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. انتخاب ویژگی یکی از م سائل مهم در ردهبندي ا ست که نقش مهمی در افزایش کارایی دارد و روشهاي متفاوتی براي حل آن وجود دارد:چکيده
بهينه سازي ازدحام ذرات یکی از الگوریتمهاي مبتنی بر هوش جمعی است که در زمينههاي متفاوتی از جمله انتخاب ویژگی استفاده شده و کارایی
 در یکی از پژوهشهاي انجام. پژوهشهاي بسياري از بهينه سازي ازدحام ذرات براي انتخاب ویژگی استفاده نمودهاند.خوبی از خود نشان داده است
 نوی سندگان چندین راهبرد مختلف براي مقداردهی اوليهي ذرات و چندین روش براي بهروزر سانی بهترین تجربهي شخ صی و،شده در این زمينه
 ما در این مقاله بر اسااااس.بهترین تجربهي گروه در بهينهساااازي ازدحام ذرات براي انتخاب ویژگی ارائه دادهاند و به نتایج خوبی دسااات یافتهاند
 رو شی براي انتخاب،پژوهش ذکر شده و بهروزر سانی فازي پي شنهادي خود براي یکی از دو مورد بهترین تجربهي شخ صی یا بهترین تجربهي گروه
 با توجه. آزمایشها بر روي چندین مجموعه داده انجام گرفته ا ست. نزدیکترین هم سایه بهعنوان ردهبند ا ستفاده شده ا ستk .ویژگی ارائه دادهایم
. روش پيشنهادي نتایج مطلوبی از لحاظ دقت و تعداد ویژگی در مقایسه با مقالهي مرجع بهدست آورده است،به شبيهسازيهاي انجامشده
. فازي، بهينهسازي ازدحام ذرات، انتخاب ویژگی:واژههاي کليدي
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Abstract: Feature selection is one of the important problems in classification that has an important role in increasing efficiency and
there are different methods to solve it. Particle swarm optimization is one of the algorithms based on swarm intelligence that has been
used in different contexts including feature selection and has shown good performance. Many studies have used particle swarm
optimization for feature selection. In a research accomplished in the field, the authors have presented several different strategies for
initialization of particles and several methods to update personal best and global best in particle swarm optimization for feature selection
and have achieved good results. In this article we have presented a method for feature selection based on the mentioned research and
our proposed fuzzy updating for one of the personal best or global best. k-nearest neighbor is used as the classifier. Experiments is
performed on several datasets. According to the done simulations, the proposed method obtains good results in terms of accuracy and
the number of feature in comparison with reference article.
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 -1مقدمه
مسااائل ردهبندي اغلب شااامل تعداد زیادي ویژگی هسااتند ولی همهي
آن ها براي ردهب ندي مف يد نمی باشااا ند ،ویژگی هاي زا ئد 1و نامربوط
میتوانند باعث کاهش دقت ردهبندي شوند [ .]1یک م سئلهي مهم در
یادگيري ماشااين این اساات که چطور زیرمجموعهي خوبی از ویژگیها
انتخاب شود [ .]2روشهاي انتخاب ویژگی زیرمجموعهاي از ویژگیهایی
را انتخاب میکنند که با مفهوم هدف مرتبط هساااتند [ .]3روش هاي
انتخاب ویژگی باعث کاهش زمان محاساابه ،بهبود عملکرد پيشبينی و
درک بهتر داده ها در یادگيري ماشاااين یا کاربردهاي تشاااخي الگو
میشاااوند [ .]4روشهاي حل مسااائلهي انتخاب ویژگی به دنبال یک
راهحل (یک زیرمجموعه از کل ویژگیها را یک راهحل میگویند) بهينه
هساتند؛ این در حالی اسات که فيااي جساتجوي این مسائله معمو
بزرگ اسااات [ .]5بنابراین براي یافتن زیرمجموعهي بهينه نياز به یک
روش ج ستجوي سرا سري کارآمد و مؤثر وجود دارد [ .]1بهينه سازي
ازدحام ذرات ) ]7 ،6[ (PSO3قادر ا ست با ج ستجوي مؤثر در ف ياهاي
بزرگ راهحلی را پيدا کند که بهينه یا نزدیک به بهينه اساات ،همينين
داراي هزینهي محاسباتی کم و سرعت همگرایی با یی است [.]1
پژوهش هاي بساااياري در انتخاب ویژگی با اساااتفاده از الگوریتم
بهينهساااازي ازدحام ذرات انجام گرفته اسااات که در ادامه به برخی از
آنها اشاره شده است.
 Wangو همکارانش در [ ]8یک روش انتخاب ویژگی بر اساااس تئوري
مجموعهي ناهموار 4و بهينهساااازي ازدحام ذرات ارائه دادند که در آن
ذرات بهصااورت دودویی نمایش داده میشااوند .روي ساارعت ذرات و
همينين کاهش وزن اینرساای کار شااده اساات Huang .و  Dunدر []9
یک الگوریتم پوشااش 5براي انتخاب ویژگی و بهينهسااازي پارامترها در
ما شين بردار پ شتيبان ) (SVM6با بهينه سازي ازدحام ذرات پيو سته و
بهينه سازي ازدحام ذرات گسسته ارائه دادند .این الگوریتم ،بهينه سازي
ازدحام ذرات گ س سته را با بهينه سازي ازدحام ذرات پيو سته ،ترکيب
میکند تا همزمان زیرمجموعهي ویژگیها و پارامترهاي ماشاااين بردار
پ شتيبان را بهينه کند .در کدگذاري هر ذره ،بخش مربوط به ویژگیها،
توسط بهينه سازي ازدحام ذرات گسسته و بخش مربوط به پارامترها در
ما شين بردار پ شتيبان ،تو سط بهينه سازي ازدحام ذرات پيو سته انجام
میشاااود Yang .و همکارانش در [ ]5یک راهبرد تنظيم مجدد بهترین
تجربهي گروه (gbest) 7در بهينه سازي ازدحام ذرات دودویی ارائه دادند
که از همگرایی ذرات در کمينهي محلی جلوگيري شاااود و در انتخاب
ویژگی به کار برد ند Chuang .و هم کارانش در [ ]10یک راهبرد براي
بهترین تجربهي گروه در بهينهسازي ازدحام ذرات دودویی براي انتخاب
ویژگی ارائه دادند که در آن اگر بهترین تجربهي گروه ،بعد از چند تکرار
( 3تکرار) مقدار یکسانی داشته با شد ،با صفر تنظيم می شود .آزمایشها
بر روي چندین مجموعه دادهي بيان ژن سرطان در انسان نشان داد که
این الگوریتم در اکثر موارد دقت ردهبندي بهتري نسااابت به روشهاي
مقای سه شده ،دا شته ا ست Esseghir .و همکارانش در [ ]11از ترکيب
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روشهاي فيلتر 8و پو شش به همراه بهينه سازي ازدحام ذرات پيو سته
براي انتخاب ویژگی اساااتفاده کردند .مقداردهی اوليهي ذرات توساااط
امتياز فيلتر ویژگیها انجام میشاااود .در این کار با چندین معيار فيلتر
الگوریتم هایی ایجاد و با بهينهساااازي ازدحام ذرات دودویی مقایساااه
شدند Chuang .و همکارانش در [ ]12یک الگوریتم بهينه سازي جدید
براي انت خاب ویژگی به نام  CatfishBPSOارا ئه داد ند که براي بهبود
عملکرد بهينه سازي ازدحام ذرات دودویی بهکار میرود .در  catfishاگر
بهترین تجربهي گروه براي ساااه تکرار ترييري نداشاااته باشاااد ،ذرات
جدیدي توليد میشاااوند که با ذرات داراي بدترین برازندگی 9جایگزین
میشوند .راهحلهاي بهتر میتوانند باعث هدایت ذرات به مناطق بهتري
در فياااي جسااتجو شااوند Unler .و همکارانش در [ ]13یک الگوریتم
انتخاب ویژگی ترکيبی فيلتر و پو شش ارائه دادند .مدل فيلتر بر ا ساس
اطالعات متقابل 10است و مدل پوشش یک الگوریتم بهينهسازي ازدحام
ذرات گ س ستهي ا صالح شده ا ست .از ردهبند ما شين بردار پ شتيبان در
این کار اسااتفاده شااده اساات Vieira .و همکارانش در [ ]14یک روش
انتخاب ویژگی پوشااش مبتنی بر بهينهسااازي ازدحام ذرات دودویی و
11
ما شين بردار پ شتيبان براي پيشبينی مرگومير در بيماران سپتيک
بهکار بردند که در آن همزمان پارامترهاي کرنل ما شين بردار پ شتيبان
تنظيم می شود .در این روش از همگرایی زودهنگام بهينه سازي ازدحام
ذرات دودویی جلوگيري می شود .روشی براي ترييرپذیري 12جمع بهکار
برده شده ا ست Ghamisi .و  Benediktssonدر [ ]15یک روش انتخاب
ویژگی جدید با ترکيب الگوریتم ژنتيک و بهينهسازي ازدحام ذرات ارائه
دادند .از ردهبند ما شين بردار پ شتيبان در تابع برازندگی ا ستفاده شده
است .این روش بر روي یک مجموعه دادهي فراطيفی اجرا گردیده و در
ت شخي جاده نيز آزمایش شده ا ست و به نتایج مطلوبی د ست یافته
اساات Gunasundari .و  Janakiramanدر [ ]16از ترکيب بهينهسااازي
ازد حام ذرات و انت خاب رو بهجلو متوالی ) (SFS13و انت خاب رو بهع قب
متوالی ) (SBS14براي انتخاب ویژگی ا ستفاده نمودند .در این پژوهش از
بهينه سازي ازدحام ذرات دودویی ا ستفاده شده ا ست .بعد از تعدادي
تکرار بهينهسااازي ازدحام ذرات 30 ،درصااد از بدترین ذرات با بهترین
زیرمجمو عهي ویژگی الگوریتم انت خاب رو بهجلو متوالی و انت خاب رو به
عقب متوالی جایگزین میشاااود .دو ترکيب  PSO-SFSو PSO-SFS-
 SBSبا دو مورد تنظيم م جدد سااار عت ه مهي ذرات و تنظيم م جدد
ساارعت بدترین ذرات پيشاانهاد شااده اساات .این روش ترکيبی بر روي
دادههاي سرطان کبد بهکار برده شده است Xue .و همکارانش در []17
از بهينه سازي ازدحام ذرات پيوسته براي انتخاب ویژگی استفاده کردند
و سه راهبرد مقداردهی اوليهي جدید و سه رویکرد بهروزر سانی جدید
براي بهترین تجربهي شخصی 15و بهترین تجربهي گروه با هدف افزایش
کارایی ردهبندي ،کاهش تعداد ویژگیها و کاهش زمان محا سباتی ارائه
دادند و با رویکرد بهروزرسااانی و مقداردهی اوليهي مرسااوم مقایسااه
کردنااد .ترکيااب امياادبخشترین راهبرد مقااداردهی اوليااه و رویکرد
بهروزرسااانی را ) PSO(4-2ناميدهاند و مقایسااههایی با چند روش دیگر
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انجام دادهاند .آزمایشها بر روي  20مجموعه دادهي معيار انجام گرفته
و به نتایج مطلوبی دست یافته است.
هدف از این پژوهش ،بهبود عملکرد الگوریتم انتخاب ویژگی مبتنی
بر بهينه سازي ازدحام ذرات ارائهشده توسط  Xueو همکارانش در []17
با فازي اسااات که بتوان دقت ردهبندي را افزایش و تعداد ویژگی ها را
کاهش داد .براي این منظور از فازي در یکی از دو مورد بهروزرساااانی
بهترین تجربهي شخصی یا بهترین تجربهي گروه استفاده شده و حا ت
مختلفی ارائه شااده اساات .براي مقایسااهي نتایج ،تعدادي از مجموعه
دادههاي اسااتفادهشااده در [ ]17از مجموعه دادهي  ]18[ UCI16مورد
اساااتفاده قرار گرفته اسااات .همينين آزمایش هایی بر روي چندین
مجموعه دادهي بيان ژن گرفتهشده از [ ]19انجام شده است.
بخش دوم مربوط به مفاهيم مرتبط اسااات .در بخش ساااوم روش
پيشنهادي ارائه شده است .بخش چهارم شامل نتایج آزمایشها است و
در بخش پنجم نتيجهگيري ارائه شده است.

