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МОЛБА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА

Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом:
,,Оптимизациjа метапараметара машине потпорних вектора”

Значаj теме и области:
Проблем класификациjе jе од великог практичног значаjа, имаjући у виду да се jавља приликом
решавања броjних проблема у медицини, економиjи, биологиjи, инжењерству, итд. Изучавање проблема
класификациjе и метода за његово решавање jе истраживачка тема коjа jе константно актуелна.
Машине потпорних вектора (енгл. support vector machines) [1] су jедан од веома успешних алгоритама
надгледаног учења коjи се често користе у различитим применама класификациjе. Неке од примена
машина потпорних вектора су: препознавање ручно писаног текста, класификациjа тумора, сегментациjа
фотографиjа, препознавање говора, класификациjа ДНК сегмената, детекциjа спам порука, итд [2]. У
циљу успешне примене, машине потпорних вектора jе потребно прилагодити за сваки конкретан проблем
коjи се разматра, пре свега подешавањем одговараjућих параметара. Два параметра су од посебног
значаjа за добре перформансе машине потпорних вектора: параметар меке маргине (енгл. soft margin
parameter - C ) и параметар функциjе jезгра (енгл. kernel function parameter ). Наjчешће коришћена
функциjа jезгра jе Гаусова радиjална базна функциjа (енгл. Gaussian radial basis function), коjа укључуjе
параметар γ. Проналажење адекватних вредности за пар метапараметара (C, γ) jе кључно за успешну
примену машине потпорних вектора.
Специфични циљ рада:
Одређивање вредности за метапараметре (C, γ) машина потпорних вектора се може формулисати као
проблем оптимизациjе: потребно jе одабрати вредности параметара из унапред задатих интервала тако
да тачност резултуjућег модела буде максимална. Приликом решавања овог проблема jављаjу се две
потешкоће. Прво, интервали допустивих вредности за сваки од два разматрана параметра су наjчешће
велики. Друго, график функциjе циља jе обично површ са многоброjним локалним екстремима. Из
наведених разлога, традиционалне методе, као што jе, на пример, мрежна претрага (енгл. grid search), су
рачунски веома захтевне и не даjу добре резултате у разумном времену извршавања. Хеуристичке методе
представљаjу технике оптимизациjе коjе у кратком времену извршавања могу дати висококвалитетна
решења (неретко и оптимална), под условом да су адекватно дизаjниране и прилагођене проблему коjи се
разматра. Специфични циљ рада jе дизаjн и имплементациjа неколико хеуристичких метода заснованих
на концепту интелигенциjе роjа (енгл. swarm intelligence) у циљу одређивања адекватних вредности
метапараметара (C, γ) машина потпорних вектора. Планирано jе да се развиjени хеуристички алгоритми
тестираjу на стандардним тест примерима за класификациjу, као и да се добиjени резултати анализираjу
и упореде са постоjећим резултатима из литературе.
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