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  چکیده
یستم ایمنی در برابر آنتی ژن هاي خارجی و شناسایی ملکولهاي خودي از بیگانه سپاسخ  کتحری به منظور

 major) –پپتید فرآیند باند شدن . مجموعه ي عظیمی از سلول هاي  ایمنی در گیرند
histocompatibility)MHC مولکولهاي ارائه که ازآنجا .نقش مهمی در پاسخ سیستم ایمنی بدن ایفا می کند 

 شناسایی لذا باشد می  MHC مولکولهاي حضور نیازمند ایمنی سیستم دهنده پاسخ سلولهاي به نژ آنتی
 واکسن طراحی,  طراحی واکسن علیه سلول هاي سرطانیکاربردهایی از قبیل  MHC به شونده متصل پپتیدهاي

در این مقاله کارایی  .ددار... ,پیش بینی رفتار ایمنی در یک عضو پیوندي و درك رفتار بیماري , زیرواحدي هاي
متصل به  پپتید هاییجهت شناسایی و پیش بینی  روش شبکه هاي عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان

MHC  مورد بررسی قرار می گیرد 1کالس.  
رگرسیون تعمیم  شبکه هاي  ,شبکه هاي پس انتشار, پایه شعاعی توابع مدل ,بردار ماشین پشتیبان ,پپتید: کلمات کلیدي

افتهی

  مقدمه -1
در زندگی روزمره دائما در معرض حمالت پاتوژنها ، مانند 

از اینرو حتی ممکن است . ویروسها و باکتري ها ،  قرار داریم
همانند سایر مهره . سلولهاي نرمال به سرطانی تبدیل گردند 

داران سیستم ایمنی یک سد حفاظتی در برابر بیشتر این 

سان بسیار پیچیده می سیستم ایمنی بدن ان. حمالت است
باشد و ارگانها و سلولهاي مختلفی را شامل می گردد که 

سیستم . خود شامل سیستم ایمنی ذاتی و اختصاصی است
ایمنی ذاتی شامل حاملهاي آناتومیکی مانند پوست غشاهاي 

سیستم ایمنی . مخاطی و سلولهاي فاگوسیت می باشد 
ح باالتر و اختصاصی مربوط به تشخیص آنتی ژنها  در سطو
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برحسب منشاء آنتی ژن ایمنی . به صورت کنترل شده است
اختصاصی خود به دو دسته ایمنی هومورال و سلولی تقسیم 

پاتوژنهاي خارج سلولی توسط مکانیزم هایی که . می گردد
در . با واسطه آنتی بادي است تعیین و تخریب می گردند 

 Tcحالیکه پاتوژنهاي داخل سلولی توسط سلولهاي 
(Cytotoxic T) هم در سرطان و هم در . نابود می گردند

عفونتهاي ویروسی پروتئین هاي خارجی درون سلول قرار 
این پروتئینها همانند پروتئینهایی که داخل سلول . دارند

نرمال قرار دارند توسط پروتئاز به قطعات کوچکتر که پپتید 
اي سپس پپتیدها به مولکوله. نام دارند تقسیم می گردند

MHC متصل گردیده و مجموعه پپتید-MHC  می تواند
این فرایند تحت عنوان اثر . در سطح سلول عرضه شود

انگشت پروتئوم سلولی است و تحت شرایط نرمال تنها 
به . پپتیدهاي خودي قابل عرضه بر سطح سلول می باشند 

عبارت دیگر اگر سلول به عفونت مبتال شود پپتیدهاي 
اي ویروس ممکن است بر سطح سلول مربوط به پروتئینه

 Tcظاهر شده و به عنوان یک سیگنال فعال براي سلولهاي 
به مدت طوالنی به عنوان  MHCمولکولهاي . عمل کنند

شناخته  Tعاملی مهم در رد پیوند و فعال سازي سلولهاي 
این مسئله که این  1990اگرچه تا اوایل دهه . شده بودند

متصل شده اند  MHCبه فرایند توسط پپتیدهایی که 
از اینرو مقدار زیادي . صورت می گیرد ، مشخص نبود

شناخته شدند و ساختارهاي  MHCپپتیدهاي متصل به 
توسط تصویربرداري با  MHC-کریستالی مجموعه پپتید

این دادهاي تجربی اساس . اشعه ایکس مطرح گردید
پپتیدهایی . مطالعات پردازش آنتی ژن و عرضه آن می باشد

