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ABSTRACT

In this paper we investigate the issues of data classification (as one
of the branches of data mining science) in form of multi-objective
mathematical programming model. The model that we present and
investigate is a MODM problem. First time, based on support vector
machine (SVM) idea (To maximize the margin of two groups), a
multi-criteria mathematical programming model was proposed for
data mining problems to classified instances in two separated group
based on two goals of data discriminate (To maximize the distance
between different groups and to minimize the misclassification of
observations). Since then, some people have been working on
developing the classification models based on mathematical
programming methods. Simultaneously and also independently,
individuals worked on support vector machine methods to improve
them. Regarding to the same philosophy of these two groups of
optimization methods, in this paper, to fill the gap between these two
research paths, we use the updated and improved SVM methods to
present a model for classification in data mining based on multiobjective programming.
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در اين مقاله به بررسي مسائل طبقهبندي دادهها (به عنوان يکي از شاخه هاي علم دادهکاوي) در قالب
مدل برنامهريزي رياضي چندهدفه ميپردازيم .مدلي که ارائه و بررسي ميگردد يک مسئله MODM
ميباشد .اولين بار بر پايه ايده ماشين بردار پشتيبان )( (SVMماکزيمم کردن حاشيه دو گروه) ،يک
مدل برنامهريزي رياضي چندمعياره براي مسائل دادهکاوي بر پايه طبقهبندي مشاهدات به دو گروه مجزا
مبتني بر دو هدف تفکيک دادهها (ماکزيمم کردن فاصله بين گروههاي مختلف و مينيمم کردن
طبقهبندي نادرست داده هاي مورد مشاهده) معرفي شد و از آن پس تاکنون ضمن اينکه افراد زيادي
روي گسترش مدلهاي طبقهبندي مبتني بر روشهاي برنامهريزي رياضي کار کردهاند ،همزمان و به
صورت مستقل افرادي نيز روي بهبود روشهاي ماشين بردار پشتيبان مطالعه نمودهاند .با توجه به
فلسفه يکسان اين دو دسته از روشهاي بهينهسازي ،در اين مقاله به منظور پر کردن شکاف بين اين دو
مسير پژوهش ،از روشهاي به روز و بهبود يافته  SVMجهت ارائه مدلي به منظور طبقهبندي در
دادهکاوي مبتني بر برنامهريزي چندهدفه استفاده خواهد شد.
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از دهه  08ميالدي ،با توسعه علوم و ارتباطات در جوامع بشري و
انباشته شدن حجم عظيمي از دادههاي تجاري و علمي ،نياز به
کسب دانش از دادههاي انباشته به صورت قابل مالحظهاي افزايش
يافت .اين حجم عظيم دادهها که روز به روز به آنها اضافه
ميگردد ،عموما حاوي اطالعات مهمي بوده که استخراج آنها از
پايگاههاي داده و پردازش آنها به آساني امکان پذير نيست .اين
نياز روز افزون ،منجر به رشد سريع دانش دادهکاوي 2گرديد.
دادهکاوي به مفهوم استخراج اطالعات و دانش از پايگاههاي داده
در راستاي کشف الگوها و مفاهيمي که به سادگي قابل درک

نيستند ،ميباشد .دادهکاوي يکي از مراحل فرآيند کشف دانش در
پايگاه دادهها )KDD( 3ميباشد .يکي از بهترين تعاريف براي
«کشف دانش در پايگاه داده» توسط  Fayyadو همکاران ارائه
شده است [ .]1بر اساس اين تعريف  KDDيک فرآيند تکرارپذير
و تعاملي و داراي چندين مرحله ميباشد که «دادهکاوي» قسمتي
از اين فرآيند ميباشد .در تحقيقات صورت گرفته ،دادهکاوي
بيشترين توجه را در بين مراحل مختلف  KDDبه خود معطوف
کرده است و گاهاً در برخي از روشها ،با قسمتي از مراحل قبل و
بعد از خود ادغام شده است« .کشف دانش در پايگاه داده» فرآيند
غيربديهي شناسايي الگوهاي معتبر ،جديد ،بالقوه مفيد و سرانجام
قابل درک در دادهها ميياشد که در حالت کلي داراي گامهاي زير
است [:]1

ارائه یک مدل بهینهسازی ریاضی چندهدفه برای طبقهبندی در دادهکاوی

 .4پس پردازش الگوها (آماده سازي الگوها جهت استفاده از
دانش کشف شده)

1

Classification
Hyperplane
k-Nearest Neighbor
4
Naive Bayes
5
Support Vector Machine
2
3

شمار ميآيد در دهه  08ميالدي توسعه پيدا کرد .استفاده از
روشهاي برنامهريزي چندهدفه ( )MOPدر طبقهبندي دادهها
تقريبا از سال  2888آغاز گرديد و توسعه اين روشها همچنان
ادامه دارد .در کليه اين روشها ،اهداف مدل به منظور تفکيک
دادهها در گروه يا گروههاي مجزا تعريف ميشوند [.]5
در اين مقاله ،از برنامهريزي رياضي و روشهاي مبتني بر
بهينهسازي ،به منظور ارائه و بررسي مدلهاي يادگيري جهت
طبقهبندي دادهها استفاده ميکنيم .با استخراج نقاط مشترک و
فلسفه يکسان تعدادي از مشهورترين مدلهاي بهينهسازي رياضي
در چند سال گذشته ،مدل بهينهسازي چند هدفه جامعي
پيشنهاد ميگردد .نمايش هندسي مدل به منظور درک سادهتر از
خصوصيات مدل ارائه شده خواهد بود .سپس نشان داده ميشود
که تعداد زيادي از مدلهاي مورد بررسي در گذشته و حال ،زير
مجموعه و حاالت خاصي از اين مدل جامع پيشنهادي ميباشند و
نحوه تبديل مدل جامع پيشنهادي به اين روشها مورد بررسي قرار
خواهد گرفت .از اين طريق سعي ميگردد تا شکاف بين مدلهاي
جديد برنامهريزي چندهدفه و روشهاي قدرتمند و بهبود يافته
 SVMکه به منظور طبقهبندي در دادهکاوي ارائه ميشوند را پر
کرده و مطالعاتي که در راستاي بهبود هر کدام از اين روشها
صورت ميگيرد را قابل تعميم به روشهاي ديگر نمود .در اين
راستا و در ادامه مقاله ،زيرمدل جديدي بر پايه مدل جامع ،ارائه
خواهد شد .در ادامه و در بخش دوم ،به بررسي ادبيات موضوع
پرداخته خواهد شد و مطالعات صورت گرفته در زمينه تحقيق
مرور ميشود .در بخش سوم ،مدل جامع پيشنهادي براي
طبقهبندي معرفي خواهد شد و در بخش چهارم ،نحوه تبديل
مدل جامع پيشنهادي به حاالت خاص آن بررسي ميشود .اين
حاالت خاص شامل مدلهاي معرفي شده توسط ساير محققين و
يک زيرمدل جديد پيشنهادي ميباشد .در نهايت ،در بخش آخر،
نتايج حاصل از تحقيق جمعبندي شده و تحقيقات آتي مورد
بررسي قرار ميگيرد.

