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 چکيذُ

 تؼييي تْيٌِ اًذدُ ّوسایگی است. تحقيقات ًطاى دا شدیک تزیي ّوسایِ، تؼييي اًذاسًُ k هسائل هطزح در طثقِ تٌذی کٌٌذُ یکی اس

تؼيتيي   تسياری جْتت  کارّای اس ّويي رٍ، تاثيز تسشایی در هيشاى دقت حاصل اس طثقِ تٌذی ایي ًَع طثقِ تٌذی کٌٌذُ دارد kهقذار 

هقالِ یتک  صَرت گزفتِ است. در ایي  تِ اسای ّز ًوًَِ، تِ صَرت هحلی دادُ ٍ یا تِ صَرت کلی تزای ّز هجوَػِ ّوسایگی اًذاسُ

تِ ّز  k ، یک هقذار هٌاسةآهَسضی )الگَ( در فاس اٍل، تا تَجِ تِ ّوسایگی ّز ًوًَِ ارائِ ضذُ کِ ٍفقی ًشدیکتزیي ّوسایِ kتکٌيک 

ای ٍفقی تيي یک ًوًَتِ تستت ٍ یتک    ، فاصلِ الگَّاتفادُ اس هفَْم ٍسى دّی تِ تا اس سپس در فاس دٍم،. دادُ هی ضَداًتساب یک 

ی رٍ تتز  leave one out افتشایص ًتزط طثقتِ تٌتذی    گَّا تِ گًَِ ای تٌظين هی ضَد کِ هٌجز تِ الگَ تؼزیف هی ضَد. سپس ٍسى ال

 ضَد.، تزای طثقِ تٌذی استفادُ هیآى k ّز ًوًَِ تؼييي ٍ اس هقذار الگَیًشدیکتزیي  ،فاس طثقِ تٌذیضَد. در  آهَسضی هجوَػِ دادُ

، تز رٍی تؼذادی هجوَػِ دادُ استاًذارد، هقایسِ ضذُ ات گذضتٍِفقی ارائِ ضذُ در تحقيق KNN ضيَُ ّای اترٍش پيطٌْادی  

س سایز در تسياری اس هَارد، تْتز ا دّذ تلکَِریتن ارائِ ضذُ ًِ ًتْا اًذاسُ هجوَػِ دادُ را کاّص هیدّذ کِ الگیج ًطاى هی. ًتااست

 دارد.  ت تيطتزی را در تزای دادُ، دقهجوَػِ ّ یي در حضَر ًَیش، تقزیثا در ّوِػالٍُ تز ا .کٌذالگَریتن ّا ػول هی

 کلوات کليذی

 ّوسایگی ٍفقی، فاصلِ ٍسى دار ًشدیکتزیي ّوسایِ، k طثقِ تٌذی
 

 

 هقذهِ -1
یک الگَسیتن هَثش دس عجقِ ثٌذی ًوًَهِ ّهب اسه  ٍ ثهشای      KNNالگَسیتن 

تحقیقهب    اسائهِ شهذ    [ ] T.M. Cover  ٍP.E. Hartاٍلهیي ثهبس تَسهظ    
ثْیٌِ، دس هسبئل  k هقذاس ثب یک KNN عجقِ کٌٌذُذ کِ گزشتِ ًشبى دادُ اً

ذ ٍ ًتبیج قبثل قیبسی ثهب سٍ   قبثل تَجْی دس  یبث کبساییتَاًذ ثِ ٍاقؼی هی

ثشای تؼییي ثشچسهت یهک   ایي الگَسیتن  دس  [   ]ثب کبسایی هٌبست داسد ّبی

ّبی جوغ آٍسی شذُ ثب ثشچست هشخص اص یک هجوَػِ اص ًوًَِ ًوًَِ جذیذ
ًبهٌذ  دس ایي هقبلهِ، ّهش   بدُ هی شَد کِ آى سا هجوَػِ دادُ آهَصشی هیاستف

ثشچست ًوًَِ جذیذ   ًوًَِ آهَصشی دس ایي هجوَػِ یک الگَ ًبهیذُ هی شَد
ثشچسهجی کهِ    تشیي الگَی آى تؼیهیي ههی شهَد    ًضدیک  kهتٌبست ثب ثشچست 
َ داسد، ثِ ػدس الگَّبی ّوسبیِ ثیشتشیي تکشاس سا  ِ  ٌه جذیهذ   اى ثشچسهت ًوًَه
کبهال ثهِ ثشچسهت    KNN عجقِ ثٌذی کٌٌذُ ًتیجِ ثٌبثشایي،  شَداًتخبة هی
ّوهبًغَس    ٍاثستِ اسه   (ّبالگَجْ  تؼییي ًضدیکتشیي )ِ ٍ هؼیبس فبصل الگَّب
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- پهی  ٍ شهًَذ  ًگْذاسی هی الگَّبّوِ کِ هشخص اس ، دس ایي الگَسیتن 
کِ  داسد سا بهی الگَّبتب توآى فبصلِ ثیٌی ثشچست ًوًَِ جذیذ ًیبص ثِ هحبسجِ 

اص  شَد هی حبسجبتی ٍ کٌذی الگَسیتن دس صهبى عجقِ ثٌذیهَجت افضای  ثبس ه
اص تَاى عجقِ ثٌهذی   ایي الگَسیتن،ثسیبس سبدُ پیبدُ سبصی ػلیشغن  سَی دیگش

 ثسیبس هٌبسجی ثشخَسداس اس  
-نّهبی تصهوی  تشیي هشصایي الگَسیتن قبدس ثِ ًوبی  پیچیذُّشچٌذ کِ 

  تجشثهِ  ٍاثسهتِ اسه    kًتبیج آى کبهال ثِ اًتخبة ثْیٌِ هقهذاس  اس ، گیشی 
تَاى دس توبم فضبی ٍیژگی، تٌْب ثب یک هقذاس ًشبى دادُ اس  کِ ّوَاسُ ًوی

k   ، ثهشای تؼیهیي ثشچسهت    ثبث  ثْتشیي ػولکشد سا ثِ دس  آٍسد  ثذیي جْه
ٍیژگی ًبحیِ اص فضبی  ّشدس  kاًتخبة هٌبست هقذاس تس ،  صحیح یک ًوًَِ

ِ     ثِ ػجبستی، گبّیشَدحسبس هیا -دس صَس  یکسبى ثَدى کهالس ّوسهبی

تس ، هقذاس کن ایي پبساهتش ثشای تؼییي ثشچست هٌبست اس   ّبی یک ًوًَِ
یک ههشص تصهوین   ّب ثِ خبعش ٍجَد ٍ ایي دس حبلی اس  کِ دس ثؼضی هَقؼی 

ِ ثِ ثشسسی ّ ، ًیبصغیش قبثل تفسیش ٍ حسبس ثِ ًَیض پیچیذُ گیشی ّهبی  وسهبی
  ثیشتشی اس 