 MHCاز آنتی ژنهاي داخل سلولی منشاء می گیرند به  که
اگرچه ، فرایندهاي دیگري در . متصل می گردند Iکالس 

 MHCپردازش پپتیدها قبل از اتصال آنها به مولکولهاي 
پروتئینها در سیتوزول توسط  پروتئاز به . دخیل هستند

پپتید تقسیم می گردند که بزرگترین مجموعه پروتئازي 

پپتیدهایی . نون در سیتوزول کشف شده است است که تاک
که توسط فرایند شکستن پروتئوزومی تولید شده اند می 

ساختار غشایی درون (توانند به رتیکولوم آندوپالسمی 
جاییکه می  ) سلولی که در پروتئین سازي به کار می رود

حامل . متصل گردد ، انتقال یابد MHCتواند به مولکولهاي 
آنتی ژنی که در غشاء رتیکولوم  مربوط به پردازش

آندوپالسمی یافت شده می تواند به طور موثر پپتیدها را از 
خالصه اي از . سیتوزول به رتیکولوم آندوپالسمی انتقال دهد

  .مشخص گردیده 1این فرایند در شکل 

  
 [4] خالصه اي از پردازش آنتی زن) 1شکل 

می توان جهت مدلسازي کامل  1با توجه به شکل 
  :مرحله پیش بینی را انجام داد  3یستم ایمنی در س
 پیش بینی جایگاه شکست درزنجیر پپتیدي -1

 TAP)antigenپیش بینی تمایل اتصال پپتید به  -2
with processing associated  transporter(  

  MHCشناسایی پپتیدهاي متصل شونده به-3
در سالهاي اخیر عامل فعال سازي سیستم ایمنی براي 

ارزه با بیماریهاي عفونی و سرطان مورد بررسی و تحقیق مب
سال است که مشخص  100بیش از . قرار گرفته است

گردیده که فعال سازي سیستم ایمنی توسط عفونت 
به  Tcسلول . باکتریایی می تواند به تومور منجر گردد

به عبارتی کاهش . خصوص در سرطان بسیار مهم می باشد
هش حفاظت در برابر سرطان می منجر به کا Tcسلولهاي 

به   MHCزمانیکه مشخص شد که اتصال پپتید به . گردد 
است تالشهاي  Tعنوان پیش نیازي براي پاسخ سلولهاي 
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زیادي در جهت استفاده از اتصال به عنوان واکسن صورت 
  .گرفت

 (computer-aided vaccine design)تولید واکسن به روش  

 CAVD  سینولوژي معکوس  واک مبناي مطالعات
(reverse vaccinology)  است که در سالهاي اخیر

جایگزین روش هاي سنتی و متداول طراحی واکسن شده 
مطالعه آماري داده ها و  واکسینولوژي معکوساساس  .است

تشخیص ساختار هایی که بیشترین نقش در تحریک پاسخ 
و تولید به کمک این روش زمان طراحی . سیستم دارند

به عبارت دیگر هدف ، پیش بینی . کاهش می یابد واکسن
پپتید در یک پروتئین و براي یک الل  – MHCاتصال 

در این مقاله سعی بر این شده . است MHCخاص از یک 
ماشین و  شبکه هاي عصبی مصنوعیاست که از دو روش 

به پپتید  MHCدر پیش بینی اتصال  بردار پشتیبان
سه اي بین این دو روش استفاده گردد و در نهایت مقای

  .صورت گرفته است
  شبکه هاي عصبی -2

 از که را دانشی که است اي پردازنده مصنوعی عصبی شبکه
  ذخیره دیگر هاي استفاده براي است نموده کسب تجربه راه
  :است انسان مغز شبیه جهت دو از پردازنده این . کند می

 می حاصل آموزش فرایند طریق از شبکه دانش 
  .شود

 ذخیره سیستم مشابه ها نرون بین صاالتات وزن 
 .شود می تعیین انسان مغز عصبی شبکه اطالعات

 الیه تک هاي شبکه به ساختاري نظر از عصبی هاي شبکه
  شبکه هاي عصبی چند الیه از .شوند می تقسیم الیه چند و

 براي الیه سه این وجود. اند شده تشکیل الیه نوع سه
نرون ها  .است وريضر مصنوعی عصبی شبکه یک تشکیل
  عناصر

