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( SVDD) ها به کمک بردارهای پشتیبان توصیف داده -یدهچک
که به جهت کسب نتایج  (kernel) هسته روشی است مبتنی بر حقه

های نویزی و پرت،  هایی از قبیل تشخیص داده مناسب در زمینه
های  در سال های نامتوازن بندی داده بندی تک کالسه، طبقه دسته
بندهای مبتنی  صحت و دقت طبقه .مورد توجه قرار گرفته است اخیر

رنج های نویزی و پرت  داده از تأثیر مخرببر بردارهای پیشتیبان 
ین روشبرند می  بندها سازی طبقه های مقاوم . یکی از کارآمدتر

از آنجایی که  .استتر  مند های ارزش ها به داده سازی آن حساس
 از پتانسیل مناسب (Rough fuzzy setمجموعه فازی سخت )

ها  توصیف داده باشد. های مرزی برخوردار می تشخیص داده جهت
ردارهای پشتیبان مبتنی بر این مجموعه فازی به صحت و به کمک ب

در آزمایشات . کند ها دست پیدا می بندی داده دقت بیشتری در طبقه
 k-folded cross validationدری  از روش اعتبار سنجی ضرب

دهنده برتری روش  است. نتایج آزمایشات نشان استفاده شده
 پیشنهادی است.

، ا به کمک بردارهای پشتیبانه توصیف داده –یدیکلمات کل
بندی تک  های نویزی و پرت، دسته مجموعه فازی سخت، داده

 های نامتوازن کالسه، داده

  مقدمه -1
های نویزی و  داده  اند از مجموعه های غیرنرمال که عبارت یص دادهتشخ
که از رفتار مورد انتظار  ییها به صورت پیدا کردن الگویی از داده ،پرت

از کاربردهای رایج تشخیص این [. 1قابل تعریف است ] ؛کنند پیروی نمی
های  جعل کارتشناسایی های تشخیص نفوذ،  سیستم به ها می توان داده

های هشدار دهنده مبتنی بر سنسور، تشخیص پزشکی،  اعتباری، سیستم
های غیر  شخیص دادهدر ت [ اشاره نمود.2علوم زمین شناسی ]های  کاوش

ها  های نویزی و پرت که در مورد آن نرمال سه غالب کلی تشخیص داده
های غیررایج و معمول،  سازی داده مدل، دانش اولیه کلیدی وجود ندارد
های  هایی که فقر داده های نرمال در محیط طراحی الگویی تنها جهت داده

 .[3] گردد مشاهده میغیرنرمال وجود دارد؛ 

کمبود  در مدلهای غیرنرمال  کاربردهای تشخیص دادهبیشتر 
بندها با  طبقهدر این رده،  .گردند بندی می نویزی و پرت دستهی ها داده

که حتی  چالش جدی در صحت و دقت استخراج الگو مواجه هستند
. در مواجه با دنبر [ هم از آن رنج می4] SVMبندهای موفقی چون  دسته

[ 5] اکبانی و همکارانه است. گوناگونی پیشنهاد شدهای  این چالش روش
های با نمونه کمتر سعی بر  های تخمینی از گروه داده با پیشنهاد ایجاد داده

اند تا  بیتوویتا و همکارش سعی کردهمتوازن سازی ارزش داده داشته اند. 
بندی  های با کمیت کمتر صحت دسته دهی بیشتر به تابع جریمه داده با وزن

برای  [8و7] مبتنی بر روش فازی همانند هایی روش [.6] هبود دهندرا ب
 اند. های با فراوانی کمتر پیشنهاد گردیده دهی بیشتر به کالس داده ارزش

تخمین پیرامون ، امکان ظهور خطا در های ذکر شده در تمامی روش
گیری بدیهی است. به  با تغییر وضعیت محیطی تصمیم های کمتر داده

 در چنین شرایطی موردبندی تک کالسه  های دسته حل اههمین سبب ر
 اند. خاصی قرار گرفته توجه

مروری بر  2بخشادامه مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است: 
آن را های پیرامونی  بندی تک کالسه و چالش های طبقه برخی از روش

ها به کمک  توصیف دادهشرح مختصری بر  3بخش. در دهد نمایش می
های ساختاری منطق  ویژگی 4بخشارائه گردیده است.  بردارهای پشتیبان

به  5در بخش فازی سخت بازبینی شده است. ارائه روش پیشنهادی
کننده بهبود روش  تضمین آزمایشات 6نمایش درآمده است.در بخش