 KNN ّبی اخیش، کبسّبی صیبدی ثشای ٍفقی کشدىاص ّویي سٍ، دس سبل
، جْ  سسیذى ثِ دق  ثیشتش، اسائِ شذُ اس  کِ ّهش  kثب اًتخبة هتغیش هقذاس 

دس ایي هقبلِ ًیض هذلی ثسیبس آسبى ثشای  کذام داسای هؼبیت ٍ هحبسٌی ّستٌذ 
فضبی ٍیژگی هَسد اسهتفبدُ قهشاس گشفتهِ     دس ّش ًبحیِ اص kتؼییي ٍفقی هقذاس 
بی ایهي ههذل ثهش اسهبس     ّبی ایي هقبلهِ یهبدگیشی پبساهتشّه   اس   اص ًَآٍسی
 ّبی آهَصشی اس  هجوَػِ ًوًَِ

 اص دیگش هسبئل هغشح دس ایي الگَسیتن، اًتخبة هؼیبس هٌبست فبصلِ اس 
ش هتفهبٍ   ّب تهبثی یکی اص ایي جٌجِ  ّبی هتفبٍتی قبثل ثشسسی اس کِ اص جٌجِ

ثِ ػجهبس  دیگهش، توهبهی الگَّهبی آهَصشهی اص      ّش الگَ دس عجقِ ثٌذی اس   
ای دٍستهش  ذ ٍ گبّی ثشچست یک الگَ دس فبصلِاػتجبس هشبثْی ثشخَسداس ًیستٌ

 تش اص الگَیی ثسیبس ًضدیک ثِ ًوًَِ تس  اسه   ثهب ّوهیي فهش     قبثل اػتوبد
ّبی آهَصشهی ٍصى  الگَثِ ّش یک اص  ّبیی دس گزشتِ اسائِ شذُ اس  کِسٍ 
ِ    ای دادُ هیجذاگبًِ  شَد  دس ًْبی ، الگَّبی ّوسبیِ ثهش اسهبس یهک فبصهل

یکی اص ًَیسٌذگبى ایي هقبلِ، سٍشهی   شًَذ ٍصى داس تب ًوًَِ تس  اًتخبة هی
-تبی ثْجَد ًتیجِ عجقِ ثٌذی ًضدیکداد کِ ٍصى الگَّب سا دس ساساسائِ  [ ] دس

دّهذ  دس ایهي   آهَصشهی ثْجهَد ههی   دادُ سٍی هجوَػِ  ( =k)تشیي ّوسبیِ 
 kهقبلِ، ایي الگَسیتن ثشای تٌظین ٍصى الگَّب دس یک سبختبس ٍفقهی اًتخهبة   

 قشاس گشفتِ اس   ٍ هَسد استفبدُ شذُ تغییش دادُ
هَسد ثشسسی قشاس  kثب اًتخبة ٍفقی دس قسو  دٍم، سٍ  ّبی پیشیي هشتجظ 

شهَد  ًتهبیج اسصیهبثی ٍ     ، سٍ  پیشٌْبدی هغهشح ههی  3گشفتِ اًذ  دس قسو  
 5ٍ دس قسهو    4ّبی هشهبثِ دس قسهو    هقبیسِ الگَسیتن پیشٌْبدی ثب سٍ 
 جوؼجٌذی هقبلِ آٍسدُ شذُ اس  

 رٍش ّای پيطيي -2

-ضایشی ثب استفبدُ اص یک صف الَی یک الگَسیتن جستجَی اف[ ] هشجغ دس 

ِ   داس اسائِ شذُ ک ّهب  لگَا ِ دسآى ًیبصی ثِ هحبسجِ فبصلِ ًوًَِ تسه  تهب ّوه
 ،دس هقبلِ ّبی اکتشبفی اسائِ شذُثب استفبدُ اص ّش یک اص شیَُهی تَاى   ًیس 
ثِ ػٌهَاى الگَّهبی    سا ی  ثبالتشَالگَّبیی ثب اٍلب حبصل شذى ششایظ کبفی، ت

ٍ هشهخص ًیسه  ٍ    ثِ صَس  هؼیي kهقذاس  ثٌبثشایي،  ّوسبیِ اًتخبة کشد
   ثبشهذ  اٍلهیي شهیَُ اکتشهبفی    ًوًَِ هتفبٍ تَاًذ ثشای ّشثستِ ثِ ششایظ هی

کهِ ثهِ    الگَّهب صهبًی کهِ دسصهذ ًضدیکتهشیي     هغشح شذُ ثسیبس سبدُ اس  ٍ
ًِ ثیشتش ثبشهذ الگهَسیتن هتَقهف    دٌّذ اص یک هقذاس آستبکالس ثشًذُ سای هی

ّهب ثهِ   ثش اسبس هیهضاى اخهتالت تؼهذاد سای    دیگش هجٌبی کبس ساشَد  شیَُ هی
دّذ ٍ ثهب اسهتفبدُ اص   ّب قشاس هییگش کالسّب ثِ دجوَع سایکالس ثشًذُ ٍ ه
ثهِ   ،سهَم دس شهیَُ   کٌهذ  اى ثشتشی کالس ثشًذُ سا تؼییي ههی یک پبساهتش هیض
کالس سای دٌّذ، الگَسیتن هتَقف یک ثِ  الگَی اًتخبة شذُ m هحض آًکِ

   پبساهتش ثبث  ایي الگَسیتن اس  m  شَدهی
ص، ّش الگَ خَد ثِ ػٌَاى ّبی ٍفقی دیگش، دس اٍلیي فبدس ثسیبسی اص سٍ 

ثٌهذی   ثٌذی هی شَد  ثش اسبس ایي عجقِ یک ًوًَِ تَسظ ثبقی الگَّب عجقِ
دس هشحلِ تس ، ثهِ   شَد ثشای ّش الگَ هحبسجِ هی kلیستی اص هقبدیش هٌبست 

ای اص الگَّبی ّوسبیِ یک یب اصاء ّش ًوًَِ تس ، هتٌبست ثب الگَ یب هجوَػِ
ًضدیکتهشیي   kد  سپس، ثب استفبدُ اص ایهي هقهبدیش   شَاًتخبة هی kچٌذ هقذاس 

  شًَذ الگَّبی ّوسبیِ جْ  عجقِ ثٌذی اًتخبة هی
د ٍ سٍیک ایذُ هتفبٍ  ثکبس هی kثشای تؼییي ٍفقی پبساهتش  [ ] دس هقبلِ

ثِ اصای ّهش ًوًَهِ، ثهشای ًهَاحی هتفهبٍ  اص فضهبی        kثِ جبی تؼییي هقذاس 
ثهب   ُ سهبصی ایهي ایهذُ،     ثِ هٌظهَس پیهبد  دشَهیپیشٌْبد  kٍیژگی، هقذاسی اص 