 می عصبی هاي شبکه در ها الیه دهنده تشکیل
 در دیگر هاي الیه عناصر تمام با الیه هر عناصر.باشند
 ارتباطی الیه همان در عناصر سایر با ولی است ارتباط
الیه  ورودي، الیه شامل اي الیه چند شبکه الیه سه .ندارد

 طور به )2 ( کلش .است خروجی الیه و پنهان یا هاي میانی
  .دهد می نشان را ها الیه این شماتیک

  

  
  

  [2] اي الیه چند یک شبکه نماي کلی )2شکل 

 

 عصبی شبکه مدلهاي مرسوم نوع سه تحقیق این در
 بودند عبارت مدلها این .گرفت قرار استفاده مورد مصنوعی

 مدل,  (Back Propagation )شبکه هاي پس انتشاراز 
 ,(Radial Basis Functions-RBF) پایه شعاعی توابع

 Generalized(رگرسیون تعمیم یافته شبکه هاي
Regression Network.(  

 دسته دو به شود می داده شبکه به که هایی داده مجموعه
 مجموعه و آموزشی مجموعه :شود می تقسیم کلی

  .آزمایشی
 شبکه وارد یادگیري، توان بردن باال براي آموزشی مجموعه
آموزشی  الگوهاي از را ارتباطی وزنهاي باید کهشب و میشوند
  .بگیرد یاد موجود

  
 بدون روش و نظارت با کلی دسته دو به آموزش هاي روش

 هنگامی نظارت با آموزش روشهاي .شوند می تقسیم نظارت
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 شده تعریف قبل از شبکه خروجی بردار که رود می کار به
 ،است آموزش حال در شبکه وقتی صورت این در .باشد

 الگوریتم و شود می پسخور آن در صحیح پاسخ بالفاصله
 بردار اختالف کردن حداقل دنبال به حقیقت در آموزش
 پرسپترون در .است حاصله خروجی وبردار صحیح خروجی

 .است متغییر وزنی ضرایب به نسبت خطا تابع اي، الیه چند
 خارجی الیه واحدهاي در خطاابتدا مقدار باید بنابراین
 تغییر براي شبکه قبلی هاي الیه به آنگاه و شوند محاسبه
 واقع در . شوند رانده پس پیشین واحدهاي وزنی ضرایب

 واژه از استفاده دلیل قبلی هاي الیه به خطاها راندن پس
  .است ها شبکه در پس انتشار

به نسبت شبکه پس انتشار نیاز به  مبناي شعاعیشبکه هاي 
سن آنها در زمان طراحی نورون هاي بیشتري دارند، اما ح

کوتاه تر آنها نسبت به شبکه هاي استاندارد پس انتشار می 
این شبکه ها زمانیکه بردارهاي آموزشی بسیار زیاد . باشد

  .میباشند داراي بهترین کارایی می باشند
در جعبه ابزار شبکه هاي عصبی  مبناي شعاعیشبکه هاي 

  .ف می باشندقابل تعری newrbو  newrbeبا دو تابع مطلب 
اغلب در تخمین  رگرسیون تعمیم یافتهاز شبکه هاي عصبی 
همان طور که در ادامه دیده می شود . توابع استفاده می شود

و یک الیه خطی  مبناي شعاعیاین شبکه ها داراي یک الیه 
 رگرسیون تعمیم یافتهمعماري شبکه هاي . خاص می باشند

ماري بسیار شبیه این مع. در شکل زیر نشان داده شده است
البته تفاوت هاي . می باشد مبناي شعاعیبه شبکه هاي 

  .اندکی در الیه دوم وجود دارد
  

  ماشین هاي بردار پشتیبان-3
ماشین هاي بردار پشتیبان یک روش یادگیري ماشین است 

با اینکه این روش اخیرا به روش . ارائه شد 1992در سال  که
عملکرد خوبی در  هاي شناسایی الگو اضافه شده است،

بعالوه توانایی آن در . مسائل شناسایی الگو نشان داده است
عملکرد بهتر بر مبناي نمونه هاي آموزشی محدود، آن را در 
مسائل بیولوژیکی محاسباتی، روشی ایده آل ساخته است 
یعنی در جاهایی که تولید دتا مشکل یا هزینه بر است 

