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ABSTRACT

In this research, the genetic algorithm was proposed as a method to find the
parameters of support vector machine, specifically the σ and c parameters for kernel and
the hyperplane respectively. Based on the Least squares method, the fitness function
was built in the genetic algorithm to find the optimal values of the parameters in the
proposed method. The proposed method showed better and more efficient results than
the classical method of support vector machine which adopts the default or random
values of parameters σ and c in the classification of leukemia data .
Key words: Genetic Algorithm, Support Vector Machine, Parameter Selection.
الممخص
اقترح في هذا البحث الخوارزمية الجينية( )Genetic algorithmطريقة إليجاد المعممات ))Parameters
لتقانة آلة المتجه الداعم ( )Support vector machineوتحديدا المعممات  σو cالمتان تمثالن عمى التوالي
معممة النواة ( ،)Kernelومعممة المستوى الفاصل  ،))Hyperplaneوباالستناد إلى طريقة المربعات الصغرى

(( Least squaresبنيت دالة المياقة ) )Fitness functionفي الخوارزمية الجينية التي يحدد بها أفضل قيم
لممعممات في الطريقة المقترحة ،وبالمقارنة مع الطريقة االعتيادية لتقانة آلة المتجه الداعم التي تعتمد قيم افتراضية

أو عشوائية لممعممات  σو ، cتبين أن الطريقة المقترحة ذات نتائج أفضل واكفأ من الطريقة االعتيادية في تصنيف
بيانات مرض الموكيميا.

الكممات المفتاحية :الخوارزمية الجينية ،آلة المتجه الداعم ،اختيار المعممات.

 .1مقدمة

تعد تقانات الذكاء االصطناعي  Techniques artificial intelligenceمن أهمم الط ارئما المسمتخدمة فمي

العديممد مممن المجمماالت (التطبيقممات) وفممي مقممدمتها المجممال الطبممي .إذ تمتم م مرونممة فممي التعامممل مممع هممذ التطبيقممات
المختمفممة وتحديممد الح مماالت المرضممية وتصممنيفها ،كم مما تتميممز هممذ التقان ممات بسممهولة كبيم مرة ف ممي التعامممل مممع البيان ممات

وتحميمها وتشخيصها بعدة إجراءات رياضية تعتمد عمى خوارزميمات مبنيمة وفما نمماذج رياضمية متعمددة .إذ إن العديمد
مممن التطبيقممات وخصوص ماً التطبيقممات الطبيممة التممي تعتمممد التشممخي

الجزيئممي  Diagnosis molecularلمجينممات

تحتوي كميات كبيرة من البيانات تصمل إلمى ا ف القمراءات الالزممة لكمل حالمة مرضمية ممما يمؤدي إلمى صمعوبة كبيمرة

في التعرف عميها من دون األدوات والخوارزميات الحاسوبية التي تقوم بهذ المهمة.
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إن العدي ممد م ممن التقان ممات الذكائي ممة مث ممل الخوارزمي ممة الجيني ممة algorithm

 Geneticوآل ممة المتج ممه ال ممداعم

 Support vector machineوالمنطمما المضممبب  Fuzzy logicوغيرهمما تعتمممد عمممى معممممات Parameters
أساسية تدخل في تكوين هذ التقانمات وتمؤثر عممى نحمو مباشمر فمي عمميمة التصمنيف ،فممثالً تقانمة آلمة المتجمه المداعم

يممدخل فممي تكوينهمما معممممات أساسممية مثممل

التممي تمثممل معممممة المسممتوى الفاصممل  Hyperplaneو

التممي تمثممل

معممة النواة  . Kernelإذ تعطى قيم اختيارية وعشوائية لهذ المعممات أثناء بنماء تقانمة آلمة المتجمه المداعم وتركيبهما،
إال أن اختيار هذ المعممات بصورة عشوائية قد يؤدي إلى أخطاء في عممية التصنيف في كثيمر ممن الحماالت إن لمم

تختر عمى نحو صحيح.
إن عمميممة تصممنيف البيانممات فممي التطبيقممات الطبيممة التممي تعتمممد عمممى بيانممات كبي مرة مثممل مممرض الموكيميمما مممن
النوعين سرطان المدم الميمفماوي الحماد ) Acute lymphocytic leukemia (ALLوسمرطان المدم النخماعي الحماد

