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، دستهبند توصیف دادهها مبتنی بر بردار پشتیبان. تشخیص و جداسازی دادههای اصلی از دادههای پرت است، هدف دستهبندی تککالسه:چکیده
. سعی بر پوشش دادههای اصلی در فضای اَبَرکُره دارد، این روش با تعریف اَبَرکُرهای در فضای ویژگیها.یکی از روشهای دستهبندی تککالسه است
 یک مسئله بهینهسازی، تعیین شعاع و مرکز مناسب برای اَبَرکُره در فضای ویژگیها. مرز جداساز دادههای اصلی از داده های پرت است،سطح اَبَرکُره
 از چالشهای روش فوق است که باعث ایجاد، وجود دادههای نویزی در مجموعه دادههای اصلی و عدم توجه به تراکم دادهها در انتخاب مرکز.است
 با استفاده از، جستجوی مرکز مناسب برای اَبَرکُره،)KH-SVDD(  یکی از هدفهای دستهبند پیشنهادی.خطا در تعیین مرز اَبَرکُره خواهند شد
 بهصورت یک، اهمیت و تأثیر نقاط بر مرز دستهبند، همچنین با استفاده از تراکم محلی نقاط دادهها.الگوریتم بهینهسازی گروه میگوی آشوبی است
 آزمایشهای متعددی، برای ارزیابی روش پیشنهادی. پارامتری کمکی برای تشخیص دادههای اصلی و نویزی است، این وزن.وزن محاسبه میشود
 نتایج حاصل از آزمایشها نشاندهنده عملکرد بهتر روش پیشنهادی از نظر تشخیص دادههای.بر روی مجموعه دادههای واقعی انجام شده است
.نویزی در مقایسه با الگوریتمهای مرز دانش است
. وزندهی تراکمی، گروه میگوی آشوبی، تشخیص دادههای پرت و نویزی، دستهبند تککالسه:واژههای کلیدی
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Abstract: The purpose of one-class classification is to detect and separate target data from outlier. Support vector data description
classifier is one of the one-class data classification methods. This method creates a hyper-sphere in feature space and tries to cover
target data in the hyper-sphere. The hyper-sphere surface is the discernment boundary between target and outlier data. Determining
appropriate radius and center for the sphere is an optimization problem. Existence of the noise in the data set and lack of attention to
data density for choosing the center is the challenge of this method that triggered the mistake in determining of detection boundary.
In the proposed classifier (KH-SVDD) we tried to search appropriate center of sphere with the use of chaotic krill herd optimization
algorithm. Also, a weight is calculated for the effectiveness of the points on the classifier boundary with the use of local density of
data points. This weight is an auxiliary parameter to detect target data from noise. The results of the experiments have been compared
with state-of-the-art methods, which show superiority of the proposed method in noise detection.
Keywords: One-class classifier, outlier and noise detection, chaotic krill herd, weighted density.
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 -1مقدمه
تشخیص دادههای پرت 1از مهمترین فعالیتهاای دادهکااوی محساوب
می شود و در حوزه هاایی مانناد تشاخیص بیمااری ،تشاخیص نفاو و
اختالل سیستم ،کاربردهای فراوانی دارد .یافتن دادههای پرت در عمال
کاری پرهزینه و در برخی موارد بهعلات در دساتر نباودن دادههاای
پرت در مرحله آموزش ،غیرممکن است .روشهاای متعاددی از جملاه
مدلهای آمار و احتمالی ،مدلهای خطای ،مادلهاای تقریبای ،مادل
مارکوف ،مدل - Kنزدیکترین همسایه و دستهبندی تاککالساه بارای
تشخیص دادههای پرت ارائه شده است .دستهبندی تککالسه ،2یکی از
پرکاربردترین روشها برای تشخیص دادههای پرت است ].[1-4
دستهبندی ،3انتساب یک نمونه داده جدید به یکی از کاال هاای
موجود است ،این عملیات توسط روالی به نام دستهبند انجام مایشاود.
بهطاورکلی در دساتهبنادیهاای تاککالساه ،مجموعاه دادههاای در
دستر  ،دادههای اصلی هستند و دانشی درباره دادههای پارت وجاود
ندارد .در نتیجه دادههای اصلی باید در یک کاال (کاال متبات یاا
هدف) دستهبندی شوند .دادههایی کاه باه کاال تعیاینشاده ،تعلا
نداشته باشند بهعنوان دادههای پرت شناخته مایشاوند .از مهامتارین
اهداف دستهبندی تککالسه ،شناسایی و تشخیص مرز دادههای اصالی
از دادههای پرت است ].[6 ،5
تفاوت دسته بندی تک کالسه و دوکالسه را میتاوان بادینصاورت
بیان کرد که در دستهبندی دوکالسه (یا چندکالساه) ،ویژگایهاای دو
کال اصلی (یا چند کال ) در مرحلاه آماوزش دساتهبناد ،براساا
مجموعه دادههای برچسبدار تعیین میشود ،سپس دادههای دیگار باا
مقایسه با این دو کال (چند کال ) ،دستهبندی میشوند .در این نوع
دستهبندیها ،همه دادهها باید در یکی از دو کال موجود ،دستهبندی
شوند ،در نتیجه ،در ماهیات دساتهبنادی دوکالساه امکاان تشاخیص
دادههای پرت وجود ندارد ].[8 ،7
شکل  1تقسیمبندی کلی روشهای دستهبندی تککالسه را نشان
میدهد .اسا کار دستهبندها در روشهای مبتنی بار مارز ،باهدسات
آوردن مرزی برای جداسازی دادههای کال اصالی از دادههاای پارت
اساات .گااروه دوم ،دسااتهبناادهای مبتناای باار احتمااال اساات .در ایاان
دستهبند ها ،با استفاده از تابع چگالی احتمال ،یک مقدار عاددی بارای
داده های موجود ،محاسبه می شود .با مقایسه این مقدار عددی باا یاک
مقدار آستانه ،تعل و عدم تعل نمونه دادهها به کال اصلی مشاخص
میشود ].[9
دستهبند توصیف دادههاا مبتنای بار بردارهاای پشاتیبان ،یکای از
دستهبندهای تککالسه است ،که مهمترین کااربرد آن تشاخیص مارز
بین دادههای اصلی و دادههای پرت است .در این مقاله یک دساتهبناد
تککالسه ( )KH-SVDD4بر پایه دسته بند توصیف دادههاا مبتنای بار
بردارهای پشتیبان ارائه شده است .ایده اصلی این دستهبند ،تشاخیص
درست دادههای نویزی است.
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ساختار ادامه مقاله بهشرح زیار اسات :در بخاش دوم ،ماروری بار
دستهبند توصیف داده ها مبتنی بر باردار پشاتیبان ،ارائاه شاده اسات.
کارهای مرتبط پیشین در بخش سوم بررسای شاده اسات .دساتهبناد
پیشنهادی در بخش چهارم ارائاه شاده اسات .در بخاش پانجم نتاایج
آزمایشها نشان داده شده است .نتیجه گیری و کارهای آینده در بخش
ششم مطرح گردیده است.

