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یىی اص اّذاف هْن دس هحیظّبی آهَصضی ،ثْجَد ػولىشد یبدگیشًذگبى است .ثشای تحمك ایي ّذف ،پژٍّصّبی
صیبدی غَست گشفتِ است وِ ثخطی اص آًْب هشثَط ثِ ضٌبسبیی تیپ ضخػیتی یبدگیشًذگبى است .ثب آگبّی اص تیپ
ضخػیتی یبدگیشًذُ ،هیتَاى آهَصش سا هتٌبست ثب ٍیژگیّبی یبدگیشًذُ عشاحی وشد .دس ایي همبلِ ،هسئلِ اغلی پیص-
ثیٌی اثؼبد ضخػیتی یبدگیشًذگبى دس یه هحیظ آهَصش الىتشًٍیىی است .ثشای پیصثیٌی اثؼبد ضخػیتی یبدگیشًذگبى،
دادُّبیی اص تؼبهالت یبدگیشًذگبى ثب یه هحیظ آهَصش الىتشًٍیىی خوغ آٍسی ضذ ٍ ٍ 19یژگی اص ایي تؼبهالت استخشاج
ضذُ است .ثب استفبدُ اص ٍیژگیّبی هستخشج اص تؼبهالت ٍ عجمِثٌذی وٌٌذُ هبضیي ثشداس پطتیجبى دٍ للَ ووتشیي هشثؼبت،
هذلی لبثل اعیوٌبى ثشای پیص ثیٌی اثؼبد ضخػیتی یبدگیشًذگبى دس یه هحیظ آهَصش الىتشًٍیىی ثذست آهذُ است.
ًتبیح ًطبى هیدّذ وِ ثب دلت هٌبسجی هیتَاى ضخػیت یبدگیشًذگبى سا پیصثیٌی ًوَد.
کلوات کلیذی :ضخػیت ،یبدگیشی الىتشًٍیىی ،هبضیي ثشداس پطتیجبى دٍ للَ ووتشیي هشثؼبتMBTI ،

 .1هقذهِ
1

دستشسی ثِ ایٌتشًت ٍ وبهپیَتش فشغتّبیی سا ثشای آهَصش الىتشًٍیىی ایدبد وشدّبًذ ،اص هضایبی آهَصش الىتشًٍیىی
هیتَاى ثِ دستشسی ساحتتش ثِ هٌبثغ ٍ ّوچٌیي آصادی ػول وبسثشاى خْت صهبًجٌذی اضبسُ وشد .ثب ایي حبل ،یه ًمغِ
ضؼف هْن آهَصشّبی الىتشًٍیىیً ،ذاضتي خزاثیت ٍ پَیبیی استّ .ویي ًمغِ ضؼف ،اًگیضُ هحممبى سا ثشای تطخیع یب
پیصثیٌی اثؼبد ضخػیتی داًطدَیبى دس آهَصش الىتشًٍیىی ثِ هٌظَس ثْجَد ایي سیستنّب افضایص دادُ است [.]1
تطخیع خَدوبس ضخػیت یبدگیشًذگبى ووه هیوٌذ تب آهَصش ثشاسبس سٍضی هٌبست ّش فشد اًدبم ضَد ٍ سیستنّبی
آهَصشّبی الىتشًٍیىی ،ثشای وبسثشاى خزاةتش ثبضٌذ ٍ وبسایی وبسثشاى افضایص یبثذ.
دس سٍاً طٌبسی ،ضخػیت ثِ ػٌَاى یه هَضَع تحمیمبتی هْن ٍ تبثیشگزاس است .ثِ دلیل ایٌىِ ضخػیت ًطبىدٌّذُ
ػَاهل هْوی هبًٌذ سالهت سٍحی ٍ خسوی ،ویفیت سٍاثظ اختوبػی ،وبسایی فشد دس هحیظ وبس یب هحیظ آهَصضی است
[ّ .]2وچٌیي تحمیمبتی ثش سٍی تبثیش اثؼبد ضخػیتی سٍی ػولىشد فشد دس ضغلص اًدبم گشفتِ است وِ اّویت ضٌبخت
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افشاد ثش اسبس اثؼبد ضخػیتیضبى سا ًطبى هیدّذ [ .]3ثغَسیىِ دس فشآیٌذ استخذام افشاد ،ثشای تطخیع تیپ ضخػیتی
آىّب آصهَى گشفتِ هیضَد تب آىّب دس ضغلی هتٌبست ثب ٍیژگیّبی ضخػیتیضبى لشاس دادُ ضًَذ.
تطخیع یب پیص ثیٌی اثؼبد ضخػیتی افشاد ًِ تٌْب دس هحیظ وبس ،ثلىِ دس هحیظ آهَصضی (حضَسی ٍ یب الىتشًٍیىی)
ًیض حبئض اّویت است .ثب پیصثیٌی اثؼبد ضخػیتی داًطدَیبى دس هحیظ آهَصضی ،هیتَاى عجك تیپ ضخػیتیضبى ،ضیَُ
هٌبست آهَصش سا ثشای آًْب دس ًظش گشفت .تحمیمبتی ثش سٍی تبثیش تیپ ضخػیتی ثش سٍی ػولىشد دسسی داًطدَیبى اًدبم
گشفتِ است ٍ ًتبیح ًطبى هیدّذ وِ آگبّی اص تیپ ضخػیتی یبدگیشًذگبى ،اسبتیذ سا دس خْت عشاحی سٍش آهَصش
هٌبست ثشای یبدگیشًذگبى ووه هیوٌذ [.]4
دس ایي همبلِ ،هسئلِ هَسد هغبلؼِ پیصثیٌی اثؼبد ضخػیتی یبدگیشًذگبى دس یه هحیظ آهَصضی الىتشًٍیىی است .دس
تحمیمبت پیطیي ،ثشای تطخیع تیپ ضخػیتی یبدگیشًذُ اص سٍشّبی هبضیي ثشداس پطتیجبى ،1ضجىِّبی ػػجیK- ،
 ٍ meansیبدگیشی ػویك 2استفبدُ ضذُ است [ .]2[ ]7[ ]6[ ]5ایي همبلِ اص دٍ هٌظش ثب تحمیمبت پیطیي هتفبٍت است:
 .1ثشای پیص ثیٌی اثؼبد ضخػیتی یبدگیشًذگبى ،یه هدوَػِ دادُ خذیذ اص یه هحیظ آهَصش الىتشًٍیىی خوغ
آٍسی ضذُ است.
 .2اص عجمِثٌذی وٌٌذُ هبضیي ثشداس پطتیجبى دٍ للَ ووتشیي هشثؼبت [ ]8ثشای پیص ثیٌی اثؼبد ضخػیتی
یبدگیشًذگبى استفبدُ ضذُ است.
ًتبیح ًطبى هیدّذ وِ ثب استفبدُ اص ٍیژگیّبی هستخشج ٍ عجمِثٌذی وٌٌذُ هبضیي ثشداس پطتیجبى دٍ للَ ووتشیي
هشثؼبت ،هذلی لبثل اعیوٌبى ثشای پیص ثیٌی اثؼبد ضخػیتی یبدگیشًذگبى دس یه هحیظ آهَصش الىتشًٍیىی ثذست آهذُ
است.
 .2هذل ضخصیتی MBTI
دس سٍاًطٌبسی تؼبسیف هتؼذدی اص ضخػیت ٍخَد داسد .ضَلتض ضخػیت سا خٌجِّبی دسًٍی ٍ ثیشًٍی یه فشد تؼشیف
هی وٌذ وِ سفتبس اًسبى سا دس حبلت ّبی هختلف تحت تبثیش لشاس هیدّذ [ .]9وبسل یًَگ 3هذل ضخػیتی  MBTI4سا
هؼشفی وشد .اص ایي هذل ضخػیتی ثشای تؼییي سجه یبدگیشی هتٌبست ّش فشد ًیض استفبدُ هی ضَد [.]7
ایي پژٍّص ًیض اص هذل ضخػیتی  MBTIثشای پیص ثیٌی اثؼبد ضخػیتی یبدگیشًذگبى استفبدُ هیوٌذ .ایي هذل
داسای چْبس ثؼذ ضخػیتی است وِ ضبهل ثشًٍگشا – دسًٍگشا ،5حسی -ضَْدی ،6فىشی -احسبسی ٍ 7لضبٍتی – ادساوی