دس سا  kّبی دیگش هقذاس هٌبسهت  یب سٍ دٍ  دسجِ ،سگشسیَى خغیاستفبدُ اص 
 KNNدس هقبیسِ ثب   ایي شیَُ صًذتخویي هیًَاحی هتفبٍ  اص فضبی ٍیژگی 
بلهِ  دس ایهي هق ػالٍُ ثهش ایهي،    دّذ سا کبّ  ًویاستبًذاسد هیبًگیي ًشخ خغب 

ِ ًشبى دادُ شذُ ک  kثهِ اصای ّهیم هقهذاسی اص     ی آهَصشهی ّهب ِ ثؼضی ًوًَه
ایي ًکتِ ٍجَد یک هشص خغبی ثبثه  سا ثهشای    ٍ شًَذدسس  عجقِ ثٌذی ًوی

KNN سسبًذثِ اثجب  هی  
شیَُ ثهشای ٍفقهی کهشدى     4ثِ هؼشفی  Thomas و Dietrich [ ]دس
 kهٌبست ش لیستی اص هقبدی الگَثِ اصای ّش اٍل  دس شیَُ  پشداختِ اًذ kپبساهتش 
شهَد  اًتخبة ههی   kتس  هقذاسی اص  ٍ ثشای عجقِ ثٌذی یک ًوًَِ شذُتْیِ 
 Mپبساهتش  ثٌذی کشدُ ثبشذآى سا دسس  عجقِ الگَّبیتب اص ًضدیکتشیي  Mکِ 

 Cross) اسصیبثی هتقبثل شیَُ ثب استفبدُ اص َسیتن اس  کِایي الگ ثبث  پبساهتش 

validation)  اص هقهبدیش   ّبییثؼذ اص تؼییي لیس ٍم د دس شیَُ شَد هیتؼییي
شهَد ٍ  ههی  تْیِ kهقبدیش  یک ّیستَگشام اص ّوِ ،الگَثِ اصای ّش  kهٌبست 

اص ایهي   ،اًهذ ثهبس دس ایهي ّیسهتَگشام دیهذُ شهذُ      Lکِ کوتش اص  kهقبدیشی اص 
قبثهل   اسصیهبثی هتقبثهل   شیَُ ثب استفبدُ اص Lذ پبساهتش ًشَّیستَگشام حزت هی

کهِ   kثشای ّش کهالس هقهذاسی اص    ،اسائِ شذُ سَهیي شیَُ دس تخویي اس  
شَد  اگش تؼییي هی   عجقِ ثٌذی کشدُ ثبشذ؛آى کالس سا دسس الگَّبیثیشتش 

ثبشٌذ دس ایهي    C   ٍC ّبیثِ تشتیت ثشای کالس   k   ٍk هقذاس فش  شَد
هتؼلق اسه  دس صهَستی کهِ      Cثِ کالس  X تس  هبًٌذ وًَِصَس  یک ً

اًهذ  سای دادُ   C کِ ثهِ کهالس    Xتس  ثِ ًوًَِ الگَضدیکتشیي ً  k دسصذ
دس  ثبشهذ    C هتؼلق ثِ کالس Xثِ ًوًَِ  الگًَضدیکتشیي   kثیشتش اص دسصذ 
، ثِ اصای ّش خَشِ هقهذاسی  الگَّبص خَشِ ثٌذی پس ا چْبسم ًْبی  دس شیَُ

 س  عجقِ ثٌهذی کهشدُ اسه ؛ تؼیهیي    آى خَشِ سا دس الگَّبیکِ ثیشتش  kاص 
ؼلهق  ثستِ ثِ ایي کهِ هت  kتس  هقذاسی اص  شَد ٍ ثشای عجقِ ثٌذی ًوًَِهی

 شَد  ثِ کذام خَشِ اس ؛ اًتخبة هی
 هشاحهل  سا هبًٌهذ  kتؼییي ٍفقهی پهبساهتش    هسئلِ،  [ ]پژٍّشی دیگشدس 

یهب   V گشافهی اسه  کهِ دس آى    G (V,E) ٌذ کتشکیل یک گشات فش  هی
صیشهجوَػهِ   Eدٌّهذ ٍ  تشکیل هی الگَّب هجوَػِ ّبی گشات ساّوبى ساس

ثهشای عجقهِ    kّش ساس، پهبساهتش   دس ّبی خشٍجیّبی آى اس   تؼذاد یبلیبل

15



کٌذ ٍ اص یک الگَسیتن خهب  ثهشای آههَص  ایهي     سا تؼییي هی الگَآى  ثٌذی
یتن تَصیغ اتصهبال  گهشات   دس ّش هشحلِ اص اجشای الگَسکٌذ  گشات استفبدُ هی

تهش اسه    ّبیی کِ عجقِ ثٌذی آًْهب سهخ   الگَِ ثِ ایي شکل ککٌذ تغییش هی
یبثذ ٍ ٍجی هشثَط ثِ ساس آًْب افضای  هیّبی خشدس ًتیجِ تؼذاد یبل kهقذاس 
ّبی خشٍجی آًْهب کهبّ    ؼذاد یبلت شًَذهیعجقِ ثٌذی سبدُ تش ّبیی کِ آى
ّبی تس  تؼییي ٍ تؼذاد یبل ثِ ًوًَِ الگَتس ، ًضدیکتشیي  حلِدس هشیبثذ  هی
   شَدثشای عجقِ ثٌذی ًوًَِ تس  استفبدُ هی kجی آى ثِ ػٌَاى هقذاس خشٍ

، kثْتهشیي هقهذاس    ثهشای تؼیهیي  تشتیجهی   اص یک ایذُ Ghosh  [ ] دس
ًظش گشفتِ  هذ ًوًَِ ّش ّبی سقیت دس هجبٍس تَصیغ کالس ٍکٌذ استفبدُ هی

آى سا تهب  ،  kثهشای   1  دس ایي هقبلِ ثشای ّش ًوًَِ ثب شهشٍع اص هقهذاس   دّذهی

 دّذ ، افضای  هییک ششط خب حبصل شذى 
 Selective neighborhoodم یک هذل ثِ ًب [  ]دس پژٍّشی دیگش

naïve Bayes (SNNB)  ایي هذل ثشای هقهبدیش   ثش اسبس  اسائِ شذُ اس
َ شیي ًضدیکت kثب استفبدُ اص  k هختلف هحلهی   ، یهک عجقهِ ثٌهذی کٌٌهذُ    الگه
Naïve Bayes گیهشد ٍ دس  ٍ ههَسد اسصیهبثی قهشاس ههی     شهَد آهَص  دادُ هی