شکل  :1تقسیمبندی روشهای دستهبندی تککالسه

 -2دستهبند توصیف دادهها مبتنی بر بردار پشتیبان
دستهبند تککالساه توصایف دادههاا مبتنای بار بردارهاای پشاتیبان
( ،)SVDD5از مهاامتاارین و پرکاااربردترین روشهااا جهاات تشااخیص
دادههای پرت است .این دستهبند جزء دسته دستهبندهای تاککالساه
مبتنی بر تشخیص مرز است .روش فوق به دنبال ساخت اَبَرکُرهای برای
پوشش دادههای اصلی است .دادههای درون اَبَرکُاره ،باهعناوان کاال
هدف و داده های خارج از اَبَرکُره بهعنوان دادههای پارت ،دساتهبنادی
میشوند .مرز توصیف و تشخیص دادهها ،همان رویه اَبَرکُره اسات .ایان
مرز با اساتفاده از نقااط داده ای کاه بار روی آن قارار دارناد ،توصایف
میشود .به نقاط واقع بر روی مرز ،بردارهای پشتیبان گفتاه مایشاود.
شکل  2متالی از اَبَرکُره فاوق ،در فضاای دوبعادی را نشاان مایدهاد.
دادههای اصلی در شکل  2بهصورت نقاط رنگای نشاان داده شادهاناد.
نقاط اصلی توسط یک دایره محاط شادهاناد .نقااطی کاه روی محایط
دایره قرار دارند ،بردارهای پشتیبان هستند و مرز دستهبند توسط ایان
نقاط مشخص میشود ].[10

شکل  :2اَبَرکُرهای برای پوشش دادههای اصلی

در ایاان روش ماارز اَبَرکُااره ،بااا اسااتفاده از لاام هسااته 6در فضااای
ویژگیهای دادهها ،قابل انعطاف می شود و امکان تفکیکپذیری خطای
در فضاهای باالتر (فضای ویژگیها) افزایش مییابد .تفاوت مرز اَبَرکُاره،
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بدون و با استفاده از لم هساته در شاکلهاای  3و  4نشاان داده شاده
است ].[11
شکل  3اَبَرکُره ای محاطشده بر مجموعاه دادههاای اصالی ،بادون
استفاده لم هسته را نشان میدهد .در این حالت امکان تفکیکپذیری و
انعطاف مرز اَبَرکُره ،در فضای ویژگی هاا وجاود نادارد .شاکل  4هماان
اَبَرکُره ،با استفاده لم هسته را نشان میدهاد .مارز اَبَرکُاره در شاکل 4
منعطف شده و امکان تفکیک پذیری در فضای ویژگایهاا را دارا اسات
].[12

دستهبند تککالسه مبتنی بر . . .

پشتیبان) برای مرز اَبَرکُره پیدا شود .تابع  ، یک تابع نگاشت است که
یک نقطه را به ابعاد باالتر در فضای ویژگی نگاشت میکند.
با توجه به معادله ( ،)1هرگاه فاصله یک نقطه تا مرکز اَبَرکُره ،کمتر
مساوی شعاع اَبَرکُره باشد ،آن نقطاه باه کاال اصالی تعلا دارد .باه
عبارت دیگر ،نقاطی که فاصله ویژگی های آنها تا مرکز اَبَرکُره ،بزرگتار
از شعاع کره باشند ،بهعنوان نقاط پرت شناخته میشوند.
با حل مسئله بهینه سازی معادله ( )1با استفاده از ضرایب الگراناژ،
معادله ( )1بهفرم مشت پذیر معادله ( )2تبدیل میشود ].[13
N

L  R 2  C  i
i 1

()2

شکل  :3مرز اَبَرکُره بدون استفاده از لم هسته

روش  SVDDبه دنبال پوشش حداکتری دادههای اصلی و کااهش
شانس پذیرش دادههای پرت در کال هادف اسات .در  ،SVDDیاک
مسئله بهینهسازی بهصورت معادله ( )1تعریف میشود ].[13

N

N

i 1

i 1

  i [R 2  i  ( (x i )  a ) 2 ]    i i , i ,  i  0

در ایاان معادلااه  i ,  iضاارایب الگرانااژ هسااتند .هاادف معادلااه (،)2
کمینه سازی عبارت  Lبا توجاه باه کمیناه ساازی متییرهاای  R , a,و
بیشینهسازی ضرایب الگرانژ است .با مشات گیاری جزئای معادلاه ()2
نسبت به متییرهای  ، R , a,مقدار شعاع ،موقعیت مرکز و مقدار خطای
نقاط خارج از اَبَرکُره حاصل میشود.
L
 0   i  1
R

()3

معادله ( )3مشت جزئی نسبت به متییر شعاع است ،در نتیجه مجموع

ضرایب الگرانژ در مسئله یک میشود.
()4

L
)  i  ( x i )    ( x
 0 a 
i
i
a
 i

معادله ( ) 4مشت جزئی نسبت به مرکز اَبَرکُره است کاه باا کماک آن
موقعیت مرکز اَبَرکُره محاسبه میشود.
()5

شکل  :4مرز اَبَرکُره با استفاده از لم هسته

L
 0   i   i  C  0   i  C ,  i ,C  0


با توجه به معادله ( )5محدودیتی برای ضریب الگرانژ 𝛼 تعیین میشود.
بعد از جایگزینی معادلههاای فاوق در معادلاه ( ،)2دوگاان مسائله باه
صورت معادله ( )6ایجاد میشود.
N

N

()1

min R 2  C  i
i 1

N

i 1

i 1 j 1

,  i  1, 0   i  C

s .t .  (x i )  a  R 2  i , i  0, i  1,2,..., N

در معادله (  (x i ). (x j ) ،)6بهصورت یک تابع هسته تعریف می شاود.

فوق ،تعریف اَبَرکُرهای با حاداقل شاعاع R

معادله ( )6یک مسئله بهینهسازی محدب درجه دو است که یک جواب
بهینه سراسری دارد .ارزیابی نقاط توسط این دستهبناد ،باا اساتفاده از
معادله ( )7صورت میگیرد .بهازای هر نقطه ،اگر  f (x )  0شاود ،آن
نقطه به کال هدف تعل دارد در غیر این صورت بهعنوان نقطه پارت
معرفی میشود.