 -2مفاهيم مرتبط
 -1-2بهينهسازي ازدحام ذرات
الگوریتم بهينهساااازي ازدحام ذرات توساااط  Kennedyو  Eberhartدر
ساااال  1995ارائه شاااد [ .]7 ،6بهينهساااازي ازدحام ذرات رفتارهاي
اجتماعی مثل گروه ماهیها و پرندگان را شاابيهسااازي میکند .در آن
یک جمعيت به نام ازدحام وجود دارد و شامل راهحلهایی است که این
راهحلها بهعنوان ذرات در فياااي جسااتجو کدگذاري میشااوند .این
الگوریتم با مقداردهی اوليهي ذرات بهصااورت تصااادفی شااروع بهکار
میکند ،این ذرات در فيااااي جساااتجو حرکت میکنند و توساااط
بهروزر سانی موقعيت خود بر ا ساس تجربهي شخ صی و تجربهي گروه،
به جستجوي راهحل بهينه میپردازند .موقعيت فعلی ذرهي  iتوسط یک
بردار به صورت )  x i  (x i 1, x i 2 , ... , x iDن شان داده می شود که  Dابعاد
فياي جستجو است .سرعت ذرهي  iبه صورت ) v i  (v i 1, v i 2 , ... , v iD
نشااان داده میشااود و با یک ساارعت حداکثري از پيش تعریفشااده
)  (v maxم حدود میشاااود بهصاااورتی که ]  . v idt  [-v max ,v maxبهترین
موقعيت یک ذره تاکنون بهعنوان بهترین تجربهي شااخصاای ) (pbestو
بهترین موقعيت بهدساااتآمده توساااط جمع تاکنون ،بهترین تجربهي
گروه ) (gbestناميده میشااود .بهروزرسااانی موقعيت و ساارعت هر ذره
توسط روابط ( )1و ( )2انجام میشود:
t 1
t
t 1
()1
x id  x id  v id
t 1
t
t
()2
) v id  w v id  c1  r1i  ( p id  x id
)  c 2  r2i  ( p gd  x idt

