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Abstract- Support vector machine is one of the most powerful tools in the field of supervised machine learning
to classify the existed data. In the data that the linear support vector machine does not have the required
efficiency in their classification, using the kernel-based support vector machine which is based on the use of
feature space instead of the original data is considered. As a result of this structure, nonlinear classification can
be provided. One of the challenges in this approach is to increase the computational complexity and ultimately
increase in the required time for classification. As such, it is not particularly useful for large data sets. This
increasing in computational time is mainly due to the appearance of the kernel in solving the quadratic
optimization problem, which we will be able to overcome this problem using the presented low rank
approximation in this paper. In this technique, using a truncated Mercer series of the kernel, the quadratic
optimization problem in the kernel-based support vector machine is replaced with a much simpler optimization
problem. In the new presented approach, the required vector computations and matrix decompositions will be
much faster such that these changes lead to faster resolution of the quadratic optimization problem and increase
efficiency. Finally, the results of experiments show that using a low rank kernel-based approximation of support vector
machine, while keeping the classification performance in an acceptable range, the computational time has been
significantly reduced.
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چکیده -ماشین بردار پشتیبان یکی از ابزارهای توانمند در زمینه یادگیری ماشین با ناظر در طبقهبندی دادهها میباشد .در مواجهه باا
دادههایی که ساختار ماشین بردار پشتیبان خطی در طبقهبندی آنها از کارایی الزم برخوردار نیست ،استفاده از ساختار ماشاین باردار
پشتیبان مبتنی بر هستهها مدنظر میباشد .در رویکرد مبتنی بر هستهها به دلیل استفاده از فضای ویژگی دادهها به جای خود دادههای
اصلی امکان طبقهبندی غیرخطی فراهم میآید .یکی از چالشهای موجود در این رویکرد افزایش پیچیدگیهای محاسباتی و در نهایت
افزایش زمان الزم برای طبقهبندی است .عمدتا این افزایش زمان محاسباتی به دلیل ظاهر شدن هسته در حل مسئله بهینهسازی درجه
دوم است که با استفاده از تقریب رتبه پایین ارائه شده در این مقاله قادر خواهیم بود بر این مشکل غلبه کنیم .در این تکنیا

باا باه

کارگیری سری تقریبی قطع شده از هسته موجود ،مسئله بهینهسازی درجه دوم در ساختار ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر هستهها با
ی

مسئله بهینه سازی با ساختار سادهتر جایگزین میگردد .در این رویکرد  ،حاصلضربهای بردار-ماتریس و تجزیههاای ماتریسای

مورد نیاز بسیار سریعتر انجام خواهد شد .این تغییرات منجر به حل سریعتر مسئله بهینهسازی درجه دوم موجود و افزایش کارایی در
طبقهبندی میگردد .نهایتا نتایج عددی ارائه شده در طبقهبندی برخی دادههای کاربردی با استفاده از تقریب رتبه پایین ماشین باردار
پشتیبان مبتنی بر هستهها نشان میدهد که ضمن حفظ عملکرد طبقهبندی در حد قابل قبول ،زمان محاسباتی بهطاور قابال تاوجهی
کاهش یافته است.
واژههای کلیدی :طبقهبندی نظارتشده ،ماشین بردار پشتیبان ،بسط مرکر ،تقریب رتبه پایین

کمک دادهکاوی که شامل دو بخش یادگیری با ناظر 1و بدون
ناظر 2است میتوان به اطالعات مهمی در دادههای موجود دست
یافت [ .]2یادگیری با ناظر در فرم گسسته آن به طبقهبندی 9و در
فرم پیوسته به رگرسیون 4معروف است .فرم گسسته آن یعنی
طبقهبندی دارای اشکال متنوعی میباشد که طبقهبندی دودویی
یکی از مهمترین آنها است .فرایندهای گاوسی و شبکههای عصبی
از ابزارهای معروفی هستند که برای طبقهبندی به کار میآیند .این

 -1مقدمه
به مجموعهای از روشهای قابل اعمال بر پایگاه دادههای بزرگ و
پیچیده به منظور کشف الگوهای پنهان و جالب توجه نهفته در
میان دادهها ،دادهکاوی گفته میشود .علم میانرشتهای دادهکاوی،
پیرامون ابزارها ،روشها و تئوریهایی است که برای آشکارسازی
الگوهای موجود در دادهها مورد استفاده قرار میگیرند و گامی
اساسی در راستای کشف دانش محسوب میشود [ .]1در واقع با
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هسته بهکار رفته در ساختار ماشین بردار پشتیبان از ظرفیت
باالتری جهت طبقهبندی داده با ماهیت غیرخطی برخوردار باشد،
عمدتا این چالشهای محاسباتی افزایش مییابد .بهعالوه حل
مسئله بهینهسازی موجود ،بیشترین حجم محاسباتی را در فرایند
یادگیری ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر هستهها شامل میگردد و
نقش اصلی را در زمان محاسباتی و کارایی این روش ایفا میکند.
بنابراین ارائه یک ساختار کارآمد که در حداقل زمان ممکن منجر
به دستیابی به جواب مسئله بهینهسازی موجود در ماشین بردار
پشتیبان گردد ،بسیار حائز اهمیت است .در این زمینه تالشهای
فراوانی صورت گرفته است که بطور مثال در منبع [ ]19روشهای
کاهش بعد دادهها برای کاهش پیچیدگیهای محاسباتی در
ساختار ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر هستهها استفاده شده
است .اگرچه کاهش بعد دادهها به کاهش چالشهای محاسباتی
کمک می کند ،اما این کاهش بعد ،میتواند منجر به از دستدادن
اطالعات زیادی در مورد هستهها گردد و عملکرد طبقه بندی را با
چالش مواجه نماید .همچنین در منبع [ ]14این امر با انتخاب
تصادفی از ستونهای ماتریس متناظر با هسته موردنظر در ساختار
ماشین بردار پشتیبان انجام شده است .اگرچه ساختار ارایه شده
میتواند باعث کاهش قابل توجه پیچیدگیهای محاسباتی گردد،
اما انتخابهای تصادفی از میان ستونهای ماتریس می تواند با
چالشهای زیادی همراه باشد .بهعالوه در [ ]12از روشهای تنک-
سازی ماتریس هسته استفاده شده است که بر اساس آن ماتریس
چگال مورد استفاده به یک ماتریس تنک تبدیل میشود .این روش
نیز باعث کاهش دشواریهای محاسباتی میگردد ،اما بهدلیل
چالشهای موجود در فرایند جایگزینی ماتریس چگال با ماتریس
تنک ،برخی مواقع عملکرد طبقهبندی روش چندان مطلوب نیست.
در این مقاله نشان خواهیم داد چگونه با استفاده از تقریب رتبه
پایین هسته موجود ،بر اساس بسط سری مرکر هسته در ساختار
ماشین بردار پشتیبان ،امکان جایگزینی مسئله بهینهسازی درجه
دوم اصلی با یک مسئله بهینهسازی درجه دوم با ساختار بسیار
سادهتر مهیا میباشد .تقریب رتبه پایین به کار رفته مبتنی بر بسط
مرکر 6هسته ،امکان جایگزینی هسته مورد نظر را با یک سری
متناهی فراهم میسازد .در واقع به جای هسته رتبه کامل اصلی از
یک ساختار رتبه پایین جایگزین استفاده میشود .جمالت این
بسط با استفاده از مقادیر ویژه و توابع ویژه عملگر هیلبرت-اشمیت
متناظر با هسته بکار رفته در ساختار ماشین بردار پشتیبان می-
باشد .نام گذاری رتبه پایین برای ساختار تقریب فوق به دلیل
استفاده از سری مرکر قطع شده میباشد که از رتبه پایینتری در
تقریب هسته برخوردار است و این در حالی است که استفاده از
خود هسته اصلی باعث ایجاد یک رویکرد رتبه کامل میگردد .با