و در آخرین بخش  قرار گرفته استهای پیشین  روشپشنهادی نسبت به 
 .است ت کارهای آینده مورد بحث قرارگرفتهگیری و پیشنهادا نتیجه

 گذشته کارهای مرور -2
کید بر جداکننده ابرصفحه سعی بر دسته9] در بندی تک کالسه  [ با تأ
–SVCν های غیرنرمال به جهت ساختاری مناسب  اند که برای داده داشته

توسط تکس و  ها به کمک بردارهای پشتیبان توصیف داده باشد. نمی
های مورد نظر برای  ایده قرار دادن یک ابرکره بر روی داده[ با 11همکارش ]

 .دسته بندی معرفی گردید
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کارآیی خود را در  ها به کمک بردارهای پشتیبان توصیف دادهروش 
[ نمایش داده است 12و11] پردازش تصویرهمچون  های گوناگون زمینه

بر  تنها هزینههای غیرنرمال نه  هایی که ایجاد داده بندی به خصوص در دسته
 توان به ، از آن جمله میبلکه در بیشتر موارد غیرقابل ایجاد هستند

[،  خرابی مدارهای 13رهای برقی ]وتشخیص عملکرد غیرطبیعی موت
 اشاره نمود.[ 14الکتریکی فرکانس پایین ]

ها به کمک بردارهای  توصیف دادههای زیادی جهت بهبود  تالش
[ سعی بر بیان مرکز ابرکره 15و همکاران ]صورت گرفته است. لیو  پشتیبان

اند تا با  های حاصل از پیش بینی شده کرده به صورت یک برداری از ویژگی
در تابع هدف، میزان پیچیدگی زمانی این  kernelکاهش استفاده از تابع 

[ با استفاده از درجه چگالی 16در ]بندی را کاهش دهند.  روش طبقه
ها به کمک بردارهای  توصیف دادهزی، های فا [ روش18و17نقاط، ]
توصیف [ با معرفی 19ارتقاع پیدا نموده است. هانگ و همکاران ] پشتیبان

بندی واحد را انجام  دو کالسی دو کالس ها به کمک بردارهای پشتیبان داده
امکان اند که در ادامه لی و همکاران با معرفی چندین تک کالس فازی  داده

[. 21اند] واحد به صورت همزمان را فراهم آورده های متعدد تعریف کالس
[ هو و همکاران با استفاده از منطق مجموعه سخت تابع جریمه را 21در ]

گزاری  به سه ناحیه درونی، مرزی و بیرونی تقسیم بندی نموده و با ارزش
بندی سعی بر کاهش  های پرت و نویزی بر اساس این دسته مقادیر داده

بندی شوند. در روش پیشنهادی با  هایی بر طبقه ادهگذاری چنین دتأثیر 
های  ها به خصوص داده استفاده از مجموعه فازی سخت تأثیرگزاری داده

بندی بهبود  مرزی بیشتر تفکیک شده تا بدین سبب دقت و صحت دسته
 یابد.

 پشتیبان بردارهای کمک به ها داده توصیف -3

ها به  توصیف دادهقبل بیان شد، ایده اصلی  بخشهمان طور که در 
هاست که بیشترین  ای بر روی داده یافتن ابر کره کمک بردارهای پشتیبان

ها را در بر گرفته در حالی که حداقل سطح فضای مورد  حجم از داده
 بررسی را اشغال نماید.

تفسیر مفهوم نمایش داده شده است؛  1 همان گونه که در فرمول شماره
های  در غالب مجموعه داده ی پشتیبانها به کمک بردارها توصیف داده
عبارت است از حداقل سازی شعاع  Xای  در فضای داده xiمورد بررسی 

گیرند به صورت  هایی که در این کره قرار نمی که داده Rای به شعاع  کره
دارد بر ها با مرز کره  که رابطه مستقیمی با فاصله آن Cضریبی از جریمه 

شوند. این در حالی است که فاصله هر  فزوده میعنوان سربار معادله به آن ا
وی شعاع کره باشد. گرچه عنصر مورد بررسی با مرکز کره باید کمتر یا مسا

قابل  شکلها به صورت کروی  داده که هایی حالت بندی جهت دسته
همچنین  گردد. می  استفاده ξاز ضریب خطای ؛ جداکردن نیستند