2

هدف مسئله بهینهسازی
به مرکز  aبرای احاطهکردن دادههای اصلی در فضای ویژگیهاا اسات.
داده هایی که خارج از اَبَرکُره قرار گیرند ،خطاایی باه مقادار  iدارناد.
مقدار  iدر واقع فاصله نقاط بیرون از اَبَرکُره تا مرز اَبَرکُره است .نقااط
بیرون از اَبَرکُره با ضریبی به مقدار  ،Cجریماه مای شاوند و در مسائله
بهینه سازی اساتفاده مای شاوند تاا نقااط مارزی مناسابی (بردارهاای
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N
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با توجه به معادله فوق نقاطی کاه ضاریب الگراناژ   iآنهاا صافر
باشد ،به عنوان نقاط داخل اَبَرکُره و نقاطی که ضریب الگرانژ آنهاا باین
صفر و  Cباشد ،نقاط مرزی اَبَرکُره هستند و بهعنوان بردارهای پشتیبان
شناخته میشوند .همچنین اگر ضریب الگرانژ برابر  Cباشد ،نقاط خارج
از اَبَرکُره قرار دارند و بهعنوان نقاط پرت شناخته میشوند.
در این مقاله یک دستهبند تاککالساه بارای تشاخیص دادههاای
نویزی ( )KH-SVDDارائه شده است .یکی از نقااط ضاعف دساتهبناد
 SVDDعدم توجه به تراکم نقاط در مجموعاه دادههاا ،بارای انتخااب
مرکز اَبَرکُره است .یک ناحیه متراکم نزدیک به مرز اَبَرکُره باعاث خطاا
در انتخاب مرز ،در نتیجه افزایش خطا در تشخیص دادههاای اصالی از
پرت میشود ] .[3 ،2عدم توجه به تراکم در انتخااب مرکاز اَبَرکُاره در
شکل  5نشان داده شده اسات .در ایان شاکل مارز َابَرکُاره باه ناحیاه
پرتراکم دادهها نزدیک است.

دستهبند تککالسه مبتنی بر . . .

در دسته بند پیشنهادی با آگاهی از این اصل که دادههای نویزی از
تراکم کمتری نسبت به داده های اصلی در مجموعاه دادههاا برخاوردار
هستند ] ، [17از معیارهای تراکم محلی نقاط و فاصله تاا مرکاز اَبَرکُاره
استفاده شده ،تا عالوه بر تشخیص دادههای پرت توسط دستهبند ،نقاط
نویزی در مجموعه دادههای اصلی شناسایی شوند و از تأثیر آنها بر مرز
دستهبند ،جلوگیری شود.

شکل  :6مرز اَبَرکُره بدون وجود نویز در مجموعه دادههای اصلی

شکل  :5ناحیه متراکم دادهها نزدیک به مرز اَبَرکُره

در دستهبند پیشنهادی ،از ایده الگوریتم غاذایابی میگاوی آشاوبی
برای یافتن مرکز بهینه اَبَرکُره استفاده شده است .در طبیعات ،میگوهاا
در اطراف یک منبع غذایی یک ناحیه متراکم ایجاد میکنند .یک میگو
با جستجو و انتخاب یک ناحیه متراکم میگوها ،به سامت مرکاز تاراکم
(محل غذا) حرکت میکند .از ایده فاوق بارای یاافتن مرکاز متاراکم و
مناسب برای اَبَرکُره استفاده شده است.
وجااود نااویز در مجموعااه دادههااا ،یکاای از چااالشهااای مهاام در
دسته بنادی اسات .عوامال مختلفای از جملاه خطاا در دساتگاههاای
اندازه گیری  ،نیروی انسانی و نویزهای محیطی مانند دما ،فشار و گرماا
موجب ایجاد خطا و نویز در مجموعه دادههای اصلی جماعآوریشاده،
میشوند ].[14
حضور دادههای نویزی در مجموعه دادههای اصلی ،چالشای بسایار
مهم برای دستهبندهای تککالسه است .رفتار دساتهبناد باا دادههاای
نویزی مانند داده های اصلی است .در نتیجه ،با توجه به تأثیر دادههاای
نویزی در مرحله آموزش دستهبند ،مرز دستهبند دچار خطاا مایشاود
(شکل  .)7شکل  6مرز دستهبند بدون حضور دادههای نویزی را نشاان
می دهد ،اما در شکل  7داده های نویزی موجب خطا ،در تشخیص مارز
دستهبند شدهاند .همان طور که در شکل  7مشخص اسات یاک نقطاه
داده پرت داخل اَبَرکُره کال اصلی است که نشان از خطای دستهبناد
است ].[16 ،15
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شکل  :7تأثیر نویز موجود در مجموعه دادهها بر مرز اَبَرکُره