 .2مرور ادبیات
در سال  Fisher ،1031اولين الگوريتم را براي شناسايي الگو ارائه
نمود (الگوريتم تفکيک خطي) [ Vapnik . ]1و  Lernerدر سال
 ،1013الگوريتم تعميم يافتهاي را براي ساخت ابرصفحههاي
تفکيککننده با حاشيه بهينه معرفي کردند .الگوريتمي که به
عنوان ماشين بردار پشتيبان ارائه شده است تعميم غيرخطي اين
الگوريتم ميباشد [ . ]7در سال  Mangasarian ،1015يک
طبقهبنديکننده با حاشيه بزرگ را با استفاده از تکنيکهاي
بهينهسازي به صورت مدل برنامهريزي خطي تنظيم و ارائه کرد
[ . ]0بين سالهاي  1008تا  Freed ،1008و  Gloverچند مدل
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 .5استفاده از دانش کشف شده و پايش سيستم
يکي از کاربردهاي مهم دادهکاوي در طبقهبندي 1دادهها ميباشد.
در مسائل طبقهبندي ،هر رکورد از مجموعه دادهها در قالب نقاطي
در فضاي ورودي يا فضاي ويژگي توسط يک يا چند ابرصفحه 2از
يکديگر جدا ميگردند .اين ايده ،منجر به طراحي الگوريتمي
ميشود که در آن دستهبنديکننده از طريق حل يک مدل
برنامهريزي رياضي چند هدفه توليد ميشود [ .]2الگوريتمهاي
دادهکاوي که براي ساخت مدل طبقهبنديکننده استفاده
ميشوند ،در زمره الگوريتمهاي يادگيري قرار ميگيرند .يادگيري
ماشيني ( ،)MLبه عنوان يکي از شاخههاي وسيع و پرکاربرد
هوش مصنوعي ( ،)AIبا استخراج قوانين معنيدار از دادههاي خام
ذخيره شده ،مبناي علمي و فني مناسبي را براي دانش دادهکاوي
ايجاد نموده است .روشهاي يادگيري ماشيني شامل شيوهها و
الگوريتمهايي ميباشند که بر اساس آنها رايانهها (در کليترين
مفهوم آن) به منظور کشف رفتار دادهها ،توانايي تعلُم و يادگيري
پيدا ميکنند [.]3
در طبقهبندي از تکنيکهاي گسترده اي مانند درخت تصميم،
شبکههاي عصبي ،نزديکترين  kهمسايه ،3نيو-بيز ،4تحليل تفکيک
خطي و غيرخطي و تکنيکهاي بهينهسازي رياضي استفاده
ميگردد [ .]3استفاده از روشهاي مبتني بر بهينهسازي ،منجر به
ارتقاي مبناي تئوري و همچنين گسترش کاربرد عملي داده کاوي
شده است .تغيير دادن پارامترهاي يک طبقهبنديکننده ،موجب
دوران و حرکت انتقالي ابرصفحه ميشود .با تغيير دادن موقعيت
مرز تصميم ،کيفيت طبقهبنديکننده دچار تغيير و خطاي
طبقهبندي کمينه ميشود .کمينه سازي اين خطا از طريق
بهينهسازي پارامترهاي طبقهبنديکننده ،و به کمک يادگيري
ميسر ميشود .اگر طبقهبنديکننده ،يک تابع خطي از
پارامترهايش بوده و مشتق پذير باشد ،ميتوان به يک فرمول از
نوع بسته رسيد .ممکن است که راه حلي با چنين ويژگي ،يک
کمينه سراسري را براي شاخص عملکرد به دست دهد .اگر مساله
در حقيقت غير خطي باشد ،استفاده از تکنيکهاي بهينهسازي
نظير تکنيکهاي مبتني بر گراديان ،بهينهسازي تکاملي ،و غيره
اجتناب ناپذير خواهد بود .ميتوان معروفترين الگوريتم مبتني بر
5
بهينه سازي رياضي ارائه شده تاکنون را ماشين بردار پشتيبان
( )SVMدانست [ .]4اين تکنيک که يکي از روشهاي يادگيري به
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 Shiو همکارانش در سال  2885روش برنامهريزي غير خطي
چند معياره چندگروهي ) (MC-MCQPرا براي مسائل تصميم
گيري در طبقهبندي داده کاوي ارائه نمودند [ .]20در سال
 Kou ،2881و همکارانش يک روش برنامهريزي درجه دوم
محدب چند معياره ( )MCCQPمعرفي نمودند و از آن در تجزيه
و تحليل ريسک کارتهاي اعتباري استفاده کرده و نتايج مقايسه
آن با چند روش ديگر را نيز ارائه نمودند [ . ]20در سال ،2887
 Zhangو  Shiيک چارچوب جامع بهينهسازي براي طبقهبندي
ارائه کرده و چند مدل مشهور بهينهسازي طبقهبندي (مدلهاي
 LPو  )MCLPرا به عنوان حاالت خاصي از مدل جامع ارائه
دادند .آنها در ادامه چند مدل جديد بهينهسازي طبقهبندي را
مبتني بر مدل جامع توسعه دادند (از جمله مدلهاي ،MCVQP
 MCCQPو . ]38[ )MCIQP
 Liو همکارانش در سال  2880روش برنامهريزي خطي چند
معياره جريمه بسته شده ) (PMCLPرا در راستاي بهبود روش
 MCLPپيشنهاد نمودند و کارايي اين مدل را در مقايسه با دو
مدل توسعه يافته ديگر متد  ،MCLPبا استفاده از نمونههاي
آزمايشي بررسي کردند ] .[20در سال  Kou ،2880و همکارانش
يک مدل برنامهريزي رياضي درجه دو چند هدفه را براي
طبقهبندي چند گروهي ارائه کردند MC-MCQP( .يا
 )MC2MPسپس به جاي جستجوي جواب بهينه براي حل يک
مسئله برنامهريزي رياضي محدب ،نشان داده شد که محاسبه
پاسخ بهينه مدل ارائه شده تنها نياز به محاسبات ماتريسي دارد
[ Ben-Hur .]31و  Westonدر سال  2818مروري بر
الگوريتمهاي ماشين بردار پشتيبان و انتخاب پارامترها داشتند
[ .]32در سال  Zhang ،2811و همکاران ،مدلهاي طبقهبندي
 MCLPرا با سيستمهاي خبره ادغام کردند تا نقاط ضعف
هرکدام از اين روشها را بپوشانند [. ]33
استفاده از روشهاي مبتني بر بهينهسازي ،منجر به ارتقاي مبناي
تئوري و همچنين گسترش کاربرد عملي دادهکاوي (به خصوص
در زمينه طبقهبندي دادهها) شده است .در قالب يک دستهبندي
کلي ،تاکنون دو دسته از روشهاي طبقهبندي مبتني بر
بهينه سازي مورد مطالعه قرار گرفته اند :دسته اول ،مطالعات
اوليهاي است که در دهه  18توسط  Vapnikو همکارانش و
همچنين  Mangasarianو همکارانش صورت گرفت و سپس در
دهه  08در قالب ماشين بردار پشتيبان ) (SVMبه بلوغ رسيد و
سپس به مرور به تکامل دست يافت .دسته دوم شامل مطالعاتي
است که اولين بار توسط  Freedو  Gloverدر دهه  08ارائه شد
و از سال  2888توسط  Shiو همکارانش در قالب روشهاي
برنامهريزي رياضي چندهدفه خطي و غيرخطي بسط داده شد .در
طول اين مدت ،تاکنون افراد مختلفي روي بهبود اين روشها
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برنامهريزي خطي را به منظور حل مسائل تفکيککننده با نمونه
کوچک دادهها ارائه نمودند [ . ]0ماشين بردار پشتيبان به شکل
نزديک به روش فعلي ،براي اولين بار در قالب يک مقاله در سال
 1002توسط  Boserو همکاران معرفي شد .آنها همچنين در اين
مقاله راهي را براي ساخت طبقهبنديکنندههاي غيرخطي با
حداکثر حاشيه با استقاده از کاربرد  Kernel Trickدر نگاشت
غيرخطي ابرصفحههاي بهينه به فضاي ويژگي (با ابعاد بيشتر) ارائه
کردند .الگوريتم  PCG-Chunkingجهت حل مدل ارائه گرديد
[ .]18در سال  Cortes ،1005و  ،Vapnikايده حداکثر حاشيه
اصالح شده را مطرح نمودند .در اين روش ،خطاي طبقهبندي
نادرست در مدل  SVMدر نظر گرفته شده است و الگوريتم
حداکثر حاشيه با تعريف متغير کمبود در مدل بهينهسازي ،به
مسائلي که بصورت خطي جدا پذير نيستند ،تعميم داده شد (C-
 .]11[ )SVCدر سال  Osuna ،1007و همکاران ،رسماً اولين
الگوريتم تجزيه براي آموزش مسائل با دادههايي در ابعاد بزرگ را
براي  SVMارائه نمودند .آنها همچنين روشي را جهت برخورد با
کالسهاي نامتعادل ارائه نمودند [ .]12در سال ،1000
 Mangasarianمدل نُرم اول  SVMرا ارئه کرد [ .]13در سال
 Suykens ،1000و  Vandewalleمدل  LS-SVCرا ارئه کردند
[ .]14در سال  Schölkopf ،2888و همکاران مدل  ν-SVCرا
ارئه کردند [ Mangasarian .]15و همکاران در سال 2881
تعدادي الگوريتم براي  SVMارائه کردند .از جمله ميتوان به
 PSVM ،RSVM ،LSVM ،ASVM ،SSVMاشاره کرد .آنها
همچنين از روش  Newton Armijoبراي حل تعدادي از مدلهاي
خود استفاده کردند [ . ]28-11در سال  Shi ،2881و همکاران از
يک رويکرد مبتني بر برنامهريزي چندمعياره به منظور معرفي
مدل  MCLPاستفاده کردند و به اين ترتيب استفاده از مدلهاي
بهينهسازي رياضي را در مسائل دادهکاوي گسترش دادند [.]21
در سال  Bugera ،2882و همکاران يک تابع مطلوبيت درجه دوم
محدب را براي  SVMمعرفي کردند و از آن براي مدل سازي
مسئله طبقهبندي حساب کارتهاي اعتباري استفاده کردند [.]22
 Pengو همکارانش در سال  2882بهبود يافته روش برنامهريزي
خطي  Shiرا براي طبقهبندي چند گروهي پيشنهاد دادند (MC-
 Hsu .]23[ )MCLPو همکاران در سال  2883يک رويکرد
مبتني بر فرآيند براي استفاده از  SVMارائه کردند [ .]24در سال
 Bi ،2883مدل  C-SVMرا در قالب يک مسئله برنامهريزي
چندهدفه ارائه نمود و از روش  ε-Constraintبراي حل آن
استفاده کرد [ .]25در سال  Perez-Cruz ،2883و همکاران مدل
 ν-SVCرا به مدل  Eν-SVCتوسعه دادند [ Asada .]21و
همکاران در سال  2884از رويکرد برنامهريزي آرماني ( )GPدر
طبقهبندي توسط  SVMاستفاده کردند [.]27