در معاد ت با  tنشاندهندهي  tامين تکرار و  dنشان دهندهي  dامين
بعد در ف ياي ج ستجو ا ست )  w ، (d Dوزن اینر سی c1 ،و  c2ثابتهاي
شااتاب و  r1iو  r2iمقادیر تصااادفی با توزیع یکنواخت در ] [0,1هسااتند.
𝑑𝑖𝑝 و 𝑑𝑔𝑝 نشاندهندهي  pbestو  gbestدر بعد  dهستند [.]17
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 -2-2انتخاب ويژگي ارائهشده توسط  Xueو همکارانش در []17
همانگونه که در مقدمه اشااااره شاااد  Xueو همکارانش در [ ]17از
بهينه سازي ازدحام ذرات پيو سته براي انتخاب ویژگی ا ستفاده کردند و
سااه راهبرد مقداردهی اوليهي جدید و سااه رویکرد بهروزرسااانی جدید
براي بهترین تجربهي شاااخصااای و بهترین تجربهي گروه ارائه دادند.
ترکيب اميدبخشترین راهبرد مقداردهی اوليه و رویکرد بهروزرسااانی را
) PSO(4-2ناميدهاند .یکی از سااه راهبرد مقداردهی اوليهي ارائهشااده
تو سط آنها  small initializationبر ا ساس انتخاب روبهجلو ا ست و در
آن ذرات با ا ستفاده از تعداد کمی از ویژگیها مقداردهی اوليه می شوند
و ترکيب ویژگیها بهصااورت تصااادفی انتخاب میشااود .راهبرد دیگر،
 large initializationبر ا ساس انتخاب روبهعقب ا ست و در آن ذرات با
ا ستفاده از تعداد زیادي از ویژگیها مقداردهی اوليه می شوند و ترکيب
ویژگیها به صورت ت صادفی انتخاب می شود و راهبرد ارائه شدهي دیگر،
 mixed initializationاساات که ترکيبی از دو حالت قبلی اساات که در
آن بيشاااتر ذره ها با تعداد کمی ویژگی و بقيه با تعداد زیادي ویژگی،
مقداردهی اوليه میشوند.
یکی از سه رویکرد بهروزر سانی ارائه شده تو سط  Xueو همکارانش
در [ ،]17بهروزرساااانی با راهبرد کارایی ردهبندي بهعنوان اولویت اول
ا ست که در آن بهترین تجربهي شخصی و بهترین تجربهي گروه در دو
حالت بهروزرسانی می شوند .در حالت اول اگر کارایی ردهبندي موقعيت
جدید ذره از بهترین تجربهي شخ صی آن بهتر ا ست بهروزر سانی انجام
میشااود در این حالت تعداد ویژگی در نظر گرفته نمیشااود .در حالت
دوم اگر کارایی ردهبندي موقعيت جدید ذره با بهترین تجربهي شخصی
آن برابر اسااات ولی تعداد ویژگیهاي کمتري دارد بهروزرساااانی انجام
می شود و موقعيت جدید بهعنوان بهترین تجربهي شخصی آن ذره قرار
داده میشود .بهترین تجربهي گروه به همين روش بهروزرسانی میشود.
در ) PSO(4-2از راهبرد  mixed initializationبراي مقداردهی اوليه
ي ذرات استفاده می شود .یک بخش زیادي از جمعيت ( 2/3از ذرات) با
اسااتفاده از تعداد کمی از ویژگیها (حدود  10درصااد کل ویژگیهاي
موجود در مجموعهي داده) و بخش کوچک دیگر ( 1/3از ذرات) با تعداد
ز یادي از ویژگی ها (بيشاااتر از نصاااف ت عداد ویژگی هاي موجود در
مجموعهي داده) مقداردهی اوليه میشاااوند و این براي اساااتفاده از
مزیتها و جلوگيري از معایب انتخاب روبهجلو و انتخاب روبهعقب است.
بهروزرسانی بر اساس راهبرد کارایی ردهبندي بهعنوان اولویت اول انجام
میگيرد .این الگوریتم نتایج اميدوارکنندهاي از خود ن شان داده ا ست و
ما از رویکردهاي بهکاررفته در ) PSO(4-2در کار خود اسااتفاده نموده و
کار خود را با آن مقایسه مینمایيم.
 Xueو هم کارانش در [ ]17از تابع براز ندگی که در راب طهي ()3
نشان داده شده است استفاده کردهاند.
()3

FP  FN
TP  TN  FP  FN

fitness  ErrorRate 
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که در آن  FP17و  𝐹𝑁18و  𝑇𝑃19و  𝑇𝑁20به ترت يب ن مای ندهي مث بت
کاذب ،منفی کاذب ،مثبت واقعی و منفی واقعی اسااات .براي مثال ،در
یک مسااائلهي ردهبندي دودویی که شاااامل یک کالس مثبت و یک
کالس منفی ا ست ،براي نمونهي  ،aاگر کالس  aمثبت پيشبينی شود
و برچسب کالس واقعی  aنيز مثبت باشد TP ،یکی افزایش مییابد ،اگر
کالس  aمثبت پيشبينی شود اما برچ سب کالس واقعی  aمنفی با شد
 FPیکی افزایش مییابد ،اگر کالس  aمنفی پيشبينی شود و برچ سب
کالس واقعی  aنيز منفی باشااد  TNیکی افزایش مییابد و اگر کالس a
منفی پيشبينی شود اما برچ سب کالس واقعی  aمثبت با شد  FNیکی
افزایش مییابد [.]17

 -3روش پيشنهادي
در این مقاله روشااای براي انتخاب ویژگی با اساااتفاده از بهينهساااازي
ازدحام ذرات ارائه شااده اساات .در این الگوریتم قساامت بهروزرسااانی
بهينهساااازي ازدحام ذرات بهصاااورت فازي براي انتخاب ویژگی انجام
گرفته است ،به این صورت که یکی از دو مورد بهترین تجربهي شخصی
یا بهترین تجربهي گروه به صورت فازي بهروزر سانی می شود .بنابراین با
توجه به الگوریتم انتخاب ویژگی ارائه شده تو سط  Xueو همکارانش در
[ ]17و رویکرد ارائهشاااده در این مقاله ،مراحل انتخاب ویژگی مانند
شکل  1انجام میشود.
مقداردهی اوليهي موقعيت ذرات با روش
 mixed initializationارائه شده در [ ]17و
مقداردهی اوليهي سرعت ذرات به صورت
تصادفی
محا سبهي هزینهي هر ذره با ا ستفاده از
تابع هزینهي تعریفشده

ذخيرهي مشخصات هر ذره بهعنوان بهترین
تجربهي شخصی آن و ذخيرهي بهترین ذره
بهعنوان بهترین تجر بهي گروه بر اسااااس
راهبرد کارایی ردهب ندي بهعنوان اولو یت
اول ارائهشده در []17

جدول  :1مقادير پارامترها براي الگوريتم بهينهسازي ازدحام ذرات
نام پارامتر
اندازهي جمعيت (تعداد ذرات)
وزن اینرسی ()w
ثابتهاي شتاب ( c1و )c2
آستانهي انتخاب ویژگی

آ موزش دادههاااي آ موزش ب اا
ویژگیهاي انتخابی بهدستآمده
و م حاسااا بهي د قت بر روي
دادههاي آزمایش

