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چكيده
مسائلمهمازپذيريتفكيكمساله استترين كاربردي توسط،علوم ماشينهايابزاركه مييادگيري باشوحل ابزارها د. اين

دادهشناسايي درهمنوع نامتجانس مجموعه در ميريختهها تحليل را نظر مورد مساله بردارنمايند. ، مدلماشين و هايپشتيبان
اتوسعه حاصل آنيافته بانظارتز يادگيري نوع از و كارا معرفيابزارهايي زمينه اين در كه جداكنندهابركرهند. اشدههستند ي

مدل از توسعهيكي اني. اباشدمييافتههاي با ماشدهيابزار از پشتنيگرفتن بيطراحييدوتابانيبردار مسالهاو يدو
مدلدرجهديمقيزيربرنامه ايسازدوم است. در ابركرهنيشده دو چنانيروش كالسيهادادهبيشترينكههستندمتعارف
باشند.خود دور ممكن حد تا مقابل كالس از و داده پوشش مدلاينرا صورت دو به مدلمساله دو هر است. معموال شده باسازي

حل مساله از گرفتن روشميدوگان از ميشود. يكي اوليه مساله حل است، شده معرفي مساله اين حل براي اخيرا كه باشد. هايي
حل تكنيك از استفاده محاسبات، زمان اهميت به توجه دارد. با تفكيك از قبولي قابل دقت باالتر، سرعت وجود با تكنيك اين

منطقي اوليه اوليهمساله مساله حل بود. تكنيك خواهد مدلتر از نوع يك براي فقط كنون دوتاييتا جداكننده ابركره هاي
است؛ شده گرفته كار به دوتايي جداكننده ابركره دوم نوع مسائل براي نظر، مورد تكنيك مطالعه اين است. در شده استفاده

داده افزايش را آن سرعت اوليه مساله حل تكنيك در تغييري اعمال با مجموعهدرروشيسازپيادهاايم. بهمچنين ازدو
ميداده مشاهده تصادفي، بههاي با كه انتقالشود كمتر ابعاد با فضايي به مساله جواب فضاي اوليه مساله حل روش كارگيري

مي الگوريتم افزايشسرعت موجب و گردد.يافته

كليدي: واژه پشتيبان،ريپذكيتفكهاي بردار ماشين جداكننده.ي، ابركره
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مقدمه-1
داده زندگامروزه ابعاد همه در ريها دادهدواندهشهيما روزمره امور اغلب شدهو لذامحور مسائليكياند، هستياز مواجه آن با ميكه
داده نهانيكاو. دادهباشديميكاومساله اطالعات استخراج زايبه حجم در مشخص روابط و دادهياديالگوها دراز چنـدايـكيها
اطالع مياتبانك گفته روشيكي. شوديبزرگ دودادهيبندطبقهيكاودادهيهااز در متماايها كالس يي. شناسـاباشـديمـزيچند
پ با داده مجموعهينيبشينوع در آن، به مربوط كالس دادهيابرچسب درهميهااز اساسـيكـيختـه،يرنامتجانس مراحـل درياز

تحقباشديميريپذكيتفك است. ماشيمتعددقاتيكه نموده معطوف خود به پشـتنيرا الگوهـايبـرابانيبـردار كيـتفكيحـل
رگرسيريپذ مسائل واپيونيو معرفنگيتوسط همكارانش بيشد. جداسازيو با جداكننده ابرصفحه از استفاده هيحاشـنيشـتريبا
هايبرا پشتنيماش،ينريبايداده دوتاييدوتابانيبردار جداكننده ابركره دييو از اييهاروشگري، در كه شـنهاديپنهيزمنياست

ا است. در دوتانيشده جداكننده ابركره بررسييمقاله مورد ميرا اميدهيقرار كار تكنني. اساس از برگرفته بـردارنيماشـكيابزار
درييدوتابانيپشت كه ا]2[است با است، ماشنيآمده در كه پشتنيتفاوت مسالهحلباييدوتابانيبردار درجـهيزيربرنامهيدو

آن از استفاده با و آورده دست به مبدا از عرض دو و نرمال بردار دو ابرصـفحهدوم دو اكننـديمـديـتوليرمـوازيغيها دونيـكـه
تفك همان دوتايهاكنندهكيابرصفحه كننده جدا ابركره در اما هستند؛ داده كالس مساله،ييدو دومديمقيزيربرنامهيدو درجـه

