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جمموعات نظرية و حل مشكلة اختيار املعامل 5ستخدام خوارزمية حبث الوقواق الثنائية املعدلة 

 االستقراب

 بيا?تجمموعة المن  من املعامل قل عدد ممكن التصنيف هي عملية مهمة الجياد أيفمشكلة اختيار املعامل 

ه العملية ميات التصنيف. هذمعلومات هامة خلوارز  ةيأو تقدم زالة املعامل اليت ال حتوي أصلية عن طريق إاأل

. ل خوارزميات التصنيفمن قب ئهوتقليل الوقت املطلوب لبنا وتبسيطه التصنيف منوذج ىل حتسني دقةUدف إ

شامل ، ولكنها تستخدم البحث الالفعالة يف اختيار املعامل قالطر  حدى نظرية جمموعات االستقراب هي إ

البحث   هذه احللول. ولكن طريقةيضا تستخدم درجة االعتمادية لتقوميكنة، واللبحث يف كل احللول املم

 فقط ةدرجة االعتمادية فعالفإن ، اضافة اىل ذلك tموعات البيا?ت الضخمة مناسبةالشامل مكلفة وغري 

العليا وخصوصا اخلوارزميات املستوحاه  اءخوارزميات االدفإن . لذلك tnominalموعات البيا?ت من النوع 

، شامل يف طريقة جمموعات االستقراباصبحت تستخدم بشكل واسع لتحل حمل البحث المن الطبيعة 

تستخدم مع درجة االعتمادية لتحسني اداء جمموعات  اليت �الضافة اىل عوامل اخرى مثل القيم املتكررة

 .يف خمتلف انواع جمموعات البيا?ت االستقراب

ن خالل تطوير م اىل تقدمي طريقة جديدة ملعاجلة مشكلة اختيار املعامل يف التصنيفة Uدف حذه االطرو ه

القيم املتكرره  و  على نظرية جمموعات االستقراب تعتمدخوارزمية الوقواق الثنائية وتطوير دالة هدف جديده 

، وان لتصنيفا خوارزميات اداءكفاءة   الختيار اقل عدد ممكن من املعامل بوقت قليل ومن دون تقليل واضح يف

 .اخلصائص يف تنوعةامل بيا?تالجمموعات انواع خمتلفة من يكون فعاال على 

. مث قمنا مبقارنة عملنا بثالثة UCIماخوذة من  جمموعة بيا?ت 16 عملنا على بتقومي يف مرحلة التقييم، قمنا 

الطريقة (الثنائية ونظرية االستقراب قبل تعديلهماخوارزمية الوقواق من نفس الفئة: معروفة طرق اخرى 

خوارزمية ( ا مت استخدام خوارزميات التصنيفزمية اسراب الطيور واخلوارزمية اجلينية. ايضر خواو . االساسية)

 مي اداء التصنيف يف هذه الطرق االربعة.تقو  من اجل )naïve Bayesشجرة اختاذ القرار وخوارزمية 

 نا اجلديده حققت افضل النتائج على مستوى عدد املعامل املختارة �الضافة اىل قيماظهرت النتائج ان طريقت

اداء التصنيف مقارنة �لطرق االخرى اليت استخدمت يف التجارب يف معظم جمموعات البيا?ت. ايضا الطريقة 

 التجارب. اجلديدة مقارنة �لطريقة االساسية احتاجت وقت اقل يف كل جمموعات البيا?ت املستخدمة يف