-ی کٌٌذُ ثشای تؼییي ثشچست ًوًَِ تس  استفبدُ هیًْبی  ثْتشیي عجقِ ثٌذ

 شَد  ایي شیَُ ثب ٍجَد دق  هٌبست پیچذگی صهبًی ثبالیی داسد 
ثب آى الگَی هشثَعِ کِ  kکوتشیي هقذاس  تٌْب الگَ،ثِ اصای ّش  [  ] دس
ِ    شَد؛ تدسس  عجقِ ثٌذی هیهقذاس   ؼییي شذُ ٍ ثشای عجقهِ ثٌهذی ّهش ًوًَه

 شَد بدُ هیاستف الگًَضدیکتشیي  kتس  اص هقذاس 
 اسصیبثی ّبی اسائِ شذُ یب اص شیَُشیَُ تَاى گف  ّش یک اصدس ػول هی

اًهذ یهب ثهب    ثْشُ ثشدُ خَد ّبیپبساهتشیب دیگش  k هتقبثل ثشای تؼییي هقذاس ثْیٌِ
ِ یصبًِ دس صَس  ٍجَاستفبدُ اص سٍ  حش هحلهی، ثهِ اًتخهبة     د ششایظ ثْیٌه

 اًذ  پشداختِ kهٌبست هقذاس 

 الگَریتن پيطٌْادی -3
کِ    فش  کٌیذپشداصینضیح ثؼضی هفبّین هیدس اثتذا ثِ صَس  خالصِ ثِ تَ
کِ  ثِ صَستی ٍجَد داسدی آهَصشّبی یک هجوَػِ اص دادُ

Xi=[ d
i

 
i

 
i x,.....x,x  d ام اس  ٍ قبثل ًوبی  ثب یک ثشداس i الگَی  [

  ًیض ًشبى دٌّذُ ثشچست هتٌبظش ثب آى اس   Yi ثبشذهی ّبٍیژگیثُؼذی اص 
غَس کِ قجال ثیبى شذ سٍ  پیشٌْبدی شبهل دٍ ثخ  اس   دس ّش ّوبً

 Leave(LOO)ثٌهذی   افضای  ًشخ عجقِ ،یک اص ایي دٍ ثخ  اص الگَسیتن

One Out  دس عجقِ ثٌهذی    دس ًظش گشفتِ شذُ اس ثِ ػٌَاى یک تبثغ ّذت
LOOشذُ  آهَصشی ثِ ػٌَاى یک ًوًَِ تس  کٌبس گزاشتِ ، یکی اص الگَّبی

 شَد  ثؼذ اص ایٌکِ ایي ػوهل ثهِ اصاء  ٍ ثب استفبدُ اص ثبقی الگَّب عجقِ ثٌذی هی
ِ   LOO ، ًشخ عجقِ ثٌذیتوبم الگَّب تکشاس شذ -ػجبس  اس  اص ًسهج  ًوًَه

 ّب ی شذُ ثِ تؼذاد کل ًوًٌَِذّبی دسس  عجقِ ث
 دٍمیبثذ ٍ دس هشحلِ اًتسبة هی k، هقذاسی اص الگَثِ ّش ، اٍلدس هشحلِ  

یک هقذاس ًبهٌفی ، ثب تَجِ ثِ ًق  ّش الگَ دس عجقِ ثٌذی صحیح ثبقی الگَّب
ِ  شَد دادُ هی آىثِ  ٍصىثِ ػٌَاى   kتَسهظ   سپس دس هشحلِ تس ، ّش ًوًَه

شَد  دس توبم ههَاسد، فبصهلِ ًوًَهِ    عجقِ ثٌذی هیًضدیکتشیي الگَی آهَصشی 
ًهَآٍسی ایهي هقبلهِ دس     تس  تب ّش الگَ تبثؼی هؼکَس اص ٍصى آى الگَ اسه   

 ٍ ٍصى هٌبست ثشای ّش الگَ اس   kتؼییي هقذاس ثْیٌِ 

 تزای ّز الگَ kتٌظين هقذار تْيٌِ  -3-1

س  کِ آى دس ثسیبسی اص هقبال  پیشیي، هقذاس هٌبست ثشای ّش الگَ، هقذاسی ا
ایهي دس حهبلی اسه  کهِ دس     ثٌذی شهَد   الگَ ثب استفبدُ اص آى ثِ دسستی عجقِ

 LOOثسیبسی اص هقبال  )جْ  افضای  تؼوین پزیشی( اص هؼیبس عجقهِ ثٌهذی   
کٌٌذ  ثٌبثشایي، دس عجقِ هیدس هجوَػِ آهَصشی ثشای تٌظین پبساهتشّب استفبدُ 

تِ شَد  ایي ثذیي هؼٌب اس ، کِ ّش ثٌذی ّش الگَ، خَد آى الگَ ثبیذ ًبدیذُ گشف
خَد  اسهتفبدُ   kًضدیکتشیي ّوسبیِ ٍ ًِ  kالگَ دس عجقِ ثٌذی خَد ثبیذ اص 

تٌْب هَسد استفبدُ ثهبقی   Xiی الگَ یک اًتسبة دادُ شذُ ثِ kکٌذ  دس ًتیجِ، 
ًضدیکتشیي ّوسهبیِ خهَد اًتخهبة     سا ثِ ػٌَاى Xi گیشد کِیالگَّبیی قشاس ه

 ًبهین هی Xiگَّب سا لیس  ٍاثستگی ایي ال کٌٌذ هی
، تَجِ ثِ ایي ًکتِ اس  کِ تغییهشا   اصلی تشکیل لیس  ٍاثستگی ایذُ
ّبیی هَثش ثٌذی ًوًَِیک الگَ اص هجوَػِ دادُ آهَصشی تٌْب دس عجقِ kهقذاس 

اًذ ٍ قهشاس  اس  کِ ایي الگَ سا ثِ ػٌَاى ًضدیکتشیي ّوسبیِ خَد اًتخبة کشدُ
  ثشای عجقِ ثٌذی ثْشُ ثجشًذ  الگَیي ا kاس  اص هقذاس 

 الگَییثِ  k، هقذاسی اص الگَهشثَط ثِ ّش  پس اص تؼییي لیس  ٍاثستگی
َ شَد کِ ثیشهتش  اًتسبة دادُ هی Xiهبًٌذ  آى، ثهب   گیّهبی لیسه  ٍاثسهت   الگه

  ٍاثستگی ثشای تشکیل لیس عجقِ ثٌذی شًَذ  دسس k  استفبدُ اص ایي هقذاس
O(nتوبهی الگَّب دس 

 
تؼهذاد الگَّهبی آهَصشهی سا     nاهکبًپزیش اس  کهِ   (

O(nهٌبست ثشای ّهش الگهَ دس    kدّذ  ًْبیتب تؼییي ًشبى هی
 
lg n)   اًجهبم

O(nهی پزیشد کِ دس ثشاثش پیچیذگی هحبسجِ فبصلِ ثیي ّش دٍ الگهَ دس  
 
d) 