 -3مرور و بررسی کارهای مرتبط پیشین
تالشهای زیادی جهت بهبود روش توصیف دادهها به کماک بردارهاای
پشتیبان صورت گرفته است .در سال  2004تَکس و دوین در روشی به
نام  ،NSVDDبا فرض اینکه دادههای پرت نیز در دستر میباشاند،
از آنها در فرآیند یادگیری اساتفاده کردناد .هادف ایان روش سااخت
اَبَرکُره ای برای پوشش داده های اصلی و عادم پوشاش دادههاای پارت
است ].[13
در سااال  2007لاای و همکاااران ] [18یاک روش جدیااد باار پایااه
 SVDDمعرفی کردند ،در این الگوریتم رویکارد جدیادی بارای معیاار
فاصله براسا نزدیکترین همسایه و پنجره پارزن 7و درجه تراکم تمام
نقاط دادهها ،ارائه شد.
در سال  2009وانگ و همکاران با تولید دادههاای پارت بیارون از
مرز اَبَرکُره ،بهصورت مصنوعی و دخالت آنها در مرحله آموزش دستهبند
توصیف بردارهای پشتیبان ،عملکرد آن را بهبود دادند ].[19
هم چنین در سال  2009در ] ،[20با ترکیب فیلتریناگ متعاماد و
روش  ،SVDDسعی در بهبود عملکرد دستهبند در برخورد با دادههاای
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نویزی شد .فیلترینگ متعامد بهعنوان یک پیشپاردازش در ایان روش
است .این فیلتر انحراف معیار ناخواسته در دادهها را حذف میکند.
در روشی دیگر ] [21با یک روش پساپردازشای ،8ساعی در بهباود
عملکرد  SVDDشد .در این روش سعی شده است باار محاساباتی لام
هسته در منعطف سازی مرز اَبَرکُره حذف شود .در ایان الگاوریتم بارای
اصالح مرزهای اَبَرکُره از الگوریتم نزدیکتارین همساایه اساتفاده شاده
است.
در تحقی ] ،[22روشی براسا  ،SVDDبرای توصیف دادههای دو
کال معرفی شد .در ایان روش بارای هار کاال باهطاور جداگاناه،
اَبَرکُرهای در نظر گرفته میشود و دادههای خارج از ایان دو اَبَرکُاره باه
عنوان دادههای پرت تلقی میشوند.
در سال  2013لیو و همکاران یاک روش جدیاد بار پایاه SVDD
معرفی کردند .در این روش برای نقاط دادههای اصلی یک امتیاز اعتبار،
تعریف میشود .این امتیاز ،احتمال درستنمایی 9نقاط برای عضویت در
کال هدف را مشخص میکند ].[23
چااا و همکاااران در سااال  2014روشاای بااه نااام  DW-SVDDرا
براسا الگوریتم توصیف داده ها مبتنی بار بردارهاای پشاتیبان ،ارائاه
کردند ] .[24در این روش نگااهی باه توصایف نقااط دادههاا براساا
چگالی آنها شده است .رویکرد استفادهشده در ایان روش بارای توزیاع
تراکم دادهها ،استفاده از روش  KNNاست .با توجه به تراکم نقااط باه
آنها وزنی مشخص داده می شود تا اولویت تأثیر آنها بر مارز دساتهبناد
مشخص شود .در این روش برای انتخاب مرکز اَبَرکُره از تاراکم دادههاا
استفاده نمیشود.
در سال  2015چن و همکاران روشی به نام  R-SVDDرا بار پایاه
الگوریتم توصیف دادهها مبتنی بر بردار پشتیبان ،برای دساتهبنادی در
مجموعه داده های نویزی (هنگامی که فقط مجموعه دادههای اصلی در
دستر است) معرفی کردند ] .[25در این روش از معیار فاصالهای باه
نام  Cut-offاستفاده شده است و با کمک همین معیاار فاصاله ،تاراکم
محلی نقاط محاسبه شده و سپس از آن در تابعی بارای جریماه نقااط
داده ها استفاده می شود .از اشکاالت ایان روش عادم توجاه باه تاراکم
دادهها در انتخاب مرکز اَبَرکُره است .همچنین برای تشخیص دادههاای
نویزی از دادههای اصلی از تابع معادله ( )8برای جریمه نقااط اساتفاده
می شود .در این تابع توجهی به فاصله نقاط تا مرکز اَبَرکُره نشده است و
فقط از تراکم محلی نقاط ( )  )  (x iاستفاده شده است.
()8

)) w (x i )   (x i ) / max(  (x i

کاایم و همکاااران در سااال  2015روشاای جدیاادی بااا اسااتفاده از
یادگیری عمی برای توصیف دادهها معرفی کردند ] .[26در ایان روش
برای غلبه بر مشکل بیشبرازش 10از یک مدل چندالیه شبکه عصبی با
یادگیری عمی استفاده شده است .در این مدل الیههای پنهان وظیفه
استخراج ویژگیهای الزم برای  SVDDرا بر عهده دارند .همچنین هار
الیه بهعنوان دستهبند یک کال  ،برای مجموعه دادهها است.

Serial no. 85

دستهبند تککالسه مبتنی بر . . .

 -4روش پیشنهادی
دستهبند پیشنهادی ( )KH-SVDDاز دو گام اصلی تشکیل شده است.
در گام اول ،هدف پیداکردن یک مرکز بهینه برای اَبَرکُره با توجه به
تراکم نقاط است و هدف گام دوم ،ساخت مرز اَبَرکُره با کمترین شعاع
ممکن و بیشترین دقت است .همچنین مرحله آموزش دستهبند
پیشنهادی در این دو گام ،با فرض در دستر بودن دادههای اصلی
انجام میشود .روش پیشنهادی در دو بخش ،براسا گامهای اصلی آن
بررسی میشود .بخش  1-4به بررسی ،چگونگی جستجوی مرکز برای
ساخت اَبَرکُره میپردازد .در بخش  2-4نحوه تعیین مرز اَبَرکُره
مشخص میشود.
 -1-4جستجوی مرکز اَبَرکُره
هدف از گام اول ،جستجوی مرکزی مناسب برای اَبَرکُاره اسات .مرکاز
یک ناحیه متراکم ،میتواند به عنوان یک جواب بهینه برای مرکز اَبَرکُره
باشااد .جسااتجوی نقطااهای متااراکم ،در مساائله بااا ابعاااد باااال (تعااداد
ویژگی های زیاد) و تعداد نقاط زیاد ،یک کار زمان بار اسات .در نتیجاه
استفاده از روشهایی که کل مجموعه داده ها را بارای شامارش تاراکم
نقاط ،پیمایش کنند یاک کاار زماانبار اسات .در روش پیشانهادی از
الگوریتم گروه میگوی آشوبی برای یافتن نقاط متراکم محلای اساتفاده
شده است.
در این مقاله از الگوی رفتار میگوها (در جستجوی غاذا و پیوساتن
به یک دسته میگو) در جهت پیداکردن یک مرکز اَبَرکُره بهیناه ،بارای
توصیف داده هاا الهاام گرفتاه شاده اسات ] .[27مسائله دساتهبنادی
تککالسه مانند یک مسئله غذایابی گروه میگوها در نظر گرفتاه شاده
است.
یکی از مشکالت الگوریتم  ،SVDDعدم توجه باه تاراکم نقااط در
انتخاب مرکز اَبَرکُره است .در دستهبند پیشنهادی ( )KH-SVDDتالش
شده است تا مرکز اَبَرکُره به سمت ناحیه پرتراکم حرکت کند .این ایده
موجب می شود مرز اَبَرکُره از نواحی متراکم دور شود که موجب کاهش
خطا در تشاخیص نقااط اصالی از نقااط پارت و ناویزی مایشاود .در
دستهبندیهای تککالسه که فقط دادههای یک کال موجود هستند،
تراکم نقاط دادههای اصلی ،بسیار بیشتر از تراکم نقاط نویزی است.
هر نقطه داده (مانند یک میگو که به یک دسته میگو برای غذایابی
ملح می شود) در جستجوی یک مرکز اَبَرکُره ،برای الحاق به آن است.
رفتار غذایابی یک میگو (که در جستجوی غذا در ناحیه پرتراکم است و
به سمت مرکز ناحیه متراکم حرکت میکند) مانند رفتار مرکاز اَبَرکُاره
(مرکز اولیه با استفاده از الگوریتم  SVDDمقداردهی میشود) است که
تمایل دارد نقش خود را با یک نقطه متراکمتر عوض کند.
در الگوریتم گروه میگوی آشاوبی ،تاابع ارزیاابی تیییارات حرکات
میگو ،براسا فاصله میگو تا غاذا ( ،)Fتاراکم میگوهاا ( )Dو حرکات
ایجادشده توسط سایر میگوها ( )Nبهصورت معادلاه ( )9در فضاای -n
بعدی تعریف میشود.
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dx i
 N i  Fi  D i
dt

