک پذیری خطی فیشر پیروی می کنند .اولین الگوریتم برای طبقه بندی و دسته بندی الگوها توسط فیشر5
)(Fisher ,1936ارائه شد و معیار آن برای بهینه بودن  ،کم کردن خطای طبقه بندی الگوهای آموزشی بوده است  .بسیاری
ازالگوریتم ها و روشهایی نیز که تاکنون برای طراحی طبقه بندی کننده های الگو ارائه شده است  ،از همین استراتژی پیروی می
کنند .در هیچ یک از این روشها خاصیت تعمیم طبقه بندی کننده بطور مستقیم در تابع هزینه روش دخالت داده نشده است و
طبقه بندی کننده طراحی شده نیز دارای خاصیت تعمیم دهندگی کمی می باشد .اگر طراحی دسته بندی کننده الگو را بعنوان
یک مسأله بهینه سازی در نظر بگیریم  ،بسیاری از این روشها با مشکل بهینه های محلی در تابع هزینه مواجه اند و در دام بهینه
های محلی گرفتار می آیند .م شکل دیگری نیز وجود دارد وآن ،تعیین ساختار و توپولوژی دسته بندی کننده قبل از طراحی
است .همه این عوامل باعث می شوند که در عمل با روش های پیشنهاد شده قبلی نتوانیم به یک دسته بندی کننده ی بهینه
برسیم  .محقق روسی بنام وپنیک والدمیر و همکارش )  ( Veladmire and cortes ,1995گامی بسیار مهم در طراحی
دسته بندی کننده ها برداشت و نظریه آماری یادگیری را بصورت مستحکم تری بنا نهاد و ماشین بردار پشتیبان را بر این اساس
ارائه داد،همچنین ماشین بردار پشتیبان یکنواخت توسط لی و همکارانش ) ( Lee et al , 2001پا به عرصه گذاشت ماشین
های مبتنی بر بردار پشتیبان دارای خواص زیر هستند:
-1طراحی دسته بندی کننده با حداکثر تعمیم  ‐٢رسیدن به بهینة سراسر ی تابع هزینه  ‐٣تعیین خودکار ساختار و
توپولوژی بهینه برای طبقه بندی کننده  ‐٤مدل کردن توابع تمایز غیرخطی با استفاده از هسته های غیرخطی و مفهوم
حاصلضرب داخلی در فضاهای هیلبرت.
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بیان مساله
الگوریتم ماشین پشتیبان بردار برپایه تئوری یادگیری خطی) (Veladmire et al,1992وغیرخطی آن هم گسترش
پیداکرد) .(Veladmire and cortes,1995ماشین های مبتنی بر بردار پشتیبان ،دسته بندی کننده ای است که جزوه
شاخه روش های هسته ای دریادگیری ماشین محسوب میشود .در سالهای اخیر الگوریتم های مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان
به شکل گسترده ای در مسائل شناسایی و دستهبندی الگو مورد استفاده قرار گرفته اند و نتایج حاصل از بکارگیری این روش
درکاربردهای متفاوت داللت برکارایی باالی آن دارد باتوجه به اینکه نسخه های مختلفی ازالگوریتم های ماشین بردارپشتیبان
مطرح شده است ،ممکن است این الگوریتم ها از لحاظ کارایی و تحمل پذیری خطا روی مجموعه داده های متفاوت عملکرد
مختلفی ازخودنشان میدهند .دراین تحقیق بناداریم نسخههای مختلف ماشین بردارپشتیبان به ویژه ماشین بردارپشتیبان
یکنواخت را با الگوریتم پایه ،برروی چندمجموعه داده استاندارد که دارای ویژگی های متفاوتی ازنظرنویزی هستند رامورد
ارزیابی قرار می دهیم .تمرکز این تحقیق بر روی ارزیابی تحمل پذیری خطا و بررسی رفتار این الگوریتم ها بر روی مجموعه
داده هایی که دارای نویز وخطا هستند.
اهمیت موضوع
یکی از روش هایی که در حال حاضر به صورت گسترده ای برای مسئله دسته بندی مورد استفاده قرار می گیرد ،روش
ماشین بردار پشتیبان است .شاید به گونه ای بتوان محبوبیت کنونی روش ماشین بردار پشتیبان را با محبوبیت شبکه های
عصبی در دهه گذشته مقایسه کرد .علت این قضیه نیز قابلیت استفاده این روش در حل مسائل گوناگون میباشد ،در حالیکه
روشهایی مانند ماشین بردار پشتیبان گیری را نمی توان به را حتی در مسائل مختلف به کار برد.ماشین بردار پشتیبان در دسته
بندی داده های خطی و هم غیر خطی کاربرد دارد بطور خالصه این الگوریتم از یک نگاشت غیر خطی برای تبدیل داده های
اصلی به ابعاد باالتر استفاده می کند .با بعد جدید ما یک بهینه خطی برای جداسازی ابر صحفه استفاده می کنیم .داده ها از دو
کالس همیشه می تواند توسط یک ابرصفحه جدا شده است  .دسته بند ماشین بردار پشتیبان ابر صحفه را با استفاده از بردار
پشتیبان (داده آموزشی) و حاشیه (توسط بردار پشتیان تعریف می شود) پیدا می کند.