بهروزرسانی سرعت
و موقعيت ذرات

در ابتدا دادههاي آموزش و آزمایش به نساابت  70به  30بهصااورت
تصادفی تقسيمبندي می شوند .از  70درصد دادههاي آموزش بر اساس
شکل  1براي انتخاب ویژگیها استفاده میشود .بعد از انتخاب ویژگیها،
 70در صد آموزش با ویژگیهاي بهد ستآمده ،آموزش داده می شود و
دقت بر روي  30در صد دادهي آزمایش محا سبه میگردد که از ردهبند
 k-NN21و با مقادیر پيشفرض براي پارامترهاي آن و  k=5در این مرحله
استفاده شده است.
در این مقاله مانند پژوهش ارائهشااده توسااط  Xueو همکارانش در
[ ]17از بهينه سازي ازدحام ذرات پيو سته براي انتخاب ویژگی ا ستفاده
شده ا ست که نمایش ذرات با یک آرایهي  nبعدي ن شان داده می شود
که  nبرابر با تعداد ویژگیهاي موجود در مجموعهي داده اسااات .اعداد
موجود در هر بعد ،در بازهي ] [0,1هساااتند که براي انتخاب و یا عدم
انتخاب یک ویژگی بر اساس مقدار انتخابشده توسط  Xueو همکارانش
در [ ]17از آستانهي  0/6استفاده شده است .هزینهي هر ذره با استفاده
از تابع هزی نهي بخش  1-3بهدسااات میآ ید .ب عد از اجراي الگوریتم
بهينهسااازي ازدحام ذرات به تعداد تکرار مشااخ شااده 70 ،درصااد
آموزش با ویژگی هاي انتخابشاااده در بهترین تجربهي گروه ،آموزش
داده میشاااود و د قت بر روي  30درصاااد دادهي آز مایش با ه مان
ویژگیهاي انتخابی محاسبه میگردد که از ردهبند  k-NNو با تنظيمات
گفتهشاده در پاراگراف قبل ،در این مرحله اساتفاده شاده اسات .تعداد
نمونههاي آزمایش که کالس آنها بهدر ستی ت شخي داده شده ا ست
بر اسااااس درصاااد و بهعنوان دقت براي یک بار اجراي برنامه در نظر
گرفته میشود.
 4پارامتر الگوریتم بهينهسااازي ازدحام ذرات مانند مقادیر اسااتفاده
شااده توسااط  Xueو همکارانش در [ ]17در نظر گرفته شااده که در
جدول  1نشان داده شده است .حداکثر تعداد تکرار الگوریتم بهينهسازي
ازدحام ذرات در این مقاله براي تمامی روشهاي ارائهشاااده و همينين
براي پياده سازي روش ارائه شده تو سط  Xueو همکارانش [200 ،]17
در نظر گرفته شده است.

محاسبهي هزینهي هر ذره با
اسااات فاده از تابع هزی نهي
تعریفشده

 -1-3تابع هزينهي مورد استفاده در الگوريتم پيشنهادي

بله
خير

بهروزرساااانی فازي یکی از دو مورد
بهترین تجربهي شااخصاای یا بهترین
ت جربااهي گروه توساااط ی کی از
رویکردهاي ارائهشده

رساايدن به شاارط
خاتمه (تعداد تکرار
مورد نظر)؟

شکل  :1نمودار گردشي روش

مقدار
30
0/7298
1/49618
0/6

در تابع هزینه ،براي انتخاب و یا عدم انتخاب یک ویژگی بر اساس مقدار
انتخاب شده توسط  Xueو همکارانش در [ ]17از آستانهي  0/6استفاده
شده ا ست .بنابراین با توجه به موقعيت ذره ،عدد موجود در هر بعد اگر
بيشااتر از  0/6باشااد آن ویژگی انتخاب میشااود ،در غير این صااورت
انت خاب نمیشاااود .خ طاي ردهب ندي براي زیرمجمو عهي ویژگی هاي
انتخابشاادهي ذره ،با اسااتفاده از  10-fold cross-validationروي 70

پيشنهادي
Serial no. 94
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درصد دادههاي آموزش که در ابتدا تعيين شده ،با ویژگیهاي انتخابی و
با استفاده از  k-NNبا مقادیر پيشفرض براي پارامترها و ( k=5بر اساس
تنظيمات در نظر گرفته شده براي  k-NNدر [ ،)]17محا سبه می شود و
بهعنوان خروجی تابع هزینه براي آن ذره در نظر گرفته میشود.
 -2-3رويکردهاي ارائهشده براي بهروزرساني فازي
رویکرد ارائهشااده در این مقاله مربوط به بهروزرسااانی فازي یکی از دو
مورد بهترین تجربهي شخ صی یا بهترین تجربهي گروه ا ست که شامل
ساااه مورد محاسااابهي نمودارهاي درجه تعلق ،تعریف قوانين فازي و
چگونگی بهروزرسانی است 8 .حالت مختلف در این کار ارائه شده است
که سه مورد ذکرشده براي هر حالت در ادامه آورده شده است.
 -1-2-3محاسبهي نمودارهاي درجه تعلق
براي تمااام حااا ت پيشاااا نهااادي ،دو ورودي ا خ تالف هز ینااه
( )CostDifferenceو اخاااتاااالف تاااعاااداد ویاااژگااایهاااا
( )FeatureCountDifferenceو یک خروجی ( )Valueبراي سااايساااتم
فازي در نظر میگيریم .همانگونه که گفته شد  70در صد کل نمونهها
بهصااورت تصااادفی براي آموزش و بقيه براي آزمایش انتخاب میشااود.
توسااط دادههاي آموزش ،انتخاب ویژگی انجام میشااود .در تابع هزینه
خ طاي هر زیرمجمو عه از ویژگی ها توساااط  k-NNو 10-fold cross-
 validationروي  70در صد دادههاي آموزش محا سبه می شود .بنابراین
در نمودار هاي در جه تعلق ،حدا قل و حداکثر اختالف هزی نهي دو
زیرمجموعهي ویژگی را بهصورت زیر محاسبه میکنيم که بهعنوان ابتدا
و انتهاي نمودار ورودي اختالف هزینه در نظر گرفته میشود.


محاسبهي حداکثر و حداقل بازهي محور افقي در نمودار
درجه تعلق ورودي اول (اختالف هزينه)

()4

70% of the total number of dataset instances
10

max 2  total number of dataset features

() 6

حداقل اختالف تعداد ویژگیهاي انتخاب شده ) (min2به صورت رابطهي
( )7محاسبه میشود.
min2  max 2

()7

بهعنوان مثال براي مجموعه دادهي  Musk1حداکثر و حداقل بازه
ي محور افقی ورودي اول در شاااکل  2و حداکثر و حداقل بازهي محور
افقی ورودي دوم در شکل  3مشاهده میشود.
در ادامه ،رویکردهاي پيشنهادي مختلف براي محاسبهي نمودارهاي
درجه تعلق ،قوانين اسااتفادهشااده و چگونگی بهروزرسااانی در هر حالت
پيشنهادي آورده شده است.


محاسبهي نمودارهاي درجه تعلق وروديها

محا سبهي نمودارهاي درجه تعلق براي ورودي اختالف هزینه و ورودي
تعداد ویژگیها در هر کدام از  8حالت در ادامه آورده شده است.
 حالت 1
نمودار درجه تعلق براي ورودي اختالف هزينه:
نمودار اختالف هزینه در حالت  1شامل پنج مجموعهي ،bad ،verybad
 good ،sameو  verygoodا ست و متريرهاي  a1 ،b1 ،d1و  c1روي محور
افقی بر اساس روابط ( )10( ,)9( ،)8و ( )11محا سبه می شود .شکل 2
این نمودار را براي مجموعه دادهي  Musk1نشان میدهد.
d1 = (max 1 10) 100
()8
b1 = (max 1  5) 100
()9
a1 = b1
()10
c1 = d1
()11
verygood

verybad

same
bad good

1
0.8
0.6
0.4

max 1 

0.2
0

محاسااابهي حداقل براي محور افقی ورودي اختالف هزی نه ) (min1به
صورت رابطهي ( )5است.
min1  max 1

()5


محاسبهي حداکثر و حداقل بازهي محور افقي در نمودار
درجه تعلق ورودي دوم (اختالف تعداد ويژگيها)

Serial no. 94

30 max1

20

c1 a 1 0 b1 d1
10
CostDifference

-10

-20

Degree of membership

براي محاسبهي حداکثر براي محور افقی ورودي اختالف هزینه )،(max1
مانند رابطهي ( 70 ،)4درصد تعداد کل نمونهها محاسبه میشود (تعداد
داده هاي آموزش) و به دل يل این که از  10-fold cross-validationدر
محا سبهي هزینهي زیرمجموعهي ویژگیها ا ستفاده شده ا ست تق سيم
بر  10میشود.