) Acute myeloid leukemia (AMLتحتماج إلمى دقمة فمي اختيمار التقانمة ثوالمى أمثميمه فمي اختيمار معمممات همذ

التقانة كونها تؤثر في عممية التصنيف عمى نحو مباشر نتيجة التعقيد الحاصل في طبيعة البيانمات المسمتخدمة .وقمد
اقترح في هذ الدراسة آلية تعتمد الخوارزمية الجينية في اختيمار أفضمل قميم لمعمممات تقانمة آلمة المتجمه المداعم

لتستخدم في بناء تركيب التقانة والحصول عمى امثل قيم المعممات بالنسبة لمبيانات المستخدمة [.]1
 .2الدراسات السابقة

يركممز فممي هممذ الفق مرة عمممى أهممم تفاصمميل األعمممال البحثيممة المختمفممة المتعمقممة بهممذ الد ارسممة بخصممو

و

تقممانتي

الخوارزمية الجينية  ،GAوآلة المتجه الداعم  .SVMإذ قام الباحثان Vladimir Cherkassky, Yunqian Ma
في عام  3002بعممية اختيار المعممات الزائدة في آلة المتجه الداعم  SVMواختيرت المعممة التحميميمة مباشمرة ممن
بيانات التدريب بدال عن أساليب إعادة اخذ العينات المستخدمة عمى نحو شمائع تطبيقمات  .SVMوفمي عمام 3002

توصل الباحثان  Ilha Ilhan, Gulay Tezelباستخدام الخوارزمية الجينيمة إلمى التنبمؤ بقميم المتغيمرات ممع تقانمة آلمة
المتج ممه ال ممداعم وطرحم ممها باس ممم  GA-SVMلتحدي ممد عالم ممات ( SNPتع ممدد أش ممكال النوكميوتي ممدات األحادي ممة) الت ممي
تتضمن ماليين المتغيرات في الجينوم البشمري .إذ تمم تحسمين قيممة  Cمعمممة آلمة المتجمه المداعم بوسماطة الخوارزميمة
الجينية ،وتظهر النتائج التي تم الحصول عميها أن هذ الطريقة يمكمن أن تموفر أفضمل دقمة فمي تحديمد  SNPمقارنمة
بالطرائا األخرى.
 .3الخوارزمية الجينية

إن ظهممور الخوارزمي ممة الجينيممة ( )GAب ممدأ رسمممياً ف ممي الع ممام  0491عمممى ي ممد العممالم ج ممون هوالن ممد

John

 Hollandفممي جامعممة  ،Michiganوسممميت هممذ الخوارزميممة بالجينيممة العتمادهمما عمممى مبممدأ عمممل الكروموسممومات
والجينممات الوراثيممة فممي الكائنممات الحيممة لمتوصممل إلممى أفضممل الحمممول .إذ تعممد مممن أهممم األسمماليب الحديثممة فممي مجممال
التقانمات الذكائيممة ،إذ ظهممرت أهميمة اسممتخدامها فممي حمل مسممائل معقممدة فضمالً عممن حممل المسمائل الصممعبة فممي مختمممف

العم مموم ،كم مما اس ممتخدمت من ممذ بداي ممة تطوره مما م ممع موض مموعات مهم ممة مث ممل الش ممبكات العص ممبية Neural network

والروبوت ممات  Roboticsواالمثمي ممة  ،Optimizationوك ممذل ح ممل مس ممائل التش ممفير وكس ممر الش ممفرة وغيره مما ،إذ ته ممتم
الخوارزميممة الجينيممة عمومماً بكيفيممة إنتمماج أفمراد جديممدة تمتمم صممفات معينممة (مرغوبممة أو غيممر مرغوبممة) ،بالتممداخل أو
التعديل أو التبديل الذي يحصل عمى المجموع ممات الموروثة بهدف تكوين هذ األفراد ،إذ ركز عميها البماحثون كثيم اًر،
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وذلم لسممهولتها ولكونهمما ال تحتماج إلممى معرفممة عميقممة بالخصمائ