ابوالفضل کاظمی و سیامک ابوطالب
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مطالعه نمودهاند .مطالعات صورت گرفته در دو زمينه «ارائه يا
توسعه مدلهاي بهينهسازي» و «ارائه يا توسعه الگوريتم حل
مدلها» بوده است .در اين ميان ،نکته قابل توجه ،فلسفه يکسان
هر دو دسته از روشهاي طبقهبندي مبتني بر بهينهسازي ميباشد.

ابوالفضل کاظمی و سیامک ابوطالب

ماتريس ضرايب
بردار ضرايب (بردار قائم بر ابرصفحه جداکننده ام)
مقدار ضريب خصيصه

ام نسبت به ابرصفحه

جداکننده ام
امتیاز طبقهبندی رکورد

 .3مدل جامع بهینهسازی پیشنهادی
در اين بخش ،پس از تعريف نمادهاي مشترک ،محدوديتها و
توابع هدفِ مدل جامع ،طبقهبنديکننده را به صورت هندسي و
همچنين در قالب برنامهريزي رياضي ،مدلسازي خواهيم کرد.
مدل جامع طبقهبندي ،به گونهاي طراحي شده است که مدلهاي
اوليه و بهبود يافته  SVMو همچنين مدلهاي برنامهريزي رياضي
يک و چندهدفه خطي و غيرخطي که تاکنون ارائه شدهاند را به
عنوان حاالت خاصي از خود دربرگيرد و همچنين ،ايجاد حاالت
خاص جديد نيز امکانپذير باشد.
 .9-3نمادگذاری

681

ام نسبت به

ابرصفحه جداکننده ام
بردار مرزي باياس
اسکالر مرزي باياس جدا کننده کالسهاي

ام و

ام
ماتريس انحراف
فاصله امتياز رکورد ام با طبقهبندي نادرست يا
خطاي حاشيه از ابرصفحه مرزي تنظيم شده
فاصله امتياز رکورد ام با طبقهبندي نادرست يا
خطاي حاشيه از ابرصفحه مرزي تنظيمشده
جداکننده ام
ماتريس انطباق
فاصله امتياز رکورد ام با طبقهبندي صحيح يا
صحت حاشيه از ابرصفحه مرزي تنظيم شده

به منظور ايجاد قابليت مقايسه بين مدلهاي مختلف و بررسي
سادهتر آنها ،نمادهاي مشترکي را تعريف نموده و از قالب اين
نمادگذاري در طول مقاله استفاده خواهد شد.

جداکننده ام

تعداد خصيصهها

 .2-3فرموله کردن مسئله و محدودیتهای مدل جامع

بردار خصيصهها

پیشنهادی

خصيصه

ام

بطوري که:
تعداد رکوردها
ماتريس رکوردها
رکورد ام
بطوري که:
مقداري که رکورد
اختيار کرده است

ام به ازاي خصيصه

ام

تعداد ابرصفحههاي جدا کننده (که همواره يکي
کمتر از تعداد کالسها ميباشد)
درکالسهاي

با داشتن مجموعه دادههاي آموزشي با  nرکورد و  rخصيصه و
همچنين با دانستن اين موضوع که هر رکورد ( ) از اين
مجموعه متعلق به کدام کالس از پيش تعريف شده ميباشد
) ،مسئله طبقهبندي دادهها در قالب مدل
(
رياضي معرفي ميگردد .به منظور پيدا کردن تابع تصميم،
اسکالرهاي مرزي باياس ( ) و بردار ضرايب ( ) در
) با تصديق در
ابرصفحههاي طبقهبنديکننده (
شناسايي ميشوند:
نامساويهاي زير به ازاي
()1

)

برچسب ام
بطوري که:
ماتريس برچسبها
برچسب حقيقي رکورد ام
مقداري که برچسب حقيقي رکورد

ام نسبت به

ابرصفحه جداکننده ام اختيار کرده است
بطوري
که:

نامساويهاي فوق را ميتوان به ازاي
به شکل زير تبديل کرد:
()2
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به عنوان امتياز طبقهبندي اُمين
شايان ذکر است،
رکورد دادهها نسبت به ابرصفحه جداکننده ام در نظر گرفته
ميشود که ترکيب آن با  ،تابع تصميم را ميسازد .عالمت «
» نشانگر ضرب نقطهاي دو بردار ميباشد:
()3
ابرصفحههاي طبقهبنديکنندهاي که بتوانند نقاط را از هم جدا
کنند ،منحصر به فرد نميباشند .بر اساس تئوري  ،]34[ 1VCبه
منظور افزايش توانايي تعميم ،ابرصفحهاي انتخاب ميشود که
حاشيه را به مقدار بهينه خود برساند .حاشيه از ديدگاه هندسي
عبارت است از فاصله موجود بين ابرصفحه طبقهبنديکننده و
نزديکترين نمونه آموزشي .به منظور ساخت حاشيه بهينه ،دو
ابرصفحه مرزي تنظيم شده ،موازي با ابرصفحه طبقهبنديکننده
) ،آن دو را به يک اندازه
ام رسم کرده (
آنقدر از هم دور ميکنيم که به دادهها برخورد کنند .ابرصفحه
طبقهبنديکنندهاي که بيشترين فاصله را از ابرصفحات مرزي
داشته باشد ،بهترين طبقهبنديکننده خواهد بود .به منظور
جلوگيري از قرار گرفتن نقاط داده در داخل حاشيه ،به ازاي
محدوديتهاي زير را اضافه ميکنيم:
و
()4

ابوالفضل کاظمی و سیامک ابوطالب

فراهم ميکنيم .به منظور تکميل محدوديتهاي تفکيک دادهها،
ميبايست تعدادي از متغيرها معرفي شوند .فرض ميکنيم
تا مرز تنظيمشده
به مفهوم فاصله از
به صورت نادرست
طبقهبنديکننده ام است در صورتي که
در گروه ديگري طبقهبندي شده باشد و يا در حاشيه مثبت قرار
خطاي طبقهبندي نادرست و
گرفته باشد .در حالت اول به
در حالت دوم به آن خطاي حاشيه ميگوييم .به عبارت ديگر ،اين
فاصله ميزان انحراف يک نمونه را از وضعيت ايدهآل تفکيک
پذيري ميسنجد .بنابراين با در نظر گرفتن اين مقدار خطا،
به صورت زير
و
نامساويهاي فوق ،به ازاي
درميآيند:
()5

تا مرز
به مفهوم فاصله از
فرض ميکنيم
به
تنظيمشده طبقهبنديکننده ام است در صورتي که
صورت صحيح طبقهبندي شده باشد و يا در حاشيه منفي قرار
گرفته باشد (صحت حاشيه) .به عبارت ديگر ،اين فاصله ميزان
انطباق يک نمونه را با وضعيت ايدهآل تفکيک پذيري ميسنجد .با
 ،محدوديتها از حالت نامساوي به حالت
اضافه کردن
و
تساوي تبديل ميگردند به ازاي
به صورت زير درميآيند:
() 1