که مقادیر در حال بررسی را به نماینده یک تابع غیرخطی است   تابع

بدین وسیله فرصت جداسازی در فضای  نماید. ابعاد باالتر تبدیل می
 .خواهد شدهای پیچیده فراهم  سطح باالتر برای داده

i
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مسئله شرط،  بخشبه با اضافه کردن مقادیر الگرانژ  یدر مرحله بعد
  شود. میاصلی به صورت زیر ساخته 
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در مسئله اصلی حداکثر سازی متغیرهای الگرانژ در مقابل 
بود. بنابراین   سازی سایر متغیرها ایجاد کننده پاسخ مسئله خواهد  کمینه

 رهای شعاع، مرکز و خطا بهنسبت به متغی 2عبارت شماره مشتق جزئی 
 نماید. را ایجاد میهای زیر  فرمول
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در معادله اصلی معادله ثانویه به شکل  5و 3با جایگزاری معادالت 
 گردد. زیر تشکیل می

i i i

i

i j i j

i, j

max L ( (x ) (x )) ( )

( (x ) (x ))

     

    





6

  

به عنوان  ؛ها مثبت باشد آن iα  مقادیرکه هایی  L ،xiمحاسبه با 
مرکز ابرکره  4 طبق فرمول شماره .بردارهای پشتیبان شناخته خواهند شد

ها تا  ای از نقاط که فاصله آن قابل محاسبه خواهد بود و در انتها مجموعه
مرکز ابرکره کمتر از شعاع باشد به عنوان اعضاء دسته شناخته خواهند شد. 

توان به  ضرب دو مقدار تابعی را می، 6بیشینه سازی عبارت شماره در 
 باتر  ای منعطف ابرکره این روشکمک  به .در نظر گرفت حقه هستهعنوان 

موجود تابع  هستهترین  . رایجگردد میبندی بهتری ایجاد  قابلیت دسته
 باشد. گوسی می
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بر  ها به کمک بردارهای پشتیبان توصیف دادهای از  نمونه 1 در شکل
برگرفته شده از بانک  irisای  مجموعه داده شده از  مثالی حاصلروی 

 تابع گوسی با ضریب مل مشخصاتاست. این نمونه شا UCI اطالعاتی
سازی مجموعه هدف و  در این شبیه .است 1.3جریمه  و2  سیگما

، 2و1های شماره های پرت و نویزی به ترتیب تشکیل شده از ویژگی داده
 . هستند 4 و3 های شماره ویژگی

 

 irisحاصله از  ای بر روی نمونه داده SVDDبندی  ای از دسته : نمونه1شکل 

 سخت فازی و سخت مجموعه -4

مجموعه سخت و مجموعه فازی دو مجموعه با اهداف مجزا با 
با [ 26باشند. مجموعه فازی ] دیگر می خاصیت تکمیل کنندگی یک

کید برای رفع مشکل ابهام داده ها ابداع گردید؛ این در حالی است که  تأ
گزاری  های ناقص بنیان [ با ایده مدیریت داده22] مجموعه سخت

یافته از آن کاربردهای  مهای تعمی وعه سخت و مجموعهت. مجماس هشد
 گردند.  وسیعی دارند که در ادامه بررسی می

 مجموعه سخت 4-1

مجموعه  .بنیان این روش بر اساس رابطه تساوی تقریبی است
هایی که در یک رابطه تساوی تقریبی قرار بگیرند به عنوان یک واحد  داده

یکسان در محاسبات شناخته خواهند شد. به طور کلی فضای مورد 
به سه ناحیه حد تقریب پایین، مرز و حد تقریب باال تقسیم  Xبررسی 

 برابرگردد. در صورتی که تفاضل حد تقریب باال و حد تقریب پایین  می
گیری قابلیت  تهی نباشد؛ محیط مورد بررسی بر اساس معیارهای اندازه

 بیان دقیق را نخواهد داشت. 

 زیر باشد و به صورت اری یک مسابقه فوتبالبرگز بازهبرای نمونه اگر 
 واحد اندازه گیری را ثانیه در نظر بگیریم.