حداکثر اختالف تعداد ویژگیهاي انتخابشده ) (max2را برابر تعداد کل
ویژگیهاي مجموعهي داده در نظر میگيریم که در رابطهي ( )6نشااان
داده شده است.

min1 -30

شکل  :2نمودار اختالف هزينه براي مجموعه دادهي  Musk1در حالت 1

نمودار درجه تعلق براي ورودي اختالف تعداد ويژگيها:
نمودار اختالف ت عداد ویژگی ها در حا لت  1شاااا مل پنج مجمو عهي
 good ،same ،bad ،verybadو  verygoodا ست و متريرهاي a2 ،b2 ،d2
و  c2روي محور افقی بر اساس روابط ( )14( ،)13( ،)12و ( )15محاسبه
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verygood

verybad

0.8
0.6
0.4

0.2
0
150 max2

100

50

c2 a 2 0 b2 d2

-50

-100

Degree of membership

same
bad good

1

min2 -150

FeatureCountDifference

شکل  :3نمودار اختالف تعداد ويژگيها براي مجموعه دادهي Musk1

در حالت 1

0.8
0.6
0.4
0.2
0
150 max2

100

-100

شکل  :5نمودار اختالف تعداد ويژگيها براي مجموعه دادهي Musk1

در حالت 2

 حاالت ديگر
در بق يه حا ت ،دو ورودي اختالف هزی نه و اختالف ت عداد ویژگی ها
شامل سه مجموعهي  same ،badو  goodا ست که طبق روابط جدول
 2محاسبه میشوند.
جدول  :2روابط مربوط به دو ورودي سيستم فازي در حاالت ديگر
نام
حالت

نمودار درجه تعلق براي ورودي اختالف هزينه:

حالت 3

0.6

0.2

0
10

a 1 0 b1
CostDifference

حالت  7و 8

0.4

Degree of membership

0.8

-10

حالت 5

same

1

حالت 6

good

bad

محاسبهي  b1و  a1براي ورودي
اختالف هزینه

حالت 4

نمودار اختالف هزینه در حالت  2شااامل سااه مجموعهي  same ،badو
 goodاست و دو مترير  b1و  a1روي محور افقی بر اساس روابط ( )16و
( )17محاساابه میشااود .شااکل  4این نمودار را براي مجموعه دادهي
 Musk1نشان میدهد.
b1 = (max 1  5) 100
()16
a1 = -b1
()17

30 max1

50

a 2 0 b2

-50

min2 -150

FeatureCountDifference

 حالت 2

20

same

Degree of membership

میشااود .شااکل  3این نمودار را براي مجموعه دادهي  Musk1نشااان
میدهد.
d 2 = (max 2 10) 100
()12
b2 = (max 2  5) 100
()13
a2 = -b2
()14
c 2 = -d 2
()15

good

bad

1

محاسبهي  b2و  a2براي ورودي
اختالف تعداد ویژگیها

b1 = (max 1  2) 100

b2 = (max 2  2) 100

a1 = -b1

a2 = -b2

b1 = (max 1 10) 100

b2 = (max 2  10) 100

a1 = -b1

a2 = -b2

b1 = (max 1  2) 100

b2 = (max 2  2) 100

a1 = - (max 1  5) 100

a2 = - (max 2  5) 100

b1 = (max 1  5) 100

b2 = (max 2  5) 100

a1 = - (max 1  2) 100

a2 = - (max 2  2) 100

نمودارهاي درجه تعلق براي دو ورودي اختالف هزینه و اختالف تعداد
ویژگیها در حالت  7و  8مانند حالت  2است.

min1 -30

-20

شکل  :4نمودار اختالف هزينه براي مجموعه دادهي  Musk1در حالت 2



نمودار درجه تعلق براي ورودي اختالف تعداد ويژگيها:

نمودار درجه تعلق براي خروجی در تمام حا ت بهصااورت شااکل  6در
نظر گرفته شده است.

()18
()19

Serial no. 94

b2 = (max 2  5) 100

a2 = -b2

high

low

medium

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5
Value

0.4

0.3

0.2

0.1

Degree of membership

نمودار اختالف تعداد ویژگیها در حالت  2شااامل سااه مجموعهي ،bad
 sameو  goodاست و دو مترير  b2و  a2روي محور افقی بر اساس روابط
( )18و ( )19محاساابه میشااود .شااکل  5این نمودار را براي مجموعه
دادهي  Musk1نشان میدهد.

محاسبهي نمودار درجه تعلق خروجي

0

شکل  :6نمودار درجه تعلق براي خروجي در تمامي حاالت
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 -2-2-3قوانين فازي حاالت مختلف
 حالت 1
)1. If (CostDifference is verygood) then (Value is high) (1
2. If (CostDifference is good) and (FeatureCountDifference is not
)verybad) then (Value is high) (1
3. If (CostDifference is good) and (FeatureCountDifference is
)verybad) then (Value is medium) (1
4. If (CostDifference is same) and (FeatureCountDifference is
)same) then (Value is medium) (1

باشاااد اختالف تعداد ویژگی ها ) (Input2iعددي مثبت و در غير این
صااورت منفی خواهد شااد و این عدد بهعنوان ورودي دوم به س ايس اتم
فازي داده می شود .اگر خروجی سي ستم فازي بزرگتر یا مساوي با 0/5
باشااد بهروزرسااانی انجام میشااود در غير این صااورت بهترین تجربهي
شخصی ذرهي  iدر این تکرار بهروزرسانی نمیشود.
بهروزرساااانی بهترین تجربهي گروه در این  6حالت بر اسااااس
الگوریتم ) PSO(4-2ارائهشاااده توساااط  Xueو همکارانش در [ ]17با
راهبرد کارایی ردهبندي بهعنوان اولویت اول انجام میگيرد.

5. If (CostDifference is bad) and (FeatureCountDifference is
)verygood) then (Value is medium) (1

 حالت 7

6. If (CostDifference is bad) and (FeatureCountDifference is not
)verygood) then (Value is low) (1

در حالت  7بهروزرسااانی بهترین تجربهي شااخصای بر اساااس الگوریتم
) PSO(4-2ارائهشده توسط  Xueو همکارانش در [ ]17با راهبرد کارایی
ردهبندي بهعنوان اولویت اول انجام میگيرد .بهروزر سانی بهترین تجربه
ي گروه ،ترکيبی از بهروزرسانی بر اساس الگوریتم ) PSO(4-2و رویکرد
فازي است .همانطور که در الگوریتم  1مشاهده می شود از تکرار اول و
تا قبل از تکرار  100بهروزر سانی بهترین تجربهي گروه ،به صورت فازي
انجام میشود.