زماني که تفکيک خطي نمونهها بطور کامل شدني نباشد و
تعدادي از نقاط متعلق به کالسهاي مختلف با يکديگر مخلوط
شده باشند (در اکثر مسائل واقعي) ،اين امکان وجود دارد که
فضاي حل موجه مسئله با محدوديتهاي فوق ،تهي باشد.
بنابراين ،با کاستن از شدت نامساويهاي فوق و ايجاد حاشيه
انعطافپذير( 2نَرم) ،امکان وجود دادههاي حاوي اختالل را نيز

Vapnik Chervonenkis Theory
Soft Margin

1
2

شکل  .2نمایش هندسی

و

در طبقهبندیکننده

ام با حاشیه انعطافپذیر
متعلق به کداميک از کالسهاي از پيش
با دانستن اين که
) ،برچسب کالس
تعريف شده ميباشد (
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و به

نسبت به ابرصفحه جداکننده ام در قالب
صورت زير قابل تعريف است:
()7

ابوالفضل کاظمی و سیامک ابوطالب
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مدلهاي طبقه بندي مبتني بر بهينهسازي ،مقدار حاشيه
در نظر گرفته شده است که در نتيجه اين تابع در هدف
مدل انعکاس نخواهد داشت .اکثر روشهاي برنامهريزي رياضي
چندهدفه جزو اين دسته از مدلها ميباشند.
ب) بهینهسازی جریمه تجمیعی خطای طبقهبندی نادرست

بنابراين با داشتن رکوردهاي مجموعه آموزشي ( ) و
برچسبهاي آنها ( ) ميتوان مساويهاي فوق را در قالب يک
محدوديت بازنويسي کرد:
()0
به منظور تکميل محدوديتهاي مدل ،مييايست موارد زير را نيز
در نظر گرفت:

()0

 .3-3توابع هدف مدل جامع پیشنهادی
در روشهاي طبقهبندي مبتني بر بهينهسازي ،توابع هدف مدلهاي
برنامهريزي رياضي از ترکيب اهداف زير حاصل ميگردند:
الف) بهینهسازی حاشیه بین ابرصفحات مرزی تنظیم شده
موازی با ابرصفحات طبقهبندیکننده
اولين تابع مورد بررسي ،ريشه در تئوري  VCو روشهاي مبتني
بر  SVMدارد .با توجه به اينکه بردار ضرايب ( ) ،بردار قائم بر
ابرصفحات طبقهبنديکننده ميباشد ،پس بر ابرصفحات مرزي
تنظيم شده موازي نيز عمود است ،لذا فاصله بين اين دو ابرصفحه
خواهد بود .با
که همان پهناي حاشيه ميباشد مضربي از
استفاده از محاسبات هندسي ساده پهناي حاشيه براي ابرصفحه
جداکننده
تابع

ام برابر با

است .منظور از

نُرم

اُم

ميباشد که به توان رسيده است.

در مدلهاي طبقهبندي مبتني بر بهينهسازي ،عالوه بر استفاده از
نُرمهاي مختلف ،برخوردهاي مختلفي نيز با تابع بهينه ساز حاشيه
شده است:
الف )1-ماکزيمم کردن حاشيه مثبت ( :)PM-Maxدر اين حالت
ميباشد.
فرض بر اين است که
الف )2-مينيمم کردن حاشيه منفي ( :)NM-Minدر اين حالت
ميباشد .ضمناً در تعدادي از
فرض بر اين است که

دومين تابع مورد بررسي که يکي از نقاط مشترک هر دو دسته از
روشهاي طبقهبندي مبتني بر بهينهسازي ميباشد ،بيشترين وزن
را در بين ساير توابع مسئله بهينهسازي دارا است .خطاي حاشيه،
در مدلهاي ماکزيمم حاشيه مثبت اتفاق ميافتد .در اين حالت،
مشاهده در فضاي حاشيه قرار گرفته است که ميبايست از اين
حالت نيز اجتناب کرد.
به منظور کنترل ميزان انحراف مشاهدات از وضعيت ايدهآل
تفکيک پذيري آنها ،مقدار تجميعي خطاي طبقهبندي نادرست را
نُرم
مينيمم ميکنيم .منظور از
با استفاده از تابع
اُم ماتريس ميباشد که به توان رسيده است .از آنجايي که
ميباشد ،تابع فوق به شکل زير در تابع هدف ظاهر
ميشود:
()11
:
در مدلهاي طبقهبندي مبتني بر بهينهسازي ،از نُرمهاي مختلفي
براي تابع خطا استفاده شده است .تنها در صورتي ميتوان از اين
) که در مسئله طبقهبندي تمامي
تابع صرف نظر کرد (
نقاط کامال به صورت خطي تفکيکپذير باشند .در غير اين
صورت ،فضاي حل موجه مسئله ،تهي شده و حل مسئله
بهينهسازي امکانپذير نميباشد.
ضريبي که به اين تابع در هدف مدل اختصاص مييابد ،جريمه
خطا بوده و از پارامترهاي با اهميتي ميباشد که بر ايجاد تعادل
بين پيچيدگي و دقت طبقهبندي تاثير بسزايي دارد .هرچه اين
ضريب بزرگتر باشد ،حساسيت بيشتري نسبت به خطاهايي که
اجازه ميدهيم اتفاق بيافتد ،در نظر گرفته ميشود .در حقيقت
اين ضريب ،يک مصالحه بين پهناي حاشيه و جداسازي اشتباه
است .به اين ضريب ،پارامتر تنظيمکننده نيز گفته ميشود که
ميبايست توسط  DMانتخاب شود.
ج) بهینهسازی پاداش تجمیعی موفقیت در طبقهبندی
صحیح و صحت حاشیه
سومين تابع هدف ،مختص روشهاي برنامهريزي رياضي بوده و در
مسائل کالسيک  SVMمشاهده نميشود .اين تابع ،پاداش
تجميعي موفقيت در طبقهبندي صحيح و صحت حاشيه را
ماکزيمم ميکند.
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و خطای حاشیه

612

ارائه یک مدل بهینهسازی ریاضی چندهدفه برای طبقهبندی در دادهکاوی

صحت حاشيه ،در مدلهاي مينيمم حاشيه منفي اتفاق ميافتد.
در اين حالت ،مشاهده در فضاي حاشيه منفي قرار گرفته است که
مي بايست از اين حالت نيز اجتناب کرد .به منظور کنترل ميزان
انطباق مشاهدات با وضعيت ايدهآل تفکيک پذيري آنها ،مقدار
تجميعي موفقيت در طبقهبندي صحيح را با استفاده از تابع
نُرم اُم ماتريس
ماکزيمم ميکنيم .منظور از
ميباشد که به توان رسيده است .از آنجايي که
ميباشد ،تابع فوق به شکل زير در تابع هدف ظاهر ميشود:
()12

:

در مدلهاي طبقهبندي مبتني بر بهينهسازي ،از نُرمهاي مختلفي
براي تابع خطا استفاده شده است .ضريبي که به اين تابع در هدف
مدل اختصاص مييابد ،پاداش طبقهبندي بوده و مقدار کوچکتري
از جريمه خطا دارد که ميبايست توسط  DMانتخاب شود.
در مسائل طبقهبندي چندگروهي ،نقش اين تابع در برخي مدلها
پررنگتر ميشود و بعضاً نقش يک محدوديت ،جهت کنترل
موقعيت گروههاي مجاور و يا تضمين کننده ساخت تعداد کافي
گروهها با تفکيک پذيري مناسب را ايفا ميکند .اين نقش معموالً
از مقادير تعريف شدهاي ( )
با مينيمم کردن اختالف
صورت ميگيرد .در اين حالت ،تابع سوم در قالب دو قسمت در
تابع هدف ظاهر ميشود .به طوريکه ،قسمت اول اين تابع در
محدوده ابرصفحات اول و آخر و قسمت دوم آن در محدوده بين
ابرصفحات ،فعال ميگردد:
()13

:

 روش شاخص جهاني ( ) يا راه حل سازشي (در مدلهاي
 MCLPو  MC-MCLPدر [ ]21و [)]23
 روش تابع مطلوبيت (معرفي يک تابع مطلوبيت درجه دوم محدب
براي مسئله  SVMدر [(]22

 روش برنامهريزي آرماني (در مسئله تفکيک خطي در [ ]35و
براي مسئله  SVMدر [)]27
 روش قيد (در مدل  C-SVMدر [)]25
 روش وزندهي (در حاالت خاص مدل جامع پيشنهادي بررسي
ميگردند)

از بين روشهاي مذکور ،متداولترين روش ،متد وزندهي
ميباشد .با استفاده از اين روش ،مدل چند هدفه با استفاده از
اختصاص ضريب وزني مثبت به توابع هدف ،به يک مسئله يک
هدفه بهينهسازي مجموع وزني توابع ،تبديل ميگردد .اين روش
به  DMاجازه ميدهد تا بر اساس اولويتها و پس از هر تکرار،
اوزان را اصالح نمايد .اين روش در مدلهاي برنامهريزي خطي و
محدب ،کارايي مناسبي دارد و نقطه ضعف آن در فضاهاي
غيرمحدب ميباشد .ضمناً توزيع يکنواخت اوزان در هر تکرار،
لزوما منجر به ارائه مجموعه پاسخهاي يکنواخت نميگردد.

