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 چکیده 

 

های با ابعاد باال بوجود آمده است که باعث کاهش کارایی و دقت ها در سالهای اخیر، مشکل دادهافزون دادهبا افزایش حجم روز

اساسی ترین مراحل  انتخاب ویژگی در داده های با ابعاد باال یکی ازطبقه بند در مبحث یادگیری ماشین و شناسایی الگو می شود. 

م زیاد این داده ها را ندارند و نمی یادگیری ماشین به حساب می آید.  روش های قدیمی انتخاب ویژگی توانایی رویارویی با حج

 بتوانند مانند داده های کالسیک بر روی داده های با بعد باال نیز موثر واقع شوند از این رو استفاده از روشی که بتواند جوابگوی انتخا

ای باشد بسیار ضروری به ویژگی های موثر و حذف ویژگی های افزونه و نامرتبط در مجموعه داده های با ابعاد باال و میکروآرایه 

است. در های فرا ابتکاری و ترکیبی انتخاب ویژگی وکاهش ابعاد بررسی شدهرسد. دراین مقاله کاربرد برخی از الگوریتمنظرمی

های ترکیبی ابتدا با استفاده از روش های فیلتری به کاهش ابعاد داده پرداخته می شود سپس بااستفاده از سازوکار مناسب روش

گی هایی که درخروجی حداکثر فیلترهای موجود قرار دارند به عنوان ویژگی های نهایی انتخاب شده و درنهایت بااستفاده از ویژ

الگوریتم های فرابتکاری این ویژگی ها اعتبار سنجی شوند. استفاده از روش ترکیبی در داده های با ابعاد باال نتایج قابل قبول وبهتری 

 ی اخیر به خود جلب کرده است.هش بعد داشته  و توجه بسیاری از محققان را در دههدر انتخاب ویژگی و کا

 
 

  فرا ابتکاریهای د داده، انتخاب ویژگی، الگوریتم ابعاکاهش کلمات کلیدی: 
 

 مقدمه  -1

در گذشته، در مبحث داده کاوی تبدیل شده است.  در دنیای امروز، افزایش بیش از پیش ابعاد داده به یک مسئله اساسی

هایی های کالسیک که دارای حداکثر چند ده ویژگی بوده اند، نتایج قابل قبولی در صحت طبقه بند داشته اند. امروزه با دادهداده
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های بزرگ و ابعاد باال روبرو هستیم که تعداد ویژگی آنها به شدت افزایش پیدا کرده است بطوریکه شامل هزاران ویژگی همانند داده

های اند.دادهای بوجودآمدههای میکروآرایههایی به نام دادهها درعلم پزشکی، دادهدر دو دهه اخیر و با افزایش ابعاد دادههستند. 

شوند. این نوع داده ها هایی هستند که از نمونه های بافت وسلول با توجه به تفاوتهای موجود در ژن، استخراج میای دادهمیکروآرایه

های مذکور، دارای تعداد بسیار زیادی ویژگی )بین بیماری و انواع تومور در علم پزشکی مفید باشند. داده شخیصتوانند برای تمی

. این افزایش ابعاد، هزینه محاسباتی سیستم را افزایش داده و منجر [3, ٢]ویژگی( و تعداد کمی نمونه می باشند ٦٠٠٠٠تا  ٢٠٠٠

توان گفت که انتخاب ویژگی ازاساسی ترین و مهم ترین مباحث در این وضعیت، می . در[4]شودبه کاهش نرخ صحت طبقه بند می

اما از یک  کندیمی یادگیری، در ابتدا افزایش پیدا هاتمیالگوریی کارا هایژگیوبا زیادشدن تعداد یادگیری ماشین به حساب می آید. 

، بلکه در بعضی مواقع باعث کاهش بخشدینمگیری ماشین را بهبود یی الگوریتم یادکارانه تنها  هایژگیوتعداد  ادشدنیزحد به بعد 

نیاز  هایژگیو. عالوه بر این مشکل، با زیاد شدن تعداد شودیم، این مسئله مشکل ابعاد باال نامیده شودیمنیز  هاتمیالگوریی این کارا

هدف اصلی . [5]شود که این امر سبب افزایش پیچیدگی زمانی و مکانی مسئله می ابدییمی بیشتر نیز افزایش هادادهنمونه  به تعداد

کردن تعداد  کم وی ( بندطبقهی )یا همان کم کردن میزان خطای حاصل از بندطبقهاز انتخاب ویژگی، به حداکثر رساندن دقت 

یی هایژگیوو تعدادی از  شوندیمتری دارند حذف ی نامناسب و افزونه که قدرت تمایز کمهایژگیواست که در این شرایط  هایژگیو

ی فراوان، هاتمیالگوربا وجود  .[٦] مانندیمبین کالسهای الگو تمایز ایجاد کنند باقی  توانندیم وکه شامل اطالعات مناسبی هستند 

رای ی گوناگونی بهاروش. تا به امروز ی مختلف بررسی شودهانهیزمآسان نیست و باید تأثیرات آن در امری انتخاب ویژگی مناسب 