اهداف تحقیق
هدف این تحقیق تحلیل وارزیابی کارایی وتحمل پذیری خطادرالگوریتم های مبتنی بر ماشین بردارپشتیبان می باشد.

فرضیه ها
الگوریتم های مختلف ماشین پشتیبان بردار از نظر کارایی و تحمل پذیری خطا بر روی دیتاست های مختلف دارای
عملکرد متفاوت است
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پیشینه ادبیات
در این جا به ذکر چند مورد از کارهای گذشته می پردازیم .ژانگ و همکارانش ) (Zhang et al , 2009در کار پژوهشی
از یک کرنل بردار پشتیبان جهت طراحی ماشین بردار پشتیبان موجک استفاده کرده اند .کرنل موجک ،یک تابع موجک
چندبعدی است .هدف  WSVMیافتن تقریب و دسته بندی بهینه در محدوده موجک های چند بعدی یا کرنل های موجک
است  .به عنوان مثال برای مجموعه داده ذکر شده میزان خطا با استفاده از کرنل موجک تقریبا  0.05%وبا بهره گیری از
کرنل گوسی  0.06%محاسبه شده است.الزم به ذکر است که برای برخی مجموعه داده ها نرخ خطایی را با بهره گیری از این
الگوریتم نخواهیم داشت .زاناتی ) (Zanati ,2011به بررسی مقایسه میزان دقت بر روی مجموعه داده ها باوبژگی های زیاد با
استفاده از طبقه بند چند الیه و ماشین بردارپشتیبان پرداختند.برای داده های غیرخطی مجموعه داده ها از الگوریتم ماشین
بردارپشتیبان با هسته پیشنهادی ) (GRPFاستفاده کرده اند.که استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با هسته پیشنهادی
بر روی مجموعه داده ها با ویژگی زیادخیلی سریعتر از طبقه بند چند الیه می باشد وکارایی بهتر را نشان می دهدپالیدن
تورکسون و همکارانش) (Turexun et al,2015پژوهش خود را برای طبقه بندی متون بر روی مجموعه داده ای که شامل
 0666هزار نمونه می باشند بااستفاده ازالگوریتم ماشین بردارپشتیبان انجام دادند.که تمرکز این پژوهشگران بر روی ساخت
وساز وروش مدل طبقه بندی است .درنتیجه کارایی ماشین بردار پشتیبان رابا نزدیکترین همسایه کا وشبکه بیزی موردبررسی
قراردادند که درنتیجه ما شین بردارپشتیبان ازلحاظ دقت وصحت ازدو الگوریتم دیگرکاراتر عمل کرد ودقت ماشین بردارپشتیبان
برابر با %28.08است .اس دیکزیت و همکارش) (Duxit and Gupta ,2015یک رویکرد الیه بندی شده صفحه وب با
استفاده از انتخاب ویژگی کرم شب تاب توسط ماشین بردار پشتیبان را توسعه داده اند .این دو روش از نظر دقت و زمان اجرا
مورد مقایسه قرارگرفته اند ،که بهترین ویژگی یعنی تگ از صفحات وب با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب انتخاب شده و
ابعاد ویژگی ها کاهش یافته است و بر اساس ویژگی های انتخاب شده توسط الگوریتم ماشین بردار پشتیبان دسته بندی
شدند .در نهایت ،روش توسعه یافته ماشین بردار پشتیبان در مقایسه با روش کرم شب تاب درزمان کمتر ،دقت را به%20
درصد می رساند.
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روش تحقیق
در این مقاله ابتدا به بررسی الگوریتم های مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان در حالت جدایی پذیر خطی ،جدایی ناپذیر غیر
خطی،حالت های چندکالسه و سپس توابع هسته ماشین های مبتنی بر بردار پشتیبان و معرفی مجموعه داده ها ی مورد
آزمایش می پردازیم ،در پایان این بخش معیار ارزیابی کارایی مورد بحث قرار می گیرد.
ماشین بردار پشتیبان
این الگوریتم توسط وپنیک 1بر اساس ایده حداقل سازی ریسک شکل گرفته است،این روش تا کنون در حوزه های
متعددی مثل دسته بندی متون  ،شناسایی گفتار ،داده کاوی و ...به کار رفته ونشان داده است که نسبت به بسیاری روش های
متعارف یادگیری ماشینی دارای برتری است(رحیمی و شیری .)6850 ،
فرض کنید تعدادی از ویژگی یا الگوهای آموزشی به صورت }  {X1 , X2 , …, Xi ,…, XNداریم که هر کدام یک بردار
ویژگی  dبعدی بوده و دارای برچسب  yiاست و } . yi Є {1,-1هدف حل یک مساله دسته بندی دو کالسه به صورت بهینه
می باشد .فرض کنید این دو کالس را با تابع تمایز ) f(xو با یک ابر صفحه  Hبا معادله زیر بخواهیم از هم جدا کنیم:

)(1

H: w.x + b =0

بردار وزن  ،wبردار عمود بر ابر صفحه جداکننده 2و  b3مقدار بایاس است و منظور از  w.xحاصضرب داخلی می باشد.
وپنیک ثابت کرد که بعد  VC4برای طبقه بندی کننده هایی از نوع ابر صفحات کانونی ،5دارای یک کران باالست این کران باال
با توان دوم نرم بردار وزن یعنی  || w||2نسبت مستقیم دارد  .در واقع اگر ما  ||w||2را محدود کرده و مینیمم کنیم ،بعد VC
طبقه بندی کننده را مینیمم کرده ایم و تخمین ما از مقدار ریسک واقعی به صورت احتمالی دقیق تر بوده و خاصیت تعمیم
دسته بندی کننده بیشتر خواهد شد.

Vapnic
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فرض کنید داده های دو کالس جدایی پذیر باشند و بردار های ویژگی مرزی کالس اول روی ابر صفحه  H+و بردار های
ویژگی مرزی کالس دوم روی ابر صفحه  H-قرار گیرند .ابر صفحات  H+و  H-به این صورت تعریف می شوند:
H+ : w.x + b = +1
H- : w.x + b = -1

)(2

الگوهایی که بر روی ابر صفحات  H+یا  H-قرار می گیرند ،بردار پشتیبان نامیده می شوند .ناحیه بین دو ابر صفحه برابر
 H+و  H-حاشیه یا ناحیه مرزی 1گویند.فاصله بین دو ابر صفحه  H+و  H-برابر

خواهد بود .طراحی ابر صفحه با بیشترین

عرض ناحیه مرزی یا ناحیه بهینه 2بر این استوار است که با شرط درست طبقه بندی شدن الگوها ،عرض ناحیه مرزی حداکثر
شود ،یعنی

ماکزیمم شود و || || wمینیمم گردد .هدف اینست که اوال الگوها درست طبقه بندی گردند و ثانیا بر روی و

یا خارج از ناحیه مرزی واقغ شوند.پس در واقع طراحی یک طبقه بندی کننده ابر صفحه ای با ناحیه مرزی بهینه به صورت زیر
خواهد بود:
)
)(3

( Minimizew, b

Subject to: yi (w.xi + b) ≥ 1 for i = 1, 2, …, N

مساله فوق یک مساله بهینه سازی مفید از نوع محدب و درجه دوم است .برای حل این مساله ،تابع الگرانژ را تشکیل داده
و ضرایب الگرانژ  α iرا به دست می آوریم ،که این جواب باید در شرایط  KKT3صدق کند ودر نقطه جواب ،مشتق  Lنسبت
به  b ،wو αبرابر صفر باشد .با مساوی قرار دادن مشتق برابر با صفر و قرار دادن مقدار  wدر ) L(w,b,αبه مساله