والتفاصمميل الرياضممية مثمل قابميممة االشممتقاا والتقعممر

التي ال يمكن توافرها أحياناً في بعض التطبيقات [.]3,2
 .1.3دالة المياقة

تعد دالة المياقة أهم المكونات األساسية التي تعتمدها الخوارزمية الجينية ،إذ تحسب فيها لياقة كل كروموسوم

(فرد) في المجتمع ،كما تسمى أحياناً بدالة الهدف لمخوارزمية الجينية التي بها تحدد األفراد التي يتم اعتمادها في
حل المسائل .هنا

العديد من ا ليات التي تعتمدها الخوارزمية الجينية في دالة المياقة ،منها مسائل تعتمد عمى

تعظيم  Maximizationالمسألة (أي الحصول عمى أعمى قيمة لدالة المياقة) وتستخدم في التطبيقات التي يتم فيها
حساب اإلنتاج والربح ،أما المسائل التي تعتمد عمى التصغير  Minimizationفإن الهدف منها هو إيجاد الحل
ذي القيمة األصغر لدالة الهدف وتستخدم في مسائل حساب الخطأ والجذور التي تحقا المعادالت ،إذ يقيم كل
كروموسوم أو فرد عن طريا دالة رياضية مخصصة إلعطاء قيمة تعكس لياقة هذ الكروموسومات لتختار كأفضل

الحمول [.]4

 2.3العمميات الجينية

تعتمد آلية الخوارزمية الجينية عمى ثالثة مراحل مهمة لممعالجة وهي [:]6 ،5
 .1االختيار .Selection
 .2التزاوج أو التقاطع .Crossover
 .3الطفرة .Mutation

 1.2.3االختيار Selection

هممي عمميممة اختيممار الممزوج المناسممب لكممل كروموسمموم مممن المجتمممع االبتممدائي ،إذ يختممار األزواج ألجممل الت مزاوج

ثوانتمماج جيممل جديممد ،إذ إن عمميممة االختيممار تحممدد كيفيممة اختيممار األف مراد ال مذين سمميبقون فممي المرحمممة المقبمممة ومممن
األساليب المتبعة الختيار األزواج هي:

.0

انتفاء عجمة الروليت .Roulette

.3

اختيار المجموعات .Tournament

.2

االنتقاء النسبي .Proportional selection

 2.2.3التزاوج أو التقاطع Crossover

هي عممية إنتاج كروموسومات جديدة ذات صمفات أفضمل ممن صمفات األبموين وممن أهمم أنمواع ط ارئما التمزاوج

(التقاطع) في الخوارزمية الجينية:

 .1تقاطع (تزاوج) ذو النقطة الواحدة .Single point crossover
.2

التقاطع (التزاوج) ذو النقطتين .Two point crossover

 .3التقاطع المنتظم .Uniform crossover
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 3.2.3الطفرة Mutation

الطفرة هي عبارة عن إجراء بسيط لتغيير أو إبدال قيمة معينة ضمن الكروموسوم الناتج من عممية االختيار،

ثوان القيمة المحددة المختارة لغرض إبدالها تختار عشوائياً ،والطفرة عادة هي إجراء يجري عمى الفرد لغرض تحسين
صفاته الجينية في المجتمع وهنال عدة أنواع لمطفرة ومنها:
 .0تغيير الرتب .Bit inversion

 .3اإلضافة والطرح .Adding or subtract
 .2عكس الجين .Order changing
 3.3مقياس التوقف

هنال عدة مقاييس تعتمد في الخوارزمية الجينية لتحقيا شرط التوقف في حالة عدم الوصول لمحل المثمالي أو

األمث ممل ،منه مما تنفي ممذ الخوارزمي ممة ع ممدد األجي ممال المطموب ممة ويح ممددها الب مماحثون ،وك ممذل تحدي ممد وق ممت مس ممتغرا لتنفي ممذ
الخوارزمية أو الحصول عمى أحسن قيمة لدالة المياقة في المجتمع الذي تم الوصول إليمه عنمدما تكمون أقمل ممن قيممة

المياقة التمي حمددت فمي حالمة ) (Minimizeأو تتوقمف عنمدما تكمون أحسمن قيممة لدالمة المياقمة أكبمر ممن قيممة المياقمة
التي حددت في حالة ) (Maximizeويفح

مقياس التوقف لمخوارزمية الجينية بعد تكوين كل جيل جديد لنمرى إذا

تم الوصول إلى الحل المرغوب [ ]5 ,4الشكل ( )1يبين آلية عمل خطوات الخوارزمية الجينية.