بهافتنيبا شعاع دو و مركز تولنه،يدو جداكننده ابركره اينمتعارفيها. ابركرهكننديمديدو صورتكينيتكدر هريبه كه هستند
دادهنيشتريبكي از ممكن دادهيهاتعداد از ممكن حد تا و داده پوشش را خود ابركـرهيهاكالس باشـد. مسـاله دور مقابل كالس

د مدلييوتاجداكننده روش دو استيسازبه دريوش. ر]4,3[شده دويمعرفينريبايالگوييشناسايبرا]1[كه بـا است، شده
مسالهكيتكن حل و مساله دوگان بههياوليحل منهيجواب دست به مدلآورديرا دوم دريساز. نوع كنـون]3[كه تا است، آمده

دوگان روش به مسالهيريگفقط حل روش است. در شده حل مساله درهياولياز از]1[كه اسـتفاده بـا است، ب،يـتقركيـآمده
خط را ميمسائل حل و گفتندينمايساخته كه طور رونيام،ي. همان كنون تا مدليروش اول جداكننـدهيسازنوع ابركـره مساله

برتر اول روش بر سرعت نظر از و است شده بياعمال انينابرادارد؛ اولنيدر مساله حل روش مدليبراهيمقاله از دوم يسـازنـوع
است.  شده گرفته كار ضعفيكيبه روشييهااز در مساكه گـاهلهحل كه است آن دارد، وجود بـهيفضـايدوگان مسـاله جـواب

انتقالييفضا باالتر ابعاد افزاافتهيبا با فضاشيو پيابعاد ويمحاسباتيدگيچيجواب، رفته بهافتنيباال خواهـدمشكلنهيپاسخ تر
انيبود. بنابرا بهرهنيدر با مسالهيريگمقاله حل روش افزايسعه،ياولياز دارشيدر دوم نوع مسائل حل اميسرعت عمـل،نيـ. با

سرعت با كالس هر تكنيدر سرعت از به،يقبلكيباالتر صورتنهيپاسخ ميبه دست ابركد،يآيبه هر دادهكه حداكثر كـالسيهاره
داده از و داده پوشش را دورتريهاخود در مقابل منيكالس قرار ممكن درد؛يگيحالت عبارت كـارگگـريبه حـلكيـتكنيريبـه

اول افزاهيمساله الگورشيو تفكتم،يسرعت دقت آوردن دست به از بود. همچنيريپذكيمانع نخواهد انيباال ارائـهنيدر بـا مطالعه
جد ماتريكيازيدينسخه درالگوريهاسياز استفاده ماترتم،يمورد دادهيهـاسيبعد بـه درافتـهيكـاهشيوروديهـاوابسـته و

تفكجهينت اوليحتيريپذكيسرعت مساله حل روش معرفهيدر قبال زيكه حد تا است، بـاابـد؛ييمشيافـزاياديـشده ادامـه در
اولوهيشترقيدقيمعرف مساله بود. نياه،يحل خواهد مشهود مساله

پشتيبانام- 2 بردار ماشين و پشتيبان بردار ييدوتاشين
طبقه براي شده معرفي ابزارهاي از دادهيكي يابندي پشتيبان بردار ماشين دادنكيتكننيا. باشديمSVMها قرار مالك اصلبا

مجداكنندهيابرصفحهه،يحاشيحداكثرساز ابرصفحه پشتيانيرا ابرصفحه آنبانيدو از واحد فاصله به معرفو بهيها و كرده
ز :شوديميسازمدلريصورت
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آن در ترتيبbوwكه نرمالبه مبداوبردار از عنوبپارامتريد.نباشميعرض دادهه براي خطا نادرستان كه هايي
ميبرچسب وشونگذاري منظمCد پارامتر خطايك كنترل براي ازميساز گرفتن ايده پشتيبانباشد. با بردار ماشين ،مساله

جايمي به جداكننده،توان ابرصفحه ابرصفحيك دادههدو فاصله روش اين گرفت. در نظر در جداكننده موازي لزوما نه ازي ها
ميابرصفحه قرار مالك را كهها طوري به بهدهيم؛ ممكن، حد تا ابرصفحه خوددادههر كالس بودههاي دادهونزديك كالساز هاي
باشمقابل تكنيك. ددور كالساين دو مدلBوAدادهبراي زير فرم ميبه د:شوسازي

 -(( ), ¹ , ¹ ¹ + ¹ + ¹ ,. . ( + ¹ ) ¹¹
) -(( ), ¹ , ¹ ² + ² + ² ,. . ( + ² ) ²²

آن در wهاكه wو¹ نرمال،² bبردار bو¹ ابرصفحه² مبدا از ميعرض ²و¹متغيرهايباشند. همچنينها
خطا ميجريمهضرايبcوcوپارامترهاي خطا كنترل دوتاييباشند.براي پشتيبان بردار ماشين هندسي تعبير زير، شكل در