دوگان4

برای بهینه سازی مفید خواهیم رسید،پس از حل این مساله دوگان بهینه سازی ،ضرایب الگرانژ  α iبه دست می آیند .در واقع
هر کدام از ضرایب الگرانژ  α iمتناظر با یکی از الگوهای  xiمی باشند ،الگوهای  xiرا که متناظر با ضرایب ( α i ˃0مثبت)
هستند ،بردارهای پشتیبان می نامیم.تابع تمایز برای طبقه بندی یک الگوی ورودی  xبه صورت زیر خواهد بود:

)(4

)

( F(x) = sign

1

Margin
Optimal Margin Hyper plane
3
Karush-Kuhn-Tucker Conditions
4
Dual Problem
2
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ماشین بردار پشتیبان در حالت جدایی ناپذیر
آنچه بیش از این ذکر شد ،مساله ماشین بردار پشتیبان را برای حالت جدایی پذیر حل می نمود ،در عمل تقریبا تمامی
مسائل به صورت جدایی ناپذیر می باشند.برای حالت جدایی ناپذیر ،یک دسته از متغیرهای  εiبه نام متغیرهای کمبود 1را
تعریف می نماییم به طوریکه شرط زیر برقرار باشد:
yi (w.xi + b ) ≥ 1 – εi

) (5

for i = 1 , 2 , … , N

,

εi ≥0

واضح است که هر چقدر مجموعه مقادیر متغیرهای  εiبیشتر شود ،از حالت بهینه دورتر خواهیم شد و خطا بیشتر می گردد.
پس مساله بهینه سازی مفید را به صورت زیر تعریف می کنیم:
yi (w.xi + b) ≥ 1- εi

, Subject to:

( Minimize w, b

)
for i = 1 , 2 , … , N

) (6

,

εi ≥ 0

برای این مساله نیز شرایط  KKTرا در نقطه جواب تشکیل داده و به مساله دوگان زیر خواهیم رسید:

= )Minimize α W (α

)(7

بعد از به دست آوردن ضرایب الگرانژ
پشتیبان می باشند.

الگوهایی که ضرایب الگرانژآنها در رابطه

صدق می کنند ،بردار

مقدار  wو شکل تابع هم مشابه حالت جدایی پذیر خواهد بود .ابر صفحه بدست آمده در حالت جدایی ناپذیر را ابر صفحه با
ناحیه مرزی نرم 2می نامند.
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ماشین بردار پشتیبان غیر خطی
وپنیک نشان داد که می توان بردار ورودی  xرا با یک تبدیل غیر خطی) (AlPaydin,2004به یک فضا با بعد زیاد انتقال
داده و در آن فضا حاصلضرب داخلی را انجام داد و ثابت کرد که اعمال این هسته 1در فضای ورودی با بعد کم محاسبات را به
شدت کاهش می دهد.توابع هسته به فرم های زیر می باشند:
)(8

= )K (Xi , Xj

)(9

K (Xi , Xj) =exp (-γ

)(10

= )K (Xi , Xj

)(11

( K (Xi , Xj) = tanh

= )K (Xi , Xj

)(12

جدی ترین مساله درماشین بردار پشتیبان انتخاب تابع هسته است که بسته به ماهیت داده ها از هسته های مختلف می
توان استفاده نمود،اما در عمل یک تابع هسته چند جمله ای با درجه پایین یعنی رابطه ) ،(8یا هسته شعاعی پایه ای از رابطه
) ،(9هسته گوسی در رابطه ) ،(10هسته سیگموئیدی حاصله از رابطه ) (11و هسته خطی در رابطه ) (12مورد انتخاب در
روند این مقاله می باشند.
بردارهای پشتیبان الگوهایی هستند که ضرایب الگرانژآنها دررابطه
صورت زیر خواهد بود:
)(13

صدق کند ،که تابع تصمیم گیری به

)

( F(x) = sign

Kernel
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ماشین بردار پشتیبان چندکالسه
الگوریتم پایه ماشینهای بردار پشتیبان برای طبقهبندی باینری توسعه داده شده است .از آنجایی که در بیشتر کاربردها،
بیش از دو کالس وجود دارد ،الگوریتمهای مختلفی برای حل مسئله چند کالسه به کار گرفته شده است .یک روش مرسوم در
این زمینه تجزیه مسئله چند کالسه به مسئله ای با چندین طبقه بندی کننده باینری میباشد .الگوریتمهای «یک در مقابل
یک» و «یک در مقابل مابقی» ،دو الگوریتم پرکاربرد در این زمینه میباشد.
در روش «یک در مقابل یک» ،برای هر زوج کالس ممکن از یک ماشین بردار پشتیبان باینری استفاده میشود .به این ترتیب
برای  Mکالس،