8

هیثبضذّ .ش فشد ثش اسبس هذل  MBTIچْبس ثؼذ ضخػیتی داسد .ثشای هثبل یه یبدگیشًذُ هیتَاًذ ثشًٍگشا ،حسی ،فىشی
ٍ لضبٍتی ثبضذ .ضىل  1چْبس ثؼذ ضخػیتی سا دس هذل ً MBTIطبى هیدّذ.
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ضکل  - 1چْار بعذ ضخصیتی هذل MBTI

ضکل  16 - 2تیپ ضخصیتی در هذل MBTI

چْبس ثؼذ ضخػیتی روش ضذُ دس ضىل  1دس هدوَع  16تیپ ضخػیتی هٌحػش ثِ فشد سا دس هذل  MBTIهیسبصد.
ضىل  2تیپّبی ضخػیتی دس هذل  MBTIسا ًطبى هیدّذ .ثشای هثبل ،تیپ ضخػیتی  ،ISTJداسای اثؼبد ضخػیتی
دسًٍگشا ،حسی ،فىشی ٍ لضبٍتی است.
 .3تحقیقات پیطیي
تحمیمبت صیبدی ثشسٍی ضخػیت دس ػلَم وبهپیَتش ٍ تؼبهل اًسبى ٍ سایبًِ غَست گشفتِ است .ثشخی اص آىّب دس ایٌدب
آٍسدُ ضذُ است :فلذسّ ٍ 1وىبساى [ ،]4تبثیش تیپ ضخػیتی ثش سٍی ػولىشد داًطدَیبى سا ثشسسی وشدًذ .دس پژٍّص آًبى،
اص هذل  MBTIثشای تطخیع تیپ ضخػیتی داًطدَیبى سضتِ هٌْذسی ضیوی دس داًطگبُ ایبلتی وبسٍلیٌبی ضوبلی

2

استفبدُ ضذُ استً .تبیح ایي پژٍّص ًطبى هیدّذ وِ هذل  MBTIیه اثضاس هفیذ ثشای ووه وشدى ثِ اسبتیذ سضتِ-
ّبی هٌْذسی خْت عشاحی یه ضیَُ تذسیس هٌبست است وِ ثبػث ثْجَد ػولىشد توبم داًطدَیبى گشدد .یبفتِّبی ایي
تحمیك ًطبى هیدّذ وِ داًطدَیبى ثب ثؼذ ضخػیتی ضَْدی ًسجت ثِ داًطدَیبى حسی ،هفبّین اًتضاػی سا ثْتش دسن
هیوٌٌذ.
3