ّهب دس ّهش الگهَسیتن هؼوهَلی ًضدیکتهشیي      شی اس   ایي فبصلِقبثل چشن پَ
ثشای ّهش الگهَ جذاگبًهِ ثهِ      kّش چٌذ کِ هقذاس  سجِ شًَذ ّوسبیِ ثبیذ هحب

دس  هی آیذ، اهب ثب تَجِ ثِ هستقل ٍ ثبث  ثَدى لیسه  ٍاثسهتگی الگَّهب اص    
یکذیگش، هی تَاى هقذاس ثْیٌِ ثِ دسه  آههذُ سا تهب اًتْهبی الگهَسیتن ثْیٌهِ       

 داًس  

 ّای آهَسضییادگيزی ٍسى ًوًَِ -3-2

، اص یک ثشای تؼییي ًضدیکتشیي ّوسبیِ)ّب( ّوبًغَس کِ گفتِ شذ، دس ایي هقبلِ
شَد ٍ فبصهلِ  ّب دس آى لحبػ شذُ اس  استفبدُ هیهؼیبس جذیذ کِ ٍصى ًوًَِ

 شَد ( هحبسجِ هی1ٍ ّش الگَ ثب استفبدُ اص فشهَل ) Xثیي ًوًَِ 
 
(1) 

 
 

i

i
iw

w

XXdist
XXdist

,
,  

 

َ   wi کِ اسه  ٍ   Xi یٍصى اختصب  یبفتِ ثهِ الگه iXXdist , 

تَاًذ ّش هؼیبس فبصلِ ای ثبشذ کِ دس ایي هقبلهِ فبصهلِ اقلیذسهی دس ًظهش     هی
 ِ ّهبیی کهِ ٍصى ثیشهتشی داسًهذ     گشفتِ شذُ اس   ثش اسبس ایي فشهَل ًوًَه

 خَاٌّذ داش   Xشبًس ثیشتشی ثشای ّوسبیگی ًوًَِ 
شهَد   آهَصشی تٌظین هی، ٍصى الگَّبی kثؼذ اص اًتسبة هقبدیش هتفبٍ  

ثب اًتسبة ٍصى هٌبست ثِ ّش الگَ، ػوال هی تَاى فبصلِ آى سا تب ثبقی الگَّهب  
یي فبصهلِ، ًهِ تٌْهب ههی تهَاى      ّبی تس ( تغییش داد  ثب تٌظین ا)ٍ الجتِ ًوًَِ
-ثشای ّش ًوًَِ تغییش داد ثلکِ هیهٌبست( سا  kتشیي الگَ )ٍ دس ًتیجِ ًضدیک

تغییشاتی دس لیس  ّوسبیگی ایجبد کشد کهِ ًتیجهِ    ،kتَاى ثب هشخص ثَدى 
دّی ثهب تغییهش   ّذ  ّوبًغَس کِ گفتِ شذ، ایي ٍصىًْبیی عجقِ ثٌذی سا تغییش د
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 k، جْه  اًغجهبب ثهب    [ ]بلهِ دس  سٍ  پیشٌْبدی یکی اص ًَیسٌذگبى ایهي هق 
پزیشد  ایي سٍ  ًیض، ٍصى دّی سا دس ساسهتبی ثْجهَد ًتیجهِ    هی ٍفقی صَس 
 دّذ ّبی آهَصشی اًجبم هیسٍی هجوَػِ دادُ LOOعجقِ ثٌذی 

ثب شهشٍع اص یهک جهَاة     ٍتپِ ًَسدی اس   شیَُ ایي الگَسیتن هجتٌی ثش
-تشیي ّوسبیِ، ًتیجِ خهَد سا ثْجهَد ههی   اٍلیِ، دس ّش هشحلِ ثب پیذا کشدى ثْ

َ جَاثی اس  کِ تٌْب ٍصى یک ثخشذ  دس ایٌجب ّوسبیِ دس ّش هشحلِ،  دس  الگه
َ دس ًظش گشفتي ٍصى تٌْب یهک  کٌذ  ثٌبثشایي دس ّش هشحلِ ثب آى تغییش هی ،  الگه
ِ  ثشای آى ثِ دس  هیثْتشیي ٍصى  ّهب ثبثه    آیذ دس حبلی کِ ٍصى ثهبقی ًوًَه

ًَآٍسی ایي   پشداصددیگش هیالگَیی ثِ تٌظین ٍصى  ،اس   سپس دس هشحلِ ثؼذ
فتي ٍصى ثهبقی  الگَسیتن دس پیذا کشدى ٍصى ثْیٌِ ّش الگَ ثب ثبث  دس ًظهش گهش  

سٍی هجوَػِ آهَصشهی   LOOای کِ ًتیجِ عجقِ ثٌذی الگَّب اس  ثِ گًَِ
هوکي اس  ، الگَ ثذیْی اس  کِ دس ّش هشحلِ ثب تٌظین ٍصى یک ثْیٌِ شَد 
ثٌهبثشایي ایهي    جبشهٌذ  ٌهِ ً ، دیگهش ثْی ّبی ثِ دس  آهذُ دس هشاحل قجلهی ٍصى

س اجشا شَد ٍ اص آًجب کِ هقهذا الگَسیتن هی تَاًذ چٌذیي ثبس ثش سٍی ایي الگَّب 
 کٌذ، الگَسیتن هزکَس ّوگشا خَاّذ ثَد تبثغ ّذت ّیچگبُ کبّ  پیذا ًوی

 1ّهب ثهِ هقهذاس    الگَلیِ، دس اثتذا ٍصى هشثَط ثِ ّوهِ  دّی اٍثشای هقذاس
َ دّی ثْیٌِ ثِ یک هِ ًحَُ هقذاسشَد  دس اداتٌظین هی خهب  ثهب فهش      الگه

 اسائِ شذُ اس  ّب ٍصىثبث  ٍ هشخص ثَدى ثبقی 

 یک الگَآهَسش ٍسى  -3-2-1

یهک  ثب استفبدُ اص لیس  ٍاثسهتِ آى   Xi الگَبًگًَِ کِ قجال ثیبى شذ ثِ ّشّو
ثشای عجقِ ثٌهذی   kiاهب ّوبًغَس کِ گفتِ شذ، شَد  اًتسبة دادُ هی kiهقذاس 

Xi اص ثشای عجقهِ ثٌهذی آى   ثلکِ ثبیذگیشد هَسد استفبدُ قشاس ًوی k ًتسهبة  ا
الگَ دس ّش  عجقِ ثٌذیثْشُ ثشد  ثٌبثشایي ثشای ا  یکتشیي ّوسبیِیبفتِ ثِ ًضد