طبقهبندی کننده ماشین بردار پشتیبان باینری نیاز داریم .در نهایت همه ماشینهای بردار پشتیبان

باینری با روش رای گیری حداکثر ادغام میشود.
روش «یک در مقابل مابقی» ،روش مرسوم دیگر میباشد که در آن هر ماشین بردار پشتیبان باینری ،دادههای یک کالس را
از دادههای کالسهای دیگر جدا میکند .در این روش ،برای  Mکالس M ،طبقهبندی کننده باینری خواهیم داشت .پس از
طبقهبندی داده جدید با  Mطبقهبندی کننده ،داده به کالسی که بیشترین نتیجه مثبت را داشته باشد ،نسبت داده میشود.
الگوریتم ماشین بردار پشتیبان یکنواخت
ماشین بردار پشتیبان یکنواخت  ،توسعه ای از ماشین بردار پشتیبان است که نخستین بارتوسط لی)(lee et al ,2001
معرفی شد .ایده اولیه ماشین بردار پشتیبان یکنواخت 1تبدیل فرمول اولیه ماشین بردار پشتیبان به یک مساله حداقل کردن
مشکل غیر یکنواختی است .از آنجا که تابع هدف این مساله ی بهینه سازی نمی تواند دوبار تشخیص پذیر باشد،تابع یکنواخت
کنن ده می تواند جهت یکنواخت کردن این مشکالستفاده شود .لی انتگرال تابع سیگموئیدی را به عنوان تقریبی از تابع پالس
پیشنهاد داد.فرمول اولیه ماشین بردار پشتیبان برای حالت خطی با کمی همپوشانی به شکل زیر می باشد.
)(14

,

,

Smooth Support Vector Machine
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پارامتر  Cرا به

 ،به اضافه یک قید

در قسمت حاشیه و

را به

تبدیل کرده و رابطه ) (14به رابطه )(15

تبدیل می شود و روش ماشین بردار پشتیبان به ماشین بردار پشتیبان یکنواخت تبدیل می شود:
,

)(15

برای حل رابطه ) (15به جای

 )1 -استفاده کرد چون این رابطه همواره برای x+

می توان از رابطه

مثبت می باشد پس همواره تابعی مثبت می باشد ومی تواند جایگزین
)(16

شود و رابطه ) (16حاصل می شود:

, i=1, 2,…, n

پس تابع همواره مثبت در رابطه ) (16دوبار بیشتر مشتق پذیر نمی باشد برای حل آن از روش توابع الگرانژ و برنامه ریزی
خطی درجه دو نمی توان استفاده کرد چون سرعت همگرایی را پایین می آورند.بنابراین تابع یکنواخت پی 1که همان انتگرال
تابع سیگموئیدی است تقریبی از تابع مثبت در رابطه باال می باشد که رابطه مذکور با توجه به تابع یکنواخت مطابق فرمول p
 (x,α) = x+به رابطه ) (17تبدیل می شود:
,α

)(17

رابطه ) (17بسیار محدب پذیر و مشتق پذیر می باشد پس برای حل آن از روش نیوتن آرمیجو استفاده می کنیم که مساله
را بصورت یکجا حل می کند و آن را شکسته شکسته نمی کند.
حالت غیر خطی برای ماشین بردار پشتیبان یکنواخت به صورت رابطه زیر تعریف می شود و تنها تفاوت آن با حالت خطی
آن تنها در قرار گرفتن توابع هسته به جای  xiو قرار گرفتن  uبه جای  wمی باشد.
)(18

,α

در ضمن حالت چندکالسه و توابع هسته ذکر شده در قسمت ماشین بردار پشتیبان برای ماشین بردار پشتیبان یکنواخت
نیز به کار برده می شود.