4

گبًگ ٍ ًٍگ [ ، ]5وبسثشد سٍش هبضیي ثشداس پطتیجبى دس تطخیع ضخػیت دس هحیظ یبدگیشی الىتشًٍیىی سا
ثشسسی وشدًذ .دس ایي پژٍّص ،هذل فلذس-سیلَسهي 5ثشای هسئلِ تطخیع تیپ ضخػیتی یبدگیشًذُ پیطٌْبد ضذُ است.
ّوچٌیي یه هذل پَیب پیطٌْبد ضذُ است وِ لبدس ثِ تطخیع تیپ ضخػیتی یبدگیشًذُ ٍ فشاّن وشدى هحتَای آهَصضی
هٌبست یبدگیشًذُ هیثبضذ ٍ هبضیي ثشداس پطتیجبى ،عجمِثٌذی وٌٌذُ هذل پیطٌْبدی هیثبضذ.
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ولْتگیّ ٍ 1وىبساى [ ]6الذام ثِ تطخیع تیپ ضخػیتی وبسثشاى اص تَییتّبی آًبى دس ضجىِ اختوبػی Twitter
وشدًذ .دس سٍش پیطٌْبدی ایي پژٍّصٍ ،یژگیّبیی اص تَییتّب ثش اسبس اعالػبت هشثَط ثِ گشاهش ٍ سفتبس اختوبػی
استخشاج ضذُ است .ثشای تطخیع تیپ ضخػیتی وبسثشاى ،اص عجمِثٌذی وٌٌذُ اص ًَع ضجىِ ػػجی پشسپتشى چٌذ الیِ
استفبدُ ضذُ است .دس ایي پژٍّص وبسثشدّبی تطخیع تیپ ضخػیتی وبسثشاى دس ضجىِّبی اختوبػی روش ضذُ است ،اص
خولِ پیطٌْبد دادى وتبة یب هَسیمیّبی هَسد ػاللِ وبسثشاى.
فتبحی ٍ ّوىبساى [ ،]7هسئلِ پیصثیٌی اثؼبد ضخػیتی داًطدَیبى دس یه هحیظ آهَصش الىتشًٍیىی سا ثشسسی
وشدُاًذ .ایي پژٍّص اص هذل  MBTIثشای هسئلِ پیصثیٌی اثؼبد ضخػیتی داًطدَیبى استفبدُ هی وٌذ .اثتذا اص یه
هحیظ آهَصش الىتشًٍیىی ٍالؼی دادُّب ی تؼبهالت وبسثشاى ثب هحیظ یبدگیشی الىتشًٍیىی خوغ آٍسی ضذُ ٍ سپس ثب
سٍش خَضِثٌذی ٍ K-meansیژگیّبیی وِ تفىیه ثْتشی ثشای هسئلِ پیصثیٌی اثؼبد ضخػیتی داًطدَیبى داسًذ،
اًتخبة ضذُاًذ .ثْتشیي ًتیدِ ثذست آهذُ ثشای پیصثیٌی ثؼذ ضخػیتی فىشی – احسبسی است وِ دلت آى  72دسغذ
هیثبضذ.
هب ٍ 2لیَ ،]2[ 3اص یبدگیشی ػویك اص ًَع ضجىِ ػػجی ثبصگطتی ثشای پیصثیٌی تیپ ضخػیتی افشاد اص هتي ًَضتِ
ضذُ تَسظ آىّب استفبدُ وشد ًذ .دس سٍش پیطٌْبدی ایي تحمیك ،اص هتَى پٌح خولِای ثشای آهَصش عجمِثٌذیوٌٌذُ
استفبدُ ضذُ است .دس ایي پژٍّص ،پیصثیٌی تیپ ضخػیتی افشاد ثش اسبس هذل  MBTIاست .ثیطتشیي دلت ثذست
آهذُ  37دسغذ هیثبضذ وِ ًطبى هیدّذ وِ تطخیع تیپ ضخػیتی افشاد اص هتي ،وبس آسبًی ًیست.
 .4هجوَعِ دادُ
 1-4جوع آٍری ٍ آهادُسازی دادُّا
ثشای اًدبم ایي پژٍّص ،اص سبهبًِ آهَصش الىتشًٍیىی ثش پبیِ هَدل 4وِ دس داًطگبُ تْشاى دس حبل اخشاست ،استفبدُ
ضذُ است ٍ وبسثشاى خْت یبدگیشی هجبحث دسسی دس ایي سبهبًِ ٍاسد هیضًَذ .دس سبهبًِ آهَصش الىتشًٍیىی هزوَس،
 202داًطدَ هٌْذسی ثشق ٍ وبهپیَتش اص داًطگبُ تْشاى ػضَ ضذُ ٍ دس ٍاحذ دسسی«هجبًی وبهپیَتش ٍ ثشًبهًَِیسی» ثجت
ًبم وشدُاًذ .خوغآٍسی دادُّب دٍ فبص داسد .دس فبص اٍل اثتذا داًطدَیبى پشسصًبهِ هذل  MBTIسا خَاة هیدٌّذ تب تیپ
ضخػیتی آىّب هطخع ضَد.
دس فبص دٍم ،یه هجحث ثِ داًطدَ آهَصش دادُ هیضَد وِ فشآیٌذ آى دس ایي سبهبًِ ثِ غَست صیش است:
 .1اثتذا وبسثش ثِ  5سَال دسثبسُ هجحث «آسایِّب ٍ اضبسُگشّب» پبسخ هیدّذ .ثشای ّش سَال اص وبسثش سَاالت
صیش پشسیذُ هیضَد:
 .1آیب ًیبصی ثِ ساٌّوبیی هؼلن داسًذ یب خیش.
 .2آیب ساٌّوبیی هؼلن ثشای آىّب هفیذ ثَدُ است یب خیش.
 .3هیضاى تالش وبسثش ثشای پبسخ دادى ثِ ّش سَال پشسیذُ هیضَد.
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 .2پس اص اتوبم هشحلِ ،1آهَصضی هتٌبست ثب سغح داًص داًطدَ دسثبسُ هجحث «آسایِّب ٍ اضبسُگشّب» ثِ ٍی
دادُ هیضَد .پس اص آهَصش ،اص وبسثش  5سَال دیگش پشسیذُ هیضَد .هبًٌذ هشحلِ  ،1سِ سَال هزوَس ثشای
ّش سَال اص داًطدَ پشسیذُ هیضَد.
 .3پس اص اتوبم هشحلِ  ،2 ٍ 1هیضاى خَضبیٌذی داًطدَ اص سَاالت ٍ ًحَُ آهَصش پشسیذُ هیضَد.
پس اص اتوبم فشآیٌذ آهَصش وبسثشاى دس ایي سبهبًِ ،هدوَػِ دادُای ثشای اًدبم ایي پژٍّص ایدبد ضذُ است .ثشای
پیصثیٌی اثؼبد ضخػیتی داًطدَیبى ،اص ایي هدوَػِ دادُ ٍیژگیّبیی استخشاج هیضَد وِ دس ثخص  5-1تَضیح دادُ
ضذُ است.
 2-4تَزیع هجوَعِ دادُّا
دادُ خوغ آٍسی ضذُ وِ دس ثخص  4-1تَضیح دادُ ضذ ،ثِ  4هدوَػِ دادُ تمسین هیضَد .اص آًدبیی وِ دس ایي
پژٍّص هیخَاّین چْبس ثؼذ ضخػیتی هذل  MBTIسا پیصثیٌی وٌین ،ثشای ّش ثؼذ ضخػیتی ًیبص ثِ یه هدوَػِ دادُ
هدضا داسین وِ عجمِثٌذی وٌٌذُ سا ثش اسبس آى آهَصش دّین .هدوَػِ دادُّب دس ایي پژٍّص ثِ عَس ولی ضبهل
لضبٍتی-ادساوی ،دسًٍگشا-ثشًٍگشا ،فىشی-احسبسی ،حسی -ضَْدی هی ثبضذ وِ تَصیغ ضبى ثِ تشتیت دس ضىل ٍ 5 ،4 ،3