 T , ( ) 0 90 7 

است از اعداد حقیقی  گروهی 7شده در عبارت  نمایش داده مجموعه
نمایش  T/R دهد و به وسیله میشکل را یک مجموعه تقریبی زمانی که 

 ؛ تا بدین وسیله ازباشد می 1tو2tو...و91t اعضای شامل .داده می شود

هر یک از اعضای مجموعه تقریبی  .گرددنظر  واحدهای کوچکتر صرفه
 باشند. می 8 خود نمایند زیر اعضایی به شکل تساوی ،زمانی

 nt n ,n n , ,..., ( )    1 1 2 90 8 

اتفاق افتاده باشد. از منظر  در بازه زمانی که اتفاق خاصی  برای
[ به عنوان حوزه تقریبی تساوی 5و11بین ] بخشبه دو  ،مجموعه سخت

 .شد خواهد[ به عنوان حوزه تقریبی باال در نظر گرفته 4و11پایین و ]

 / , ( ) 5 5 10 9 

های  های تقریبی باال و پایین به شکل فرمول در نهایت مجموعه
[ 21بندی] روش دسته این تعاریف است.تعریف قابل  11و11شماره
 .اند داده شکل

*

R

* R

R (T) {[t] t T} ( )

R (T) {[t] t T} ( )

    

    

10

11
 

 مجموعه فازی سخت 4-2

 های مختلف برای مجموعه سخت گرچه کاربردهای بسیاری در زمینه
بسیاری از مسائل در  ؛قبلی بیان گردید بخشوجود دارد. اما همانگونه در 

نمایند. این در حالی است که  د پیوسته کارآیی و قابلیت حل پیدا میابعا
سازی را  مجموعه سخت تنها در مجموعه اعداد گسسته قابلیت پیاده

های فازی تقریبی باالیی و  مجموعه [23] داراست. به همین سبب در
یینی مطرح شدند. که امکان توسعه مفهوم سخت را در ناحیه اعداد پا

 نماید. پیوسته ایجاد می

*

*

i F i RR (F)

R (F) i F i R

X sup{ x) | (X x] ( )

X inf { x) | (X x] ( )

          

          

12

13
 

بر اساس این باشد.  نماینده اسم کالس می ω، 13و 12 های در فرمول
Rدر  Xiدرجه عضویت  ها فرمول

*
(F)  و به طور مشابه درR*(F)  به میزان

بازه مثال تساوی  در برای نمونه، ناحیه وابسته است.ن نقطات اکسترمم در آ
 د بود.نخواه 6و 11 و پایین به ترتیب باال های تقریب کران ،9

مفهوم  ،به ترتیب و[ با به کارگیری عملگرهای25وربیست ]
که  یا همان مفهوم مجموعه فازی تقریبی پایینی (POSناحیه مثبت)

در  مجموعه فازی تقریبی باالیی رابندی یکتاست و  گر میزان دسته تدائی
 تعریف کرده است. 15و14های تساوی

dy U\[x]

U d

d
y U\{x}

d d

x U : POS(x) min I(R(x, y), ) ( )

x U : Q (x) (R [x] )(x) ( )

max (R(x, y),[x] (y))

if a(x) a(y)
[x] (y) R (x, y) ( )

else
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که به  Rرابطه  به کمک xمفهوم میزان شباهت سایر عناصر به عنصر 
 در این رابطه  گیری است. قابل اندازه ؛گردد معرفی می 17 صورت تساوی

باشد که با عملگر  های بین دو عنصر می شامل تمامی ویژگی Aمجموعه 
t-norm نگاشت  ،به بعد واحد|a|[ , ] [ , ]01  گردد. می 01

A a

x, y X,a A : ( )

R (x, y) T(max( , (x, y)))

   

 

17

01
  

به ترتیب برای  19و 18های  های عناصر طبق فرمول فاصله بین ویژگی
 قابل محاسبه است. و گسسته پیوسته مقادیر

ax, y X : (x, y) (a(x) a(y)) ( )     2 18  

a

if a(x) a(y)
x, y X : (x, y)

else

 
     



0

1
19  

   پیشنهادی روش -5
های  بندی ناشی از داده بندی عناصر با مشکل دسته طبقهاز آنجایی که 

 Data in overlappingپذیری ضعیف) با ناحیه ویژگی تفکیک

regionsباه برچسب(، اشت ( گذاری شدهMislabeled data و مرزی )
(Borderرو ) .حاصل عبارتی  15و14های  با ترکیب تساوی بروست

گذاری ناصحیح  عناصری که برچسب شود که قادر است به ترتیب می
مقادیر کمتری را را با پذیری ضعیف  های مرزی و با تفکیک اند، داده شده

 .[25و24]دهد مایشن

pos,u(x) ux U :Q POS(x) Q (x) ( )     20  

به ترتیب از  و  عملگرهایبرای  21جهت محاسبه تساوی 
که  pos,u(x)Q مقدارگردد. بدین وسیله  لکازویچ و مینیمم استفاده می