  .  ]5[ عملکرد خوبی دارد
ش به طور خالصه ماشین هاي بردار پشتیبان را در این بخ

ابتدا با ساده ترین . به عنوان یک کالسیفایر معرفی می کنیم
که فرض می شود داده ها  ماشین هاي بردار پشتیبانحالت 

فرض کنید . به طور خطی جدا پذیر هستند شروع می کنیم
l

1iii )}y,{(XD   یک مجموعه داده شاملl  نمونهXi  با
yi,1}{1رچسب هاي ب   از دو کالس باشد و بخواهیم

در نگاه اول . این دو کالس را به طور خطی از هم جدا کنیم
می توان تعداد زیادي فوق صفحه براي جدا کردن این دو 
مجموعه در نظر گرفت، حال این سوال پیش می آید که 

د و کدام یک از این فوق صفحات جدا کننده بهینه می باش
بطور حسی می . کمترین خطا را براي تقسیم بندي داراست

توان گفت که مناسب ترین انتخاب، صفحه اي است که 
بنا به تعریف، . بیشترین حاشیه را بین دو کالس ایجاد کند

حاشیه مجموع فاصله نزدیکترین نقطه از هر دو کالس تا 
  ).1شکل (صفحه جدا کننده می باشد 

  
  ].6[کننده هاي دو کالسمرزهاي جدا : 3شکل 

حال اگر داده ها به طور خطی جدا پذیر نباشند باز هم می 
توان مانند حالت قبل فوق صفحه اي را تعیین کرد که دو 
کالس را به طور خطی با بیشترین حاشیه و کمترین خطا 

از هم ) نمونه هایی که به ناچار غلط طبقه بندي می شوند (
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خطاي نمونه هاي غلط طبقه تعادل بین حاشیه و . جدا کند
که از قبل  Cبندي شده را می توان توسط مقدار مثبت 

در این حالت می توان نشان داد . تعیین می شود کنترل کرد
  :به فرم زیر بیان می شود  f(x)که تابع تصمیم گیري 

b)XXyλsign(f(x) i
T

i

l

1i
i  



   )1 (

       
  :ی باشندها ضرایب الگرانژ حاصل از حل معادله زیر م λiکه 

0
0

0tosubject
2
11)Minimize

1







Λ
CΛ

yΛ:

DΛΛΛw(Λ:

T

TT

   )2 (

       
iiو )(    ،1)1( i  وj

T
ijiij XXyyD . 

با حل معادله باال به یک سري ضرایب الگرانژ غیر صفر می  
. ي آموزشی هستندرسیم که متناظر با تعدادي از داده ها

البته تعدادشان نسبت به تعداد کل داده هاي موجود در 
بقیه ضرایب هم که . پایگاه داده آموزشی کم می باشد

به داده . متناسب با دیگر داده ها هستند، صفر می شوند
هایی که ضریب الگرانژ متناظر با آنها غیر صفر می باشد، 

پشتیبان روي  بردار پشتیبان می گویند که این بردارهاي
  .مرز بین دو کالس قرار می گیرند

در عمل استفاده از کالسیفایر خطی جهت جدا کردن داده 
هاي غیر خطی، سبب کاهش چشمگیر کارایی می شود، لذا 
بهتر است از کالسیفایر غیر خطی استفاده شود، این کار به 
راحتی با تصویر کردن داده ها به یک فضاي ویژگی با ابعاد 

 : مکان پذیر می باشد به طوریکهباال ا
n

n1
d R(X))φ(X),...,(φZ(X)RX   

حال می توان روابط مربوط به کالسیفایر خطی را در این 
در نتیجه، تابع تصمیم گیري مربوط به . فضاي جدید نوشت

  :این حالت به فرم زیر تبدیل می شود

b))(X)Z(XZyλsign(f(x) i
T

i

l

1i
i  



 

این است  یک نکته کلیدي درباره ماشین هاي بردار پشتیبان
که براي محاسبه توابع تصمیم گیري تنها مقداري که باید 

Z(XZ(X)(محاسبه شود حاصل ضرب نقطه اي  i
T  می

  :معرفی می شود Kبراي راحتی کار، تابع کرنل . باشد

),()()()(X)Z(XZ
1i

ii
T YXKYX ii 





  

که 
1}{ ii  و

1}{ iiعداد و توابع ها به ترتیب یک سري ا
به این ترتیب، تابع تصمیم گیري به فرم . حقیقی می باشند