روشها برای طبقهبندی دودویی نیز به خوبی مورد استفاده قرار
گرفتهاند [.]6-9
یکی از مهمترین ابزارها برای طبقهبندی دودویی استفاده از ماشین
بردار پشتیبان است [ .]7در واقع بسیاری از روشهای قبلی نظیر
فرایند گاوسی و شبکههای عصبی سعی می کنند تا خطای طبقه-
بندی را کاهش دهند در حالی که هدف استفاده از ماشین بردار
پشتیبان کاهش ریسک عملیاتی طبقهبندی است و این ریسک
عملیاتی را میتوان مدلسازی نمود .نسخههای متفاوتی از ماشین
بردار پشتیبان طی سالیان اخیر استفاده شده است که از این دسته
میتوان به موارد مطرح شده در منابع[ 8و  ]3اشاره کرد.
در مواجهه با دادههایی که طبقهبندی آنها با استفاده از ابرصفحه-
ها امکانپذیر باشد ،استفاده از ماشین بردار پشتیبان خطی معمول
میباشد .این در حالی است که در بسیاری از دادههای موجود با
توجه به ماهیت آنها ،استفاده از ساختار ماشین بردار خطی برای
طبقهبندی آنها از کارایی الزم برخوردار نیست .در چنین مواقعی
استفاده از ساختار ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر هستهها به
دلیل استفاده از فضای ویژگی دادهها مدنظر میباشد .به عبارتی به
جای اینکه از فضای خود دادهها برای طبقهبندی استفاده شود ،از
یک ویژگی در دادهها مثل فاصله آنها از یکدیگر یا توابعی از این
فاصله استفاده میشود .بنابراین در رویکرد ماشین بردار پشتیبان
مبتنی بر هستهها امکان طبقهبندی غیرخطی فراهم میآید.
رویکرد ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر هستهها در فصل دوم این
مقاله معرفی میگردد و برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه
میتوان به منابع [ 8و  ]19مراجعه کرد .الزم به ذکر است که
ظرفیتهای موجود در ساختار ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر
هستهها عموما به ویژگیهای مفید هستهها مانند امکان تعامل با
دادههای در ابعاد باال و امکان مواجهه با دادههایی که به صورت
غیرخطی طبقهبندی میشوند ،بر میگردد .بهعالوه وجود برخی
پارامترهای قابل تنظیم در هستهها ،باعث انعطافپذیری بیشتر
ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر هستهها در طبقهبندی میباشد.
برای آشنایی بیشتر با هستهها و ویژگیهای آنها میتوان به []11
مراجعه کرد.
رویکرد استفاده از هستهها در طبقهبندی به کمک ماشین بردار
پشتیبان ،علیرغم افزایش قابلیتهای این روش ،باعث افزایش
پیچیدگیهای محاسباتی و در نهایت افزایش زمان الزم برای
طبقهبندی می گردد [ .]12این پیچیدگیهای محاسباتی به دلیل
حضور هسته در مسئله بهینهسازی درجه دوم موجود در ساختار
ماشین بردار پشتیبان است .در حقیقت ماتریس هسیان موجود در
این مسئله بسیار شلوغ 2و بدوضع میباشد .از سوی دیگر هر چه
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توجه به آنکه بر اساس نرخ کاهشی موجود در مقادیر ویژه ،تنها
جمالت اولیه بسط مرکر از نقش اساسی در تقریب هسته
برخوردارند بنابراین تقریب رتبه پایین بدست آمده به اندازه کافی
دقیق خواهد بود .به عبارت دیگر ،بسط مرکر قطع شده  Mجمله-
ای بهترین تقریب  Mجملهای از منظر کمترین مربعات را برای
هسته در فضای تقریب متناظر با آن فراهم مینماید [.]11
بنابراین در روش مورد استفاده در این مقاله ،ماتریس هسیان
جدید موجود در مسئله بهینهسازی درجه دوم دارای ساختار بسیار
ساده و تنک میباشد و این در حالی است که ماتریس هسیان در
فرم رتبه کامل هسته کامال چگال بود .بنابراین در ساختار جدید،
محاسبات برداری و تجزیههای ماتریسی بسیار سریعتر و با چالش
محاسباتی کمتر انجام خواهد شد که این تغییرات منجر به حل
سریعتر مسئله بهینهسازی درجه دوم و کاهش زمان طبقهبندی
میگردد ،طوریکه نهایتا باعث افزایش کارایی طبقهبندی خواهد
شد .البته در گذشته تالشهایی برای تقریب رتبه پایین هسته با
استفاده از روشهای دیگر صورت گرفته است که از میان آنها می
توان به منابع [ 16و  ]17اشاره کرد .در این روشها به طور
مستقیم از تجزیههای ماتریسی استفاده شده است که میتواند با
دشواریهای محاسباتی همراه باشد .این در حالی است که
ساختار تقریب به کار رفته در این مقاله ،بر مبنای قضیه مرکر قطع
شده ،بهترین تقریب از منظر کمترین مربعات را فراهم مینماید
بدون اینکه نیازی به تجزیه مستقیم ماتریسی داشته باشد .بهعالوه
در تعدادی از منابع مانند [ ]21-13سعی شده با استفاده از روش-
های برنامهنویسی و ارایه الگوریتمهای کامپیوتری بهبود یافته
کارایی روشهای ماشین بردار پشتیبان را افزایش دهند .اما در
این مقاله به کمک یک ساختار مدلسازی جدید که مبتنی بر
تغییرات در ریاضیات مسئله بهینه سازی موجود در ساختار بردار
پشتیبان است ،این کار را انجام خواهیم داد.
برای آنکه امکان مقایسه حالت رتبه پایین ماشین بردار پشتیبان
مبتنی بر هسته با حالت رتبه کامل فراهم گردد ،برخی نتایج
عددی و مثالهای کاربردی در این مقاله ارایه شده است .نتایج به-
دست آمده نشان میدهد که تقریب رتبه پایین بهکار رفته در
ساختار ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر هستهها ،منجر به سادگی
محاسبات ،کاهش زمان محاسباتی و نهایتا افزایش کارایی در
طبقهبندی میگردد .بهعالوه با توجه به معیارهای مطرح شده،
علیرغم استفاده از ساختار تقریبی جایگزین ،عملکرد مطلوب
طبقهبندی حفظ میگردد.
ساختار این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است :ابتدا
ساختار ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر هستهها شرح داده میشود
و سپس ضمن اشاره به خواص مناسب هستهها ،چالشهای

محاسباتی استفاده از هستهها ذکر میگردد .در قسمت بعد سعی
می شود با به کار بردن تقریب رتبه پایین هسته مورد نظر ،فرم
ساختار ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر هستهها بازنویسی شود و
چالشهای محاسباتی آن مرتفع گردد .در قسمت نتایج عددی ابتدا
با یک مثال عددی ،عملکرد ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر
هستهها را شرح خواهیم داد و مولفههای آن را بررسی خواهیم کرد
و همچنین با حالت رتبه کامل هسته مقایسه خواهیم نمود .در
قسمت بعد با ارایه دو مثال کاربردی ،عملکرد روش رتبه پایین را
در مقایسه با حالت رتبه کامل بررسی خواهیم نمود و در آخر نیز
به بحث و نتیجهگیری خواهیم پرداخت.
 -2ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر هسته
} {Xi ,yi