ضکل  - 4تَزیع هجوَعِ دادُ برًٍگرا ٍ درًٍگرا

ضکل  - 3تَزیع هجوَعِ دادُ قضاٍتی ٍ ادراکی

ضکل  - 6تَزیع هجوَعِ دادُ حسی ٍ ضَْدی

ضکل  - 5تَزیع هجوَعِ دادُ فکری ٍ احساسی

 6آهذُ است.
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ّوبًغَس وِ دس ضىلّبی  3تب  6هطخع است ،چْبس هدوَػِ دادُ ثذست آهذُ غیش هتَاصىّ 1ستٌذ .ثِ ػجبست
دیگش ،تؼذاد ًوًَِّبی والسّب ًسجت ثِ ّن تفبٍت هطَْدی داسًذ .ثِ ػٌَاى ًوًَِ ،هدوَػِ دادُ حسی – ضَْدی ضذیذا
ًبهتَاصى است ،ثغَسیىِ وِ اص ول ًوًَِ ّب فمظ  25دسغذ ضَْدی استً .بهتَصاى ثَدى ایي هدوَػِ دادُ ّب ثبػث هی-
ضَد وِ ثیطتش الگَسیتن ّبی یبدگیشی ثِ سوت یه والس گشایص پیذا وٌٌذّ .ویي هَضَع ثبػث وبّص ضذیذ دلت ٍ
ػولىشد ثیطتش الگَسیتن یبدگیشی هیضَد ٍ اص تطخیع یه والس ًبتَاى هیهبًذ .ثشای غلجِ ثش ایي هطىل ،اص سٍش هبضیي
ثشداس پطتیجبى دٍ للَ ووتشیي هشثؼبت ثِ ػٌَاى عجمِثٌذی وٌٌذُ ثشای پیصثیٌی اثؼبد ضخػیتی داًطدَیبى استفبدُ ضذُ
است .اص ٍیژگیّبی سٍش  LS-TSVMهیتَاى ثِ ػولىشد خَة سٍی هدوَػِ دادُّبی ًبهتَصاى اضبسُ وشد.
 .5رٍش پیطٌْادی ایي پژٍّص
ٍ 1-5یژگیّا
ٍیژگیّبی استخشاج ضذُ ثشای پیصثیٌی اثؼبد ضخػیتی داًطدَیبى دس خذٍل  1روش ضذُ است .تؼذاد ٍیژگیّبی
استخشاج ضذُ ثشاثش ثب  19هیثبضذٍ .یژگیّبی  9تب  13هشثَط ثِ لجل اص اهَصش یبدگیشًذُ ٍ ٍیژگیّبی  14تب  18هشثَط
ثِ ثؼذ اص آهَصش یبدگیشًذُ هیثبضذً .حَُ آهَصش یبدگیشًذُ دس ثخص  4-1تَضیح دادُ ضذُ است.
جذٍل ٍ -1یژگی ّای استخراج ضذُ از دادُّا
ٍیژگیّب
 -1دسغذ دسًٍگشایی

 -8دسغذ ادساوی

 -15دسغذ ساٌّوبیی اص هؼلن

 -2دسغذ ثشًٍگشایی

 -9دسغذ پبسخ غحیح ثِ سَاالت

 -16دسغذ هفیذ ثَدى ساٌّوبیی هؼلن

 -3دسغذ حسی

 -10دسغذ ساٌّوبیی اص هؼلن

 -17دسغذ هیضاى تالش ثشای پبسخ دادى

 -4دسغذ ضَْدی

 -11دسغذ هفیذ ثَدى ساٌّوبیی هؼلن

 -18دسغذ اتوبم فؼبلیت هحَل ضذُ

 -5دسغذ فىشی

 -12دسغذ هیضاى تالش ثشای پبسخ دادى

 -19هیضاى خَضبیٌذی

 -6دسغذ احسبسی

 -13دسغذ اتوبم فؼبلیت هحَل ضذُ

 -7دسغذ لضبٍتی

 -14دسغذ پبسخ غحیح ثِ سَاالت

 2-5هاضیي بردار پطتیباى دٍقلَ کوتریي هربعات
هبضیي ثشداس پطتیجبى یب  ،]10[ SVMیه سٍش یبدگیشی است وِ دس هسبئل هختلف وبسایی خَثی اص خَد ًطبى
دادُ است .دس هبضیي ثشداس پطتیجبى ثِ دًجبل یه اثشغفحِ خذا وٌٌذُ ثب ثیطتشیي حبضیِ ّستین .هبضیي ثشداس پطتیجبى
ًظش پژٍّطگشاى سا ثِ خَد خلت وشد ٍ دس سبلّبی اخیش تَسؼِّبی صیبدی اص آى هغشح ضذ وِ یىی اص آىّب هبضیي ثشداس
پطتیجبى دٍ للَ ]11[ 2یب  Twin-SVMهیثبضذ وِ ًسجت ثِ  SVMاستبًذاسد سشػت ثیطتشی داسد.