 .6حاالت خاص مدل جامع پیشنهادی و نحوه تبدیل
) بر اهداف مدل
استفاده از نُرمهاي مختلف (
طبقهبندي تاثيرگذار است و منجر به ايجاد مسائل بهينهسازي
خطي و غيرخطي (درجه دوم محدب ،درجه دوم مقعر و درجه
دوم نامعين) ميشود.
بستگي به اينکه مدل بهينهسازي به چه شکلي ساخته شود ،روش
حل مدل پيشنهاد ميگردد .بعضاً به منظور حل يک مدل خاص،
چند روش حل نيز ارائه شده است .حل مسئله اصلي يا دوگان و
استفاده از روشهاي مستقيم يا متدهاي تجزيه ،1در کنار ساختار
حل ،در شکلگيري روشهاي حل مدل تاثيرگذار است .برخي از
اين متدها جواب بهينه سراسري و برخي ديگر پاسخ بهينه محلي
مدل را پيدا ميکنند .اين حاالت خاص و نحوه تبديل مدل جامع
پيشنهادي به آنها ،به تفکيک مدلهاي دو کالسي و چند کالسي،
در اين بخش بررسي خواهند شد و در انتها ،زيرمدل جديد
پيشنهادي ارائه ميگردد.
 .9-6زیرمدلهای دوکالسی
در مدل هاي دو کالسي که حالت خاصي از مدل جامع ارائه شده
ميباشند ،تنها دو کالس ( و ) و يک طبقهبنديکننده و در
) .در
نتيجه يک ابرصفحه جداکننده ساخته ميشود (
اين حالت انديس کاربرد نداشته و در نمادگذاري نمايش داده
نخواهد شد .ضمناً بر اساس تعريف قبلي و به عنوان يک حالت
نسبت به تنها ابرصفحه جداکننده به
خاص ،برچسب کالس
صورت زير قابل تعريف است:
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استفاده از ترکيبي از اهداف ذکر شده ،منجر به ايجاد مدلهاي
مختلفي ميگردد .اين ترکيب اغلب به يکي از سه حالت زير
مشاهده ميشود:
 .1ترکيبي از هدف اول و دوم (در مدلهاي  SVMرايج است).
 .2ترکيبي از هدف دوم و سوم (در مدلهاي برنامهريزي
رياضي رايج است).
 .3ترکيبي از اهداف اول ،دوم و سوم (در مدلهاي توسعه يافته
اخير استفاده ميشود).
کارايي نهايي طبقهبنديکننده ،به بهينهسازي همزمان توابع هدف
مورد استفاده در مدل بستگي دارد .وجود دو يا سه تابع هدف در
مدل ،منجر به استفاده از روشهاي برنامهريزي رياضي چندهدفه
( )MOPميگردد .به منظور حل اين مدل چندهدفه ،از روشهاي
مختلفي استفاده شده است:

ابوالفضل کاظمی و سیامک ابوطالب
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ابوالفضل کاظمی و سیامک ابوطالب

()14

به عنوان امتياز طبقهبندي اُمين رکورد
بر همين اساس،
دادهها نسبت به ابرصفحه جداکننده در نظر گرفته مي شود که
ترکيب آن با  ،تابع تصميم را ميسازد.

 .3-9-9-6مدل  - 1-Norm-SVCمدل نُرم اول طبقهبندی

 .9-9-6زیرمدلهای مبتنی بر SVM

مدلهاي مبتني بر  ،SVMاغلب با ترکيبي از توابع اول و دوم
ساخته ميشوند .با توجه به اهميت اساسي بحث حاشيه در اين
مدلها ،در کليه آنها تابع

مشاهده ميشود.

کننده بردار پشتیبان با حاشیه سخت (انعطاف ناپذیر)
اين مدل اولين بار در سال  1002توسط  Boserو همکاران ارائه
شد [ ]18و فقط شامل هدف اول ميباشد که به صورت ماکزيمم
کردن حاشيه مثبت ظاهر ميگردد .بنابراين ،اين مدل ،تنها قادر
به حل مسائلي ميباشد که کامال به صورت خطي تفکيکپذير
ميشود و

کننده بردار پشتیبان
اين مدل اولين بار در سال  1000توسط  Mangasarianارائه شد
[ .]13تفاوت اين مدل با مدل  C-SVCدر نُرم تابع هدف اول
استفاده شده
و
ميباشد .در اين مدل از نُرمهاي
است .همانند دو مدل قبلي ،تابع هدف اول در قالب ماکزيمم

 .9-9-9-6مدل  -SVCمدل پایهای و مقدماتی طبقهبندی

باشند .در اين مدل

()11

به صورت ثابت در نظر گرفته

به صورت ثابت در نظر
کردن حاشيه مثبت ظاهر شده و
گرفته ميشود و تابع هدف دوم با روش وزن دهي و با ضريب
وزني به شکل

به تابع هدف اول اضافه شده است

:
()17

مينيمم ميگردد .در اين مدل از نُرم

استفاده شده است.

:
()15

 .6-9-9-6مدل  - LS-SVCمدل کوچکترین مربعات
طبقهبندی کننده بردار پشتیبان

 .2-9-9-6مدل  - C-SVCمدل کالسیک طبقهبندی کننده
اين مدل اولين بار در سال  1005توسط  Cortesو  Vapnikارائه
شد [ ]11و با اضافه کردن هدف دوم به مدل  ،SVCمنجر به
ايجاد حاشيه انعطاف پذير شده است.
همانند مدل  ،SVCتابع هدف اول در قالب ماکزيمم کردن حاشيه
مثبت ظاهر شده و

به صورت ثابت در نظر گرفته ميشود.

تابع هدف دوم با روش وزن دهي و با ضريب وزني

به

تابع هدف اول اضافه شده است .در اين مدل از نُرمهاي

و

استفاده شده است .اين مدل مبناي توسعههاي آتي
روشهاي مبتني بر  SVMميباشد.

در نُرم تابع هدف دوم ميباشد .در اين مدل از نُرمهاي

و

استفاده شده است .همانند مدلهاي قبلي ،تابع هدف اول
به
در قالب ماکزيمم کردن حاشيه مثبت ظاهر شده و
صورت ثابت در نظر گرفته ميشود و تابع هدف دوم با روش وزن
دهي و با ضريب وزني به شکل

به تابع هدف اول اضافه

شده است.

:
()10
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بردار پشتیبان با حاشیه نَرم (انعطاف پذیر)

اين مدل اولين بار در سال  1000توسط  Suykensو
 Vandewalleارائه شد [ . ]14تفاوت اين مدل با مدل C-SVC

616

ارائه یک مدل بهینهسازی ریاضی چندهدفه برای طبقهبندی در دادهکاوی

ابوالفضل کاظمی و سیامک ابوطالب

:
()28
 .5-9-9-6مدل  - ν-SVCنوع جدید طبقهبندیکننده بردار
پشتیبان
اين مدل اولين بار در سال  2888توسط  Schölkopfو همکاران
ارائه شد [ .]15در اين مدل همانند مدل  C-SVCاز نُرمهاي
استفاده شده است .همانند مدلهاي قبلي ،تابع
و
هدف اول در قالب ماکزيمم کردن حاشيه مثبت ظاهر ميگردد اما
تفاوت اين مدل با مدلهاي قبلي در ثابت فرض نکردن
 ،مقدار

ميباشد .در اين مدل ،همزمان با مينيمم کردن
نيز ماکزيمم ميشود يا به عبارت ديگر ،مقدار
ميشود و با ضريب وزني

مينيمم

به تابع هدف اضافه ميگردد.