برای یک مسئله طبقهبندی دودویی فرض می کنیم که
برای  i=1,2,…,Nدادههای آموزشی هستند طوریکه  Xi ∈Ω⊂ℝdو
} yi ∈{-1, +1است .همانطور که ذکر شد ،روش ماشین بردار
پشتیبان برای طبقهبندی خطی ،سعی دارد که با ساختن یک
ابرصفحه (که عبارت است از یک معادله خطی) ،دادهها را از هم
تفکیک کند .در واقع روش طبقهبندی بر مبنای ماشین بردار
پشتیبان خطی سعی میکند بهترین ابرصفحهای را پیدا کند که با
رعایت حداکثر فاصله ممکن ،دادههای مربوط به دو طبقه را از هم
تفکیک نماید  .حال اگر معادله این ابرصفحه به صورت 𝑤 𝑇 𝑥 +
 𝑏 = 0درنظر گرفته شود که در آن 𝑤 بردار ضرایب و 𝑏 عرض از
مبدا ابرصفحه تفکیک کننده مورد نظر است ،این پارامترها باید
طوری بهینه شوند که ریسک عملیاتی در این طبقه بندی حداقل
گردد .به عبارتی ایده اصلی آن است که یک جدا کننده مناسب
انتخاب شود ،یعنی جدا کنندهای که بیشترین فاصله را با نقاط
همسایه از هر دو طبقه دارد .این جواب در واقع بیشترین مرز را با
نقاط مربوط به دو طبقه مختلف دارد و میتواند با دو ابرصفحه
موازی که حداقل از یکی از نقاط دو طبقه عبور میکنند ،کراندار
شود .این نقاط یا به عبارتی بردارهای واقع بر روی ابرصفحههای
موازی ،بردارهای پشتیبان نام دارند .رابطه این دو ابرصفحه موازی
که مرز جداکننده را تشکیل میدهند به صورت  𝑤 𝑇 𝑥 + 𝑏 = 1و
 𝑤 𝑇 𝑥 + 𝑏 = −1است.
نکته قابل توجه آن است که اگر دادههای آموزشی به صورت خطی
تفکیکپذیر باشند ،میتوان دو ابرصفحه مرزی را بهگونهای انتخاب
کرد که هیچ دادهای بین آنها نباشد و سپس فاصله بین این دو
ابرصفحه موازی را به حداکثر رساند .با به کارگیری قضایای
هندسی ،فاصله این دو ابرصفحه عبارت است از || 2/||wکه به
منظور دستیابی به حداکثر فاصله ممکن باید ‖𝑤‖ را به حداقل
رساند .همچنین باید از قرار گرفتن نقاط داده در ناحیه درون مرز
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جلوگیری کرد که برای این کار یک قید به تعریف اضافه میشود،
طوریکه برای هر 𝑖  ،با اعمال محدودیتهای که در ادامه میآید
اطمینان حاصل میشود که هیچ نقطهای در داخل مرز قرار
نمیگیرد:
برای دادههای مربوط به طبقه اول:
T
w xi +b ≥ 1
()1
و برای دادههای مربوط به طبقه دوم:
T
w xi +b ≤ -1
()2
میتوان قیود ( )1و ( )2را با ضرب 𝑖𝑦 در طرفین هر دو رابطه به
یک صورت واحد و به فرم رابطه ( )9نمایش داد:
T
yi (w xi + b)≥1, 1≤ i ≤ n,
()9
و این مسئله بهینه سازی مورد نظر است که در آن ‖𝑤‖ باید
مینیمم گردد .حل این مسأله بهینهسازی با توجه به آنکه وابسته
به مقدار دقیق ‖𝑤‖ است ،دشوار میباشد .چرا که از منظر
محاسباتی ،حل یک مسأله بهینهسازی غیرمحدب بسیار دشوارتر از
حل یک مسأله بهینهسازی محدب است .خوشبختانه میتوان
مسأله را با جایگزینی  12 ‖𝑤‖2به جای ‖𝑤‖ بدون آنکه تغییری در
جواب مسأله ایجاد شود ،حل نمود .این مسأله از نوع مسائل بهینه
سازی درجه دوم بوده و یک مسأله محدب است .پس مسأله
بهینهسازی عبارتست از به حداقل رساندن  12 ‖w‖2با در نظر
1
گرفتن محدودیت مطرح شده در رابطه ( )9که در آن ضریب
2
جهت سادگی محاسبات استفاده میشود .این مسئله بهینهسازی
با شرط مورد نظر به کمک ضرایب الگرانژ 𝑖𝛼 ) (𝛼𝑖 ≥ 0به عنوان
یک مسئله بهینهسازی اولیه غیر مقید در رابطه ( )4آمده است:

همچنین با مشتق گیری نسبت به 𝑏 و برابر صفر قرار دادن آن
داریم:
𝑁

()7

𝑖=1

که این قید ،به قید بایاس معروف است .با جایگزینی مقدار بدست
آمده برای 𝑤 در رابطه ( )6و قرار دادن آن در 𝑃𝑙 ،به دوگان مسأله
اولیه ،یعنی 𝐷𝑙 ،دست خواهیم یافت:

𝑁

𝑖=1
𝑁

()2

𝑤 + ∑ αi (− yi )xi = 0,
i=1

که نتیجه میدهد
()6

N

𝑤 = ∑ α i yi x i
i=1

𝑖=1
𝑁

𝑁

1
= − ∑ ∑ 𝛼𝑖 𝛼𝑗 𝑦𝑖 𝑦𝑗 𝑥𝑖𝑇 𝑥𝑗 + ∑ 𝛼𝑖 ,
2
𝑖=1

𝑖=1 𝑗=1

()8
لذا تابع هدف تنها یک تابع از  𝛼𝑖 ≥ 0نسبت به قید بایاس است و
این تعریف مسأله بهینهسازی تک هدفه دوگان مسئله اصلی است.
این مسأله ،یک مسأله بهینهسازی درجه دوم است و همواره یک
مقدار بیشینه برای 𝑖𝛼 ها وجود خواهد داشت .هر چند با اعمال
یک ضریب جریمه 𝐶 برای دادههایی که از طبقهبندی مورد نظر
تخطی نمایند ،ضریب الگرانژ باید در شرط 𝐶 ≤ 𝑖𝛼 ≤  0صدق
کند .ماشین بردار پشتیبانی که در این شرایط صدق کند ،به
ماشین بردار پشتیبان با حاشیه نرم مشهور است و در قالب کلی
مسأله بهینهسازی درجه دوم در قالب رابطه ( )3بیان میگردد:
𝑁

𝑁

𝑁

1
) 𝑗𝑋 𝑇𝑖𝑋 𝑗𝑦 𝑖𝑦 𝑗𝛼 𝑖𝛼 ∑ ∑ max (∑ 𝛼𝑖 −
𝜶
2
𝑖=1 𝑗=1

𝑖=1

𝑁

𝑖=1

N

𝑗=1
𝑁

𝑖=1

= 𝐷𝑙

))𝑏 + ∑ (1 − 𝑦𝑖 (∑ 𝛼𝑖 𝑦𝑖 𝑥𝑗𝑇 𝑥𝑖 +

1
𝑙𝑃 = 𝑤 𝑇 𝑤 + ∑ 𝛼𝑖 (1 − 𝑦𝑖 (𝑤 𝑇 𝑥𝑖 + 𝑏)),
2

که در آن  𝑤 𝑇 𝑤 = ||𝑤||2است .در این مسئله بهینه سازی به
منظور بهینه کردن پارامترهای موجود باید به دنبال یک نقطه
زینی باشیم ،زیرا 𝑃𝑙 باید نسبت به 𝑏 و 𝑤 مینیمم گردد در حالی
که نسبت به 𝛼 باید ماکزیمم شود و در واقع با یک مسئله بهینه-
سازی چند هدفه مواجهه هستیم .لذا به منظور تبدیل آن به یک
مسئله بهینهسازی تک هدفه که به مسئله دوگان مسئله بهینه-
سازی اولیه مشهور است ،سعی میکنیم که آن را بازسازی کنیم.
برای این منظور با مشتقگیری از 𝑃𝑙 در ( )4نسبت به 𝑤 و برابر
صفر قرار دادن آن ،رابطه ( )2را خواهیم داشت:

𝑁

𝑁

1
𝑗𝑥 𝑖𝑦 𝑖𝛼 ∑ 𝑇𝑖𝑥 𝑖𝑦 𝑖𝛼 ∑
2

𝑁

()4

∑ 𝛼𝑖 𝑦𝑖 = 0

()3

subject to ∑ 𝛼𝑖 𝑦𝑖 = 0,
𝑖=1

0 ≤ 𝛼𝑖 ≤ 𝐶,

الزم به ذکر است که پارامتر 𝐶 یک پارامتر آزاد است که باید
توسط کاربر یا بر اساس یک فرایند استاندارد نظیر اعتبارسنجی
متقابل تعیین گردد.
در مواجهه با دادههایی که طبقهبندی آنها با استفاده از ابرصفحهها
امکانپذیر باشد ،استفاده از ماشین بردار پشتیبان خطی معمول
میباشد .این در حالی است که در بسیاری از دادههای موجود با
توجه به ماهیت آنها ،استفاده از ساختار ماشین بردار پشتیبان
خطی برای طبقهبندی آنها از کارایی الزم برخوردار نیست .در
چنین مواقعی استفاده از ساختار ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر
هستهها به دلیل استفاده از فضای ویژگی دادهها مد نظر می باشد.
در حقیقت بر اساس قضیه کاور 7در منبع [ ،]22زمانی که با
استفاده از ابرصفحهها در فضای ورودی دادهها قادر به تفکیک
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خطی دادهها نباشیم ،این اطمینان وجود دارد که با استفاده از یک
نگاشت ویژگی مناسب ،Φ ،دادهها را به فضای ویژگی جدید انتقال
دهیم بهگونهای که در این فضا امکان تفکیک خطی با استفاده از
ابرصفحهها امکانپذیر باشد .الزم به ذکر است که داده  Xiدر
فضای ورودی ،با ویژگی آن یعنی 𝑖𝑋 Φدر فضای ویژگی جایگزین
میگردد .بنابراین ابرصفحه جدا کننده دادهها به صورت رابطه
( )19تعیین میگردد:
𝑇
Φ𝑋 𝑤 + 𝑏 = 0,
()19
و مساله دوگان مطرح در رابطه ( )3برای ساختار ماشین بردار
پشتیبان به فرم رابطه ( )11تبدیل می گردد:
𝑁

𝑁

مبتنی بر هستهها عموما به ویژگیهای مفید هستهها مانند امکان
تعامل با دادههای در ابعاد باال و امکان مواجهه با دادههایی که به
صورت غیر خطی طبقهبندی میشوند ،بر میگردد .بهعالوه وجود
برخی پارامترهای قابل تنظیم در هستهها ،باعث انعطافپذیری
بیشتر ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر هستهها در طبقهبندی می-
شود .عموما استفاده از سه هسته معروف در ساختار ماشین بردار
پشتیبان ،بیشتر از هستههای دیگر مرسوم است .این سه هسته
عبارتند از هسته چندجملهای ،هسته گاوسی و هسته سیگموئید
که در جدول  1ساختار آنها مشخص شده است و هر کدام دارای
یک پارامتر میباشند که باعث انعطافپذیری بیشتر آنها میشود.

𝑁

جدول :1هستههای معروف در ساختار ماشین بردار پشتیبان

1
) 𝑗𝑋max (∑ 𝛼𝑖 − ∑ ∑ 𝛼𝑖 𝛼𝑗 𝑦𝑖 𝑦𝑗 Φ𝑋𝑇𝑖 Φ
𝜶
2

()11

𝑖=1 𝑗=1
𝑁

هسته

𝑖=1

چند جمله ای

0 ≤ 𝛼𝑖 ≤ 𝐶.
الزم به ذکر است ،دستیابی به فضای ویژگی دادهها در چهارچوب
فضای هیلبرت هسته باز تولید امکانپذیر است .به عبارت دیگر،
نگاشت ویژگی معرفی شده به صورت ) Φ: Ω ↦ ℋ𝐾 (Ωدر نظر
گرفته میشود ،به طوری که تحت نگاشت
X⟼ΦX =K(., X),
()12

مجموعه دادهها از فضای  Ωبه فضای ویژگی ) ℋ𝐾 (Ωانتقال می-
یابد .جاییکه ) ℋ𝐾 (Ωفضای هیلبرت هسته بازتولید نظیر به
هسته 𝐾 میباشد .برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه فضای
هیلبرت هسته بازتولید میتوان به منبع [ ]11مراجعه کرد.
با توجه به خصوصیات فضای هیلبرت هسته بازتولید ،ضرب داخلی
در فضای ویژگی بدست آمده ،ℋ𝐾 (Ω) ،با استفاده از هسته 𝐾 به
سادگی امکانپذیر است [ ،]11یعنی:
𝐾(𝑋,𝑍) = Φ𝑋𝑇 Φ𝑍 .
()19
حال به کمک رابطه ( ،)19مساله دوگان بهینهسازی درجه دو در
ساختار ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر فضای ویژگی به صورت
رابطه ( )14خواهد بود:
𝑁

()14

𝑖=1 𝑗=1

جدا از مزیتهای متعدد ،رویکرد استفاده از هستهها در طبقهبندی
به کمک ماشین بردار پشتیبان باعث افزایش پیچیدگیهای
محاسباتی و نهایتا افزایش زمان الزم برای طبقهبندی و عدم
کارایی مناسب میگردد .این پیچیدگیهای محاسباتی به دلیل
حضور هسته در حل مسئله بهینهسازی درجه دوم موجود در
ساختار ماشین بردار پشتیبان است .در حقیقت ماتریس هسیان
موجود در این مسئله بسیار شلوغ و بدوضع میباشد .از سوی دیگر
هر چه هسته بکار رفته در ساختار ماشین بردار پشتیبان از ظرفیت
باالتری جهت طبقهبندی دادهها با ماهیت غیرخطی برخوردار
باشد ،عمدتا این چالشهای محاسباتی افزایش مییابد .بهعالوه این
مسئله بهینهسازی بیشترین حجم محاسبات را در ماشین بردار
پشتیبان مبتنی بر هستهها را شامل میگردد و نقش اصلی را در
زمان محاسباتی این روش ایفا میکند .در قسمت بعدی سعی می-
شود با تکنیک تقریب رتبه پایین هسته به این چالشهای مهم در
محاسبات عددی ساختار ماشین بردار پشتیبان بپردازیم.
 -3تکنی

𝑁

1
)) 𝑗𝑋max (∑ 𝛼𝑖 − ∑ ∑ 𝛼𝑖 𝛼𝑗 𝑦𝑖 𝑦𝑗 𝐾(𝑋𝑖 ,
𝜶
2
𝑖=1

𝑁

subject to ∑ 𝛼𝑖 𝑦𝑖 = 0 ,

𝑒 = )𝑧𝐾(𝑥,

)𝑧 𝑇 𝑥𝜖 𝐾(𝑥,𝑧) = tanh(1 +

سیگموئید

𝑖=1

)𝑧 𝑥 𝐾(𝑥,𝑧) = (1 +
−𝜖∥𝑥−𝑧∥2

گاوسی

subject to ∑ 𝛼𝑖 𝑦𝑖 = 0 ,

𝑁

𝜖

𝑇

ساختار

تقریب رتبه پایین در ماشین بردار پشتیبان

مبتنی بر هسته
بر اساس قضیه مرکر [ ]29هر هسته معین مثبت به کمک بسط
سری نامتناهی موجود در رابطه ( )12قابل نمایش است:
∞

𝑖=1

0 ≤ 𝛼𝑖 ≤ 𝐶,

با توجه به نقش و حضور پررنگ هستهها ،رویکرد فوق تحت عنوان
ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر هستهها نامگذاری میگردد و
امکان طبقهبندی غیرخطی دادهها را فراهم مینماید .الزم به ذکر
است که ظرفیتهای موجود در ساختار ماشین بردار پشتیبان

()12

𝐾(𝑥,𝑧) = ∑ 𝜆𝑛 𝜑𝑛 (𝑋) 𝜑𝑛 (𝑍),
𝑛=1

که در این بسط 𝑛𝜆 و 𝑛𝜑 به ترتیب مقادیر ویژه مثبت و توابع ویژه
متعامد یکه نظیر به عملگر هیلبرت اشمیت هسته 𝐾 هستند.
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الزم به ذکر است که عملگر هیلبرت اشمیت مورد اشاره،
)𝛺(  ،κ: 𝐿2 (𝛺) → 𝐿2در رابطه ( )16تعریف میگردد:
(κ𝑓) = ∫ 𝐾(𝑥,𝑧) 𝑓(𝑧)𝑑𝑧 ,

()16

𝛺

و مقادیر ویژه و بردارهای ویژه به کار رفته در بسط مرکر از حل
مسئله مقدار ویژه ارایه شده در رابطه ( )17حاصل میشود،
()17
(κ𝜑) (𝑋) = λ𝜑(𝑋).
حال از آنجایی که کار کردن با تعداد جمالت نامتناهی از سری
مرکر در سیستمهای محاسباتی امکانپذیر نیست و با توجه به نرخ
کاهشی موجود در مقادیر ویژه (که تنها جمالت اولیه این بسط از
نقش اساسی در تقریب هسته 𝐾 برخوردارند) از تقریب رتبه پایین
ارایه شده در رابطه ( )18برای تقریب هسته 𝐾 استفاده میکنیم.
در واقع اگر 𝑁 تعداد دادههای موجود باشد آنگاه برای 𝑀 خیلی
کوچکتر از 𝑁 داریم:
𝑀