P-Function
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معیار ارزیابی
یکی از مهمترین قسمت هایی که در دسته بندی باید به آن توجه نمود ،ارزیابی مدل دسته بندی است .در این بخش
معیارهای ارزیابی برای دسته بندی مورد بررسی قرار خواهند گرفت .ارزیابی یک مدل دسته بندی می تواند بر اساس نمونه های
آموزشی و آزمایشی صورت گیرد.
مهمترین معیار برای تعیین کارایی یک الگوریتم دسته بندی معیار  Accuracyمی باشد .این معیار دقت کل یک دسته
بند را محاسبه می کند .این معیارنشان دهنده این موضوع است که چند درصد از کل مجموعه داده ها به درستی دسته بندی
شده است ،از رابطه زیر بدست می آید:
)(19

= Accuracy

معیار  Precisionدرصدی از رکورد ها که به عنوان رکوردهای درست طبقه بندی شده اند و واقعا درست هستند (.درست
بودن پیش بینی درست ) که از رابطه زیر محاسبه می شود.
)(96

معیار  Recallدرصدی از رکوردهای درست که که با برچسب درست طبقه بندی شده اند که از رابطه زیر محاسبه می
شود.
)(21

معیار  Recallکارایی دسته بند را باتوجه به رخداد دسته نشان می دهد در حالی که معیار  Precisionمبتنی بر پیش
بینی دقت دسته بندی می باشدبنابراین برای ایجاد هماهنگی بین دو معیار از این معیار F-Measureاستفاده می شود.
)(22

= F-Measure

معیار میزان خطا از فرمول زیر محاسبه می شود:

)(23
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یافته
این بخش به بررسی مقایسه نتایج کارایی و تحمل پذیری خطا الگوریتم های مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان می
پردازد.الگوریتم ها با نرم افزار متلب پیاده سازی شده اند .دو الگوریتم طبقه بند را در حالت غیر خطی با پنج تابع هسته وروش
چندکالسی یکی در مقابل یکی ذکر شده در بخش قبل بر روی پنج مجموعه داده()Vowel,Cancer,CMC,Iris,Sonar
مختلف که در سایت UCI 1موجود هستند ،با معیار اندازه گیری  F_Measureارزیابی قرار داده ایم ،که نتایج به صورت
جدول ونمودار قابل نمایش می باشد.

جدول ):(1مجموعه داده ها
نام مجموعه داده

تعداد نمونه

تعدادکالس

ویژگی

Vowel

871

6

66

Cancer

022

2

9

Sonar

208

2

60

CMC

1473

3

9

Iris

150

3

4

ارزیابی مجموعه داده ها در حالت تفکیک پذیری خطی بر روی مجموعه داده ها
پس از اعمال دو روش الگوریتم دسته بند مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان بر روی پنج مجموعه داده انتخاب شده از سایت
 UCIبا تعداد کالس ،رکورد و ویژگی متفاوت ،در حالت تفکیک پذیری خطی روش ماشین بردار پشتیبان یکنواخت کارایی
نسبتا چشمگیرتری نسبت به روش اولیه ماشین بردار پشتیبان از خود نشان داده است و باالترین میزان دقت در بین این
مجموعه داده ها،بر روی مجموعه داده  CMCبا میزان دقت %25.82می باشد.که در جدول ) (2میزان دقت و تحمل پذیری
خطا(میزان خطا) قابل مشاهده می باشد.

ftp://ftp.ics.uci.edu/pub/machine-learning-databases/
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جدول  : 2مقایسه نتایج میزان دقت و خطا بر روی مجموعه داده ها با دو روش دسته بند
حالت
خطی

VOWEL
دقت

خطا

CANCER
دقت

خطا

CMC
دقت

IRIS
خطا

دقت

SONAR
خطا

دقت

خطا

SSVM

93.81

6.19

97.28

2.71

98.52

1.48

97.92

2.08

98.27

1.73

SVM

92.38

7.62

96.71

3.29

96.67

3.33

97.11

2.89

97.78

2.22

ارزیابی مجموعه داده ها در حالت تفکیک پذیری غیرخطی با انواع هسته ها بر روی مجموعه داده ها