همچنين تابع هدف دوم نيز با ضريب وزني به شکل

به

تابع هدف اول اضافه شده است : ( .تعداد رکوردها).

:
()10

 .1-9-9-6مدل  - MOP-SVCقالب برنامهریزی چند
9

هدفه طبقهبندیکننده بردار پشتیبان
اين مدل اولين بار در سال  2884توسط  Asadaو همکاران ارائه
شد [ . ]27به منظور توسعه مدلهاي مبتني بر  ،SVMتابع هدف
سوم ،معرفي و به توابع اول و دوم اضافه گرديده است .تابع هدف
سوم که در قالب ماکزيمم سازي معرفي شده است ،به صورت
مينيمم نمودن منفي آن تابع ،در هدف مدل ظاهر ميشود .در
،

استفاده شده

و

اين مدل از نُرمهاي
است.
تابع هدف اول ،همانند مدل کالسيک ،در قالب ماکزيمم کردن
به صورت ثابت در نظر گرفته
حاشيه مثبت ظاهر شده و
ميشود .با روش وزن دهي ،تابع هدف دوم با ضريب وزني
به تابع

و تابع هدف سوم با ضريب وزني
هدف اول اضافه شده است.

:
 .4-9-9-6مدل  -Eν-SVCنوع جدید توسعه یافته
طبقهبندی کننده بردار پشتیبان

()21

استفاده شده است .بر
و
 SVCاز نُرمهاي
خالف مدلهاي مورد بررسي ،در اين مدل تابع هدف اول در قالب
مينيمم کردن حاشيه منفي ظاهر ميگردد.
در اين مدل،

به صورت ثابت در نظر گرفته ميشود

در تابع هدف ،مينيمم
با ضريب وزني
و مقدار
ميگردد .همچنين ،تابع هدف دوم با روش وزن دهي و با ضريب
وزني به شکل

 .2-9-6زیرمدلهای مبتنی بر برنامهریزی ریاضی
چندهدفه
مدلهاي مبتني بر برنامهريزي رياضي چندهدفه ،اغلب با ترکيبي
از توابع دوم و سوم ساخته ميشوند.

به تابع هدف اول اضافه شده است: ( .

تعداد رکوردها)
MultiObjective Programming
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اين مدل اولين بار در سال  2883توسط  Perez-Cruzو همکاران
ارائه شد [ . ]21در اين مدل همانند مدلهاي  C-SVCو ν-

ارائه یک مدل بهینهسازی ریاضی چندهدفه برای طبقهبندی در دادهکاوی

 .9-2-9-6مدل  -MCLPمدل برنامهریزی خطی چند
هدفه

9

اين مدل اولين بار در قالب مدل  LPدر سال  1001توسط
 Freedو  Gloverارائه [ ]0و سپس در سال  2881توسط  Shiو
همکاران در قالب مدل  MCLPتوسعه داده شد [ . ]21تابع دوم
در
و تابع سوم با ضريب وزني
با ضريب وزني
تابع هدف مدل ظاهر شده اند .در اين مدل از نُرمهاي

ابوالفضل کاظمی و سیامک ابوطالب

استفاده شده است
و
در اين مدل از نُرمهاي
که منجر به ايجاد يک مدل بهينهسازي درجه دوم مقعر شده
است .همانند مدلهاي قبلي ،تابع دوم با ضريب وزني
در تابع هدف مدل ظاهر
و تابع سوم با ضريب وزني
شده اند.

:

و

استفاده شده است .تابع هدف سوم که در قالب ماکزيمم
سازي معرفي شده است ،به صورت مينيمم نمودن منفي آن تابع،
در هدف مدل ظاهر ميشود.

615

()24

:
()22

 .6-2-9-6مدل  - MCIQPمدل برنامهریزی درجه دوم
نامعین چند هدفه

6

اين مدل اولين بار در سال  2887توسط  Zhangو  Shiارائه شد
[ . ]38تفاوت اين مدل با مدل خطي در نُرم توابع هدف دوم و
 .2-2-9-6مدل  - MCVQPمدل برنامهریزی درجه دوم
محدب چند هدفه

2

اين مدل اولين بار در سال  2887توسط  Zhangو  Shiارائه شد
[ . ]38تفاوت اين مدل با مدل خطي در نُرم تابع هدف دوم
استفاده
و
ميباشد .در اين مدل از نُرمهاي
شده است که منجر به ايجاد يک مدل بهينهسازي درجه دوم
محدب شده است .همانند مدل خطي ،تابع دوم با ضريب وزني
در تابع هدف مدل
و تابع سوم با ضريب وزني
ظاهر شدهاند.

و
سوم ميباشد .در اين مدل از نُرمهاي
استفاده شده است که منجر به ايجاد يک مدل بهينهسازي درجه
دوم نامعين شده است .همانند مدلهاي قبلي ،تابع دوم با ضريب
در تابع

و تابع سوم با ضريب وزني
وزني
هدف مدل ظاهر شده اند.

:
()25

:
()23
هدفه
 -3-2-9-6مدل  - MCCQPمدل برنامهریزی درجه دوم
مقعر چند هدفه

3

اين مدل اولين بار در سال  2887توسط  Zhangو  Shiارائه شد
[ . ]38تفاوت اين مدل با مدل خطي در نُرم تابع هدف سوم
ميباشد.

5

اين مدل اولين بار در سال  2881توسط  Kouو همکاران ارائه
شد [ . ]20به منظور توسعه مدلهاي مبتني بر برنامهريزي
رياضي چند هدفه ،تابع هدف اول ،معرفي و به توابع دوم و سوم
اضافه گرديده است .تابع هدف اول ،در قالب ماکزيمم کردن
حاشيه مثبت ظاهر شده و
ميشود و

به صورت ثابت در نظر گرفته

مينيمم ميگردد.

1

Multiple Criteria Linear Programming
Multiple Criteria Convex Quadratic Programming
3
Multiple Criteria Concave Quadratic Programming
2

4

Multiple Criteria Indefinite Quadratic Programming
5
Multiple Criteria Mathematical Programming
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ارائه یک مدل بهینهسازی ریاضی چندهدفه برای طبقهبندی در دادهکاوی

استفاده
و
،
در اين مدل از نُرمهاي
شده است که منجر به ايجاد يک مدل بهينهسازي درجه دوم شده
است .با روش وزن دهي ،تابع هدف دوم با ضريب وزني
و تابع هدف سوم با ضريب وزني
هدف اول اضافه شده است.

ابوالفضل کاظمی و سیامک ابوطالب

برنامهريزي رياضي چند هدفه نيز به منظور حل اين گونه از
مسائل توسعه يافتهاند.

به تابع

:
()21

 .2-6زیرمدلهای چند کالسی

شکل  .3نمایش هندسی مدل جامع طبقهبندی در حالت

عموميترين روشهاي طبقهبندي مبتني بر بهينهسازي ،در بر
گيرنده مسائل دو کالسي بوده که به ايجاد برچسبهاي

و

ميانجامد .اين در حالي است که غالبا در محيطهاي واقعي،
طبقهبندي بر روي چند کالس صورت ميگيرد که با توسعه
مدلهاي دو کالسي ،به چند کالسي قابل حل ميباشند.
يکي از قديميترين و سادهترين روشهاي پياده سازي طبقهبندي
چند کالسي ،روش  one against allميباشد که براي هر کالس،
به تعداد کالسها (
ميکند.
طبقهبنديکننده

سه کالسی
مدلهاي چند کالسي مبتني بر برنامهريزي رياضي چند هدفه که
در ادامه مورد بررسي قرار ميگيرند ،حالت خاصي از مدل جامع
ارائه شده ميباشند.
برخالف مدلهاي دو کالسي ،انديس
ميگردد .در اين مسائل

در اين مدلها فعال

کالس (

)و

) طبقهبنديکننده دو کالسي ايجاد

در نتيجه طبقهبنديکننده (ابرصفحه جداکننده) وجود دارد.
در دو مدل اول مورد بررسي فرض بر اين است که براي کليه