()9

در دستهبند پیشنهادی ،تیییرات زمان (  ) dtوجود نادارد و مانناد
سایر الگوریتم های تکاملی ،جایگزین تیییارات زماان ،تیییار در تکارار
اجراهای الگوریتم است .در نتیجه تیییرات زماان (اخاتالف تکرارهاای
الگوریتم) یک واحد است ( .) dt  1
ارزیابی تیییرات حرکت نقااط مرکاز ،در روش پیشانهادی توساط
معادله ( )10بر پایه معادله ( )9محاسبه میشود ،که در آن فاصله یاک
نقطه داده از مرکز قبلی ( ،)Fتراکم محلی یک نقطه داده ( )Dو حرکت
ایجادشده سایر نقاط ( )Nاست .حرکت سایر نقاط در واقع جاباهجاایی
نقش مرکز اَبَرکُره ،توسط نقاط است ،که به سمت مرکز ناحیه متاراکم
جابهجا میشوند.
dx i  N i  Fi  Di

()10

با توجه به اینکه در روش پیشانهادی نقااط باا تاراکم بااال بارای
مسئله دارای اهمیت می باشند ،تراکم محلی نقااط داده ،باا اساتفاده از
نامساوی ( )11محاسبه میشود .هر دو نقطه از دادهها که در نامسااوی
( )11صدق کنند بهعنوان همسایه یکدیگر شناخته می شوند .به تعاداد
نقاطی که در همسایگی یک نقطه باشند ،تراکم آن نقطه گفته میشود.
1 d
 xif  x jf  
d f 1

()11

در نامساوی ( d ،)11تعداد ویژگیهای دادهها و  xifویژگی -fام از نقطه
-iام است .در معادله فوق ابتدا میانگین فاصله بین تمام ویژگیهاای دو
نقطه از هم محاسبه می شود ،اگر مقادار محاسابهشاده از یاک مقادار
آستانه (  ) کمتر یا مساوی باشد ،دو نقطه در همسایگی یکدیگر قارار
دارند .هم چنین از معادله سامت چان نامسااوی ( )11بارای محاسابه
فاصله یک نقطه تا مرکز اَبَرکُره نیز استفاده میشود.
در الگوریتم گروه میگو ،حرکت میگوها به سمت مرکز تراکم (محل
غذا) است .معادله این حرکت با استفاده از تراکم محلی نقطاه فعلای و
تراکم محلی نقطه هدف ،با کمک معادله ( )12تقریب زده میشود.
()12

N inew  i . N max ..N old

در معادله ( ω ،)12یک وزن تصادفی در بازه صفر و یک اسات.
بیشترین سرعت و  N oldآخرین حرکت انجام شده است .جهت حرکت
max

N

( ،)αiبه کمک معادله ( )13محاسبه میشود.
()13

i ilocal  it arg et

در روش پیشنهادی صورت معادلههای ( )12و ( )13تیییر نمیکند
و پارامترهای آن بهاینصورت میباشند N max :بیشترین فاصله باین دو
مرکز اَبَرکُره قبلی و جدید ،در تمام تکرارهاای الگاوریتم اساتN old .
فاصله بین مرکز قبلی و جدید ،در تکرار اخیر الگوریتم است .همچناین
پارامتر 𝑖𝛼 معادله ( ،)13برای روش پیشانهادی ،جهات حرکات نقااط
مرکز (جهت تیییر نقش نقاط برای مرکزشدن در فضاای ویژگایهاای
دادهها) را نشان میدهد.
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()14

dx i
dt

x i (t  t )  x i (t )  t .

معادله حرکت یک میگو در طاول زماان باا کماک معادلاه ( )14بیاان
ماایشااود ،در روش پیشاانهادی معادلااه جابااهجااایی مرکااز اَبَرکُااره در
تکرارهای مختلف (براسا معادله ( ،))14باا اساتفاده از معادلاه ()15
نشان داده میشود ،که در آن  tتعداد دفعات اجرای الگوریتم ،را نشاان
میدهد.
x i (t  1)  x i (t )  dx i

()15

بهطورکلی در گام اول روش پیشنهادی ،یک بردار ویژگیها ،بارای
مرکز اولیه اَبَرکُره (مانند یک کروموزوم) مقداردهی می شود .این باردار
توسط تابع برازش ( )10مورد ارزیابی قرار میگیرد .در یک گام اجارای
الگوریتم تراکم یک نقطه (مرکز فعلای) باا نقااط همساایهاش مقایساه
میشود و نقطه ای که بیشترین مقدار تابع برازش را باهدسات آورد باه
عنوان نسل برگزیده ،مرکز اَبَرکُره را تیییر میدهد .هامچناین در روش
پیشنهادی از عملگرهای تولیدمتل ،بازترکیب و جهش معرفایشاده در
الگوریتم گروه میگوی آشوبی ] ،[22استفاده میشود.
یکی از مشکالت روشهای جستجو ،گرفتارشدن در نقااط متاراکم
محلی است .در روش پیشنهادی برای جلوگیری انتخاب نقطه متاراکم
محلی به جای سراسری ،از توابع نگاشت آشوب برای تولید تصادفی گام
جستجو ،استفاده می شود .توابع آشوب این امکان را فراهم میسازند تاا
با در اختیارداشتن تابع نگاشت آشوب و مقدار اولیه تابع ،اعداد تصادفی
دوباره تولید شوند .این قابلیت برای جلوگیری از تولیاد نقااط تصاادفی
تکراری در الگوریتم که باعث انتخاب تکراری یک نقطه متاراکم شاود،
بسیار مفید است.
از تااابع آشااوب معادلااه ( )Logistic map[20]( )16باارای تیییاار
موقعیت تصادفی مرکز اَبَرکُره ،استفاده میشود)r =3/9999( .
) X n 1  r .X n .(1  X n

()16
 -2-4تعیین مرز اَبَرکُره (تعیین شعاع)

هدف این گام ،یافتن یک شعاع کمینه برای تشکیل مرز اَبَرکُاره اسات.
در ابتدا یک مقدار جریمه بارای نقااط ،عاالوه بار میازان خطاای ، i
تعریف میشود .این مقدار براسا تراکم محلی نقاط و فاصله تاا مرکاز
اَبَرکُره با توجه به معادله ( )17محاسبه میشود .هر چقادر میازان ایان
جریمه کمتر باشد ،نقطه مورد نظر تاثیری کمتری بر مرز دستهبناد در
مرحله آموزش دارد.
()17