LOOهقذاس هٌبست ، k ّوبى هقذاس ،k   ًضدیکتشیي ّوسبیِ اس 
صهفش ثبشهذ    Xiهبًٌذ  الگَدس صَستی کِ ٍصى یک  (1)ثش اسبس فشهَل 

 k=n (n شَد ٍ تٌْهب ثهب هقهذاس   ٌْبی  هیثی ّبی دیگشًوًَِتب ّوِ  آىفبصلِ 
ِ یک ًوًَِ اًتخبة ثِ ػٌَاى ّوسبی Xi ّبی آهَصشی اس ( ًوًَِِاد ًوًَتؼذ
ثهِ   الگٌَْبی  شَد ایي ثی الگَاص سَی دیگش دس صَستی کِ ٍصى یک  شَد هی

گیشد  ثٌبثشایي ثب کن ٍ صیبد کشدى اس هیقش تشیي ّوسبیِ ّش ًوًَِػٌَاى ًضدیک
ٍ دس ًتیجِ تشتیت فبصلِ ثیي هقبدیش صفش تب ثیٌْبی ،  الگَِ یک ٍصى هشثَط ث

 شَد  تشیي الگَّب ثِ ّش ًوًَِ دستخَ  تغییش هیدس لیس  ًضدیک الگَایي 
ًضدیکتهشیي ّوسهبیِ خهَد     kثب اسهتفبدُ اص   Qاگش قشاس اس  یک ًوًَِ خب  

، آى الگَ Xiثِ ػٌَاى ٍصى الگَ  wiتَاى ثب تٌظین هٌبست عجقِ ثٌذی شَد، هی
ب اص آى خبسج کشد  هوکي اس  ایي اههش  قشاس داد ی Qّبی س  ّوسبیِسا دس لی

 wi ،Xiتبثیش گزاس ثبشذ  اهب ثهب افهضای  ثهی  اص حهذ      Qثتَاًذ دس عجقِ ثٌذی 
-تٌْب دس لیس  ّوسبیگی آى قهشاس ههی  شَد کِ ًِ هی Qًضدیکتشیي ّوسبیِ 

 ًیض خَاّذ ثَد  Qهٌبست ثشای  kگیشد ثلکِ تؼییي کٌٌذُ 
دس اثتهذا  اس    Xiای ًوًَِ فش  کٌیذ ّذت پیذا کشدى ٍصى هٌبست ثش

اص هجوَػهِ  ثِ ػجهبستی ایهي ًوًَهِ     گیشدي ًوًَِ ثشاثش ثب صفش قشاس هیٍصى ای
سپس ثب افهضای  ٍصى آى، تهبثیش آى سا    .شَدّب خبسج هیّوسبیگی ّوِ ًوًَِ

سهی  ثِ عَس جذاگبًِ ثشس Xj≠iثش عجقِ ثٌذی ّش یک اص ثبقی الگَّبی آهَصشی 
  شَدهی

X اگش
m

j ب ثشاثش ثm ِاهیي ًضدیکتشیي ّوسبیXj  دس ایهي شهشایظ،   ثبشهذ 

k هٌبست ثشای عجقِ ثٌذیXj  تَسظX
 
j   شهَد  ثؼهذ اص هشهخص    تؼیهیي ههی

k ،Xشذى ایي 
k
j   دٍستشیي الگَیی اس  کِ دس ّوسهبیگیXj   قهشاس داسد ٍ دس

کِ ایهي   شَدهیدادُ  Xi ی ثٍِصً دس ایي حبل  عجقِ ثٌذی آى تبثیشگزاس اس  
X جبیگضیي الگَ

k
j ِّوسهبیگی   دس هجوَػXj   ایهي ٍصى ثشاثهش ثهب ّهش      شهَد

thهقذاسی ثیشتش اص حذ آستبًِ 
k
j  اس  کِ اص ثشاثشی),( ijw XXdist  ثب

),( k
jjw XXdist شَد حبصل هی 

(2)    
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ًتیجهِ   هَجت تغییش دس  Xjایي تغییش دس هجوَػِ ّوسبیگی ًوًَِ  اگش 
 wiصیشا ثِ اصاء هقهبدیش   کٌذ، ایي حذ آستبًِ اّوی  پیذا هیآى شَدجقِ ثٌذی ع

کٌذ  ّوچٌیي تغییش هی LOOکوتش یب ثیشتش اص ایي آستبًِ، ًتیجِ عجقِ ثٌذی 
ِ  wiثب افضای  ثیشتش ٍصى  thای کهِ اص  ثِ گًَه

 
j    ،ػجهَس کٌهذXi   ًضدیکتهشیي

 Xjدُ ثشای عجقِ ثٌذی هَسد استفب kشَد ٍ هوکي اس  هقذاس هی Xjّوسبیِ 
د، ایهي  شَ Xjسا ًیض تغییش دّذ  اگش ایي اهش هَجت تغییش دس ًتیجِ عجقِ ثٌذی 

 شَد حذ آستبًِ ًیض ًگْذاسی هی
ٍ شهَد  تکهشاس ههی   Xj≠iالگَّهبی آهَصشهی   ایي سًٍذ ثِ اصای تک تک 

هقبدیش آستبًِ ثهِ صهَس     سپس  شًَذتبثیش گزاس جوغ آٍسی هیش آستبًِ یدبهق
-th( ),th( ) ….th(i) th(i+ ) …..th(v] شههًَذهشتههت هههیصههؼَدی 

 ),th(v)] ،ِثشای ایي هجوَػ v تَاى ػضَی هیv+    ِثبصُ تؼشیف کشد که
v-  ُبة ّهش  ثهب اًتخه    تبی آى ثهبصُ خهبسجی ّسهتٌذ    دٍداخلی ٍ  ثبصُ آى ثبص

صى دس   ثب اًتخبة ٍهبًذثبث  هی LOOًتیجِ عجقِ ثٌذی هقذاسی اص یک ثبصُ، 
شهَد  دس  ّب، ًتیجِ عجقِ ثٌذی خب  آى ثبصُ هحبسهجِ ههی  ّش یک اص ایي ثبصُ
 شهَد، هقهذاسی  ثْتشیي ًتیجِ عجقهِ ثٌهذی حبصهل ههی     ای کًِْبی ، اص ثبصُ
 هی دّین  wiاًتخبة ٍ ثِ 

هشخص اس  کِ ّش آستبًِ ثِ اصاء تغییش ًتیجِ عجقِ ثٌذی یک الگَ ثِ 
تَاى ثش اسبس ًتیجِ دس ّش ثبصُ سا هی LOOٍجَد آهذُ اس   ثٌبثشایي، ًتیجِ 

ثبصُ قجل هحبسجِ کشد ٍ تٌْب ثب یکجبس حشک  ثش سٍی هقبدیش آستبًِ، ثبصُ ثْیٌهِ  
شَد  اص آًجب کِ هوکي اس  دٍ هقذاس آستبًِ کهبهال ثهش   هحبسجِ هی O(v)دس 