الشكل ( )1يمثل مخططاً انسيابياً يوضح خطوات عمل الخوارزمية الجينية
 .4آلة المتجه الداعم
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إن تقنات آلمة المتجمه المداعم  SVMتعمد ممن أهمم التقانمات المسمتخدمة فمي تصمنيف البيانمات ،إذ تعتممد عممى
عواممل متعمددة ومتغيمرات تمؤثر عممى نحممو مباشمر أو غيمر مباشمر عممى إيجماد الحممل النهمائي .فممثالً أنمموذج تقانمة آلممة
المتجمه المداعم يعتممد عممى عمدد ممن المعممممات األساسمية مثمل المسمتوى الفاصمل  ،Hyperplaneومضماريب الكمرانج

 ،Lagrange multipliersالتممي تممؤثر عمممى نحممو كبيممر عمممى دقممة عمميممة التصممنيف ،إذ إن البيانممات األساسممية فممي
فضاء اإلدخال ( ،)Input Spaceتصنف عمى وفا األنموذج الرياضي ا تي [:]7 ،4
)(1
)(2
تمثل قيمة التحيز  ،Biasو
 :متجه األوزان  ، Weightsتمثل متجه اإلدخال ،Input Vector
تمثل قيمة اإلخراج .كما يمكن مالحظة معادالت الحدود في المستوى من الشكل ( )2ا تي:
𝑏
𝒊𝒙 𝑻𝒘

𝑏

𝒊𝒙 𝑻𝒘

x2
𝒊𝒙 𝑻𝒘

𝑏

متجهات الدعم
Support Vectors

انشكم (  : )2يىضح متجهاث انذعم انىاقعت عهى انحذ انفاصم بيه انبياواث في انفضاء
x1
من الشكل ( )2نالحظ أن معادلة المستوى الفاصل  Hyper planeتكتب بالشكل ا تي:
)(3
إن البيانات القريبة أو التي تقع عمى حدود الحد الفاصل تسمى متجهات الدعم أو المساندة .Support vectors
كما يمكن حساب المسافة بين النقاط في المستوى ومعادلة المستوى الفاصل من خالل العالقة ا تية:
|

)(4

|
‖ ‖

)

وبعد عدد من اإلجراءات والتحويالت الرياضية ،يتم إيجاد قيم كل من متجه األوزان المثالي (

المثالي ( ) ومن بعدها تحسب دالة التصنيف ا تية:
)(5
 :تمثل قيمة التحيز المثالية و
 :تمثل الوزن المثالي ،
إذ إن

(
) والتحيز

) (
(
)
 :تمثل القرار النهائي النتماء ( ) ألحد

األصناف .[8, 9] Classes
 .1.4عممية الفصل غير الخطي في الة المتجه الداعم

إن عمميممة التصممنيف فممي أغمممب التطبيقممات تعتمممد أسممموب الفصممل غيممر الخطممي  Nonlinearألن البيانممات التممي

صنفت تكون عموماً غير خطية ،لذل يعتمد عمى هذ ا لية في معظم تطبيقات تقانة آلة المتجمه المداعم التمي تأخمذ
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إجمراءات رياضمية فمي تكمموين دالمة الفصمل النهائيمة ،ومممن أهمم همذ اإلجمراءات دالممة النمواة  Kernel trickالتمي تقمموم
بتحويل البيانات من فضاء منخفض البعد  Low dimensionalإلى فضاء ٍ
عال البعد  High dimensionalممن
أجل تصنيفها [.]11 ،10
 .1.1.4دالة النواة

في بعض الحاالت ال يمكن فصل البيانات بوساطة الحد الفاصل  ،Hyperplaneلذل يفضل استخدام تقانمة