)𝑍( 𝑛𝜑 )𝑋( 𝑛𝜑 𝑛𝜆 ∑ = )𝑧𝐾(𝑥,

()18

𝑛=1

یاد آوری میگردد بر اساس قضیه سری قطع شده مرکر [ ،]11اگر
𝐾 یک هسته معین مثبت با بسط مرکر ارائه شده در رابطه ()12
بوده و سری قطع شده مرکر 𝑀 جملهای به صورت ( )18مدنظر
باشد ،آنگاه سری قطع شده فوق بهترین تقریب 𝑀-جملهای از
منظر کمترین مربعات را در )𝛺(  𝐿2برای هسته 𝐾 فراهم مینماید.
حال با در نظر گرفتن نکات فوق ،امکان تقریب ماتریس 𝐾 در
مساله دوگان در رابطه ( )14فراهم می باشد .بدین منظور ابتدا
برخی روابط را در ادامه معرفی خواهیم کرد:
)𝑋( 𝜑1
𝑇) 𝛗(𝑋1
𝛗(X) = ( ⋮ ) ,
) ⋮ (=∅
(
)
𝑋 𝑀𝜑
𝑴×𝑵 𝑇) 𝑁𝑋(𝛗
همچنین
)
𝑀×𝑀

0

…

⋮

⋱

λ1

⋮ ( =∧

𝑀λ

…

0

بر اساس آنچه که بدست آوردیم ،قصد داریم با استفاده از تقریب
جدید بدست آمده برای 𝐾 ،به فرم بازسازی شده مسئله دوگان
بهینه سازی درجه دو دسترسی یابیم .بدین منظور در ابتدا با
اندکی تغییرات می توان مسئله بهینهسازی در رابطه ( )14را به
فرم ماتریسی در رابطه ( )29بازنویسی کرد،

1
)𝛼 𝑇 𝑒 min ( 𝛼 𝑇 𝐷𝑦 𝐾𝐷𝑦 𝛼 −
𝛼
2
subject to 𝑦 𝑇 𝛼 = 0,

()29

𝛼 ∈ [0,𝐶]𝑁 ,
که در آن 𝑦𝐷 یک ماتریس قطری با درایههای 𝑦 روی قطر اصلی
است و 𝑒 یک بردار شامل درایههای یک است .حال بر اساس
تقریب بدست آمده در رابطه ( )19میتوانیم ماتریس 𝐾 را به
صورت ارایه شده در رابطه ( )21بنویسیم،
𝟏

𝑇

𝟏

𝑲 ≈ (∧𝟐 ∅) (∧𝟐 ∅) ,

()21
𝟏

سپس با در نظر گرفتن 𝟐∧ ∅ 𝑦𝐷 = 𝑉 و با توجه به
𝑦𝐷𝑲 𝑦𝐷 میباشد ،مساله بهینهسازی فوق به صورت ارایه شده در
رابطه ( )22خواهد بود:
اینکه ≈ 𝑇 𝑉𝑉

1
)𝜶 𝑇𝒆 min ( (𝑉 𝑇 𝜶)𝑇 (𝑉 𝑇 𝜶) −
𝜶
2
subject to 𝒚𝑇 𝜶 = 0,

()22

𝜶 ∈ [0,𝐶]𝑁 ,
در ادامه ،ماتریس 𝜶 𝑇 𝑉 را که شامل درایههای مجهول بردار 𝜶
میباشد را به شکل رابطه ( )29در نظر میگیریم:
𝑇
𝑉 𝜶 = 𝐼𝑀 𝜷,
()29
که 𝑀𝐼 یک ماتریس همانی از مرتبه 𝑀 و 𝑀 β ∈ ℝمی باشد.
با این مالحظات مساله دوگان بهینه سازی درجه دو به صورت ارایه
شده در رابطه ( )24قابل بازنویسی است،
𝜷
) ( ) 𝑻𝒆
𝜶

()24

𝜷 𝟎 𝑀𝐼
𝟎( ) ( ) −
𝜶 𝟎 𝟎
𝑻
𝒚
𝜷
) ( ) = 0,
𝜶 𝑻𝑽

1
𝑇𝜷( min
𝜷,𝜶 2

( ) 𝑇𝜶
𝟎
𝑀𝐼−

( subject to

𝑀𝜶 ∈ [0,𝐶]𝑁 , 𝛽 ∈ ℝ
𝑁𝑀+

با در نظر گرفتن تعریفهای فوق و با استفاده از سری مرکر قطع
شده 𝑀 جملهای ،ماتریس 𝐾 در مساله دوگان بهینهسازی درجه دو
به فرم رابطه ( )13تقریب زده میشود:
𝑻
()13
∅∧∅ ≈𝑲
با توجه به آنکه تنها از 𝑀 جمله اول بسط مرکر استفاده شده
است ،از نماد ≈ به جای نماد = استفاده کردهایم .اما خوشبختانه
در بسیاری از هستهها به ازای مقادیر خیلی کم 𝑀 میتوان
تقریبهای بسیار دقیقی از هسته 𝐾 بدست آورد ،لذا در ادامه بحث
بجای نماد ≈ از نماد = استفاده میکنیم.

قابل توجه است که ،اگر چه این سیستم از مرتبه باالتر
میباشد (در حالی که دستگاه اصلی از مرتبه 𝑁 بود) اما ماتریس
هسیان بدست آمده در ساختار جدید مساله بهینهسازی درجه دوم
بسیار تنک میباشد .این در حالی است که ماتریس هسیان برای
هسته  Kدر فرم قبلی که از این پس آن را فرم رتبه کامل می-
نامیم ،کامال چگال بود .بنابراین در ساختار جدید ،حاصلضرب بردار
–ماتریس و تجزیههای ماتریسی مورد نیاز در فرایند حل مساله
بهینه سازی درجه دو بسیار سریعتر انجام خواهد شد ،که هر دوی
این تغییرات منجر به حل سریعتر مسئله بهینهسازی درجه دو
میگردد و در نهایت باعث کاهش زمان محاسباتی برای طبقهبندی
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با استفاده از ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر هستهها میگردد.
 -4نتایج عددی
در این قسمت نتایج حاصل از طبقهبندی دادهها با ماشین بردار
پشتیبان مبتنی بر هستهها در حالت تقریب رتبه پایین مطرح شده
در این مقاله را مورد بررسی قرار داده و عملکرد آن را با حالت رتبه
کامل مقایسه خواهیم کرد .در اینجا  199نمونه از دو جامعه نرمال
آمیخته دو متغیره (جمعا  299نمونه) را در نظر میگیریم .جامعه
اول ترکیب خطی سه متغیر نرمال با ضرایب مساوی و مراکز
}) {(1,0),(0,1),(1,2است در حالی که همه متغیرهای نرمال
موجود در این ترکیب غیرخطی دارای ماتریس واریانس-کوواریانس
همانی میباشند .برای جامعه دوم نیز به همین شکل عمل شده
است ،با این تفاوت که مراکز آن به صورت }){(0,0),(1,1),(2,0
است .همانطور که در شکل  1نشان داده شده است نقاط جامعه
اول با  +و نقاط شبیهسازی شده از جامعه دوم با × نشان داده
شده است .قابل ذکر است که این دادهها به دلیل ماهیت غیرخطی
که دارند قابل طبقهبندی به کمک ماشین بردار پشتیبان خطی
نمیباشند و به همین دلیل سراغ ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر
هستهها خواهیم رفت.
پیش از آنکه به بررسی عملکرد ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر
هستهها با رتبه پایین در مقایسه با حالت رتبه کامل آن بپردازیم
الزم است تاثیر پارامترهای موجود بر عملکرد ماشین بردار
پشتیبان در حالت رتبه پایین ارایه شده در این مقاله بررسی گردد.
به این منظور ساختار ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر تقریب رتبه
پایین هستهها روی این نقاط شبیهسازی شده به منظور طبقه-
بندی آنها اعمال میگردد .در اینجا به منظور طبقهبندی مبتنی بر
تقریب رتبه پایین هستهها از هسته گاوسی استفاده میکنیم که
در جدول  1مطرح شد و دارای پارامتر 𝜖 است .همچنین در
نهایت برای تست کردن طبقهبندی ایجاد شده به کمک ساختار
ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر هسته با تقریب رتبه پایین19 ،
نمونه از هر جامعه را (جمعا  29نمونه) در نظر میگیریم .این نقاط
برای جامعه اول با عالمت ⊗ و برای جامعه دوم با عالمت ⊞
در شکل  1مشخص هستند.
همانطور که گفته شد ،هسته گاوسی دارای پارامتر 𝜖 است که به
نظر میرسد تاثیر بسیاری بر طبقهبندی داشته باشد .از سوی دیگر