Di
1
 (xi ) 
.
) max(D i ) dist (x i

در معادله ( D i ،)17تراکم محلی یک نقطاه و )  dist (x iفاصاله نقطاه
مورد نظر تا مرکز اَبَرکُره است .مقدار جریمه محاسبه شده ،عددی باین
صفر و یک است .با استفاده از جریمه محاسابهشاده معادلاه ( )1را باه
صورت معادله ( )18تیییر میدهیم.
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N

min R 2  C   (x i )i

()18

i 1

s .t .  (x i )  a  R  i , i  0, i  1,2,..., N
2

2

با اضافه کردن ضرایب الگرانژ به معادله ( ،)18معادله بهینهسازی ()19
حاصل میشود.
N

L  R 2  C   (x i )i
i 1

()19

N

N

i 1

i 1

  i [R 2  i  ( (x i )  a ) 2 ]    i i , i ,  i  0

با مشت گیری جزئی از متییرهای شعاع ،مرکز و خطا معادله (،)19
دوگان مسئله بهصورت معادله ( )20تبدیل میشود.
N

()20

N

i 1

i 1 j 1

مجموعه

تعداد

داده

ویژگی

1

شماره

,  i  1, 0   i   ( xi ) C

شعاع اَبَرکُره با توجه به بردارهای پشتیبان ( )SVsبا کمک معادلاه
( )21محاسبه میشود.
2

) a

i

  (x

1
SVs

R

گامهای دساتهبناد  KH-SVDDدر الگاوریتم  1نشاان داده شاده
است.
الگوریتم  :1الگوریتم دستهبند KH-SVDD

At the first epoch: calculate center of the hyper-sphere (with SVDD
))Eq. (4
First Step:
)while (not Stop-Condition

1

3

)Calculate density of data points by Eq. (11

4

Select maximum local density as new center
)Evaluate fitness function for center by Eq. (10
end for
use Eq. (16) for generate random center of hyper-sphere for find
dense point
end while

5
6
7

نام دسته

32

Benign

357

Malignant

212

2

Ionosphere

34

Good

225

Bad

126

3

Pima
Indians
Diabetes
Spambase

8

Yes

500

No

57

5

Sonar

60

4

Nonspam

2788

Spam

1813

Rock

97

Metal

111

TP  TN
TP  FN  FP  TN

()22

268

TP
TP  FN

()23

Accuracy 

Recall  TPR 

تعریف اصطالحات متبت صحیح ( ،)TPمتبت کاا ب ( ،)FPمنفای
صحیح ( )TNو منفی کا ب ( )FNبراسا جدول  2است.
جدول  :2ماتریس درهمریختگی 12نقاط پیشبینیشده
دادههای پرت پیشبینی
شده

دادههای اصلی پیشبینی
شده

دادههای پرت واقعی

متبت صحیح

منفی کا ب

دادههای اصلی واقعی

متبت کا ب

منفی صحیح

9
10

)Determine 𝑆𝑉𝑠 by Eq. (7

11

)Calculate R by Eq. (21

12

end for

دسته

تعداد
نمونه

تعداد
نمونه

Breast
Cancer

8

Second Step:
)for each data point calculate Eq. (17

کال 1
نام

کال 2

2

for each data point is neighbor with center of the hyper-sphere

13

 -5ارزیابی و مقایسه روش پیشنهادی
در این بخش نتایج حاصل از آزمایشها بر روی دستهبناد
با روشهای ] SVDD[13], DW-SVDD[24], R-SVDD[25آورده شده
است .مجموعه دادههای جدول  1برگرفته از  UCIباهعناوان مجموعاه
داده های واقعی ،برای آزمایش ها اساتفاده شاده اسات ] .[28مجموعاه
دادهها در دو کال  ،شماره  1و  2دستهبنادی شادهاناد کاه در زماان
آموزش فقط از یک از این دو کال برای آموزش دساتهبناد اساتفاده
KH-SVDD

Serial no. 85

جدول  :1مجموعه دادههای استفادهشده در آزمایشها برگرفته از UCI

N

)) max L   i ( ( xi ). ( x j ))   i j ( ( xi ). ( x j

()21

شده است .در این حالت یک کال از مجموعاه دادههاا (کاال  1یاا
کال  2مشخصشده در جدول  )1به عنوان کاال هادف در مرحلاه
آموزش دستهبند استفاده می شود و کال دیگر بهعنوان کاال پارت
در نظر گرفته میشود و در مرحله آزمایش دستهبند استفاده می شاود.
برای افراز مجموعه داده ها باه مجموعاه آموزشای و آزمایشای از روش
اعتبارسنجی متقاطع -10تایی 11استفاده شده است.
برای مقایسه عملکرد دستهبندها از معیار صحت دستهبند ( معادله
( ))22و معیار نرخ متبت صحیح (( معادله ( ))23اساتفاده شاده اسات
].[29

آزمایشها بر روی دستهبندها در دو فرضیه صاورت مایپاذیرد .در
فرضیه اول مجموعه دادههای اصلی فاقد ناویز مایباشاند و در فرضایه
دوم در مجموعه دادههای اصالی 10 ،درصاد از نقااط آن را باهصاورت
تصادفی تیییر می دهیم تا مجموعه داده ها شامل نویز شود (با اساتفاده
از نویز توزیع گوسای بار روی ویژگایهاا ] .)[30جادول  3و  4نتاایج
آزمایشها بر روی مجموعه دادهها بارای فرضایه اول (دادههاای بادون
نویز) را نشان میدهاد (براساا آماوزش کاال  1باهعناوان کاال
اصلی) .در جدول  3میزان صحت دستهبندها در مجموعه دادهها ارائاه
شده است.
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جدول  :3میانگین صحت دستهبندها در فرضیه دادههای بدون نویز (کالس-1

جدول  :5میانگین صحت دستهبندها در فرضیه دادههای بدون نویز (کالس-2

کالس اصلی)

کالس اصلی)