)7. If (CostDifference is verybad) then (Value is low) (1

 ساير حاالت
)1. If (CostDifference is good) then (Value is high) (1
2. If (CostDifference is same) and (FeatureCountDifference is
)good) then (Value is high) (1
3. If (CostDifference is same) and (FeatureCountDifference is
)same) then (Value is medium) (1
4. If (CostDifference is same) and (FeatureCountDifference is
)bad) then (Value is low) (1
)5. If (CostDifference is bad) then (Value is low) (1

 -3-2-3نحوهي بهروزرساني در هر حالت
 6 حالت اول
در حالتهاي  5 ،4 ،3 ،2 ،1و  6بهروزر سانی بهترین تجربهي شخ صی
بهصاااورت فازي انجام میگيرد .وروديهاي اختالف هزینه ) (Input1iو
اختالف تعداد ویژگی ها ) (Input2iبر اسااااس رابطه هاي ( )20و ()21
محاسبه میشوند و به سيستم فازي داده میشوند.
Input1i  pbestCost i  pCost i
()20
در رابطهي ( pbestCosti ،)20نشاااندهندهي هزینهي بهترین تجربهي
شخصی ذرهي  iو  pCostiنشاندهندهي هزینهي موقعيت جاري ذرهي
 iاست .در صورت اینکه هزینهي محاسبه شده براي موقعيت فعلی ذره
ي  (pCosti) iاز هزینهي بهترین تجربهي شااخصاای آن )(pbestCosti
کمتر (بهتر) با شد اختالف هزینهي ایجاد شده ) (Input1iعددي مثبت و
در غير این صورت عددي منفی خواهد شد و این عدد بهعنوان ورودي
اول به سيستم فازي داده میشود.
Input 2i  pbestNFi  pNFi
()21
در رابطهي ( pbestNFi ،)21نشااااندهندهي تعداد ویژگی هاي بهترین
تجربهي شااخصاای ذرهي  iو  pNFiنشاااندهندهي تعداد ویژگیهاي
موقعيت جاري ذرهي  iاست .در صورت اینکه تعداد ویژگیهاي انتخاب
شاااده توساااط موقع يت فعلی ذرهي  ،(pNFi) iکمتر (بهتر) از ت عداد
ویژگیهاي انتخابشااده در بهترین تجربهي شااخص ای آن )(pbestNFi

Serial no. 94

الگوريتم  :1شبهکد بهروزرساني حالت 7
for iteration=1:Muximum of Iterations
for i=1:Population Size
; Update the Velocity of Particlei
; Update the Position of Particlei
Update the pbesti according to classification performance as the first
; ]priority presented at [17
if iteration < 100
if gbestCost < Cost of globalMinimum
; globalMinimum = gbest
end
if gbestCost is equal to Cost of globalMinimum and
gbestNF < the number of globalMinimum features
; globalMinimum = gbest
end
; Input1i = gbestCost – pbestCosti
; Input2i = gbestNF – pbestNFi
if FuzzyOutput > 0.3
; gbest = pbesti
end
else
if iteration is equal to 100
; gbest = globalMinimum
end
if pbestCosti < gbestCost
; gbest = pbesti
elseif pbestCosti is equal to gbestCost and pbestNFi < gbestNF
; gbest = pbesti
end
end
end
end

به این ترتيب که ،ابتدا قبل از بهروزرسااانی فازي ،بهترین تجربهي گروه
با توجه به معيار کارایی ردهبندي بهعنوان اولویت اول ارائهشااده توساط
 Xueو همکارانش در [ ]17با مترير  globalMinimumمقای سه می شود
و در صورت برقراري شرط در آن ذخيره میشود.
محاسبهي وروديها براي سيستم فازي بر اساس رابطههاي ( )22و
( )23محاسبه میشود:
Input1i  gbestCost  pbestCost i
()22
در رابطهي ( gbestCost ،)22نشااااندهندهي هزینهي بهترین تجربهي
گروه و  pbestCostiنشاندهندهي هزینهي بهترین تجربهي شخصی ذره
ي  iاست.
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Input 2i  gbestNF  pbestNFi

()23
در رابطهي ( gbestNF ،)23تعداد ویژگی هاي بهترین تجربهي گروه و
 pbestNFiتعداد ویژگیهاي بهترین تجربهي شخ صی ذرهي  iرا ن شان
میدهند .اگر خروجی سي ستم فازي از  0/3بي شتر بود بهترین تجربهي
گروه بهروزرسانی میشود.
در تکرار  ،100م قدار  globalMinimumدر بهترین تجر بهي گروه
قرار داده میشااود و در ادامهي کار تا تکرار  ،200بهروزرسااانی بهترین
تجربهي گروه بر اساس بهروزرسانی الگوریتم ) PSO(4-2ارائهشده توسط
 Xueو همکارانش در [ ]17با راهبرد کارایی ردهبندي بهعنوان اولویت
اول انجام میگيرد.

این مقاله و ) PSO(4-2ارائه شده تو سط  Xueو همکارانش در [ ]17در
جدول  5ن شان داده شده ا ست .در ستون تعداد ویژگی ،ميانگين تعداد
ویژگیها از  50بار اجرا ن شان داده شده ا ست .در ستون دقت ،ميانگين
دقتها بر اساااس درصااد از  50بار اجرا نشااان داده شااده اساات و عدد
داخل پرانتز بيشااترین دقت بهدسااتآمده بين اجراها اساات .در تمامی
الگوریتمها تعداد تکرار الگوریتم بهينهسااازي ازدحام ذرات  200در نظر
گرفته شده و مقدار پارامترها مانند مقادیر بيان شده در ف صل گذ شته
تنظيم شده است .از تابع هزینهي توضيح داده شده در بخش  1-3براي
تمامی الگوریتمهاي پيشنهادي و ) PSO(4-2استفاده شده است.
جدول  :3مجموعه دادههاي مورد استفاده از ]18[ UCI

 حالت 8

نام مجموعهي داده

تعداد
ویژگیها

تعداد
نمونهها

تعداد
کالسها

Zoo

17

101

7

German

24

1000

2

Wisconsin Diagnostic Breast Cancer
)(WDBC

30

569

2

Ionosphere

34

351

2

Sonar

60

208

2

)Musk (Version 1
)(Musk1

166

476

2

روش بهروزرسااانی در این حالت مانند حالت  7اساات ،با این تفاوت که
در حالت  8خروجی سيستم فازي با  0/4مقایسه میشود.

 -4نتايج آزمايشها
 -1-4مجموعه دادههاي مورد استفاده
در این جا به مجموعه داده هاي مورد اساااتفاده در این مقاله از مخزن
یادگيري ما شين  ]18[ UCIا شاره می شود .این موارد از بين مجموعه
داده هاي مورد اساااتفاده توساااط  Xueو همکارانش در [ ]17انتخاب
شدهاند و مشخصات آنها در جدول  3آمده است.

جدول  :4اسامي الگوريتمهاي ارائهشده
نام حالت

نام الگوریتم

نام حالت

نام الگوریتم

حالت 1

PbestUpdate1

حالت 5

PbestUpdate5

 -2-4نتايج بهدستآمده از اجراي الگوريتمها

حالت 2

PbestUpdate2

حالت 6

PbestUpdate6

اسااامی الگوریتمهاي ارائهشااده بهصااورت جدول  4در نظر گرفته شااده
ا ست .نتایج حا صل از ميانگين  50بار اجراي الگوریتمهاي ارائه شده در

حالت 3

PbestUpdate3

حالت 7

GbestUpdate1

حالت 4

PbestUpdate4

حالت 8

GbestUpdate2

جدول  :5نتايج بهدستآمده از اجراي الگوريتمها
نام مجموعهي
داده

تعداد ویژگی
(ميانگين  50بار)
6/28
6/68
6/12
6/14
5/24
6/08
6/72

دقت ()%
(ميانگين  50بار)
(87/5333 )100
(87/2 )96/6667
(88/1333 )100
(86/8 )96/6667
(87/6667 )100
(86 )96/6667
(88/2 )96/6667