همانطور که در شکل های  2و  9مشاهده میشود ،انتخاب این
پارامترها در عملکرد طبقهبندی بسیار تاثیرگذار هستند طوریکه
مقادیر بزرگ پارامتر 𝜖 باعث ایجاد رویکرد محلیتر در طبقهبندی
میگردد در حالی که مقادیر کوچک آن از نگاه محلی کمتری
برخوردار بوده و نواحی طبقهبندی شده را بزرگتر در نظر میگیرد.
رفتار مشابهی نیز برای پارامتر 𝐶 رخ میدهد.

پارامتر 𝐶 به عنوان یک کران باال برای  αدر رابطه ( ،)14میتواند
بر عملکرد طبقهبندی تاثیرگذار باشد .در شکل  2با در نظر گرفتن
 ،𝐶 = 1تاثیر پارامتر 𝜖 بر عملکرد طبقهبندی بررسی شده است.
همچنین در شکل  9با در نظر گرفتن  ،𝜖 = 1تاثیر پارامتر 𝐶 بر
عملکرد طبقهبندی در نظر گرفته شده است.
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شکل  :1داده های آموزشی دو جامعه نرمال آمیخته با ماتریس های
کوواریانس همانی

شکل  :2بررسی تاثیر پارامتر  ϵبا  C = 1در طبقهبندی به کم

ماشین

بردار پشتیبان مبتنی بر هسته با تقریب رتبه پایین

شکل  :3بررسی تاثیر پارامتر  Cبا  ϵ = 1در طبقهبندی به کم
بردار پشتیبان مبتنی بر هسته با تقریب رتبه پایین

ماشین
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مالک دیگری که به کمک آن میتوان عملکرد ماشین بردار
پشتیبان مبتنی بر تقریب رتبه پایین هسته را در طبقهبندی
ارزیابی نمود تعداد نقاط تستی میباشد که به درستی طبقهبندی
نشده است .در واقع ابزار طبقهبندی مطرح شده نتوانسته است
نقاط تست را به درستی طبقهبندی نماید .این موضوع در شکل 4
برای  C=0.6بر حسب تغییرات پارامتر 𝜖 نشان داده شده است.
1
||𝑤|| در طبقهبندی
همچنین تعداد نقاط بردار پشتیبان و حاشیه

بندی در تشخیص نقاط تست عملکرد نامناسبی دارد .از سوی
دیگر ،اگر چه به حداقل رساندن تعداد بردارهای پشتیبانی از نقطه
نظر محاسباتی مطلوب است ،اما با توجه به شکل های  4و  2این
معیار نیز در تعیین پارامتر بهینه چندان کارآمد نیست.

برای  C=0.6بر حسب تغییرات پارامتر 𝜖 در شکل  2نشان داده
شده است .قابل توجه است همانطور که در فرم بهینهسازی
درجه دوم مطرح شد ،هر چقدر حاشیه مورد نظر بزرگتر باشد
سطح اطمینان در طبقهبندی افزایش مییابد بهعالوه تعداد نقاط
پشتیبان کمتر منجر به افزایش کارایی در طبقه بندی میگردد .در
شکلهای  6و  7نیز تعداد نقاط پشتیبان و حاشیه مورد نظر برای
 𝜖 = 0.01و مقادیر متفاوت 𝐶 نشان داده شده است.

1

شکل : 6تعداد نقاط بردار پشتیبان و حاشیه || ||wدر طبقهبندی برای
 ϵ=0.01بر حسب مقادیر متفاوت C

شکل :4تعداد نقاط تست که درست طبقهبندی نشده اند برای C=0.6
بر حسب تغییرات پارامتر 𝜖
1

شکل  :7تعداد نقاط بردار پشتیبان و حاشیه || ||wدر طبقهبندی برای
برای  𝜖 = 0.01بر حسب تغییرات پارامتر C

1

شکل :5تعداد نقاط بردار پشتیبان و حاشیه || ||wدر طبقهبندی برای
 C=0.6بر حسب تغییرات پارامتر 𝜖

با توجه به شکلهای  4و  ،2بزرگی حاشیه ایجاد شده معیار
مناسبی برای تعیین مقدار بهینه برای پارامتر  ϵنیست .در واقع
هنگامی که پارامتر 𝜖 به سمت صفر میل میکند حاشیه طبقه-
بندی بزرگ میشود ،در حالیکه با کوچک شدن پارامتر 𝜖 ،طبقه-

همچنین در شکل های 6و 7پارامتر 𝜖 ثابت در نظر گرفته شده و
به ازای مقادیر متفاوت 𝐶 ،تعداد نقاط تستی که درست طبقهبندی
نشدهاند (شکل  )6و حاشیه طبقهبندی به همراه تعداد نقاط بردار
پشتیبان (شکل  ) 7گزارش شده است .وضعیت در اینجا نیز چندان
متفاوت نیست و نمیتوان از نتایج بدست آمده به عنوان معیاری
برای تعیین پارامترهای بهینه استفاده کرد .به نظر میرسد که یک
طبقهبندی خوب برای مقادیر کوچک 𝐶 اتفاق میافتد و این در
حالی است که تعداد بردارهای پشتیبان کمتر به ازای مقادیر بزرگ
𝐶 بدست میآید .همچنین مقدار بزرگ 𝐶 باعث کاهش سرعت
طبقهبندی میگردد زیرا به زمان بیشتری برای حل بهینهسازی
معادله درجه دوم واقع در ساختار ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر
تقریب رتبه هستهها نیاز دارد و فضای جستجوی بزرگتری را می-
طلبد.
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 -5روش اعتبارسنجی متقابل برای یافتن پارامترهای بهینه
بر اساس نتایج بدست آمده واضح است که پارامترهای موجود بر
عملکرد طبقهبندی تاثیر بسزایی دارد .از سوی دیگر استفاده از
حاشیه طبقهبندی و تعداد نقاط بردار پشتیبان به تنهایی نمی-
توانند معیارهای مناسبی برای تعیین بهینه پارامترها در طبقه-
بندی باشند .به همین منظور از روش اعتبار سنجی متقابل با
تعداد الیه مناسب برای پیدا کردن پارامتر بهینه مورد نظر استفاده
میکنیم .اعتبار سنجی متقابل 8یک روش ارزیابی مدل است که
تعیین مینماید نتایج یک تحلیل آماری بر روی یک مجموعه داده
تا چه اندازه قابل تعمیم و مستقل از دادههای آموزشی است .این
روش بهطور ویژه در کاربردهای پیشبینی مورد استفاده قرار
میگیرد تا مشخص شود مدل موردنظر تا چه اندازه در عمل مفید
خواهد بود .بهطور کلی یک دور از اعتبارسنجی ضربدری شامل
افراز دادهها به دو زیرمجموعه مکمل ،انجام تحلیل بر روی یکی از
آن زیرمجموعهها (دادههای آموزشی) و اعتبارسنجی تحلیل با
استفاده از دادههای مجموعه دیگر است (دادههای اعتبارسنجی یا
آزمایش) .برای کاهش پراکندگی ،عمل اعتبارسنجی چندین بار با
افرازهای مختلف انجام و از نتایج اعتبارسنجیها میانگین گرفته
میشود .در اعتبارسنجی متقابل با  kالیه ،دادهها به  kزیرمجموعه
افراز میشوند .از این  kزیرمجموعه ،هر بار یکی برای اعتبارسنجی
و  k-1تای دیگر برای آموزش بکار میروند .این روال  kبار تکرار
میشود و همه دادهها دقیقا یک بار برای آموزش و یک بار برای
اعتبارسنجی بکار میروند .در نهایت میانگین نتیجه این  kبار
اعتبارسنجی بهعنوان یک تخمین نهایی برگزیده میشود .بهطور
معمول از روش اعتبارسنجی پنج الیه یا ده الیه در پژوهشهای
مدلسازی و پیشبینی استفاده میشود .در اینجا برای تعیین
پارامتر بهینه از روش اعتبارسنجی متقابل ده الیه استفاده می-
کنیم .نتایج حاصل از روش اعتبارسنجی متقابل برای پیدا کردن
پارامتر بهینه در شکل  8ارایه شده است .همچنین در شکل 3
یکی از پارامترها ثابت نگه داشته میشود و دیگری در محدوده
]  [10-2 ,102تغییر میکند تا روش اعتبارسنجی متقابل به منظور
پیدا کردن پارامتر روی آن اعمال گردد .بر اساس این شکل طبقه-
بندی صحیح هنگامی رخ میدهد که پارامتر 𝜖 کاهش مییابد و
این معادل با وقتی است که پارامتر 𝐶 در حال افزایش است.
همچنین زمان الزم برای آموزش دادهها در تقریب رتبه پایین
ماشین بردار پشتیبان بر حسب پارامترهای موجود در شکل 19
نشان داده شده است که بهخوبی نشان می دهد انتخاب این
پارامترها بر زمان آموزش در تقریب رتبه پایین نیز تاثیرگذار است.
بعد از آنکه به بررسی عملکرد ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر

هسته با تقریب رتبه پایین پرداختیم ،به بررسی قابلیت این ساختار
جدید در کاهش زمان طبقه بندی دادهها در مقایسه با روش رتبه
کامل خواهیم پرداخت .در این ساختار جدید ،معادله بهینهسازی
درجه دوم موجود در ماشین بردار پشتیبان از ساختار بسیار ساده-
تری برخوردار خواهد بود که این امر زمان الزم برای آموزش داده-
ها در طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر هسته در حالت
تقریب رتبه پایین را در مقایسه با حالت رتبه کامل کاهش خواهد
داد .این موضوع در شکل  11بهخوبی نشان داده شده است.
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شکل  :8پارامترهای ماشین بردار پشتیبان بر حسب خطای طبقهبندی
با روش اعتبارسنجی متقابل

شکل  :9روش اعتبار سنجی متقابل به منظور بهینه کردن پارامترها

شکل  :11زمان آموزش دادهها در تقریب رتبه پایین ماشین بردار
پشتیبان بر حسب پارامترهای موجود

مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات ) ......................................................................... (JSCITجلد  ،8شماره  ،4زمستان 1938
به عبارتی برای نشان دادن این موضوع تعداد نقاط متفاوتی در نظر
گرفته شده است که از  19نقطه تا  19999نقطه متغیر میباشد.
برای تعداد نقاط کم ،این اختالف زمانی ناچیز است هر چند هنوز
تقریب رتبه پایین نسبت به حالت رتبه کامل عملکرد بهتری دارد،
در حالی که برای تعداد نقاط زیاد این اختالف زمانی بسیار زیاد
است و این موضوع عملکرد بسیار خوب تقریب رتبه پایین هسته
در مقایسه با حالت رتبه کامل را نشان میدهد .در این محاسبات
پارامتر  ،ϵ=0.01و  C=1در نظر گرفته شده است .همچنین تعداد
جمالت به کار رفته در تقریب رتبه پایین هسته ( )Mبرابر با 9.1
تعداد نقاط آموزشی قرار داده شده است.

شکل  .11زمان آموزش (به ثانیه) بر حسب تعداد نقاط در ماشین بردار
پشتیبان تقریب رتبه کامل و رتبه پایین

 -6کاربردهایی از تقریب رتبه پایین ماشین بردار
پشتیبان مبتنی بر هسته
 -1-6کاربرد روش در تشخیص حضور افراد

تشخیص دقیق حضور یا عدم حضور افراد در فضاهای موجود در
ساختمانها میتواند موجب صرفهجویی قابل توجهی در میزان
مصرف انرژی گردد .زمانی که اطالعات حضور افراد به عنوان
ورودی در اختیار سیستمهای کنترل گرمایش ،سرمایش و تهویه
هوای ساختمانها قرار گیرد ،موجب صرفهجویی بین  99تا 89
درصدی در مصرف انرژی میگردد [.]24
امروزه با افزایش قابلیت حسگرها به همراه توسعه ظرفیتهای
محاسباتی در سامانههای اتوماسیونی ،تعیین دقیق میزان حضور
افراد میتواند تاثیر قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی در تهویه
مطبوع و روشنایی ساختمانها داشته باشد.
در این قسمت از روش طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر
هستهها در حالت رتبه کامل و رتبه پایین برای تشخیص حضور
افراد در فضاهای موجود در ساختمانها استفاده میکنیم .دادههای
مورد استفاده با استفاده از حسگرهایی با دقت مناسب تهیه شده

است .این دادهها در یک اتاق کار در دانشگاه مونیز در کشور بلژیک
تدوین شده است .این دادهها شامل اطالعاتی از میزان نور ،دما،
رطوبت ،نسبت رطوبت و 𝐶𝑂2موجود در هوا در زمانهای مختلف
در خالل ماه فوریه میباشد .الزم به ذکر است ،نسبت رطوبت که
به عنوان یکی از ویژگیها در دادهها مدنظر قرار گرفته است با
استفاده از دمای اندازهگیری شده و رطوبت نسبی قابل محاسبه
است ،جزییات این امر در منبع [ ]22ذکر شده است.
برای آنکه تاثیر تقریب رتبه پایین در کاهش زمان محاسباتی
ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر هستهها به خوبی مشخص گردد،
طبقهبندی دادهها را با تعداد دادههای مختلف انجام میدهیم .به
این منظور تعداد دادهها را به ترتیب برابر  2999 ،1999و 9999
در نظر گرفتهایم که هر کدام از دادهها به ترتیب دارای  2ویژگی
دما ،رطوبت ،نور ،میزان  𝐶𝑂2و نسبت رطوبت میباشند .حضور یا
عدم حضور افراد در اتاق کار نیز به ترتیب با  +1و  −1در داده-
های هدف مشخص شده است .این دادهها در [ ]22موجود می-
باشند.
نتایج حاصل از طبقهبندی دادهها به کمک ماشین بردار پشتیبان
در حالت رتبه کامل و رتبه پایین در جدول شماره  2با یکدیگر
مقایسه شدهاند و خطای طبقهبندی و زمان آموزش این مدلها در
حالت رتبه پایین و رتبه کامل گزارش شده است .از نتایج بهدست
آمده مشخص است که روش رتبه پایین به طور قابل توجهی زمان
محاسباتی روش را کاهش میدهد ،این در حالی است که عملکرد
طبقهبندی روش همچنان در حد مطلوب باقی میماند .الزم به
ذکر است خطای طبقهبندی تعداد دادههایی را مشخص میکند که
به درستی طبقهبندی نشدهاند .با توجه به تعداد اندک دادههایی
که به درستی طبقهبندی نشدهاند (به نسبت کل دادههای موجود)،
عملکرد طبقهبندی در هر دو حالت رتبه کامل و رتبه پایین
مطلوب است .بهعالوه ،نتایج ارایه شده در جدول شماره  2نشان
میدهد با افزایش تعداد دادهها ،روش ماشین بردار پشتیبان رتبه
پایین در کاهش زمان آموزش و حفظ عملکرد طبقهبندی همچنان
از موفقیت قابل توجهی برخوردار است.