سٍی ّن یب ثسیبس ًضدیک یکذیگش قشاس گیشًذ، ثهبصُ ثْیٌهِ اص ثهیي ثهبصُ ّهبیی      
 شَد کِ اص یک اًذاصُ تؼییي شذُ کَچکتش ًجبشٌذ ة هیاًتخب

ة اص ًقهبط  ثهشای اجتٌهب  اگش یک ثبصُ داخلی ثِ ػٌَاى ثبصُ ثْیٌِ اًتخبة شهَد،  
َ ثِ ػٌَاى ٍصى اًتخبة هی ثبصُ هیبًِهشصی،  ثهبصُ   (∞,th(n))اگهش ثهبصُ   د  شه
ثْیٌهِ   (( )th, ]شهَد ٍ اگهش   د، یک هقذاس ثضسگ اًتسبة دادُ ههی ثْیٌِ شَ

تَاى آى سا اص لیس  الگَّبی ، هیXiشَد، ثب اًتسبة هقذاس صفش ثِ ػٌَاى ٍصى 
  شَد()ایي اهش دس اًتْبی کبس اًجبم هی آهَصشی ثیشٍى اًذاخ 

دس هشاحهل ثؼهذی ثهِ ػٌهَاى       wiتش اشهبسُ شهذ، ٍصى  غَس کِ پی ّوبً
اس چٌهذیي ثهبس تکهش    دّیهبًذ، ثٌبثشایي الگَسیتن ٍصىثبقی ًوی Xiثْتشیي ٍصى 

ِ   ّبی تٌظین شذُ قجلیٍصى شَد  دس ّش هشحلِ هقذاسهی  ، ثهِ ػٌهَاى ٍصى اٍلیه
تَاى دیذ کِ ًتیجهِ عجقهِ ثٌهذی    ّستٌذ  دس ّش ثبس تکشاس هی ثشای هشحلِ ثؼذ
ِ    یبثذ  ایي کبس سا هیافضای  هی ای دس تَاى تب صهبًی کهِ ثْجهَد قبثهل هالحظه

 تکشاس ثؼذی هشبّذُ ًشَد، اداهِ داد 
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ّهش   kٍ هقهذاس هٌبسهت    لیس  ٍاثستگیالگَسیتن هشثَط ثِ تؼییي  (1) شکل 
 .دّذسا ًشبى هی الگَّب الگَسیتن تؼییي ٍصى (2) دّذ ٍ شکلسا ًشبى هی الگَ

 
 الگَریتن تؼييي ليست ٍاتستگی ّز ًوًَِ (:1ضکل )

 
 ّای آهَسضیٍسى ًوًَِ یادگيزی( : الگَریتن 2ضکل )

 
O(nپیچیذگی الگَسیتن فَب ثشاثش اس  ثهب  

 
کهِ ثهب اسهتفبدُ اص    اسه    (

ّش الگَ، ههی تهَاى    kتکٌیک ًگْذاسی ٍ ثِ سٍص کشدى لیس  ٍاثستگی دسجِ 
O(nپیچیهذگی آى سا تهب   

 
.lg n)   اگشچهِ ایهي پیچیهذگی ثهشای      کهبّ  داد

بًغَس کِ گفتِ شذ، پیچیذگی هجوَػِ دادُ ّبی سٌگیي هٌبست ًیس  اهب ّو
ثشسسی فبصلِ ثیي ّش دٍ الگَ )کِ حذاقل پیچیذگی الصم ثشای ثشسسهی دقیهق   

O(nالگَّبس ( ثشاثش ثهب  
 
d)        اسه  کهِ دس ثسهیبسی اص ههَاسد پیچیهذُ تهش اص

الگَسیتن پیشٌْبدی اسه   اههب اص آًجهب کهِ سٍ  پیشهٌْبدی قبثلیه  حهزت        
هی تهَاى دس آیٌهذُ ثهِ ساّکبسّهبیی     الگَّبی ًَیضی ٍ اضبفی سا ًیض داساس ، 

 ّبی ثضسگ دس  یبف  ثشای اػوبل سٍ  پیشٌْبدی دس هجوَػِ دادُ
 
 

 ًتایج -4

ٍ ثِ هٌظهَس اسصیهبثی    شَدثشسسی هیػولکشد الگَسیتن اسائِ شذُ  دس ایي ثخ 
ِ   Ten-fold Ten-CVهتقبثل دق  آى اص تکٌیک اسصیبثی شهذُ   ثْهشُ گشفته

ّهبی  تبیج ثذس  آههذُ اص الگهَسیتن  ثب ًدی سٍ  پیشٌْبًتبیج حبصل اص  اس  
اص دس ایهي ساسهتب     هشتجظ ٍ قذستوٌذ دس ایي صهیٌِ هقبیسِ شذُ اسه  شذُ  اسائِ

ّهبی  هتفبٍ  ثب تؼذاد ًوًَهِ صیهبد ٍکهن، ٍیژگهی    استبًذاسد  ّبیهجوَػِ دادُ
 14   دس هجوهَع تؼهذاد اثؼهبد هتفهبٍ  اسهتفبدُ شهذُ اسه       پیَستِ ٍ هجضا ٍ 

ذ کهِ  ثهشای ثشسسهی ایهي شهیَُ اًتخهبة شهذً       UCIهخضى دادُ اص  هجوَػِ
 ًشبى دادُ شذُ اس   (1)ْب دس جذٍل ّبی هشثَط ثِ آًٍیژگی
 

 ّای دادُهطخصات هجوَػِ : (1جذٍل)
Dataset # of instances # of features # of classes 

Wine          

Image          

Glass         

Arrhythmia            

Lung Cancer         

Heart          

Promoters          

Spectf heart         

Iris         

Ballons        

Hayes Roth         

Pima         

Cancer          

Liver         

 
هشحلهِ   پهس  ٍ اًحشات هؼیبس آًْهب  kًتبیج حبصل اص ٍفقی کشدى پبساهتش 

اص  ٍ( ًشبى دادُ شذُ اسه   2دس جذٍل ) (لیس  ٍاثستِثب کوک  k)تؼییي  اٍل
ّب ُ ثش سبیش شیَُثشای ًشبى دادى ثشتشی هؼٌبداس ایي شیَ T-testتس  آهبسی 
ًشهبى دادُ  ثیٌی شذُ دس صَس  ثْتهش ثهَدى ثهب      هقبدیش دق  پی  استفبدُ ٍ
دّهذ  ًتبیج ًشبى هی دسصذ اس   55ایي تس  آهبسی  سغح اعویٌبى اًذ شذُ
 کٌذ ػول هیّب تنسیتن اسائِ شذُ دس ثسیبسی اص هسبئل ثْتش اص سبیش الگَسیالگَ