PbestUpdate6

GbestUpdate1

5/94

(87/2 )96/6667

GbestUpdate1

GbestUpdate2

5/62

(89/4667 )100

GbestUpdate2

)PSO(4-2

5/32

PbestUpdate1

7/12
5/16
4/34
6/18
4/52
5/44

(94/0468 )97/0760
(93/7544 )98/2456
(93/2164 )96/4912
(93/8947 )96/4912
(93/2865 )96/4912
(92/9942 )97/0760
(93/3567 )97/0760

)PSO(4-2

3/18

PbestUpdate1

3/06
2/96
2/86
2/84
3/06
2/96

الگوریتم
)PSO(4-2
PbestUpdate1
PbestUpdate2

Zoo

PbestUpdate4
PbestUpdate5
PbestUpdate6

WDBC

PbestUpdate3
PbestUpdate4
PbestUpdate5
PbestUpdate6

Serial no. 94

PbestUpdate2

Ionosphere

PbestUpdate2

)PSO(4-2
PbestUpdate1

German

PbestUpdate3

نام مجموعهي
داده

الگوریتم

PbestUpdate3
PbestUpdate4
PbestUpdate5

PbestUpdate2
PbestUpdate3
PbestUpdate4
PbestUpdate5
PbestUpdate6

تعداد ویژگی
(ميانگين  50بار)
8/12
8/68
7/2
7/22
6/84
7/6
5/82

دقت ()%
(ميانگين  50بار)
(70/7533 )77
(70/8133 )75/3333
(70/2133 )74
(68/9933 )75
(70/1067 )76
(69/6867 )75/6667
(70/4133 )76/6667

7/88

(71/1933 )77

6/48

(70/3533 )76/6667
(87/8667 )97/1429
(87/7905 )94/2857
(88/0190 )94/2857
(87/8667 )95/2381
(87/9238 )94/2857
(88/019 )94/2857
(89/0286 )95/2381
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GbestUpdate1

4/08

(93/5439 )97/6608

GbestUpdate1

3/16

(88/4381 )94/2857

GbestUpdate2

3/94

(93/4854 )97/6608

GbestUpdate2

2/92

(89/1048 )96/1905

11/16
10/94
9/58
9/08
7/82
10/3
9/9

(77/3548 )87/0968
(75/6452 )87/0968
(77/1290 )85/4839
(76/6129 )90/3226
(75/3548 )87/0968
(76/9032 )91/9355
(75/5161 )88/7097

)PSO(4-2

PbestUpdate6

67/1
67/48
49/94
63/72
46/76
53/12
55/76

(84/2797 )90/9091
(85/2867 )91/6084
(84/1678 )93/0070
(84/8112 )92/3077
(84/4615 )90/2098
(85/1049 )90/9091
(84/0839 )90/2098

GbestUpdate1

7/68

(76/1613 )88/7097

GbestUpdate1

47/54

85/6364
()93/7063

GbestUpdate2

7/14

77/4839
()88/7097

GbestUpdate2

29/86

(84/8112 )93/0070

)PSO(4-2
PbestUpdate1
PbestUpdate2
PbestUpdate3

Sonar

PbestUpdate5
PbestUpdate6

 -3-4آزمون آنوا
آزمون آنوا بر روي الگوریتم ) PSO(4-2ارا ئهشااااده توساااط  Xueو
همکارانش در [ ]17و الگوریتم  GbestUpdate1پيشااانهادي ما ،به کار
برده شده است .براي هر الگوریتم و بر روي هر یک از مجموعه دادههاي
 Sonar ،Ionosphere ،WDBC ،German ،Zooو  10 ،Musk1نتي جه
(دقت و تعداد ویژگی) بهد ست میآید که هر کدام ميانگين  50بار اجرا
ا ست .براي هر کدام از نتایج ،دقت بهد ستآمده از ميانگين  50بار اجرا
بر تعداد ویژگی بهد ستآمده از ميانگين  50بار اجرا تق سيم می شود و
توساااط این مع يار و با در نظر گرفتن مقدار  0/2831براي آلفا این دو
الگوریتم از هم مجزا شدهاند .نمودار بهدستآمده از آزمون آنوا در شکل
 7نشان داده شده است.

PbestUpdate2
PbestUpdate3

Musk1

PbestUpdate4

PbestUpdate1

PbestUpdate4
PbestUpdate5

آنها در جدول  7آمده است .نتایج بهدستآمده از ميانگين  50بار اجراي
الگوریتم ) PSO(4-2ارائهشده توسط  Xueو همکارانش در [ ]17و دو
الگوریتم پيشنهادي ما به نامهاي  GbestUpdate1و  GbestUpdate2بر
روي این مجموعه دادهها در جدول  8ارائه شده است.
جدول  :6نتايج اجراي دو الگوريتم بر روي مجموعه دادههاي نويزي

)PSO(4-2

تعداد ویژگی
(ميانگين
 50بار)
6/2

(43/9333 )63/3333

GbestUpdate1

5/3

(43/0000 )56/6667

)PSO(4-2

10/78

(66/2667 )71

GbestUpdate1

9/68

(66/34 )72/3333

)PSO(4-2

11/68

(91/4035 )95/9064

GbestUpdate1

5/76

(90/9942 )94/1520

)PSO(4-2

3/38

(87/9429 )95/2381

GbestUpdate1

3/28

(87/9619 )94/2857

)PSO(4-2

11/98

(76/5484 )87/0968

GbestUpdate1

9/18

(76/2903 )88/7097

)PSO(4-2

67/76

(84/9790 )90/9091

GbestUpdate1

49/7

(84/4056 )93/7063

الگوریتم

نام مجموعهي داده
Zoo_Noisy

German_Noisy
25
20
15
10
5
0

)PSO(4-2

GbestUpdate1

نسبت دقت بر تعداد ویژگی

30

الگوریتم

WDBC_Noisy

Ionosphere_Noisy

Sonar_Noisy

شکل  :7نتيجهي آزمون آنوا بر اساس معيار نسبت دقت بر تعداد
ويژگي

Musk1_Noisy

 -4-4آزمايش بر روي مجموعه دادههاي نويزي
از  awgnبراي نویزي کردن مجموعه دادههاي ،WDBC ،German ،Zoo
 Sonar ،Ionosphereو  Musk1در متلب اساااتفاده شاااده اسااات .به
این صورت که ستون کالس جدا شده و بقيه دادهها به عنوان ورودي به
د ستور  awgnبه صورت )' y=awgn(x,20,'measuredداده شده ا ست و
ستون کالس بدون تريير ا ضافه گردیده ا ست .نتيجهي اجراي الگوریتم
) PSO(4-2ارائهشاااده توساااط  Xueو همکارانش در [ ]17و الگوریتم
پيشاانهادي  GbestUpdate1بر روي مجموعه دادههاي نویزي در جدول
 6آمده است.