Unbalanced
Twin Support Vector Machine

www.C-IT.ir

6

1
2

هبضیي ثشداس پطتیجبى دٍللَ ثشخالف  SVMاستبًذاسد ،ثِ دًجبل دٍ اثشغفحِ غیش هَاصی هیثبضذ ،ثغَسیىِ سٍی ّش
والس یه اثشغفحِ غیش هَاصی ٍخَد داسد .ثشای هثبل سٍی ّش والس هدوَػِ دادُ حسی -ضَْدی ،یه اثشغفحِ غیش
هَاصی ٍخَد داسد .هبضیي ثشداس پطتیجبى دٍللَ اص  SVMاستبًذاسد حذٍدا  4ثشاثش سشیؼتش است .ثب ایي حبل ثشای سسیذى ثِ
دٍ اثشغفحِ غیش هَاصی ًیبص ثِ حل وشدى دٍ هسئلِ ثْیٌِسبصی وَچه هیثبضذ .حل ایي دٍ هسئلِ ثْیٌِ سبصی هیتَاًذ
ثستِ ثِ اثؼبد ثشداس ٍیژگی صهبىثش ثبضذ .ثِ ّویي دلیل دس ایي پژٍّص اص ًسخِ ثْجَد یبفتِ  Twin-SVMیؼٌی LS-
 TSVMثِ ػٌَاى عجمِثٌذی وٌٌذُ ثشای پیصثیٌی اثؼبد ضخػیتی داًطدَیبى استفبدُ ضذُ است.
هبضیي ثشداس پطتیجبى دٍللَ ووتشیي هشثؼبت یب ً LS-TSVMیض هبًٌذ  Twin-SVMثِ دًجبل دٍ اثشغفحِ
غیشهَاصی است .ثغَسیىِ سٍی دادُّبی ّش والس یه اثش غفحِ غیش هَاصی لشاس هیگیشد .تفبٍت اغلی هبضیي ثشداس
پطتیجبى دٍ للَ ووتشیي هشثؼبت ثب ً Twin-SVMحَُ ثذست آٍسدى ایي دٍ اثشغفحِ هی ثبضذ وِ دٍ هسئلِ ثْیٌِ
سبصی ثب لیذ تؼشیف هیضَد وِ دس ساثغِی ً 2 ٍ 1طبى دادُ ضذُ است.
()1

) (

) (

( )

) (

) (

) (

( )

) (

)

) (

)
()2

)

(

) (

) (

(

(
)

) ( و) (
) (

) (

) ( و) (
) (

s.t.

( s.t.

ثشداس ) w(iهختػبت اثشغفحِ  iهی ثبضذ ٍ ً bیض ثبیبس است .هبتشیس  Aثیبًگش دادُ ّبی والس  ٍ 1هبتشیس ً Bیض
ثیبًگش دادُّبی والس  -1است .ثشداس  eثب اثؼبد هٌبست همبدیش یه سا دس خَد داسد .هتغیش ،yهتغیش لغضش هیثبضذ .دس
ساثغِی  2 ٍ 1دٍ پبساهتش خغبی ٍ C2 ٍ C1خَد داسد وِ ثشای سسیذى ثِ ووتشیي خغب ًیبص ثِ تٌظین ضذى داسد وِ دس
ثخص پیبدُ سبصی داهٌِ آًْب تَضیح دادُ ضذُ است.
ثِ عَس ولی ساثغِ  1ثیبى هیوٌذ وِ دٍ همذاس ) b(1) ٍ w(1ثبیذ عَسی اًتخبة ضَد وِ دادُّبی والس 1
(هبتشیس  )Aووتشیي فبغلِ سا ثب اثشغفحِ غیشهَاصی  1داضتِ ثبضذ ٍ ّوچٌیي لیذ ساثغِی  2ثیبًگش فبغلِی دادُّبی
والس ( -1هبتشیس  )Bاص اثشغفحِ غیش هَاصی  1است .ساثغِی ً 2یض هطبثِ ساثغِی 1تفسیش هیضَد ثب ایي تفبٍت وِ
هبتشیس  Bثِ اثشغفحِ غیش هَاصی ً 2ضدیه تش است ٍ اص اثشغفحِ غیشهَاصی  1دٍستش هیثبضذ .اص آًدبیی وِ لیذ ّش دٍ
ساثغِی  2 ٍ 1هسبٍی ثب هبتشیس  eاست ،هی تَاى دٍ هسئلِ ثْیٌِ سبصی فَق سا ثب دستگبُ هؼبدالت خغی حل ًوَد وِ
ّویي هَضَع صهبى آهَصش  LS-TSVMسا ثسیبس ووتش اص  Twin-SVMهیوٌذ .ساثغِی  4 ٍ 3ساُ حل دٍ هسئلِ
ثْیٌِ سبصی روش ضذُ دس ساثغِی ّ 2 ٍ 1ستٌذ.
()3
()4
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هبتشیس  Eثشاثش است ثب ] ٍ [A eهبتشیس ً Fیض ثشاثش ثب ] [B eهی ثبضذ .اوٌَى ثب ساثغِ  4 ٍ 3هی تَاى هختػبت دٍ
اثش غفحِ غیش هَاصی وِ ّش وذام سٍی یه والس لشاس هیگیشًذ سا ثذست آٍسد وِ ایي دٍ اثشغفحِ غیش هَاصی دس ساثغِی
 5تؼشیف ضذُ است.
) (