همانطور که از نتایج جدول ) (8قابل مشاهده است ،دو روش الگوریتم مورد مطالعه را در حالت تفکیک پذیری غیر خطی
با انواع توابع هس ته بر روی مجموعه داده های منتخب پیاده سازی کردیم و نتایج نشان می دهند که ماشین بردار پشتیبان
یکنواخت در تمامی حالت به جز در حالت تفکیک پذیری غیر خطی با هسته خطی  ،کارایی نسبتا بهتری نسبت به روش
ماشین بردار پشتیبان دارد.نکته ای که قابل مشهود می باشد اینست که ماشین بردار پشتیبان یکنواخت بر روی مجموعه داده
ها با رکورد نسبتا باالتر عملکرد بهتری نسبت به مجموعه داده ها با رکورد پایین تر از خود نشان داده است  ،در این صورت
مجموعه داده  Vowelدر بین تمامی مجموعه داده های آزمایش شده با توابع هسته در حالت تفکیک پذیری غیر خطی توسط
روش ماشین بردار پشتیبان یکنواخت  ،هسته چندجمله ای با میزان دقت  ،%25.52هسته گوسین ،%25.86هسته شعاعی
پایه ای با میزان دقت  %25.88و هسته سیگموئیدی با دقت  %25.89بهترین نتایج را از خود نشان داده است ،و دو مجموعه
داده دیگر( ( CMC,Cancerدر بین مجموع ه داده ها با رکورد نسبتا باال می باشندکه از لحاظ میزان کارایی بعد از مجموعه
داده  Vowelقرار گرفته اند.مجموعه داده ) (Iris,Sonarبا تعداد رکورد کمتر در رده های بعدی قرار دارند که عملکرد این
مجموعه داده ها توسط ماشین بردار پشتیبان نسبت به روش دیگر مشهود تر می باشد.همچنین هر چقدر که میزان دقت یا
صحت بیشتر باشد به همان میزان تحمل پذیری خطا بهتر خواهد بود و در کل می توان گفت ماشین بردار پشتیبان یکنواخت
در بیشتر موارد نسبت به روش اولیه از عملکرد بهتری برخوردار می باشد.
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جدول ) : (3مقایسه نتایج دو الگوریتم در حالت تفکیک پذیری غیر خطی با انواع هسته ها
VOWEL

CMC

CANCER

SONAR

IRIS

SSVM
دقت

خطا

دقت

خطا

دقت

خطا

دقت

خطا

دقت

خطا

خطی

89.47

10.53

94.29

5.71

93.81

6.19

57.03

42.97

67.90

32.10

گوسین

98.41

1.59

20.05

8.88

97.85

2.25

92.38

7.41

89.05

10.95

شعاعی

97.53

2.47

20.08

8.88

96.67

3.33

87.14

12.86

83.33

16.67

چندجمله ای

98.89

1.11

96.75

3.25

97.14

2.86

92.59

7.41

91.43

8.57

سیگموئیدی

25.88

9.85

96.19

3.81

25.68

9.20

84.76

15.24

91.90

8.10

SVM
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خطی

92.38

7.62

96.89

3.11

97.04

2.96

96.74

3.26

96.30

3.70

گوسین

97.14

2.86

94.28

5.71

95.71

4.29

96.65

3.35

92.34

7.66

شعاعی

95.56

4.44

94.28

5.72

95.71

4.29

96.30

3.70

93.59

7.41

چندجمله ای

98.77

1.23

93.42

7.58

93.81

6.19

96.74

3.26

96.30

3.70

سیگموئیدی

97.04

2.96

95.71

4.29

94.29

5.71

96.14

3.86

95.56

4.44
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نمودارهای ارزیابی در حالت تفکیک پذیری غیر خطی با انواع هسته
نتایج در نمودار ) (1نشان می دهدکه ماشین بردار پشتیبان یکنواخت در حالت غیر خطی با تمام هسته ها روی مجموعه
داده  Vowelمیزان دقت نسبتا بهتری به ماشین بردار پشتیبان دارد،اما با هسته خطی کارایی پایین تری را دارا می باشد.