ام را از ساير کالسها تفکيک

) که
طبقهبنديکنندهها يک بردار ضرايب وجود دارد (
بر کليه ابرصفحات جداکننده عمود ميباشد .بر همين اساس،

ام ،کالس

) ،طبقهبندي

ميکند و با ادامه اين روند (
ساير کالسها نيز صورت ميگيرد.
از روشهاي ديگر طبقهبندي چند کالسي ،ميتوان به روش one

به عنوان امتياز طبقهبندي اُمين رکورد دادهها
همچنان
نسبت به ابرصفحات جداکننده در نظر گرفته مي شود که ترکيب

کالس،

 ،توابع تصميم را ميسازد .ضمناً بر

 against oneاشاره نمود .در اين روش براي

روش پيشنهادي در مدل جامع ،فقط نيازمند ايجاد
طبقهبنديکننده دو کالسي به ازاي
اين روش ،طبقهبنديکننده

کالس ميباشد .در

ام ،اجتماع کالسهاي

اساس تعريف قبلي ،برچسب کالس
جداکننده به صورت زير تعريف ميشود:

نسبت به ابرصفحات

()27

را

تفکيک مينمايد .اين
از اجتماع کالسهاي
در حالي است که کليه توابع تصميم با حل تنها يک مسئله
بهينهسازي چندهدفه حاصل ميشوند.
همانطور که حل مسائل طبقهبندي چند کالسي در مدلهاي
مبتني بر  SVMمورد توجه قرار گرفته است ،مدلهاي مبتني بر

اين مدل اولين بار در سال  2885توسط  Shiو همکاران ارائه شد
[ . ]20تابع دوم با ضريب وزني
وزني
از نُرمهاي

و تابع سوم با ضريب

در تابع هدف مدل ظاهر شده اند .در اين مدل
،

و
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طبقهبنديکننده دو کالسي ايجاد ميشود ،به
طوري که هر ترکيب دو کالسي از دادهها مورد تفکيک قرار
ميگيرند .ترکيب خروجي اين طبقهبنديکنندهها ،کالس هر
رکورد را تعيين ميکند.

آن با مقادير مختلف باياس

ارائه یک مدل بهینهسازی ریاضی چندهدفه برای طبقهبندی در دادهکاوی

تابع هدف سوم که در قالب ماکزيمم سازي معرفي شده است ،به
صورت مينيمم نمودن منفي آن تابع ،در هدف مدل ظاهر ميشود.
در قسمت اول اين تابع ،فواصل نسبت به ابرصفحات اول و آخر
محاسبه ميگردد.
قسمت دوم تابع هدف سوم ،نقش يک محدوديت ،جهت کنترل
تفکيک پذيري مناسب گروههاي مجاور را ايفا ميکند .اين نقش
از وسط دو ابرصفحه جداکننده
با مينيمم کردن اختالف
مجاور (

) اجرا ميگردد.

611

ابوالفضل کاظمی و سیامک ابوطالب

:

()20

:
.3-2-6

مدل

پیشنهادی

–MC-MO-CQP

برنامهریزی درجه دوم محدب چند هدفه چند کالسی

مدل
9

بر خالف مدلهاي  MC-MCQPو  ، MC-MCMPبا فعال
شدن انديس  ،براي هر طبقهبنديکننده ،يک بردار ضرايب
()20

وجود دارد (

) که بر ابرصفحه جداکننده ام عمود ميباشد .بر

اين اساس،

اُمين رکورد

به عنوان امتياز طبقه بندي

دادهها نسبت به ابرصفحه جداکننده ام در نظر گرفته مي شود
که ترکيب آن با

 ،تابع تصميم را ميسازد .به ازاي

 ،برچسب کالس
و
ابرصفحات جداکننده به صورت زير تعريف ميشود:
اين مدل اولين بار در سال  2880توسط  Kouو همکاران ارائه
شد [ .]31تفاوت اصلي اين مدل با مدل  MC-MCQPدر تعريف
و اضافه شدن تابع هدف اول به توابع دوم و سوم ميباشد .تابع
هدف اول ،در قالب ماکزيمم کردن حاشيه مثبت ظاهر شده و

نسبت به

()38

به صورت ثابت در نظر گرفته ميشود و

،

تغيير کرده است .در اين مدل از نُرمهاي

،

استفاده شده است که منجر به ايجاد يک
و
مدل بهينهسازي درجه دوم محدب شده است.
با روش وزن دهي ،تابع هدف دوم با ضريب وزني

و

به تابع هدف اول اضافه

تابع هدف سوم با ضريب وزني
شده است.
همانند مدل قبلي ،قسمت دوم تابع هدف سوم ،با مينيمم کردن

از وسط دو ابرصفحه جداکننده مجاور ،تفکيک
اختالف
پذيري مناسب گروههاي مجاور را کنترل ميکند.

در مدل پيشنهادي ،تابع هدف اول در قالب ماکزيمم کردن
حاشيه مثبت ظاهر شده و
گرفته ميشود و

به صورت ثابت در نظر
با نُرم

مينيمم ميگردد .در

تابع هدف دوم ،مقدار تجميعي خطاي طبقهبندي نادرست را با
مينيمم نموده و در قسمت اول
با نُرم
استفاده از
تابع هدف سوم ،مقدار تجميعي موفقيت در طبقهبندي صحيح را
نسبت به ابرصفحات اول و آخر (
با نُرم

) ،با استفاده از

ماکزيمم ميکنيم.

Multi Class Multiple Objective Convex Quadratic Programming
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مينيمم ميگردد.
ضمناً نُرم قسمت اول تابع هدف سوم نيز نسبت به مدل قبلي

618

ارائه یک مدل بهینهسازی ریاضی چندهدفه برای طبقهبندی در دادهکاوی

قسمت دوم تابع هدف سوم ،با مينيمم کردن اختالف

از

 ،تفکيکپذيري مناسب گروههاي مجاور را کنترل ميکند
بطوريکه

(
نُرم

) و به اين منظور از

استفاده ميگردد .با روش وزن دهي ،تابع هدف دوم

با ضريب وزني

و تابع هدف سوم با ضريب وزني

به تابع هدف اول اضافه شده است .تابع هدف سوم در
قالب مينيمم نمودن منفي آن ،در هدف مدل ظاهر ميشود.

ابوالفضل کاظمی و سیامک ابوطالب

طبقهبندي روي مجموعه آزمايشي) ميباشد .با پيادهسازي مدل
پيشنهادي روي مثال عددي ،با استفاده از کدنويسي در محيط
نرمافزار  Lingo11نتايج زير حاصل گرديده است:
جدول  .9نتایج دقت طبقهبندی مدل پیشنهادی (روی مثال
عددی)
دقت طبقه بندي
()%

مجموعه آموزشي

مجموعه
آزمايشي

کلي

0093

0791

کالس L

0092

0590

کالس B

18898

18898

کالس R

0092

0098

:

()31

با توجه به نُرمهاي مورد استفاده ،اين مدل به يک مسئله
برنامهريزي غيرخطي مقيد چندهدفه (مدل بهينهسازي درجه دوم
محدب) تبديل ميگردد که پيدا کردن پاسخ بهينه سراسري آن
با استفاده از روالهاي شناختهشده و نرمافزارهاي موجود
امکانپذير است .اين مدل ،قادر به حل مسائل طبقهبندي
چندکالسي و در حالت خاص آن ،مسائل دوکالسي ميباشد.

