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SVM – Support vector machines  

Support vector networks 
(Algoritmus podpůrných vektorů) 
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•   metoda strojového učení (učení s učitelem) 

•    zavedena pro řešení úloh rozpoznání vzorů 

•    používá se pro klasifikaci , nově i pro regresi 

 

                    do 2 tříd 
                   (binární klasifikace) 

Princip:  nalezení nadroviny, která optimálně rozdělí  

                trénovací data, základem je statistické učení 

 

                využívají transformace nelineárního prostoru  

                s nižší dimenzí  do lineárního prostoru s vyšší  

                dimenzí  

 

Nástroj:   jádrová funkce (kernel function)                 

Analýza dat, rozpoznání vzorů 

• support vectors jsou nejbližší body k nadrovině 
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Formální definice:   SVM vytváří nadrovinu nebo 

                                   množinu nadrovin v prostoru  

                                   s vysokou nebo nekonečnou dimenzí 

 

Dobrá separace se dosahuje pomocí nadroviny, od které  

 mají datové body klasifikované do nějaké třídy největší  

vzdálenost (na obě strany od nadroviny je co nejšírší pruh  

                     bez bodů). 

                                  

                        functional margin 

 

Obecně větší vzdálenost vede na menší chybu při  

generalizaci. 

 

 

 

 

Reálná data nejsou obvykle lineárně separabilní, 

zvýšením dimenze prostoru lze lineární separability 

dosáhnout. 

Jak najít optimální nadrovinu ? 

 

                   pomocí jádrové funkce jako skalární součin  

                   dvojic datových bodů 

 

Optimální nadrovina se nazývá  

                                  maximum-maargin hyperplane 

kernel 
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jádrová (kernel) transformace  převádí nelineárně  separabilní 

data na lineárně separabilní 
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H1 neoddělí třídy 

H2 oddělí třídy, ale s malou vzdáleností od nadroviny 

H3 oddělí třídy s maximální vzdáleností od nadroviny 

Obrázek převzat a upraven z  

http://en.wikipedia.org/wiki/Support_vector_machine 

margin (odstup) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Svm_separating_hyperplanes_%28SVG%29.svg
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optimální nadrovina 

maximální šířka (margin) 2

1x

2

2x

nejbližší body k nadrovině  = podpůrné vektory 

 

jádrová funkce (kernel function)   

 

        jijiji xxxxxx FFK 
2

skalární součin 

Obrázek převzat z: 

http://dspace.upce.cz/bitstream/10195/39021/1/diplomka_Flegl.pdf 
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Výhody:   lépe generalizují při menším počtu  

                 trénovacích dat 

 

                 existují varianty, které klasifikují do více tříd 

 

Příklady jádrových funkcí: 

 

Polynomiální (homogenní) 

 

Polynomiální (nehomogenní) 

 

Gaussovská RBF 

 

                                                  ,  

 

Hyperbolická tangenta 

   d
jiji xxxxk ,

   d
jiji xxxxk 1, 

   2

exp, jiji xxxxk  

0 22/1  

   cxxxxk jiji  tanh,

00  c



     

 

 

SVM v MATLABu 

Matlab R2015b, R2016b 

Statistics and Machine Learning Toolbox 

Klasifikátor zkonstruovaný pomocí SVM: 

            maximum margin classifier nebo  

              perceptron of optimal stability 

 

Vhodný i pro práci se zašuměnými daty. 

 

Funkce: 

 

fitcsvm               trénink binárního SVM klasifikátoru 

predict               predikce labelů pro SVM klasifikátor 

templateSVM    SVM šablona 

fitcecoc               vhodné modely pro SVM nebo ostatní 

                            klasifikátory 

templateECOC  kódovací šablona pro korekci chyb 

predict                predikce labelů pro korekci chyb 

                             výstupního kódu klasifikátoru 

loss                      klasifikace chyb u SVM klasifikátoru 

margin                klasifikace odstupu u SVM klasifikátoru 

ClassificationSVM  SVM pro binární klasifikaci 

ClassificationECOC  SVM pro klasifikaci do více tříd 
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Support Vector Machine Regression 

 

Suport Vector Machine Classification 


