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چکیده

حل برای مربعات کمترین پشتیبان بردار های ماشین محاسبات پیچیدگی و حجم آن از استفاده با که دهیم می پیشنهاد را الگوریتمی مقاله، این در
رود. باال پشتیبان بردار ماشین دقت و کارایی شود می باعث الگوریتم این یابد. می کاهش کالسه دو بندی دسته مسایل

برش الگوریتم پشتیبان؛ بردار ماشین های کالسه؛ دو دسته بندی کلیدی کلمات

پیش گفتار ١
١٩٩٩ های سال در کرد. معرفی نظارت با یادگیری برای قدرتمند محاسبات ابزار عنوان به را پشتیبان بردار های ماشین [١] همکارانش و وپنیک
بردار ماشین در دوم درجه ریزی برنامه ی مساله حل جای به که کرد، پیشنهاد را مربعات کمترین پشتیبان بردار های ماشین [٢] سویکنز ٢٠٠٢ تا
کمترین پشتیبان بردار ماشین که دهد می نشان هم [٣] گسترده عملی های مقایسه شود. می حل خطی معادالت دستگاه یک استاندارد، پشتیبان
پشتیبان بردار ماشین در ولی است. گرفته صورت آن روی زیادی مطالعات دلیل همین به و دارد بندی دسته مسایل حل در بهتری نتایج مربعات،
که آنست دوم نیست. برخوردار تنکی خاصیت از استاندارد، پشتیبان بردار ماشین خالف بر که آن اول دارد. وجود عیب دو ساده، مربعات کمترین
سخت کالسیک، های تکنیک با و بزرگ اندازه آموزشی مجموعه برای عمل، در اما است، شدنی حل کلی، قاعده در خطی معادالت دستگاه اگرچه
مزدوج الگوریتم ی پایه بر که تکراری روشهای از مثال، عنوان به که است شده نوشته زیادی مقاالت فوق اشکاالت رفع برای است. نشدنی رام و
کاهش برای الگوریتمی جا این در نیست. تنک هنوز ها روش این از حاصل نتایج وجود این با اما برد[۴]. نام توان می سریع الگوریتمی عنوان به
برش الگوریتم را الگوریتم این شکند. می کوچکتر مساله چند یا دو به را بندی دسته مساله هر که کنیم می پیشنهاد بندی دسته مسایل محاسبات

دهد. افزایش را درستی درصد و کاهش را محاسبات تواند می الگوریتم این نامیم. می
می گیریم: نظر در زیر صورت به دوکالسه، دسته بندی مسأله ی یک برای را T آموزشی مجموعه ی

T = {(x١, y١), . . . , (xl, yl)}, (xi, yi) ∈ Rn × {−١, ١} (١)

است: زیر صورت به T مجموعه ی با متناظر دسته بندی مسأله ی منفی و مثبت کالس آموزشی بردارهای مجموعه ی

Xp = {xi | (xi, yi) ∈ T, yi = +١}
Xn = {xi | (xi, yi) ∈ T, yi = −١} (٢)

ابرصفحه ی معادله ی آوردن دست به برای را (٣) بهینه سازی مسأله ی حل مربعات[٢]، کمترین پشتیبان بردار ماشین کالس، دو جداسازی برای
می کند: پیشنهاد زیر صورت به ،w.x+ b = ٠ جداکننده minw,b,η

١
٢∥w∥

٢ + C
٢
∑l
i=١ η

٢
i

s.t.
w.xi + b = ١− ηi, i = ١, ٢, . . . , l.

(٣)

،x ∈ Rn جدید بردار کالس تعیین برای تصمیم گیری تابع ،(٣) حل با است. جریمه پارامتر C و کمکی متغیر های η١, η٢, . . . , ηl آن در که
صورت به

y = f(x) = sign(w.x+ b)

می آید. دست به
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پژوهش دست آورد های ٢
می کند: افراز زیر صورت به Tرا مجموعه ابتدا ،wc.x+ bc = ٠ برش ابرصفحه ی با برش الگوریتم

Tu = {(xi, yi) ∈ T | wc.x+ bc ⩾ ٠}
Td = {(xi, yi) ∈ T | wc.x+ bc < ٠} (۴)

می کنیم: حل را هستند Td و Tu های مجموعه های داده با متناظر که زیر مسأله ی دو (؟؟)، مساله حل جای به سپس و

 minw,b,η
١
٢∥w∥

٢ + C
٢
∑ld
i=١ η

٢
i

s.t.
w.xi + b = ١− ηi, (xi, yi) . . . Td.

(۵)

و minw,b,η
١
٢∥w∥

٢ + C
٢
∑lu
i=١ η

٢
i

s.t.
w.xi + b = ١− ηi, (xi, yi) . . . Tu.

(۶)

شود، می انجام بعد دو روی گیری میانگین چون الگوریتم، این در باشند. می Tu و Td های مجموعه عضوهای تعداد ترتیب به lu و ld آن در که
طریق به یافت. دست دارد، صفر غیر ی مولفه دو فقط آن نرمال بردار که مذکور ی افرازکننده ی ابرصفحه به توان می محاسبات کمترین با پس

کرد. افراز نیز کوچکتر های مجموعه به را فوق افراز توان می مشابه
نامیم. می برش ی ابرصفحه کند، می قسمت را آموزشی بردارهای ی مجموعه که را ای ابرصفحه

برش یک با برش الگوریتم ٢ . ١

مسأله ی شرایط به محدود البته و بیشتر برش های حالت به را آن می توان که است واضح و می آوریم برش یک حالت برای را برش الگوریتم
داد. تعمیم دسته بندی

عددی نتایج ٣

[۵] از را CMCو Australian ،Ionoshere شده شناخته محک آموزشی های داده مجمومه پیشنهادی الگوریتم عملکرد بررسی ی برا
TV
l برابر «درستی» از برش، بدون و برش با حالت دو ارزیابی برای دهد. می نشان خوبی به برش الگوریتم عملکرد ١ جدول اند. شده انتخاب

شده اند. دسته بندی درست که هستند آموزشی بردارهای تعداد ،TV آن در که کرده ایم استفاده

خطی مربعات کمترین پشتیبان بردار ماشین درستی درصد :١ جدول
CMC Australian Ionoshere مجموعه داده

١۴٧٣ × ٩ ۶٩٠ × ١۴ ٣۵١ × ٣۴ l × n

٧١٬٣۵ ٨۶٬۵٢ ٩٢٬٠٢ برش یک با
۶٨٬٣۶ ٨۶٬٠٩ ٩٠٬٠٣ برش بدون

است. مشاهده قابل راحتی به برش الگوریتم کارآیی قسمت، ۴ به R٢ فضای و دسته بندی مسأله ی تقسیم و برش ٣ انجام با ١ شکل در
هستند. برش ابرصفحه های مشکی، پاره خط های هستند. آبی) و قرمز (نقاط کالس دو جداکننده ی ابرصفحه های سبز، پاره خط های
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