 .5پیاده سازی مدل پیشنهادی روی مثال عددی و
مقایسه با سایر الگوریتمها

Balance Scale Weight & Distance Database
University of California, Irvine Machine Learning Repository

1
2

جدول  .2مقایسه نتایج دقت پیشبینی الگوریتمهای
مختلف طبقهبندی (مجموعه آزمایشی مثال عددی)
طبقهبندی

دقت طبقهبندی هر کالس ( )%دقت طبقهبندی

کننده

L

B

R

کلی ()%

J 4.8

%0393

%1295

%0091

%0890

NB

%0098

%898

%18898

%0190

KNN

%0390

%193

%0098

%0094

NN

%0098

%1295

%0297

%0393

SMO-SVC

%0790

%0193

%0098

%0791

MC-MO-CQP

%0590

%18898

%0098

%0791

Backpropagation
Sequential Minimal Optimization
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در اين قسمت ،مدل پيشنهادي بر روي مجموعه دادههاي
استاندارد پياده ميشود .به اين منظور ،مجموعه دادههاي وزن و
2
1
فاصله مقياس تعادلي  ،از مخزن يادگيري ماشيني دانشگاه UCI
استخراج شده است ].[31
اين دادهها به صورت از پيش طبقهبندي شده هستند و کالس
متناظر با هر رکورد مشخص شده است .در اين مجموعه125 ،
نمونه موجود با  4مشخصه در سه کالس ) (L,B,Rتوزيع شدهاند.
معيار مورد استفاده در اين مقاله که به منظور اعتبارسنجي مدل
پيشنهادي مورد استفاده قرار ميگيرد ،دقت پيشبيني (دقت

در اين مقاله ،پنج مورد از معروفترين الگوريتمهاي طبقهبندي در
دادهکاوي انتخاب شده تا از آنها به منظور مقايسه با مدل
پيشنهادي استفاده گردد:
 نسخه  0درخت تصميم )J 4.8( C4.5
 مدل احتمالي استاندارد نيو بيز ()NB
 مدل استاندارد نزديکترين  kهمسايه ()KNN
 شبکه عصبي به روش انتشار بازگشتي)NN( 3
 ماشين بردار پشتيبان به روش بهينهسازي حداقل
متوالي)SMO-SVC( 4
پس از پياده سازي هر يک از الگوريتمهاي فوق در محيط نرم
افزار  ،Wekaدقت طبقهبندي کل و هر کالس را روي مجموعه
آزمايشي مثال فوق ،محاسبه کرده و نتايج را در جدول  2نشان
ميدهيم.

ارائه یک مدل بهینهسازی ریاضی چندهدفه برای طبقهبندی در دادهکاوی

همانطور که در جدول  2مشخص ميباشد ،پيادهسازي مدل
طبقهبنديکننده پيشنهادي روي مثال عددي ،نسبت به ساير
الگوريتمهاي مورد بررسي ،دقت کلي باالتري را ارائه نموده است.
الگوريتم  SMO-SVCکه از خانواده روشهاي مبتني بر
بهينهسازي ميباشد ،پس از الگوريتم پيشنهادي ،باالترين دقت را
داشته است .تنها الگوريتم  NNاز نظر دقت پيشبيني با روشهاي
مبتني بر بهينهسازي قابل رقابت ميباشد.

 .4نتیجهگیری و پیشنهاد تحقیقات آتی

در ادامه ،با استفاده از ترکيب تجربيات حاصل از توسعه روشهاي
مبتني بر ماشين بردار پشتيبان و روشهاي مبتني بر برنامهريزي
رياضي چند هدفه ،يک زيرمدل پيشنهادي جديد (MC-MO-
 ) CQPبر پايه مدل جامع و به عنوان حالت خاص جديدي از آن
ايجاد کرديم .اين زيرمدل که يک مسئله برنامهريزي درجه دوم
محدب مقيد چندهدفه را تشکيل ميدهد ،قادر به حل مسائل
طبقهبندي چندکالسي ميباشد .از جمله ويژگيهاي اين زيرمدل،
حصول پاسخ بهينه سراسري ميباشد .در پايان ،مدل پيشنهادي و
چند الگوريتم متداول طبقهبندي ،روي مجموعه دادههاي معتبر
نمونه پياده گرديدند تا ميزان کارايي مدل ،با استفاده از بانک
دادههاي نمونه در مقايسه با نتايج چند الگوريتم ديگر طبقه بندي
مورد ارزيابي و اعتبارسنجي قرار گيرد .معيار مورد استفاده در اين
مقاله که به منظور مقايسه روشهاي اشاره شده مورد استفاده قرار
گرفت ،دقت پيشبيني بوده است .نتايج پيادهسازي الگوريتم و
محاسبه دقت طبقهبندي کل و هر کالس روي مجموعه آزمايشي
مثال عددي اثبات ميکند که مدل پيشنهادي ،در مقايسه با ساير
متدها ،تفکيک مناسبي از وضعيت دادههاي جديد حاصل ميکند.
از جمله مزاياي مدل طبقهبندي پيشنهادي ميتوان به موارد زير
اشاره کرد:







حصول دقت باالي پيشبيني برچسب کالس دادههاي
جديد
حصول پاسخ بهينه سراسري از حل مدل بهينهسازي
استقرار الگوريتم بر پايه اصول نظري منسجم و برخورداري
از ويژگيهاي هندسي
قابليت طبقهبندي مسائل چند کالسي

با توجه متداول شدن روشهاي مبتني بر بهينهسازي و
بهکارگيري آنها در بيشتر ابزارهاي دادهکاوي ،در اين مقاله با
برقراري ارتباط بين مدلهاي مختلف طبقهبندي مبتني بر
بهينهسازي ،مسير هموارتري به منظور گسترش مدلهاي جديد
طبقهبندي گشوده شد.
با توجه به مطالعات صورت گرفته ،امکان ايجاد زيرمدلهاي کاراتر
بر مبناي مدل جامع طبقهبندي فراهم گرديده است .به عنوان
پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي ميتوان به مطالعه بر روي نحوه
انتخاب موثر ضرايب وزني توابع هدف مدل و توسعه زيرمدل
پيشنهادي به نحوي که قادر به حل مسائل طبقهبندي مجموعه
دادههاي با پيچيدگي غيرخطي نيز باشد ،اشاره کرد .در نهايت،
الزم به ذکر است که پيادهسازي مدلهاي مختلف روي مسائل
متفاوت دنياي واقعي ،قابليت تفکيکپذيري دادهها را توسط اين
الگوريتمها ،در حوزههاي مختلف مشخص ميکند.
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در اين مقاله به بررسي مسائل طبقهبندي دادهها در قالب مدل
برنامهريزي رياضي چندهدفه پرداختيم .در قالب يک دستهبندي
کلي ،تاکنون دو دسته از روشهاي طبقهبندي مبتني بر
بهينهسازي مورد مطالعه قرار گرفتهاند :دسته اول ،مطالعات
اوليهاي است که در دهه  18توسط  Vapnikو همکارانش و
همچنين  Mangasarianو همکارانش صورت گرفت و سپس در
دهه  08در قالب ماشين بردار پشتيبان ) (SVMبه بلوغ رسيد و
سپس به مرور به تکامل دست يافت .دسته دوم شامل مطالعاتي
است که اولين بار توسط  Freedو  Gloverدر دهه  08ارائه شد و
از سال  2888توسط  Shiو همکارانش در قالب روشهاي
برنامهريزي رياضي چندهدفه خطي و غيرخطي بسط داده شد .از
زمان ارائه اولين مدلهاي برنامهريزي براي مسائل طبقهبندي،
افراد زيادي به صورت مستقل و همزمان روي گسترش مدلهاي
طبقهبندي مبتني بر روشهاي برنامهريزي رياضي و روشهاي
ماشين بردار پشتيبان مطالعه نمودهاند .در اين ميان ،نکته قابل
توجه ،فلسفه يکسان هر دو دسته از روشهاي طبقهبندي مبتني بر
بهينهسازي ميباشد .در اين مقاله به منظور پر کردن شکاف بين
اين دو مسير پژوهش ،مدل جامعي به منظور طبقهبندي در
دادهکاوي مبتني بر برنامهريزي چندهدفه ارائه گرديد که مدلهاي
اوليه و بهبود يافته  SVMو همچنين مدلهاي برنامهريزي رياضي
يک و چندهدفه ارائه شده ،حاالت خاصي از اين مدل جامع
پيشنهادي باشند .ارائه اين مدل جامع برنامهريزي چندهدفه
( ،)MOPمطالعاتي که به صورت مستقل ،در راستاي بهبود هر
کدام از اين روشها صورت گرفته است را قابل تعميم به روشهاي
ديگر گرديد .غالبا در محيطهاي واقعي ،طبقهبندي بر روي چند
کالس صورت ميگيرد که با توسعه مدلهاي دو کالسي ،به چند
کالسي قابل حل ميباشند .در روش پيشنهادي در مدل جامع ،با
استفاده از رويکرد حل يکجا و همزمان مسائل طبقهبندي چند
گروهي ،کليه توابع تصميم با حل تنها يک مسئله بهينهسازي
چندهدفه حاصل ميشوند .تبديل مدل جامع پيشنهادي به
چندين زيرمدل دو يا چند کالسي مبتني بر ماشين بردار پشتيبان
و مبتني بر برنامهريزي رياضي چند هدفه مورد بررسي قرار گرفت.
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