()5

) (

) (

) (

ثشای فْویذى ایٌىِ دادُ اسصیبثی ثِ وذام والس تؼلك داسد ،فبغلِ ػوَدی 1آى دادُ سا اص دٍ اثشغفحِ غیش هَاصی
هحبسجِ هیوٌین ٍ سپس دادُ اسصیبثی ثِ والسی تؼلك داسد وِ فبغلِ آى ثب اثشغفحِ غیش هَاصی آى والس ووتش ثبضذ.
ساثغِی ً 6طبى دٌّذُ فبغلِ ػوَدی دادُ اسصیبثی اص والس  ٍ 1ساثغِی ً 7طبى دٌّذُ فبغلِی ػوَدی دادُ اسصیبثی اص
والس  -1هیثبضذ.
()6

|

) (

) (

|

()7

|

) (

) (

|

تَضیحبت ٍ ساثغِ ّبی آٍسدُ ضذُ ثشای حل هسبئل خغی تَسظ هبضیي ثشداس پطتیجبى دٍللَ ووتشیي هشثؼبت است .ثب
ایي حبل  LS-TSVMثشای حل هسبئل غیش خغی ًیض استفبدُ هیضَد وِ دس آى اص یه تبثغ ّستِ 2هیضَد وِ
تَضیحبت ٍ ساثغِّبی ًسخِ غیش خغی ایي سٍش یبدگیشی دس همبلِ اغلی [ ]8روش ضذُ است.
 3-5هعیارّای ارزیابی رٍش پیطٌْادی
دس ایي ثخص هؼیبسّبی اسصیبثی ثشای سٌدص ػولىشد سٍش پیطٌْبدی ایي همبلِ وِ ّذف آى پیصثیٌی اثؼبد
ضخػیتی یبدگیشًذگبى هیثبضذ ،تَضیح دادُ ضذُ است .ثشای سٌدص ػولىشد سٍش پیطٌْبدی اص هؼیبس ّبی دلت،3
ثبصخَاًی ،4غحت F1 ٍ 5استفبدُ ضذُ وِ ایي هؼیبس ّب ثِ تشتیت دس ساثغِی ً 11 ٍ 10 ،9 ،8طبى دادُ ضذُ است .هؼیبس
دلت ثِ تٌْبیی ثشای سٌدص ػولىشد سٍش پیطٌْبدی وبفی ًویثبضذ .ثِ دلیل ایٌىِ هدوَػِ دادُ ایي تحمیك ًبهتَصاى
است ٍ ثشای فْویذى ایٌىِ آیب سٍش  LS-TSVMلبدس ثِ تطخیع ّش دٍ والس هیثبضذ ،اص هؼیبس ّبی هزوَس استفبدُ
ضذُ است.
)

()8
()9
()10

(

)
)

(
(

) (
) (
1

Perpendicular distance
Kernel function
3
Accuracy
4
Recall
5
Precision
2
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هتغیش  TPثیبًگش تؼذاد ًوًَِّبی والس  1است وِ ثِ دسستی والس  1تطخیع دادُ ضذُ ،هتغیش ً TNیض تؼذاد
ًوًَِّبی والس  -1است وِ ثِ دسستی والس  -1تطخیع دادُ ضذُ ،هتغیش  ،FPتؼذاد ًوًَِّبی والس  -1است وِ ثِ
اضتجبُ والس  1تطخیع دادُ ضذُ ٍ ّوچٌیي هتغیش  FNتؼذاد ًوًَِّبی والس  1است وِ ثِ اضتجبُ والس -1
تطخیع دادُ ضذُ است .هتغیش ً Nیض ثشاثش ثب تؼذاد ول ًوًَِّبی هدوَػِ دادُ هیثبضذ.
 4-5فرآیٌذ کلی ایي پژٍّص
دس ضىل  ،7فشآیٌذ ولی اًدبم ایي پژٍّص ًطبى دادُ ضذُ است .خوغ آٍسی ٍ آهبدُسبصی دادُّب دس ثخص  4تَضیح
دادُ ضذ .ثؼذ اص آهبدُ سبصی دادُ ّب ثشای آهَصش دادى الگَسیتن یبدگیشی ًیبص ثِ استخشاج ٍیژگی داسین وِ ٍ 19یژگی
استخشاج ضذ وِ دس ثخص  5-1تَضیح دادُ ضذُ است .ثب ٍیژگیّبی استخشاج ضذُ ،سٍش  LS-TSVMسا آهَصش هی-
دّین وِ یه هذل ثشای پیصثیٌی اثؼبد ضخػیتی یبدگیشًذگبى ایدبد هیضَد .دس ًْبیت وبسایی هذل ایدبد ضذُ ثب
هؼیبسّبی اسصیبثی روش ضذُ دس ثخص  5-3هَسد سٌدص لشاس هیگیشد .تحلیل ٍ ًتبیح اسصیبثی هذل ایدبد ضذُ دس ثخص -2
 6آهذُ است.