VOWEL
98.77

95.56

97.04

97.14

97.52

98.89

97.53

98.41

92.38
89.47

نمودار:1میزان دقت در حالت غیر خطی با انواع هسته بر روی مجموعه داده Vowel

نمودار ) (2حالت غیر خطی دو ماشین مبتنی بر بردار پشتیبان با انواع هسته ها به تصویر کشیده است ،با توجه به نتایج
ماش ین بردار پشتیبان با هسته خطی بیشترین میزان دقت را نسبت به سایر موارد دارد و ماشین بردار پشتیبان یکنواخت با چها
ر هسته دیگر سیگموئیدی ،چندجمله ای ،شعاعی پایه ای و گوسین کارایی بهتری نسبت به روش اولیه دارد.
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نمودار: 2میزان دقت در حالت غیر خطی با انواع هسته بر روی مجموعه داده Cancer
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نمودار : 3میزان دقت در حالت غیر خطی با انواع هسته بر روی مجموعه داده CMC
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نمودار(  ) 8ارزیابی مجموعه داده  Irisتوسط دو الگوریتم دسته بند نشان می دهد .همانطر که مشخص می باشد،روش
ماشین بردار پشتیبان کارایی نسبتا چشمگیری نسبت به روش دیگر دارد و می توان نتیجه گرفت که ماشین بردار پشتیبان
یکنواخت بر روی مجموعه داده ها با رکورد پایین کارایی پایینی دارد.

نمودار ) : (4میزان دقت در حالت غیر خطی با انواع هسته بر روی مجموعه داده IRIS

نمودار ) (5نتایج ارزیابی مجموعه داده  Sonarتوسط دو الگوریتم دسته بند می باشد،این ارزیابی نشان می دهد که روش
ماشین بردار پشتیبان در تمامی حالت با تمامی هسته ها بهترین کارایی نسبت به ماشین بردار پشتیبان یکنواخت دارد در
ضمن این مجموعه داده دارای رکورد پایینی در حدود  966تا می باشد،پس همچنان روش ماشین بردار پشتیبان یکنواخت
کارایی پایینی دارد.
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نمودار ) : (5میزان دقت در حالت غیر خطی با انواع هسته بر روی مجموعه داده SONAR

نتیجه گیری و پیشنهادات
باتوجه به ارزیابی که توسط دو الگوریتم مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان بر روی سه مجموعه داده که از لحاظ میزان
رکورد،تعداد کالس وتعداد ویژگی متفاوت بودندصورت پذیرفت نتایج زیر حاصل شده است.
الگوریتم ماشین بردار پشتیبان یکنواخت بر روی مجموعه داده ها با تعداد رکورد باال و نویز پذیری بیشتر عملکرد بهتری
دارد.همچنین این الگوریتم در تمامی مجموعه داده ها در حالت خطی از لحاظ میزان دقت و تحمل پذیری خطا کارایی
کارآمدتری از خود نسبت به الگوریتم ماشین بردار پشتیبان از خود نشان داده است،و در حالت غیر خطی در بین تمام مجموعه
داده ها بیشترین میزان دقت این الگوریتم ،توسط تابع کرنل چندجمله ای بر روی مجموعه داده  Vowelبا میزان
%98.89می باشد.میزان کارایی الگوریتم ماشین بردار پشتیبان یکنواخت در حالت غیر خطی بر روی مجموعه داده
ها( )Vowel,Cancer,CMCبا رکورد نسبتا بیشتر با استفاده از تئابع هسته به ترتیب چندجمله ای،گوسین  ،شعاعی پایه
ای  ،سیگوئیدی ودر پایان هسته خطی می باشد و همچنین باالترین میزان کارایی در بیشتر موارد نسبت به روش دیگر دارد.
الگوریتم ماشین بردار پشتیبان در این پژوهش بیشترین میزان کارایی در حالت تفکیک پذیری غیر خطی بر روی دو مجموعه
داده ( ) Iris,Sonarبا رکورد کمتر دارد و همچنین در حالت تفکیک پذیری غیر خطی با هسته خطی بهترین کارایی نسبت
به روش دیگر دارد .بیشترین میزان دقت و تحمل پذیری خطا در بین پنج مجموعه داده مورد ارزیابی شده در حالت خطی
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 بیشترین میزان. می باشد%98.89  با میزانCMC توسط الگوریتم ماشین بردار پشتیبان یکنواخت برروی مجموعه داده
 بر روی مجموعه داده%98.89 دقت و تحمل پذیری خطا در حالت غیر خطی با تابع کرنل چندجمله ای با میزان دقت
در آینده پیشنهاد کاری ما ترکیب الگوریتم های. توسط الگوریتم ماشین بردار پشتیبان یکنواخت صورت پذیرفته استVowel
چوم الگوریتم های،مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان با الگوریتم های فازی با ابعاد مختلف مجموعه داده های آموزشی است
.فازی خود به تنهایی میزان کارایی افزایش می دهند و با ترکیب روش های مذکور باعث افزایش میزان کارایی خواهیم شد
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