به سه دسته  توانیمرا  هاروش. این اندشدهمورد مطالعه واقع  [9-7]مسأله انتخاب ویژگی  بکار برده شده است که بسیاری از آنها در 

 . [9]ی ترکیبی هاروشو  1پوششی یهاروشی مبتنی بر فیلتر، هاروشی کرد: بندمیتقسکلی 

 برای هادادهی آماری هایژگیوی هستتتند و از بندطبقهالگوریتم و  الگوریتم های یادگیریبرفیلترمستتتقل از ی مبتنی هاروش

ستفاده  سبه  کنندیمانتخاب ویژگی ا سپس شودیمبه گونه ای که برای هر ویژگی یک اعتبار محا ساس  هایژگیو.   شانیهارتبهبر ا

 ،. رویکردهای مبتنی بر فیلترشوندیمی مشخصی باشد، حذف آستانهکمتر از یک حد  شانیهارتبهیی که هایژگیوو  شوندیممرتب 

ای و بر ی یادگیری ستترعت باالیی داشتتتههاتمیالگوراستتتفاده نکردن از  لیدل بهی دارند و پوشتتشتتی هاروشمحاستتباتی ارزان تر از 

، [11]، اطالعات متقابل [1٠] (F-score) امتیاز فیشر به توانیمی فیلتری هاروشی جملهمناسب هستند. از  ی با ابعاد باالهاداده

 اشاره کرد.  رهیغ واف -، ریلیف، ریلیف[13]، همبستگی [1٢]بهره اطالعاتی 

ی از امجموعهی برای ارزیابی زیر بندطبقهاست این روش از یک الگوریتم  [14, 13]ی پوششروش دیگر انتخاب ویژگی روش 

. به [15]کندیمی مؤثر استفاده هایژگیوبهره می برد در واقع این روش از یک الگوریتم یادگیری ماشین برای انتخاب  هایژگیو

پیچیدگی  کندیمهمین خاطر دقت این روش باالست اما از آنجا که در فرآیند انتخاب ویژگی از یک الگوریتم یادگیری ماشین استفاده 

یی نداشته کارای با ابعاد باال خیلی هادادهکه در  شودیمامر باعث  نیا واست  برزمانپایین و محاسباتی آن باالست و سرعت آن 

ی روش ترکیبی که ترکیب که هستندی مکمل هم پوششنتیجه گرفت که رویکردهای فیلتری و  توانیمباشد. با توجه به تعاریف باال 

های در واقع روشی بهتری را ارائه دهد. هاجوابر دو روش قادر است ی است با استفاده از مزایای هپوشش وی فیلتری هاروشاز 

ی اول آن روش های مبتنی بر فیلتر )برای کاهش ابعاد داده( و در مرحله دوم، باشند که در مرحلهترکیبی شامل دو مرحله می

کیبی انتخاب ویژگی، بدون کاهش های ترشوند. روشها( اعمال میهای پوششی )برای انتخاب بهترین زیر مجموعه ویژگیروش

ی هاتمیالگوربکار بردن . [1٦]دنگردمی های افزونه و نامرتبط، سبب حذف ویژگیپیچیدگی محاسباتیسرعت و افزایش نه چندان زیاد 

                                                 
1Wrapper 
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هستند  ییهاتمیالگوری فراابتکاری ،هاتمیالگور. هاستروشی بزرگ بسیار مؤثرتر از سایر هادادهی در مجموعه ابتکار فراابتکاری و 

جمعیت محور هستند و تابع شایستگی  صورتبه هاآن اکثر و شدهکه از فرآیندهای زیستی و بیولوژیکی موجود در طبیعت الهام گرفته 

علت دارا بودن هوش جمعی در حین عمل جستجو بخشی از جمعیت را بعنوان جواب در  به و برندیمرا برای هدایت جستجو بکار 

 .[17] کنندیمو از افتادن در دام بهینه محلی جلوگیری  رندیگیمنظر 

 های فراابتکاریهای پوششی در زمینه انتخاب ویژگی پرداخته شده و برخی از الگوریتمدر ادامه در بخش دوم  به بررسی روش

یت مقاله در بخش چهارم های ترکیبی خواهد آمد و در نهاگردند. در بخش سوم مروری بر روشدر راستای انتخاب ویژگی بررسی می

 یابد. با نتیجه گیری پایان می

 

 

 های پوششی و الگوریتم های فرا ابتکاری روش، انتخاب ویژگی -2

داده  ندیفرآ عملکردی بزرگ باعث بهبود هادادهی مؤثر در مجموعه هایژگیوانتخاب ویژگی فرآیندی استتتت که با انتخاب 

بردن ستترعت  ها، باالحجم داده به موارد زیر اشتتاره کرد: کم کردن ابعاد و توانیمانتخاب ویژگی  . از جمله اهدافشتتودیمکاوی 

شین و فهم بهتر نتایج. یتمالگوردقت  باال بردنعملیات،  یمرا  هادادهی موجود در مجموعه هایژگیوهای داده کاوی و یادگیری ما