  :زیر تبدیل می شود

b))XK(X,yλsign(f(x) ii

l

1i
i  



  )3(        

λi  به دست می آیند ) 2(ها از حل معادله اي مشابه معادله
X,K(XyyD(با این تفاوت که jijiij    در نظر گرفته می

  .]6[شود 
استفاده شده   LIBSVMرم افزار براي این روش از ن  

  .موجود است زیرکه در سایت  است
 http://www.csie.ntu.edu.tw/cjlin/libsvm   
 
  پیاده سازي و نتایج-4

 مقایسه و ها الگوریتم سازي پیاده  بررسی به بخش در این
یتم ها به کمک نرم افزار مطلب الگور. می پردازیم  نتایج

  .پیاده سازي شده است
از پایگاه هاي اطالعاتی بسیاري براي داده ها می توان 
استفاده کرد که لیستی از این پایگاهها در زیر آورده شده 

  .است
  

    
//syfpeithi.bmiheidelberg.com/Scripts/MHCServer.http:

dll/EpiPredict.htm  
  

   
Ian
d 
II    

SYFPEI
THI  

bind/-http://bimas.dcrt.nih.gov/molbio/hla    
  

     
I    

BIMAS  
   

http://www.epipredict.de/index.html IanEpiPredi
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  d 
II  
     

ct  

http://www.sbc.su.se/svmhc   
  

    I 
     
     
       

SVMHC  

services/NetMHC/http://www.sbc.dtu.dk/     
  

    I 
     
     
      

NetMHC  

  پایگاه هاي براي دادهاي مورد بررسی- 1جدول

  
در این مقاله از داده هاي موجود در پایگاه اطالعاتی به 

استفاده شده  http://www.ploscompbiol.orgآدرس 
  . است

دادهاي این پایگاه شامل آلل هاي مختلف انسان و موش می 
 MHCمربوط به HLA0201 ن مقاله از آلل در ای.باشد 

پپتید ها با .شده استانسان براي مقایسه روش ها استفاده 
میزان محدودیتی به هر آلل باند می شود این میزان که  در 

است را با  MHCواقع عکس تمایل پپتید به یک مولکول 
اگر این مقدار . نشان می دهند IC50یک عدد به عنوان 

باشد به این معنا است که پپتید باند    500nMبیشتر از 
  .نمی شود  و اگر کمتر از این مقدار باشد پپتید باند می شود
 9از مجموعه اي از داده هایی شامل پپتیدهایی  به طول 

براي مقایسه دو روش شبکه هاي عصبی و , آمینو اسید 
خود شبکه هاي .  ماشین بردار پشتیبان استفاده می شود

تمام این روش ها میزان . گوریتم می باشدال 3عصبی شامل 
  Rهمچنین پارامتر . راپیش بینی می کنند IC50شاخص 

این پارامتر در واقع . نیز براي مقایسه استفاده می شود
هر چه قدر .ضریب همبستگی بین خروجی و هدف می باشد

نزدیک باشد به این مفهوم است که تناسب  1این عدد به 
یک .به وجود آمده است بیشتري بین خروجی وهدف

همبستگی درست از نتایج پیش بینی و مقادیر واقعی را می 
  MCC(Matthews correlation coe_cient) توان با پارامتر

براي این منظور یک کالس را به عنوان . نیز نشان داد 
کالس مثبت و کالس دیگر را به عنوان کالس منفی در نظر 

 TN(true negatives)گرفته می شود و سپس مقادیر 
(true positives)TP,( false negative)FN, 

FP ( false positives)   را محاسبه نموده و به کمک
  [4].رابطه زیر این پارامتر محاسبه می شود

  

 4
FP)FN)(TP+FP)(TP+FN)(TN+(TN+

/FN).(FP-TN).(TP=MCC

  

    

  

بنابراین براي کد کردن ,اسیدها داریمآمینو  20طبیعت در
 1*20به ازاي هر آمینواسید یک ماتریس , پپتید ورودي

و  1که به ازاي آمینو اسید متناظر عدد ,تعریف شده است 
همان طور . بقیه اعداد ماتریس صفر در نظر گرفته می شود

که در شکل زیر مشاهده می گردد کد متناظر با پپتیداي به 
  .میباشد 1*40یک بردار  2طول 

  
  

 9داده هاي مورد استفاده شامل یک سري پپتید به طول  
بنابراین کد متناظر هر ورودي یک . آمینواسید می باشد