دقت ()%
(ميانگين  50بار)

جدول  :7مجموعه دادههاي مورد استفاده از []19
نام مجموعهي داده
SRBCT
Leukemia1
DLBCL
9_Tumors
Brain_Tumor1
Brain_Tumor2
Leukemia2
Lung_Cancer
14_Tumors

تعداد
ویژگیها
2308
5327
5469
5726
5920
10367
11225
12600
15009

تعداد
نمونهها
83
72
77
60
90
50
72
203
308

تعداد
کالسها
4
3
2
9
5
4
3
5
26

 -5-4آزمايش بر روي مجموعه دادههاي بيان ژن

 -6-4ارزيابي نتايج

از چندین مجموعه دادهي بيان ژن (گرفتهشده از
 ]19[ )system.orgبراي آزمایشهاي بيشتر استفاده شده که مشخصات

جدول  9ن تایج بهدسااااتآ مده از م يانگين  50بار اجراي الگوریتم
) PSO(4-2ارا ئهشاااده توساااط  Xueو هم کارانش در [ ]17به همراه

http://www.gems-
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با ترین دقت (ميانگين  50بار اجرا) بهد ستآمده از روشهاي ارائه شده
در این مقاله را در شاااش مجموعه دادهي  ]18[ UCIنشاااان میدهد.
همانگونه که م شاهده می شود روشهاي ارائه شده در بي شتر مجموعه
دادهها به دقت با تر با تعداد ویژگی کمتر از الگوریتم ) PSO(4-2د ست
یاف تها ند .فقط در مجمو عه دادهي  WDBCالگوریتم ) PSO(4-2د قت
با تري بهد ست آورده ا ست که در مقای سه با بهترین دقت بهد ستآمده
از روشهاي ارائه شده ،ميانگين تعداد ویژگی آن بي شتر است .با توجه به
جدول  9بهطورکلی با ترین ميانگين دقت بهدساااتآمده در روشهاي
ارائهشااده در بيشااتر مجموعه دادههاي مورد اسااتفاده از ،]18[ UCI
توساااط دو الگوریتم  GbestUpdate1و  GbestUpdate2بهدسااات آمده
است.
جدول  :8نتايج چندين اجرا بر روي دادههاي بيان ژن
نام مجموعهي
داده

الگوریتم
)PSO(4-2

SRBCT

GbestUpdate1
GbestUpdate2

Leukemia1

9_Tumors

Brain_Tumor1

)PSO(4-2

429/78

GbestUpdate1

201/34

GbestUpdate2

303/08

(86/0000 )100

نام مجموعهي
داده

)PSO(4-2

تعداد
ویژگی
(ميانگين
 50بار)
6/28

(87/5333 )100

GbestUpdate2

5/62

(89/4667 )100

)PSO(4-2

8/12

(70/7533 )77

الگوریتم

Zoo

German

دقت ()%
(ميانگين  50بار)

GbestUpdate1

GbestUpdate1

319/28
126/7

(89/1304 )100
(89/5652 )100

)PSO(4-2

5/32

94/0468
()97/0760

PbestUpdate3

4/34

(93/8947 )96/4912

GbestUpdate2

196/2

(90/2609 )100

)PSO(4-2

1017/9

)39/3333 (61/1111

Ionosphere

GbestUpdate1

630/7

GbestUpdate2

635/6

41/8889
)(61/1111
)37/4444 (61/1111

Sonar

)PSO(4-2

448/02

(81/6296 )96/2963

GbestUpdate1

201/22
179/5

(79/8519 )96/2963
(81/5556 )100

Musk1

)PSO(4-2

1038/9

GbestUpdate1

474/14
606/5

70/5333
)(93/3333
)68/1333 (86/6667
)68/0000 (93/3333

)PSO(4-2

637/34

(90/3636 )100

GbestUpdate1

338/5
416/3

(89/4545 )100
(89/7273 )100

GbestUpdate2
)PSO(4-2

1508/38

)91/0820 (98/3607

GbestUpdate1

711
461/64

)90/2295 (96/7213
)91/0492 (98/3607

)PSO(4-2

4917/54

)48/1522 (55/4348

GbestUpdate1

2395/84
1554/76

)47/9565 (58/6957
)47/1087 (57/6087

GbestUpdate2

GbestUpdate2

با توجه به نتایج ارائه شده از ميانگين  50بار اجرا در جدول  8براي
مجمو عه داده هاي ب يان ژن مورد اسااات فاده از [ ،]19الگوریتم هاي
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روشهاي ارائهشده بر روي شش مجموعه دادهي ]18[ UCI

7/88

GbestUpdate2

14_Tumors

جدول  :9مقايسهي نتايج بهدستآمده از ) PSO(4-2با بهترين دقت

(71/1933 )77

Brain_Tumor2

Lung_Cancer

79/7
112/5

(90/4000 )100
(93/1200 )100
(85/9091 )100

GbestUpdate2

Leukemia2

(93/4400 )100

(87/0000 )100

)PSO(4-2
DLBCL

تعداد ویژگی
(ميانگين
 50بار)
196/02

دقت ()%
(ميانگين  50بار)

پيشااانهادي  GbestUpdate1و  GbestUpdate2در دو مجموعه دادهي
 Leukemia1و  DLBCLبه دقت با تر با تعداد ویژگی کمتر از الگوریتم
) PSO(4-2ارائه شده تو سط  Xueو همکارانش در [ ]17د ست یافتهاند.
در مجموعه دادهي  9_Tumorsالگوریتم  GbestUpdate1دقت با تر با
تعداد ویژگی کمتر از الگوریتم ) PSO(4-2بهدسااات آورده اسااات .در
بق يهي مجمو عه داده هاي ب يان ژن مورد اسااات فاده از [ ،]19الگوریتم
) PSO(4-2به دقت با تري البته با تعداد ویژگی بيشاااتر از دو الگوریتم
پيشاانهادي ما دساات یافته اساات که در بيشااتر این موارد نيز دقت
بهد ستآمده تو سط یکی از دو الگوریتم پي شنهادي ما اختالف کمی با
دقت الگوریتم ) PSO(4-2داشته است.

WDBC

)PSO(4-2

3/18

(87/8667 )97/1429

GbestUpdate2

2/92

89/1048
()96/1905

)PSO(4-2

11/16

(77/3548 )87/0968

GbestUpdate2

7/14

77/4839
()88/7097

)PSO(4-2

67/1

(84/2797 )90/9091

GbestUpdate1

47/54

85/6364
()93/7063

 -5نتيجهگيري
انتخاب ویژگی یکی از مساااائل مهم در ردهبندي اسااات .پژوهشهاي
بساااياري در انتخاب ویژگی مبتنی بر بهينهساااازي ازدحام ذرات انجام
شااده اساات که در این مقاله روشاای براي بهبود یکی از الگوریتمهاي
معرفی شده تو سط نوی سندگان در این زمينه ارائه شد .براي این منظور
از بهروزر سانی فازي براي یکی از دو مورد بهترین تجربهي شخ صی یا
بهترین تجر بهي گروه اسااات فاده گرد ید .دو ورودي اختالف هزی نه و
اختالف تعداد ویژگیها بهعنوان وروديهاي سيستم فازي در نظر گرفته
شد و چندین حالت براي محا سبهي درجه تعلقها ارائه شد .دو حالت
براي قوانين فازي و رویکردهایی براي بهروزرساااانی در این زمي نه ارائه
گردید .از  kنزدیکترین هم سایه بهعنوان ردهبند ا ستفاده شد .با توجه
به نتایج شاابيهسااازيهاي انجامشااده ،اسااتفاده از بهروزرسااانی فازي
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[11] M. A. Esseghir, G. Goncalves and Y. Slimani, “Adaptive particle
swarm optimizer for feature selection,“ Intelligent Data
Engineering and Automated Learning-IDEAL 2010, pp. 226-233,
2010.

پي شنهادي باعث شد نتایج مطلوبی از لحاظ دقت و تعداد ویژگی نسبت
.به مقالهي مرجع بهدست آید

[12] L. Y. Chuang, S. W. Tsai and C. H. Yang, “Improved binary
particle swarm optimization using catfish effect for feature
selection,“ Expert Systems with Applications, vol. 38, no. 10, pp.
12699-12707, 2011.
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Sequential Forward Selection
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redundant
irrelevant
3
Particle Swarm Optimization
4
rough set
5
wrapper
6
Support Vector Machine
7
global best
8
filter
9
fitness
10
mutual information
11
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