اسصیبثی سٍش
پیطٌْبدی

آهَصش سٍش LS-
 ٍ TSVMایدبد هذل
ثشای پیص ثیٌی اثؼبد
ضخػیتی یبدگیشًذگبى

استخشاج ٍیژگی

آهبدُ سبصی
دادُ ّب

خوغ آٍسی دادُ
اص هحیظ
آهَصش
الىتشًٍیىی

ضکل  - 7فرآیٌذ کلی اًجام ایي پژٍّص
ً .6تایج ارزیابی هذل ایجاد ضذُ برای پیصبیٌی ابعاد ضخصیتی یادگیرًذگاى
دس ثخص  6اثتذا ًحَُ پیبدُ سبصی سٍش پیطٌْبدی ٍ اخشای الگَسیتنّب تَضیح دادُ ضذُ است .سپس ًتبیح اسصیبثی
سٍش پیطٌْبدی ،تحلیل آى ٍ همبیسِ آى ثب سبیش الگَسیتنّب آٍسدُ ضذُ است.
ً 1-6حَُ پیادُسازی رٍش پیطٌْادی ٍ اجرای الگَریتنّا
ثشای آهبدُ سبصی دادُّب ٍ پیبدُ سبصی سٍش یبدگیشی هبضیي ثشداس پطتیجبى دٍ للَ ووتشیي هشثؼبت اص صثبى ثشًبهِ-
ًَیسی ً Python1سخِ ّ ٍ 3/6وچٌیي اص وتبثخبًِّبی  Scikit-learn ٍ Numpyاستفبدُ ضذُ است .ثشای پیصثیٌی
اثؼبد ضخػیتی داًطدَیبى اص ًسخِ غیش خغی  LS-TSVMثب تبثغ ّستِ گَسی استفبدُ ضذُ است وِ پیذا وشدى
http://www.python.org
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ثْتشیي پبساهتشّبی آى ثب خستدَی ضجىِای 1اًدبم ضذُ است .پبساهتشّبی  C2 ٍ C1ثیي ثبصُ
تب

گَسی ًیض ثیي

تب

 ٍ 2پبساهتش تبثغ

است .سٍش پیطٌْبدی ایي پژٍّص ثب هبضیي ثشداس پطتیجبى همبیسِ ضذُ است .ثشای اخشای

 SVMاص ًشم افضاس ً Wekaسخِ  3/8/1استفبدُ ضذُ است [ّ .]12وچٌیي تبثغ ّستِ چٌذ خولِای ثشای SVM
استفبدُ ضذُ است.
ً 6-2تایج ارزیابی رٍش پیطٌْادی
دس خذٍل ً 2تبیح اسصیبثی سٍش پیطٌْبدی ایي پژٍّص ٍ هبضیي ثشداس پطتجیبى آهذُ استّ .ش دٍ سٍش ثب ٍیژگیّبی
ثیبى ضذُ دس خذٍل  ٍ 1سٍی  4عجمِ ثٌذی دٍدٍیی ضبهل فىشی – احسبسی ،ثشًٍگشا – دسًٍگشا ،لضبٍتی – ادساوی ٍ
حسی – ضَْدی آصهبیص ضذُ استّ .وچٌیي ّش دٍ سٍش ثب اػتجبس سٌح ضشثذسی 2ثِ غَست  2-foldاسصیبثی ضذُ است.
جذٍل ً -2تایج ارزیابی بر رٍی  4طبقِ بٌذی دٍدٍییٍ .احذ اعذاد درصذ هیباضذ.
ًَع عجمِ ثٌذی
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هبضیي ثشداس پطتیجبى ثب تبثغ ّستِ چٌذ خولِای
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رٍش پیطٌْادی ایي هقالِ
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هبضیي ثشداس پطتیجبى سٍی  4عجمِ ثٌذی ثب دس ًظشگشفتي هیبًگیي  F1دٍ والس ،ػولىشد سضبیت ثخطی داسد .ثب ایي
حبل سٍی عجمِ ثٌذی حسی – ضَْدی ،همذاس ثبصخَاًی ثؼذ ضَْدی ثشای  SVMثشاثش ثب  60دسغذ هیثبضذ وِ ًسجت ثِ
 20 ،LS-TSVMدسغذ ضؼیف تش است .صیشا هبضیي ثشداس پطتیجبى دٍ للَ ثشای هدوَػِ دادُّبی ًبهتَاصى هٌبستتش
است [ .]11ثب ٍخَد ایٌىِ دلت هبضیي ثشداس پطتیجبى سٍی  4عجمِ ثٌذی ثبالتش اص  85دسغذ ثَدُ است ،ثب دس ًظش گشفتي