یا به عبارتی دیگر به ازاي هر , می باشد 1*180ماتریس 
  .ویژگی خواهیم داشت 180ورودي 

تا  1روش دیگر براي کد کردن پپتید اختصاص یک عدد از 
و اسید و سپس جایگزینی معادل باینري آن می به آمین 20

 45, آمینو اسید  9در این روش براي پپتید با طول .باشد
تعداد ویژگی ها در روش اول براي . ویژگی خواهیم داشت

در این مقاله براي کد . کد کردن بیشتر از روش دوم است
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کردن و بدست آوردن نتایج معتبرتر از تعداد ویژگی هاي 
  روش اول براي کد کردن استفاده شده استبیشتر یعنی 

و آزمایش  سري داده براي تعلیم   5در ابتدا با استفاده از 
هر سري داده تعلیم .الگوریتم پیاده سازي شد  4جداگانه هر 

آمینو اسید  و داده هاي  9پپتید با طول  2471شامل 
آمینو اسید می  9پپتید با طول  618آزمایش نیز شامل 

لگوریتم هاي شبکه عصبی هر پپتید کد شده براي ا.باشد
ویژگی داریم و  180) پپتید (است  و به ازاي هر ورودي 

. سپس تابع بین ورودي و خروجی تخمین زده شده است
حال به ازاي ورودي جدید این شبکه پپتید را کد می کند و 

که عکس  IC50به آن عددي را به عنوان میزان شاخص 
با . ن است را اختصاص می دهدمیزان تمایل به باند شد

توجه به نتایج مشاهده شده در نمودارهاي مربوط به آزمایش 
براي کاهش خطا و بدست آوردن .خطا بسیار زیاد است

. میزان صحت هر روش باند باال و پایین محدود شده است 
 1را به عنوان    500nMبه این صورت که مقادیر بیشتر از 

ند نمی شوند و مقادیر کمتر از کالس یعنی پپتیدهایی که با
این مقدار به عنوان پپتیداي که باند می شود در نظر گرفته 

میزان صحت نسبت مقادیر درست پیش بینی . شده است
در روش ماشین .  شده به کل داده ها در نظر گرفته می شود

بردار پشتیبان نیز مانند شبکه هاي عصبی هر پپتید را با 
در این روش پپتیدهایی که باند .ویژگی کد شده است 180

و پپتیدهایی که باند می شوند به  -1نمی شوند را به عنوان 
  .فرض می شود + 1عنوان 

 تایی 5اعتبار سنجی متقابل همچنین با مجموعه داده ها از 
براي تولید و ارزیابی روش ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم 

و   HLA0201براي . پس انتشار نیز استفاده شده است
دسته مساوي  5ترکیب طولی پپتید داده ي موجود به 

تاي آنها براي تولید ابزار پیش بینی  4که . تقسیم شد
بار تکرار هر پپتید در مجموعه داده اصلی  5با . استفاده شد

  .به یک نشان پیش بینی اختصاص داده شده است

  
  
  

SVM BP GRNN RBF    
88.15

%  
66.69

%  
66.62

%  
48.00  accurac

y  
0.75 0.23 0.35 0.09  R 

0.7508
6 

0.187
9 

0.2703
4 

0.0230
5 

MCC  

  مقایسه الگوریتم هاي پیاده سازي شده- 2جدول

  
  
  
  
  

BP  SVM    
62.68% 

  
90.3795%  Accuracy 

مقایسه الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با شبکه هاي -3جدول
  عصبی

  
 گیري نتیجه-5

وش هـاي  با بررسی نتایج مشاهده مـی شـود کـه در بـین ر    
شبکه هاي عصبی که در این پروژه پیاده سازي شـده اسـت   

روش نسبتا خوبی براي پـیش بینـی مـی     GRNNالگوریتم 
همچنین مشاهده مـی گـردد الگـوریتم ماشـین بـردار      . باشد

 .صحت باالتري نسبت به شبکه هاي عصبی دارد  ,پشتیبان 
کـالس   2در حالتی که فقـط  ماشین بردار پشتیبان الگوریتم 

دارد یکـی دیگـر از    ود داشته یاشد صحت بسیار مطلـوبی وج
ماشین بـردار پشـتیبان صـحت مطلـوب طبقـه      مزایاي مهم 
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  بندي نهایی با نقاط آموزشی بسیار کم است

.  
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