مجموعه دادهها

]SVDD[13

DW]SVDD[24

R]SVDD[25

KH-SVDD

Breast Cancer

(0/926 )4
(0/916 )4
(0/895 )4

(0/969 )2
(0/982 )1
(0/951 )1

(0/967 )3
(0/979 )3
(0/949 )3

(0/972 )1
(0/981 )2
(0/950 )2

Spambase

(0/879 )4
(0/851 )4

(0/962 )2
(0/942 )2

(0/962 )1
(0/940 )3

(0/961 )3
(0/942 )1

Ionosphere
Pima Indians
Diabetes

Sonar

در جدول  3رتبه هر دستهبند داخل پرانتز نشان داده شاده اسات.
دستهبند پیشانهادی  DW-SVDD ،KH-SVDDو  R-SVDDباهعلات
استفاده از پارامتر تراکم در دساتهبنادی ،نتاایج بهتاری را نسابت باه
دستهبند  SVDDبهدست آوردهاند .همچنین صحت دستهبندهای فاوق
نزدیک هم میباشند .جدول  4میانگین نرخ متبت صحیح دساتهبنادها
را در فرضیه اول نشان میدهد.
جدول  :4میانگین نرخ مثبت صحیح دستهبندها در فرضیه دادههای بدون نویز
(کالس -1کالس اصلی)
مجموعه دادهها

]SVDD[13

DW]SVDD[24

R]SVDD[25

KH-SVDD

Breast Cancer

(0/941 )4
(0/929 )4
(0/907 )4

(0/969 )2
(0/885 )2
(0/963 )1

(0/967 )3
(0/982 )3
(0/954 )3

(0/972 )1
(0/988 )1
(0/958 )2

Spambase

(0/891 )4
(0/862 )4

(0/969 )1
(0/951 )3

(0/967 )2
(0/959 )1

(0/963 )3
(0/957 )2

Ionosphere
Pima Indians
Diabetes

Sonar

جدول  5میانگین صحت دساته بنادها و جادول  6میاانگین نارخ
متبت صحیح در فرضیه اول (داده های بادون ناویز) براساا آماوزش
دسته بندها با اساتفاده از کاال  2باهعناوان کاال اصالی را نشاان
میدهند.
دسته بند پیشنهادی  KH-SVDDدر بیشتر آزمایشهای دادههاای
بدون نویز ،از نظر صحت و نارخ متبات صاحیح رتباه اول و دوم را دارا
است.
جدول  7نتایج صحت دستهبنادها و جادول  8نتاایج نارخ متبات
صحیح ،در فرضیه دوم (دادههای دارای10درصد نویز) را نشان میدهند
(کال  1بهعنوان کال اصلی فرض شده است).
جدول  9نتایج صحت دسته بندها و جدول  10نتاایج نارخ متبات
صااحیح ،در فرضاایه دوم (دادههااای دارای 10درصااد نااویز) را نشااان
می دهند .در این آزمایش کال  2بهعنوان کال اصالی فارض شاده
است.

Serial no. 85

مجموعه
دادهها
Breast Cancer

]SVDD[13

DW]SVDD[24

R]SVDD[25

KH-SVDD

(0/949 )4

(0/974 )2

(0/971 )3

(0/979 )1

Ionosphere

(0/942 )4

(0/985 )2

(0/979 )3

(0/986 )1

Pima Indians
Diabetes

(0/931 )4

(0/953 )3

(0/959 )1

(0/959 )2

Spambase

(0/943 )4

(0/966 )1

(0/963 )3

(0/965 )2

Sonar

(0/951 )4

(0/957 )2

(0/954 )3

(0/960 )1

همان طور که در جدولهای  7-10مشخص اسات صاحت و نارخ
متبت صحیح دستهبندها در دستهبندی داده های دارای نویز باهمیازان
قابل توجهی کااهش یافتاه اسات ،دساتهبناد  R-SVDDو دساتهبناد
پیشاانهادی  KH-SVDDبااهدلیاال داشااتن رویکااردی باارای تشااخیص
داده های نویزی ،نتایج بهتری را در مواجه با مجموعاه دادههاای دارای
نویز ،از خود نشان دادهاند .همچنین نتایج دستهبند پیشنهادی بهمیزان
قابل قبولی از دیگر دسته بندها بهتر است .در آزمایش دیگر ،میزان نویز
در مجموعه دادهها بهصورت پله ای افزایش یافته است ،تا تأثیر افازایش
نویز بر رفتار دستهبندها بررسی شود.
جدول  :6میانگین نرخ مثبت صحیح دستهبندها در فرضیه دادههای بدون نویز
(کالس -2کالس اصلی)
مجموعه
دادهها

]SVDD[13

DW]SVDD[24

R]SVDD[25

KH-SVDD

Breast Cancer

(0/962 )4

(0/981 )2

(0/979 )3

(0/983 )1

Ionosphere

(0/959 )4

(0/989 )1

(0/982 )3

(0/985 )2

Pima Indians
Diabetes

(0/949 )4

(0/969 )2

(0/967 )3

(0/971 )1

Spambase

(0/949 )4

(0/969 )1

(0/967 )2

(0/965 )3

Sonar

(0/954 )4

(0/962 )1

(0/956 )3

(0/959 )2

در این آزمایش ،روند تیییرات صحت دستهبندها در چهاار مرحلاه
بررسی شده است .مرحله اول مجموعاه دادههاا بادون ناویز اسات ،در
مراحل دیگر با افزایش نویز ،به ترتیب  10،20و 30درصدی به مجموعه
دادهها عملکرد دستهبندها مقایسه شده است .همانطور که در شکل 8
مشخص است ،صحت تمام دسته بندها ،با افزایش نویز باهمیازان قابال
توجهی کاهش یافته است.
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جدول  :7میانگین صحت دستهبندها در فرضیه دادههای دارای نویز (کالس-1

جدول  :10میانگین نرخ مثبت صحیح دستهبندها در فرضیه دادههای دارای

کالس اصلی)

نویز (کالس -2کالس اصلی)

مجموعه دادهها

]SVDD[13

DW]SVDD[24

R]SVDD[25

KH-SVDD

Breast Cancer

(0/79 )4
(0/78 )4
(0/75 )4

(0/81 )3
(0/81 )3
(0/82 )3

(0/85 )1
(0/86 )2
(0/84 )2

(0/84 )2
(0/87 )1
(0/86 )1

Spambase

(0/72 )4
(0/73 )4

(0/83 )3
(0/81 )3

(0/85 )2
(0/83 )2

(0/87 )1
(0/85 )1

Ionosphere
Pima Indians
Diabetes

Sonar

در شکل  8تیییرات صحت دستهبنادها باا افازایش ناویز بار روی
مجموعاه دادههاای  Ionosphereنشااان داده شاده اساات .شایب خااط
عملکرد دسته بند پیشنهادی ( )KH-SVDDو  R-SVDDمالیم تر از دو
روش دیگر است .برای مجموعه دادههای  ،Ionosphereاختالف درصاد
صحت تشخیص نمونههای اصلی و پرت در دستهبندی پیشنهادی باین
دو بازه نویز صفر و  30درصد ،تقریباً  32درصد است .این مقادار بارای
دستهبند  ،R-SVDDتقریباً  37درصد است.

