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 Abstract: 

Fault diagnosis has been a critical issue in industrial production over years. An effective fault 
diagnosis system enhances the quality of manufacturing and reduces the cost of product testing. 
This paper proposes an integration of one-against-one (OAO) strategy and  support  vector 
machines  (SVM)  to diagnose  multiple faults of steel plates. The OAO is adopted to address 
multi-classification tasks in the binary SVM (i.e, OAO-SVMs). The performance of the proposed 
model is compared with that of optimization algorithm-based SVM. Analytical results indicate 
that the OAO-SVM outperforms other comparative  models in fault diagnosis with an accuracy 
up to 86.357%. The findings of this paper, therefore,  show a potential combination of an OAO 
strategy and an SVM in sorting common faults of steel plates in particular and industrial 
products in general.          
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Tóm tắt: 

Phát hiện lỗi đã trở thành một vấn đề quan trọng đối với ngành công nghiệp sản xuất trong 
những năm qua. Một hệ thống phát hiện lỗi hiệu quả sẽ thúc đẩy chất lượng sản xuất và giảm chi  
phí kiểm tra sản phẩm. Bài báo này đề xuất một sự kết  hợp của chiến lược one-against-one 
(OAO) và máy học véc-tơ hỗ trợ (SVM) để phát hiện các lỗi của thép tấm. Chiến lược OAO 
được sử dụng để hỗ trợ SVMs thực hiện đa phân lớp (đó là, OAO-SVM). Sự thể hiện của mô 
hình đề xuất được so sánh với mô hình SVM dựa trên các thuật toán tối ưu. Kết quả phân tích chỉ 
ra rằng mô hình OAO-SVM vượt trội các mô hình khác trong việc phát hiện lỗi với độ chính xác 
tới 86,357% kết quả của bài báo này, vì vậy, thể hiện sự kết hợp tiềm năng của chiến lược OAO 
và mô hình SVM trong việc phân loại các lỗi phổ biến của thép tấm nói riêng và những sản phẩm 
công nghiệp nói chung. 

         Từ khóa: Phát hiện lỗi; One-against-one; Máy học véc-tơ hỗ trợ; Thép tấm; Độ chính xác 
trong phân loại.   

 