 ، Kernel trickالتي تقوم بتحويل بيانات المدخالت من الخطية إلى بيانات ذات مساحة ابعاد عاليمة (بيانمات غيمر
خطية) ،ويكون التحويل الجديد قابالً لمفصل الخطي بوساطة الحد الفاصمل  ,Hyperplaneالشمكل ( )3ا تمي يبمين
كيفية تحويل البيانات من الخطية إلى غير الخطية باستخدام :]10[ Kernel Trick

T:X

)Z=T(X

الشكل ( :)3يوضح عممية تحويل البيانات من الخطية إلى غير خطية باستخدام تقانة Kernel Trick
))

)( 2

(

2

)( 1

1

(

)

2

1

 .2.1.4أنواع دوال النواة

أهم أنواع دوال النواة التي تستخدم في مسائل التصنيف [.]13 ،12

انصيغت انرياضيت
〉

‖

‖

〈

)

)
(

)

)
]

[

وىع انذانت

)

Gaussian (RBF) kernel

(
(

Polynomial kernel

(

Linear kernel

(

Monomial
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 .3.1.4خصائص دالة النواة

هنا العديد من الخصائ
 .1تكىن متىاظرة :Symmetric

التي تعتمدها دالة النواة منها:

) (
 .2تحقق شرط :Cauchy-Schwarz Inequality

)) (

) ( (

‖ ( )‖2 ‖ ( )‖2
)) (

) ( (

)) (
( ))2

) ( (

) ( ( )) (
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 .5أسموب الـــ Cross-Valind

يعد أسمموب ال م  Cross –Valindممن أهمم األسماليب المسمتخدمة فمي عمميمة تصمنيف البيانمات كونمه يعطمي آليمة

محايدة وذات كفاءة عالية في بناء المصنفات المختمفة ،إذ يعتممد همذا األسمموب عممى تقسميم البيانمات إلمى مجمموعتين

أساسمميتين وهممما مجموعممة التممدريب  Training setومجموعممة االختبممار ،Testing setاذ تمثممل مجموعممة التممدريب
مجموعة البيانات التي سوف تسمتخدم لغمرض تكموين األنمموذج بينمما مجموعمة االختبمار تمثمل مجموعمة البيانمات التمي
سوف تستخدم لغرض التنبؤ باألنموذج المذي تمم تكوينمه ممن مجموعمة بيانمات التمدريب ،إذ يعتممد أسمموب ال Cross-
 Valindعمى تقسميم البيانمات إلمى  kممن المجموعمات الجزئيمة وأغممب األحيمان تكمون متسماوية أو قريبمة ممن التسماوي
وأن كل مجموعة سوف تحتموي عممى بيانمات لممتغيمر المعتممد وعممى بيانمات المتغيمر المسمتقل وهمو مما يسممى بأسمموب

ال  ،k-fold Cross-Validationإذ يممتم تكموين األنممموذج مممن ( )k-1مممن المجموعمات والمجموعممة المتبقيممة سمموف
تسممتخدم مجموعممة اختبممار لمتنبممؤ بهممذا األنممموذج وعممادة ممما تكممون قيمممة  kضمممن الفت مرة (

) ,وعمممى هممذا

األساس يعاد في كل مرة تكوين أنموذج بإدخال مجموعة التدريب السابقة إلى ( )k-1وتسحب مجموعة جديدة أخمرى
لمتنبؤ وهكذا إلى  kمن المرات [.]15 ،14
 .6الطريقة المقترحة GA_SVM

اقت مرح فممي هممذا البحممث طريقممة مهجنممة بممين الخوارزميممة الجينيممة  GAوآلممة المتجممه الممداعم  SVMإليجمماد أفضممل

المعممات ( التي تمثل معممة المستوى الفاصل  Hyperplaneو

التي تمثمل معمممة النمواة  )Kernelلتقانمة آلمة

المتجه الداعم  ، SVMإذ تبنى دالة المياقة في الخوارزمية الجينية باالعتماد عمى طريقة المربعات الصغرى Least
 ،squareوبعد إجراء عدة خطوات وبتك اررات متعددة تقوم الخوارزمية الجينيمة باختيمار أفضمل قميم لممعمممات

و

ووضمعها فممي تركيمب تقانممة آلمة المتجممه المداعم وبنائهمما ومقارنتهما مممع الطريقمة االعتياديممة التمي تسممتخدم فمي الغالممب قمميم

عشوائية لممعممات

و

في تركيب التقانة.