مجموعه دادهها

]SVDD[13

DW]SVDD[24

R]SVDD[25

KH-SVDD

Breast Cancer

(0/86 )4
(0/81 )4
(0/81 )4

(0/88 )3
(0/85 )3
(0/88 )3

(0/90 )2
(0/90 )1
(0/89 )2

(0/91 )1
(0/87 )2
(0/91 )1

Spambase

(0/77 )4
(0/83 )4

(0/84 )3
(0/87 )3

(0/88 )2
(0/90 )2

(0/89 )1
(0/92 )1

Ionosphere
Pima Indians
Diabetes

Sonar

در شکل  ،10تیییرات صحت دستهبندها با افازایش ناویز بار روی
مجموعه دادههای  Pima indians diabetesنشاان داده شاده اسات .باا
افاازایش  30درصاادی نااویز در مجموعااه دادههااای فااوق ،عملکاارد
دسااتهبناادهای  37 KH-SVDDدرصااد 41 R-SVDD ،درصاادDW- ،
 59 SVDDدرصد و  61 SVDDدرصد تقریباً کاهش یافته است.

جدول  :8میانگین نرخ مثبت صحیح دستهبندها در فرضیه دادههای دارای
نویز (کالس -1کالس اصلی)
مجموعه دادهها

]SVDD[13

DW]SVDD[24

R]SVDD[25

KH-SVDD

Breast Cancer

(0/82 )4
(0/80 )4
(0/78 )4

(0/84 )3
(0/84 )3
(0/82 )3

(0/89 )1
(0/90 )1
(0/85 )2

(0/87 )2
(0/89 )2
(0/88 )1

Spambase

(0/77 )4
(0/76 )4

(0/85 )3
(0/84 )3

(0/87 )2
(0/86 )2

(0/90 )1
(0/88 )1

Ionosphere
Pima Indians
Diabetes

Sonar

در شکل  ،9تیییرات صحت دستهبنادها باا افازایش ناویز بار روی
مجموعه دادههای  Breast cancerنشان داده شاده اسات .افازایش 30
درصدی نویز در مجموعه داده های فوق ،باعث کاهش تقریبی عملکارد
دسااتهبناادها بااهمیاازان  30درصااد در  34 ،KH-SVDDدرصااد در R-
 52 ،SVDDدرصد در  DW-SVDDو کاهش  55درصدی در دستهبند
 SVDDشده است.

شکل  :8تغییرات صحت دستهبندها با افزایش نویز()Ionosphere

در شکل  11برای مجموعه دادههای  ،Spambaseکااهش تقریبای
عملکرد  38 KH-SVDDدرصاد 40 R-SVDD ،درصادDW-SVDD ،
 56درصد و  58 SVDDدرصد با افزایش  30درصدی ناویز ،باهدسات
آمده است.

جدول  :9میانگین صحت دستهبندها در فرضیه دادههای دارای نویز (کالس-2
کالس اصلی)
مجموعه دادهها

]SVDD[13

DW]SVDD[24

R]SVDD[25

KH-SVDD

Breast Cancer

(0/80 )4
(0/79 )4
(0/78 )4

(0/84 )3
(0/85 )3
(0/86 )3

(0/86 )2
(0/87 )1
(0/87 )2

(0/87 )1
(0/86 )2
(0/88 )1

Spambase

(0/79 )4
(0/79 )4

(0/85 )3
(0/85 )3

(0/87 )2
(0/86 )2

(0/88 )1
(0/89 )1

Ionosphere
Pima Indians
Diabetes

Sonar

Serial no. 85

شکل  :9تغییرات صحت دستهبندها با افزایش نویز()Breast

در شکل  ،12تیییرات صحت دستهبندها با افازایش ناویز بار روی
مجموعه دادههای  Sonarنشان داده شده است .با افزایش  30درصادی
نااویز ،صااحت دسااتهبناادهای  34 KH-SVDDدرصااد35 R-SVDD ،
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درصد 52 DW-SVDD ،درصد و  52 SVDDدرصاد باهطاور تقریبای
کاهش یافته است.

شکل  :12تغییرات صحت دستهبندها با افزایش نویز()Sonar

 -6نتیجهگیری و کارهای آینده
شکل  :10تغییرات صحت دستهبندها با افزایش نویز()Diabetes

در این مقاله ،یک دستهبند تککالسه برای دادههای نویزی ارائاه شاد.
موقعیت مرکز اَبَرکُره در فضای ویژگیهای دادهها با استفاده از الگوریتم
 SVDDو الگوریتم گروه میگوی آشوبی محاسبه شد .هامچناین بارای
کاهش تأثیر داده های نویزی بر مارز اَبَرکُاره ،از تاراکم محلای نقااط و
فاصله آنها تا مرکز اَبَرکُره بهعنوان یک تابع جریمه استفاده شده اسات.
در دسااتهبنااد  ،KH-SVDDسااعی باار تشااخیص دادههااای نااویزی در
مجموعه دادههای اصلی شده است .فرض کلی که در ایان روش وجاود
دارد این است که تنها مجموعه دادههای اصلی موجود اسات و دانشای
درباره داده های پرت وجود ندارد .نتایج آزمایشها نشان میدهاد روش
پیشنهادی نسابت باه روشهاای مشاابه دیگار ،از صاحت بااالتری در
تشخیص دادههای پرت در مجموعه دادههای نویزی ،برخوردار است .در
کارهای آینده برای تشخیص دادههای نویزی ،میتوان عالوه بر تراکم از
پارامترهای آماری مانند میانگین ،مد و انحراف معیار نیز استفاده کرد.

مراجع
شکل  :11تغییرات صحت دستهبندها با افزایش نویز()Spambase

نتایج آزمایشها نشان میدهد که دستهبند پیشانهادی نسابت باه
دستهبندهای بررسیشده دیگر ،در هنگام افزایش نویز نتاایج بهتاری را
بهدست آورده است .کارآیی دو دستهبند  SVDDو  DW-SVDDبهعلت
نداشتن رویکردی برای مقابله با دادههای نویزی ،در زمان حضاور ناویز
دچار افت شدیدی شدهاند .روش  R-SVDDو  KH-SVDDبا توجه باه
داشتن رویکردی برای مقابله با نویز ،نسبت باه دو روش دیگار کاارآیی
بهتری را در آزمایشها کسب کردند.
یکی از مشکالت روش پیشنهادی افزایش زمان اجرای الگوریتم در
مرحله آموزش دسته بند است .یافتن مرکز مناسب برای کاال اصالی
دادهها توسط الگوریتم میگو انجام میشود که یک سربار اضافی بر روی
دستهبند ایجاد میکند.
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