است.  شده داده نمايش
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دوتايي1-2شكل پشتيبان بردار ماشين هندسي : تعبير

اول- 3 مساله حل و جداكننده دوتايهيابركره جداكننده اولييابركره نوع
روشهر از كننده، جدا ميهادادهيريپذكيتفكيهاابركره اباشديدوكالسه ابركره،كيتفكني. در متعارف كمترياابركره نيبا

طور به بود خواهد ممكن دادهيشعاع تمام اكه باشد. معادله دربرداشته را دادهنيها مجموعه گرفتن نظر در با يآموزشيهامساله
T={x ,x ,...,x }شوديميسازمدلريزصورتبه:

 -(, +. . + , = , , . . . , .
آن در ميcوRكه ابركره مركز و شعاع ترتيب خطابپارامتريباشد.به عنوان دادهه تحتبراي كه پرتي قرارپوششهاي

ونمي منظمCگيرند پارامتر خطايك كنترل براي ميميساز دوتايي، پشتيبان بردار ماشين مساله از گرفتن ايده بهباشد. با توان
ابرصفحه دو دادهجاي يك هر كه گرفت، نظر در ابركره دو جداكننده، غيرموازي كاملي طور به را خود كالس وهاي داده پوشش

داده ممكاز حد تا مقابل كالس باشندهاي دور مدلن از داده. يكي كالس دو براي شده ارائه ميIوIهاي زير فرم باشد:به
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)-(, +. . ,, , ,
) -(, +. . ,, , ,

فرمول فوق،در ابركرهcوcهاي ابركرهRوRها،مراكز ووها،شعاع خطا منظمCوCپارامترهاي سازضرايب
محدوديتباشند.مي و هدف توابع براي خطي تقريب يك با فوق مسائل بادر متناسب مجهوالت از متشكل برداري تعريف و ها

حل و كرده بازنويسي زير صورت به را آن مساله، كنيم:ميشرايط

 -(+ ,. . . ,. ,.

دوتايي1-3شكل جداكننده ابركره : هندسي
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اوليه-4 مساله نوعحل دوتايي جداكننده ابركره دومي
مدل از ديگري مينوع زير صورت به دوتايي جداكننده ابركره مساله باشد:سازي

)-(,. . + ,, , ,
-(,. . + ,, , ,

برنامه دوگانمسائل تكنيك با كنون تا فوق شدهريزي حل آوردنگيري دسـت بـه بـراي را اوليه مساله حل روش مطالعه اين اند. در
مي كار به دوتايي جداكننده ابركره است،معادالت پيدا فوق مسائل از كه طور اولRوRگيريم. همان درجه از فوق مسائل در

امي در رو اين از بـردارباشند؛ تعريـف بـا تنهـا نتيجـه نـداريم. در قيـدها و هـدف تابع براي خطي تقريب به نيازي مساله نوع xين
) مساله فرم به مساله بازنويسي و مجهوالت از برنامه4-3متشكل مساله را)، مذكور ميريزي نماييم.حل

نتيجه- 5
نرمبرنامه در شده نوشته اوليه،MATLABافزارهاي مساله حل رويبراي دوتايي جداكننده دادهدوابركره از دوبعـدي هـاينمونه

تفكيك كه دوكالسه هستند،تصادفي خطي وپيادهپذير شده دادهسازي به مربوط شعاع و اسـت. مركز شـده محاسبه كالس دو هاي
ايـنابركره در حاصـل جداكننـده دادهدوهـاي از درنمونـه !Errorهـا Reference source not found.وError! Reference

source not found.شده داده است. نمايش
فوق در شده ذكر مطالب از استفاده ميبا روش،مالحظه اين اعمال با كه دقـتضمنشود بـه محاسباتي، زمان قابـلكاهش و بـاال

تفكيك از كاراايمرسيدهپذيريقبولي و صحت بر دليلي كه مي، شده ارائه مدل باشد.يي

اوليهدقت: 1-5جدول مساله دوتاييدرروشحل جداكننده ابركره
دقت داده

91,80 تصادفي 1داده
99,25 تصادفي 2داده
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اوليه1-5شكل مساله داده: روش اول مجموعه تصادفيبراي هاي

اول: 2- 4شكل مساله داهادهيبراهيروش دوم يتصادفيمجموعه
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