Grid search
Cross-validation
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سبیش هؼیبسّبی اسصیبثی ثِ خػَظ هؼیبس ثبصخَاًی ،ػولىشد ایي سٍش ًطبى هیدّذ وِ لبثلیت تجذیل ثِ یه هذل لبثل
اعویٌبى سا ًذاسد.
سٍش پیطٌْبدی ایي همبلِ ،دس ّش  4عجمِ ثٌذی دلت ثبالی  90دسغذ ثذست آٍسدُ استّ .وچٌیي هیبًگیي  F1دٍ
والس سٍش پیطٌْبدی ًیض دس ّش  4عجمِ ثٌذی ثِ خض یه هَسد ثبالی  90دسغذ هیثبضذً .تبیح سٍش پیطٌْبدی ایي
همبلِ ًطبى هیدّذ وِ هیتَاى اص ایي سٍش یه هذل ثشای پیصثیٌی اثؼبد ضخػیتی داًطدَیبى خْت عشاحی ضیَُ
تذسیس ٍ آهَصش ثْتش ،سبخت .سٍش  LS-TSVMدس عجمِ ثٌذی حسی – ضَْدی ًسجت ثِ سبیش عجمِثٌذیّب ضؼیف-
تش ػول وشدُ ٍ هیبًگیي  F1دٍ والس ثشاثش ثب  89/24دسغذ ضذُ است .ثِ دلیل ایٌىِ هدوَػِ دادُ حسی – ضَْدی
ّوبًغَس وِ دس ثخص ً 4-2طبى دادُ ضذ ،ثسیبس ًبهتَاصى است ٍ فمظ  25دسغذ ًوًَِ ّب هتؼلك ثِ والس ضَْدی است
وِ ّویي هَضَع ثبػث ضذُ است وِ همذاس ثبصخَاًی ثشای والس ضَْدی ثِ  80دسغذ ثشسذ .ثب ایي حبل سٍش LS-
 TSVMثب ٍخَد ًبهتَصاى ثَدى دادُّب ،ػولىشد خَثی دس ّش  4عجمِ ثٌذی داسد.
ثشای همبیسِ ثْتش سٍش پیطٌْبدی ایي پژٍّص ثب هبضیي ثشداس پطتیجبى ،همذاس ثبصخَاًی والس ّبی احسبسی ،ثشًٍگشا،
ادساوی ٍ ضَْدی ثشای ّش دٍ سٍش دس ًظش گشفتِ هیضَد .تَصیغ والسّبی روش ضذُ دس ثخص  4-2آٍسدُ ضذُ است.
والس احسبسی ،ثشًٍگشا ،ادساوی ٍ ضَْدی ثِ تشتیت  30دسغذ 27 ،دسغذ 38 ،دسغذ ٍ  25دسغذ ًوًَِّب سا دس هدوَػِ
دادُ خَد ضبهل هیضًَذ .دس ضىل  8همذاس ثبصخَاًی والسّبی روش ضذُ ثشای سٍش پیطٌْبدی ایي همبلِ ٍ هبضیي ثشداس
پطتیجبى آٍسدُ ضذُ است.
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ضکل  - 8هقایسِ رٍش پیطٌْادی ایي هقالِ با  SVMبر اساس هعیار بازخَاًی
دس ایي همبیسِ ،هبضیي ثشداس پطتیجبى فمظ دس والس احسبسی ػولىشد هٌبست ٍ خَثی داسد ٍ سٍی سبیش والسّب ثِ
دلیل ًبهتَصاى ثَدى دادُّب ػولىشد هٌبسجی ًذاسد .دس والس ضَْدی ،هبضیي ثشداس پطتیجبى فمظ  60دسغذ یبدگیشًذگبى ثب
ثؼذ ضَْدی سا ثِ دسستی تطخیع دادُ است .دس همبثل سٍش  LS-TSVMتوبم ًوًَِ ّبی والس احسبسی ،ثشًٍگشا ٍ
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ادساوی سا ثِ دسستی تطخیع دادُ است .ثب ٍخَد ایٌىِ هدوَػِ دادُ حسی – ضَْدی ثسیبس ًبهتَصاى است ،سٍش LS-
 TSVMسٍی والس ضَْدی ًیض ػولىشد هٌبسجی داسد.
سٍش ً LS-TSVMسجت ثِ  SVMسٍی والسّبی احسبسی ،ثشًٍگشا ،ادساوی ٍ ضَْدی ثش اسبس هؼیبس ثبصخَاًی
ثِ تشتیت  16/7دسغذ 27/8 ،دسغذ 26/7 ،دسغذ ٍ  20دسغذ ثْتش ػول وشدُ است وِ لبثل تَخِ هیثبضذ .دس هدوَع
همبیسِ اًدبم گشفتِ دس ضىل ً 8طبى هیدّذ وِ سٍش ً LS-TSVMسجت  SVMسٍی هدوَػِ دادُّبی ًبهتَصاى
ػولىشد ثْتشی داسد ٍ اًتخبة سٍش  LS-TSVMدس ایي پژٍّص ثِ ػٌَاى عجمِثٌذی وٌٌذُ سا تَخیِ هیوٌذ.
ً .7تیجِگیری ٍ کارّای آیٌذُ
پیصثیٌی اثؼبد ضخػیتی یبدگیشًذگبى دس یه هحیظ آهَصضی ثِ هٌظَس ثْجَد ضیَُ تذسیس ،آهَصش ٍ افضایص
وبسایی داًطدَیبى اّویت داسد  .دس ایي همبلِ ثشای تحمك ایي اهش ،اص یه هحیظ آهَصش الىتشًٍیىی ،دادُّبیی خوغ آٍسی
ضذُ است .ثؼذ اص آهبدُسبصی دادُّبٍ 19 ،یژگی ثشای پیصثیٌی اثؼبد ضخػیتی یبدگیشًذگبى استخشاج ضذُ است .ثِ دلیل
ًبهتَاصى ثَدى هدوَػِ دادُ ایي پژٍّص اص هبضیي ثشداس پطتیجبى دٍ للَ ووتشیي هشثؼبت ثِ ػٌَاى عجمِثٌذی وٌٌذُ
استفبدُ ضذُ استً .تبیح ًطبى هیدّذ وِ سٍش پیطٌْبدی ایي پژٍّص ػولىشد خَثی داسد ٍ اص هبضیي ثشداس پطتیجبى
ثْتش ػول وشدُ استّ .وچٌیي ًتبیح ثذست آهذُ ایي اعویٌبى سا هیدّذ وِ هیتَاى اص سٍش پیطٌْبدی ایي پژٍّص یه
هذل ثشای پیصثیٌی اثؼبد ضخػیتی یبدگیشًذگبى دس یه هحیظ آهَصش الىتشًٍیىی ایدبد وشد.
وبسّبیی وِ ثشای پژٍّص آیٌذُ هی تَاى اًدبم داد ،ػجبستٌذ اص:
 .1دادُ ّبی ثیطتشی اص یه هحیظ آهَصضی خذیذ خوغ آٍسی ضَد ٍ وبسایی هذل پیطٌْبدی ایي پژٍّص ثب دادُ-
ّبی خذیذ سٌدیذُ ضَد.
 .2دس ایي پژٍّص ،دس یه هحیظ آهَصش الىتشًٍیىی تیپ ضخػیتی افشاد پیصثیٌی هیضَد .دس پژٍّصّبی آیٌذُ
هیتَاى داهٌِ هسئلِ پیصثیٌی تیپ ضخػیتی افشاد سا تغییش داد .هی تَاى دس ثبصیّبی وبهپیَتشی ٍ یب
فشٍضگبُّبی ایٌتشًتی ،تیپ ضخػیتی ثبصیىٌبى ٍ یب خشیذاساى سا پیص ثیٌی وشد.
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