لقممد قورنممت الطريقممة المقترحممة  GA_SVMالتممي تعتمممد عمممى المعممممات

و

التممي تممم الحصممول عميهمما مممن

الخوارزميممة الجينيممة مممع تقانممة آلممة المتجممه الممداعم االعتياديممة  SVMوذل م مممن خممالل التطبيمما عمممى بيانممات مممرض

الموكيميما ،واسمتخدم أسمموب ال م  Cross –Valindفمي توزيمع مجماميع االختبمار والتمدريب وبمعمدل ( )50تكم ار اًر ،يموزع

في كل تكرار البيانات عمى نحو مختمف بين مجاميع التدريب واالختبار ليمتم تأكيمد ممدى فعاليمة الخوارزميمة المقترحمة

 GA_SVMفمممي الحص ممول عم ممى المعمم ممات

و

وتب ممين مم ممن خ ممالل حسممماب متوسمممط مرب ممع الخطم ممأ  MSEأن

11

تحسين أداء تصنيف تقانة آلة المتجه الداعم باستخدام الخوارزمية الجينية

الخوارزمي ممة المقترح ممة س مماهمت عم ممى نح ممو فع ممال ف ممي تحس ممين دق ممة التص ممنيف لبيان ممات الموكيمي مما مقارن ممة بالخوارزمي ممة
االعتيادية.
 .1.6الخوارزمية المقترحة لتصنيف أمراض الموكيميا  ALLو AMLتكون عمى النحو اآلتي:
 -1تهيئممة بيانممات اإلدخممال بشممكل مصممفوفة

صممفوفها تمثممل عممدد الحمماالت المرضممية الكميممة وأعمممدتها تمثممل عممدد

الجينات التي يقاس تأثيرها والتي تمثل الميزات بالنسبة لبيانات الموكيميا  ALLو.AML
 -2اسممتخدام أسممموب ال  Cross Valindلتقسمميم البيانممات المرضممية إلممى مجموعممات تممدريب  Trainingوأخممرى
اختبار .Testing
 -3استخدام الخوارزمية الجينية  GAومن خالل مفهوم دالة المياقة في الحصول عمى أفضل المعممات
 -4اسممتخدام أفضممل المعممممات

و

و .

التممي تممم الحصممول عميهمما مممن الخوارزميممة الجينيممة  GAفممي تركيممب تقانممة آلممة

المتجه الداعم  SVMوبنائها ألجل تصنيف بيانات التدريب واالختبار.

مقارنة نتائج الطريقة المقترحة  GA_SVMالتي بنيت باالعتماد عمى أفضل المعممات

المتجه الداعم  SVMاالعتيادية.

05
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الشكل ( )4مخطط يوضح آلية عمل الطريقة المقترحة
 .7انىتائج انتجريبيت
طبقت الخوارزميمة المقترحمة  GA_SVMعممى بيانمات الموكيميما والممأخوذة ممن موقمع البيانمات العمالمي ( UCI
 ،)Machine Learning Repositoryإذ إن عمدد الحماالت لمبيانمات المرضمية همي  97حالمة والتمي تصمنف إلمى
نوعين ( )ALL, AMLوكل حالة تحتوي عمى  9034ميزة ( )Featureأو جين كليح لةكير ية،ينر ,يعمد كمل منهما
قيمماس مممدى فعاليممة جممين معممين وتمثممل بأعممداد حقيقيممة ،تممم الحصممول عمممى هممذ الميمزات عممن طريمما المصممفوفة الدقيقممة
19
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 .Microarrayإذ اسمتخدم أسمموب ال م  Cross –Valindلتقسميم البيانمات بصمورة مختمفمة (أي عنمدما تكمون قيممة ال م
 K-fold=5وعنممدما تكممون قيمممة الم م  K-fold=10وعنممدما تكممون قيمممة الم م  )K-fold=15وذل م لمتحقمما مممن النتممائج
عمى نحو دقيا ،إذ قورنت الطريقة المقترحة مع الطريقة االعتيادية عمى النحو ا تي:
انجذول ( :)1يبيه مقاروت بيه تقاوت  SVMاالعتياديت وانخىارزميت انمقترحت  GA_SVMعىذما (k-
)fold=5
انتقاوت انمستخذمت