 (3) ًتبیج دس جذٍل پشداختِ ٍ ثؼذ اص اًجبم فبص اٍل، ثِ ٍفقی کشدى هؼیبس فبصلِ
، دق  ًسج  ثِ فبص over fitًشبى دادُ شذُ اس   اگش چِ دس فبص دٍم ثِ دلیل 

ثؼضهی   ٍصى شذى صفش ثبایي فبص اس  اهب دس اٍل ثِ هیضاى کوی کبّ  یبفتِ 
ایي هسهئلِ   کِ یبفتِّب، حجن قبثل تَجْی اص هجوَػِ دادُ سا کبّ  ِاص ًوًَ
تَاًذ دس فبص تس  حبئض اّوی  ثبشذ  هیضاى هَثش ثَدى الگَسیتن دس اًتخهبة  هی

 ًشبى دادُ شذُ اس   (3)ًوًَِ دس جذٍل
 
 
 
 

 

Function Associate List 
Input:         Tr = Set of training instances (Xi, Yi) 

Output:       List (i) = Associate list of Xi 

        For each prototype (Xj in Tr)         

Find Xi=X 
j 

Add Xj to List(i) 
End function 

 
Function Optimum K 

Input:         Tr=Set of training instances (Xi, Yi) 
 List(i)=Associate list of Xi 

Output: K as the set of optimum ki for each Xi 

For each (Xi in Tr) 
P(i)=[] as proper values of ki 

For each prototype (Xi in Tr) and each Xj in List(i) 

For k=  to MAX K 
If Xj is correctly classified by k 

Add k to P (i) 

For each (Xi in Tr) 
ki= smallest most frequent value in P(i) 

End function 

Function W=Train (K, Tr) 

Input:        Tr= Set of training instances (Xi,Yi) 
 K= Set of values ki 

Output:   W=Set of weights wi for each Xi 

 
For all prototypes (Xi in Tr) 

wi=  

 
 For I iterations 

      For each instance (Xi in Tr) 

              L= {} as an empty set of thresholds 
              For each (Xj≠i in Tr) 

 Compute thk
j and th 

j 

 Insert effective thresholds to L 
Sort L 

Find the optimum interval in L 

wi= some weight from the optimum interval 
End function 
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ل اس ٍسى دّی تِ ( : هقایسِ ًتایج الگَریتن ارائِ ضذُ قث2جذٍل )

 ّاّا تا سایز الگَریتنًوًَِ

Proposed method 

(after phase  ) 

Locally 

adaptive 
k-NN 

Adaptive 

k-NN 

Data set 

  .   .  (+)   .   .     .    Wine 

  .   .     .   .     .   .   Image 

  .    .     .   .     .   .   Glass 

  .    .  (+)   .   .     .   .   Arrhythmia 

  .    .  (+)   .   .     .   .   Lung 

cancer 

  .    .  (+)   .   .     .   .   Heart 

  .    .  (+)   .    .     .    .   Promoters 

  .    .     .    .     .    .   Spectf 
heart 

  .    .  (+)   .  .     .   .   Iris 

  .    .  (+)     .       .   Ballons 

  .    .     .    .     .    .   Hayes 

Roth 

  .   .  (+)   .   .     .   .   Pima 

  .    .  (+)   .   .     .   .   Cancer 

  .   .     .   .     .   .   Liver 

 
دس حیي یبدگیشی ًشهبى دادُ شهذُ    LOOذی ًشخ عجقِ ثٌ (3) دس شکل
ِ   اس   ثشای س شهذُ  اسهتفبدُ   Spectfheartدادُ  سن ایهي شهکل اص هجوَػه

ثؼهذ اص   LOOگًَِ کِ دس شکل هشخص اس   ًشخ عجقهِ ثٌهذی     ّوبًاس 
ای کهبّ   ئِ شذُ دس ّیم هشحلِاسا صى ّش ًوًَِ ثب استفبدُ اص شیَُیبدگیشی ٍ
 یبثذ  دسصذ افضای  هی 59تب ع ٍ ششٍدسصذ  77 اص ٍ یبثذًوی
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 LOO( :افشایص ًزط طثقِ تٌذی 3ضکل )

 

 

 

 

 

 

 دٍم  ( : ًتایج هزحل3ِجذٍل )

Reduction Proposed 
method 

(after phase  ) 

Proposed 
method 

(after phase  ) 

Data set 

      .   .      .   .   Wine 

      .   .     .   .   Image 

      .    .     .    .   Glass 

      .    .    .     .   Lung 

cancer 

      .   .     .    .  Heart 

      .      .     .   Promoters 

      .    .     .    .  Spectf 

heart 
      .         .   .   Iris 

        .     .    .   Ballons 

      .    .     .    .   Hayes 

Roth 
      .         .   .   Pima 

      .         .   .   Liver 

 جوؼثٌذی -5
دس ّش ًبحیِ اص فضهبی ٍیژگهی    kدس ایي هقبلِ هذلی ثشای تؼییي ٍفقی پبساهتش 
جهَاة ثْیٌهِ   سٍشی جْ  هحبسهجِ  اسائِ شذ ٍ ثب استفبدُ اص لیس  ٍاثستگی، 

ِ افضای   ثب ّذتِ هحلی( پبساهتشّبی هذل ػوَهی )ًِ ثْیٌ ثٌهذی  ًتیجِ عجقه
LOO    اسائِ شذ  سپس، یکی اص سٍ  ّبی هؼتجش تٌظین فبصلِ ثهب اسهتفبدُ اص

ٍصى الگَّب تَسؼِ دادُ شذ ثِ گًَِ ای کِ قبثل پیهبدُ سهبصی ثهش سٍی ههذل     
ٍفقی پیشٌْبدی ثبشذ  ًتبیج هقبیسِ ّب ًشبى هی دّذ کِ هذل پیشٌْبدی ثهِ  

هؼٌبداسی ًسج  ثِ سٍ  ّبی هشبثِ ثْتش ػول هی کٌذ ٍ ثب اسهتفبدُ اص  شکل 
     ِ ثٌهذی حجهن ثهبالیی اص    فبصلِ ٍصى داس، ثهذٍى کهبّ  سهٌگیي دسجهِ عجقه

 الگَّبی ًَیضی ٍ اضبفی سا حزت هی کٌذ 
شذى دس ٍصى دّی الگَّب، ثْجَد الگهَسیتن ثهشای    overfitجلَگیشی اص 

، هقبثلِ ثب ًَیض ٍ ثشسسهی دس شهشایظ   اػوبل ثش سٍی هجوَػِ دادُ ّبی سٌگیي
 تَاى دس اداهِ ثِ آى پشداخ   ًبهتَاصى، اص جولِ سٍیکشدّبیی اس  کِ هی
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