011

جدول  : 2مقایسه عملکرد روش رتبه پایین و رتبه کامل در تشخیص
حضور افراد
خطای طبقهبندی

نام مدل

تعداد دادهها

زمان آموزش (ثانیه)

رتبه پایین

1999

1.88

21

رتبه کامل

1999

19.63

12

رتبه پایین

2999

3.42

71

رتبه کامل

2999

72.47

22

رتبه پایین

9999

26.72

32

رتبه کامل

9999

212.69

76

استفاده از تقریب رتبه پایین به منظور بهبود کارایی ماشین بردار پشتیبان ..........................................................اسماعیل بیگی و چترآبگون
 -2-6کاربرد روش در تشخیص پستهای الکترونی

اسپم

به سوءاستفاده از ابزارهای الکترونیکی نظیر پست الکترونیک برای
ارسال پیام به تعداد زیاد و به صورت ناخواسته اسپم میگویند .با
توجه به هزینه اندک این روش نسبت به پست سنتی که در
گذشته برای ارسال پالک به پالک تبلیغات مورد استفاده قرار
میگرفت و همچنین ناقص بودن قوانین بینالمللی برای محدود
کردن آنها ،این قبیل پستهای الکترونیک در سطح وسیعی ارسال
می شوند .پست الکترونیکی تجاری ناخواسته یا همان اسپم در
اواسط سال  1339وارد اینترنت شد و کم کم تبدیل به یک معضل
بزرگ شد ،به صورتی که امروزه با یک تخمین محافظهکارانه  89تا
 82درصد پستهای الکترونیک را در بر میگیرد و در بعضی منابع
از  39درصد باالتر میرود [ .]26اگرچه ابزارهای متنوعی به صورت
عمومی برای شناسایی اسپم ها وجود دارد ،اما طراحی ابزارهای
شخصی سازی شده برای شناسایی اسپم ها می تواند از کارایی
باالتری برخوردار باشد.
در این قسمت از روش طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر
هستهها در حالت رتبه کامل و رتبه پایین برای تشخیص پست
های الکترونیک اسپم و غیر اسپم استفاده میکنیم .با استفاده از
این ابزار قادر خواهیم بود یک سیستم تشخیص اسپم به صورت
شخصی سازی شده تهیه نماییم.
اسپم ها عمدتا توسط مراکزی که پستهای الکترونیک تجاری را
ارسال می کنند و یا از سوی افرادی که هرزنامه منتشر می کنند
تولید می گردد .از سوی دیگر اکثر پستهای الکترونیک غیر اسپم
از طرف همکاران و پستهای الکترونیک شخصی ارسال می گردند.
بر این اساس قادر خواهیم بود ویژگی هایی را تعریف نماییم که در
نوع پست الکترونیک دریافتی تاثیرگذارند ،به عنوان نمونه هر پست
الکترونیک که در بر دارنده نام فرد دریافت کننده باشد می تواند
یک پست الکترونیک غیر اسپم باشد .در این مطالعه دادههای مورد
استفاده به صورت شخصی سازی شده و بر اساس اطالعات یک
کاربر مشخص تهیه و تدوین شده است .این دادهها در بردارنده
 4699نمونه می باشد که هر کدام از آنها دارای  27ویژگی است.
اغلب این ویژگی ها شامل اطالعاتی از درصد حضور برخی کلمات
و کاراکترهای مشخص در متن پست الکترونیک دریافتی است ،که
میزان فراوانی آنها را در متن مشخص می کند .برخی دیگر از این
ویژگی ها به میزان حضور و نحوه حضور دنباله های حروف بزرگ
به هم پیوسته در متن اشاره دارد .در حقیقت  48ویژگی اول به
درصد حضور برخی کلمات مشخص در متن اختصاص دارد6 ،
ویژگی بعدی میزان حضور برخی کاراکتر های خاص را تعیین می
کند و سه ویژگی آخر به بررسی دنباله های حروف بزرگ بههم

پیوسته موجود در متن اشاره دارد .جزییات این امر در [ ]27ارایه
شده است .تعیین اینکه ایمیل دریافتی اسپم یا غیر اسپم می باشد
نیز به ترتیب با  +1و  −1در دادههای هدف مشخص شده است.
این دادهها در [ ]27موجود میباشند.
عملکرد روش رتبه پایین و رتبه کامل در تشخیص پستهای
الکترونیک اسپم در جدول شماره  9با یکدیگر مقایسه شده است.
برای آنکه امکان مطالعه هر چه بهتر روش فراهم گردد ،نتایج
عددی با تعداد دادههای متفاوت ارزیابی و گزارش شده است.
نتایج به دست آمده به خوبی قابلیت روش رتبه پایین را در کاهش
زمان آموزش ماشین بردار پشتیبان نشان می دهد .این در حالی
است که عملکرد طبقهبندی همچنان در حد مطلوب باقی مانده
است .مشابه نتایج ارایه شده در جدول شماره  ،2با افزایش تعداد
دادهها عملکرد مطلوب روش رتبه پایین در مقایسه با روش رتبه
کامل همچنان حفظ میگردد .اما کاهش ایجاد شده در زمان
آموزش ماشین بردار پشتیبان در حالت رتبه کامل و رتبه پایین در
جدولهای شماره  2و  9با یکدیگر تفاوت دارد .در کاربرد ارایه
شده در تشخیص حضور افراد  ،استفاده از روش رتبه پایین حدود
 8برابر زمان آموزش را بهبود داده است .اما در کاربرد روش ماشین
بردار پشتیبان در تشخیص اسپم ،زمان آموزش توسط روش رتبه
پایین فقط در حدود  2برابر بهبود یافته است .این تفاوت در
عملکرد ،از تفاوت در تعداد ویژگیهای موجود در این دادهها نشات
میگیرد .به عنوان نمونه تعداد ویژگیها در تشخیص حضور افراد
تنها شامل  2ویژگی بوده در حالی که تعداد ویژگیها در تشخیص
پستهای الکترونیک اسپم برابر با  27ویژگی میباشد .به عبارت
دیگر افزایش قابل توجه تعداد ویژگیها میتواند بر عملکرد روش
تاثیرگذار باشد ،اما همچنان روش رتبه پایین از مزیت محاسباتی
قابل توجهی نسبت به روش رتبه کامل برخوردار است.
جدول  : 3مقایسه عملکرد روش رتبه پایین و رتبه کامل در تشخیص
پستهای الکترونی

اسپم

نام مدل

تعداد دادهها

زمان آموزش
(ثانیه)

خطای طبقهبندی

رتبه پایین

2299

12.21

964

رتبه کامل

2299

29.74

234

رتبه پایین

9499

71.92

476

رتبه کامل

9499

139.21

981

رتبه پایین

4699

298.97

682

رتبه کامل

4699

291.27

224
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مبتنی بر هستهها به دلیل استفاده از فضای ویژگی دادهها به جای
 در حقیقت بر اساس.استفاده از دادههای اصلی مدنظر قرار گرفت
- امکان طبقهبندی غیرخطی دادهها فراهم می،این رویکرد جدید
 یکی از چالشهای موجود در این، همانطور که مطرح شد.آید
رویکرد افزایش پیچیدگیهای محاسباتی و نهایتا افزایش زمان الزم
برای طبقهبندی بود طوریکه برای مجموعه دادههای بزرگ از
 عمدتا این افزایش زمان محاسباتی به.کارایی الزم برخوردار نیست
دلیل ظاهر شدن هسته در حل مسئله بهینهسازی درجه دوم بود
که با استفاده از تقریب رتبه پایین ارائه شده در این مقاله قادر
 در این.خواهیم بود این مشکل را تا حد زیادی مرتفع نماییم
،تکنیک با بکارگیری سری تقریبی قطع شده از هسته موجود
مسئله بهینهسازی درجه دوم در ساختار ماشین بردار پشتیبان
مبتنی بر هستهها با یک مسئله بهینهسازی بسیار سادهتر جایگزین
 محاسبات برداری و تجزیههای، در رویکرد جدید ارائه شده.شد
ماتریسی مورد نیاز بسیار سریعتر انجام میشود که این تغییرات
منجر به حل سریعتر مسئله بهینهسازی درجه دوم موجود و
 نهایتا نتایج عددی ارائه شده در طبقهبندی.افزایش کارایی گردید
دادهها در برخی مسایل کاربردی با استفاده از تقریب رتبه پایین
ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر هستهها نشان داد که ضمن حفظ
 زمان محاسباتی بطور قابل توجهی کاهش،عملکرد طبقهبندی
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