متىسظ مربع انخطأ بانىسبت
نبياواث انتذريب

متىسظ مربع انخطأ بانىسبت نبياواث
االختبار

انطريقت انمقترحت
GA_SVM

0

1.8333e-02

انطريقت االعتياديت
SVM

0

3.3833e-02

انجذول ( :)2يبيه مقاروت بيه تقاوت  SVMاالعتياديت وانخىارزميت انمقترحت  GA_SVMعىذما (k-
)fold=10
انتقاوت انمستخذمت

متىسظ مربع انخطأ بانىسبت
نبياواث انتذريب

متىسظ مربع انخطأ بانىسبت
نبياواث االختبار

انطريقت انمقترحت
GA_SVM

0

5.0000e-03

انطريقت االعتياديت
SVM

0

1.5159e-02

انجذول ( :)3يبيه مقاروت بيه تقاوت  SVMاالعتياديت وانخىارزميت انمقترحت  GA_SVMعىذما (k-
)fold=15
انتقاوت انمستخذمت

متىسظ مربع انخطأ بانىسبت
نبياواث انتذريب

متىسظ مربع انخطأ بانىسبت
نبياواث االختبار

انطريقت انمقترحت
GA_SVM

0

0

انطريقت االعتياديت
SVM

4.0000e-03

8.0000e-03

اتضح من النتائج في الجداول ( )1و ( )2و ( )3أعال أن الخوارزمية المقترحة  GA_SVMتعطي نتائج أفضل

مممن الخوارزميممة االعتياديممة  SVMفممي جميممع الحمماالت التممي اعتمممدت كبيانممات اختبممار ،فممي حممين أن بيانممات التممدريب
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كانت مطابقة في الجداول الثالثة لمخوارزمية المقترحة ،لكن الخوارزمية االعتيادية اخطأت في بعض التصنيفات في
الجدول ( ،)3مما يؤكد كفاءة الخوارزمية المقترحة وذل بمقياس متوسط مربع الخطأ .MSE
 .8االستنتاجات والتوصيات Conclusions and Recommendation
تضممنت همذ الد ارسمة اقتمراح الخوارزميمة الجينيمة  GAكطريقمة إليجماد افضمل قميم لممعمممات

و

فمي تقانمة آلمة

المتجمه المداعم  ،SVMإذ طبقمت الخوارزميمة المقترحمة  GA_SVMلتصمنيف بيانمات الموكيميما ممن النموعين ALL,
 AMLومممن خممالل التطبيمما العممممي عمممى البيانممات المرضممية تبممين ب ممأن نسممبة التصممنيف لمخوارزميممة المقترحممة
GA_SVMتفمموا نسممبة التصممنيف لتقانممة SVM

القياسممية وذل م مممن خممالل مؤشممر مقيمماس متوسممط مربممع الخطممأ

 ،MSEوالمبينممة خممالل الجممداول ( )1و ( )2و ( ،)3مممما يممدل عمممى كفمماءة الخوارزميممة المقترحممة  GA_SVMمقارنممة
بتقانة آلة المتجه الداعم االعتيادية.

كما نوصي بدراسة تطوير تقانة آلة المتجه الداعم  SVMبإيجاد أفضل المعممات لها باستخدام التقانمات الذكائيمة
األخمرى مثمل خوارزميمة السمرب  Particle swarm optimizationوالمنطما الضمبابي  Fuzzy logicوالشمبكات
العصممبية  ،Neural networksكممما يمك ممن اعتممماد الخوارزمي ممة المقترحممة  GA_SVMف ممي تص ممنيف العديممد م ممن
التطبيقات المختمفة التي تحتوي بيانات معقدة وكبيرة.
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