محاسبه  21طبق تساوی  ؛استبندی  در حال دسته  مایانگر اهمیت دادهن
 است. شده

pos,u(x) d d

d d
y u(x) y u(x)

d
y u(x)

d
y u(x)

y {z u(x)|d(z) d(y)}

Q (R [x] )(x) (R [x] )(x) ( )

min I(R(x, y),[x] (y)) max (R(x, y),[x] (y))

min (min( , R(x, y) [x] (y)))

max(max( ,R(x, y) [x] (y) ))

min (

 





  

    

  

   

  

 

21

11

0 1

1
y {z u(x)|d(z) d(y)}

y {z u(x)|d(z) d(y)} y {z u(x)|d(z) d(y)}

R(x, y)) max R(x, y)

max R(x, y) max R(x, y)

  

     



  1

  

نمایش داده شده است؛  22به همین سبب همان طور که در تساویی  
شود تا توصیف  در روش پیشنهادی به عنوان ضریب خطا در نظر گرفته می

 تر متمایل باشد.  اهمیتباهای  ها به سمت داده داده

pos,u(x) i

i i

i

i

min R Q

(x ) a R i ,..., N
s.t

i ,...,

C

N

  

       

   





2

2 2 1

0 1

22       

 

 21ها ضرایب الگرانژ به معادله  ه مانند حالت ساده توصیف دادهب
گر  به فرم زیر نمایان 22های الزم عبارت  سازی اضافه شده و بعد از ساده

 گردد. می

i i i

i

i j i j

i, j

i pos,u(x)

max L ( (x ) (x )) ( )

( (x ) (x ))

Q C

     

    

   





23

0 

 پیشنهادی روش آزمون -6
ها بر اساس  بندی داده پس از تقسیم آزمون روش پیشنهادی برای

های آموزشی و  به دو گروه داده  folded cross validation-5روش
یکی از  آموزشیهای  در نمونه [11طبق عملکرد ] های آزمون، داده

در این آزمایشات  .ستا ها به عنوان کالس اصلی در نظر گرفته شده کالس
و  1.877و ضریب جریمه به ترتیب  حقه هستهجهت  تابع گوسینپارامتر 

 اند. ه شدهدر نظرگرفت 1.3

مبتنی بر فازی کمینگی شعاع ابرکره در مدل بیانگر  1نتایج جدول 
گیری بهتر در  تصمیمو به سبب آن سخت نسبت به حالت منعطف مشابه 

ها به صورت  در هنگامی که پراکندگی داده .باشد مرزهای ابرکره می
های  سبب حذف در نظر گیری داده گیری بهتر این تصمیمیکنواخت نباشد،

 شد. خواهدرت منجر پ

 آینده کارهای و یگیر نتیجه -7
ها به  در این مقاله روش پیشنهادی مبتنی بر افزایش دقت نمایش داده

کمک بردارهای پشتیبان با استفاده از منطق مجموعه فازی سخت ارائه 
های مرزی، ناقص و  گردید. این روش به سبب دقت بهتر در تفکیک داده

دهد. گرچه  پرت نتایج بهتری را نسبت به روش سابق از خود نشان می
تنها   برد. در کارهای آینده نه همچنان از حساسیت زیاد به تغییرات رنج می

داده به   های توصیف کننده دهنده پیشنهادی با سایر توسعه  با مقایسه روش
ها نمایش داده  ایر روشکمک بردارهای پشتیبان، مزیت این روش به س

های  کارگیری توابع نرمال ساز نتایج، تأثیر داده شد؛ بلکه با به  خواهد
 گردد.  ناگهانی بر نتیجه اصلی کنترل می
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 سخت ها به کمک بردارهای پشتیبان منعطف و فازی : مقایسه عملکرد توصیف داده1جدول 

 مورد بررسی  روش ای مجموعه داده کالس هدف ها نرخ محاسبه سایر داده نرخ تشخیص کالس هدف شعاع ابرکره
1.1862 1 1.15 Setosa Iris Flexible SVDD 

1.1895 1 1 Setosa Iris Rough Fuzzy SVDD 
2.8535 1 1 Versicolor Iris Flexible SVDD 

1.6386 1 1 Versicolor Iris Rough Fuzzy SVDD 
18.8143 1 1 2 Breast cancer Flexible SVDD 

18.8143 1 1 2 Breast cancer Rough Fuzzy SVDD 
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