 به سه دسته کلی تقسیم کرد: توان

ف داده کاوی اهداو هیچ ارتباطی با  تند که بار اطالعاتی چندانی نداشتتتتهیی هستتتهایژگیو: ربطیبی هایژگیو -1

 .دنشویمی داده کاوی هاتمیالگوریی عملکرد کاراکاهش سبب  معموالًدر نتیجه ندارند 

یستتتند مثل ارتباط دارند و مستتتقیماً غیر مرتبط ن هایژگیویی هستتتند که با ستتایر هایژگیوی افزونه: هایژگیو-٢

 ی دیگر را محاسبه کرد.هایژگیو توانیمیی که با استفاده از آنها هایژگیو

ی هاروشیی هستتتتند که تأثیر زیادی روی هدف داده کاوی دارند و هدف اصتتتلی هایژگیوی مرتبط: هایژگیو-3

 انتخاب ویژگی هستند.

 

 

 الگوریتم های فراابتکاری -2-1

های ابتکاری برای های مختلفی برای انتخاب ویژگی مطرح شتتتده استتتتر که در این میان استتتتفاده از روشتاکنون روش 

هایی هستند که از فرآیندهای زیستی های جستجوی ابتکاری الگوریتمهای بزرگ مؤثرتر واقع شده است. الگوریتمی دادهمجموعه

های کنند. الگوریتماند و اکثریت آنها به صتتتورت جمعیتی عمل میلهام گرفته شتتتدهو بیولوژیکی موجود در طبیعت الهام گرفته ا

توانند با کمی تغییر برای مستتائل بهینه ستتازی مختلف بهینه ستتازی فرا ابتکاری نیز در واقع یک روش ابتکاری هستتتند که می

وی های کالسیک پاسخگترسی به پاسخ، روشاستفاده شوند. امروزه با بزرگ شدن مسائل دنیای واقعی و اهمیت یافتن سرعت دس

شتر از الگوریتم ستند و بی سائل نی سیاری از م ستفاده میب صادفی ا ستفاده از الگوریتمرو در دههشود. از اینهای ت های های اخیر ا

ا را به ضجستجوی ف ،های کالسیکهای جستجوی ابتکاری برخالف روشابتکاری و فرا ابتکاری رشد چشمگیری داشته است. روش
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ستفاده میصورت موازی انجام می ستجو ا ستگی برای هدایت ج شای شتن هوش جمعی دهند و تنها از یک تابع  کنند و به خاطر دا

شب توان به الگوریتم جمعیت پرندگان، الگوریتم ژنتیک،ها میقادر به کشف جواب هستند. از جمله این روش و تاب الگوریتم کرم 

ی کرد. الگوریتم ژنتیک که بندمیتقس محور ریمسبه دو روش جمعیت محور و  توانیمی را ابتکار فرای هاتمیالگورغیره اشاره کرد. 

جمعیت محور  برندیمو فاخته که چندین جزء یا عامل را به کار  تابشب، الگوریتم کرم کندیمرا استفاده  هارشتهیک مجموعه از 

 ی مسئله انتخاب ویژگی آمده است.در حوزه چند الگوریتم فرا ابتکاری در ادامههستند. 

 

 

 انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب -2-1-1 

ی است که از طبیعت ابتکار فرای هاتمیالگوری دستهی بهینه سازی هوشمندی جمعی و از هاروشیکی از  تابشبالگوریتم کرم 

ی دسته. این الگوریتم از شودیماستفاده  NP-Hardسازی و نیز مسائل  نهیبه وی مهندسی هانهیزمالهام گرفته شده است که در 

. یکی از رودیمی از راه حل به کار امجموعهی تصادفی است بدین صورت که یک نوع جستجوی تصادفی برای رسیدن به هاتمیالگور

. این الگوریتم در پایین ترین سطح خود کندیمی محلی اجتناب نهیبهی جستجوی تصادفی این است که از افتادن در دام هاتیمز

. دو مزیت عمده کندیمرا برای بقای خود انتخاب  هاحلو بهترین راه  شودیمدرون یک فضای جستجو متمرکز  هاحلبر تولید راه 

ائل چند اشتن با مسبخش بندی خودکار و  قابلیت سرو کار د دارد عبارتند از: هاتمیالگورنسبت به سایر  تابشبکه الگوریتم کرم 

بر اساس جذب و روشنایی است. این موضوع باعث تقسیم بندی خودکار کل جمعیت در زیر  تابشب. الگوریتم کرم [18]کیفیتی 

ی این همهی محلی تجمع پیدا کند. از میان نهیبهدر اطراف یک  تواندیمو هر گروه  شودیممعین  باًیتقریی با یک فاصله هاگروه

یمرا به صورت همزمان  هانهیبهی این همه. دوم اینکه این تقسیم بندی امکان ایجاد شودیمبهترین بهینه سراسری پیدا ، هانهیبه

یمبرای مسائل بهینه سازی چند کیفیتی غیرخطی مناسب است. برای کنترل تصادفی  تابشبخصوصیت الگوریتم کرم  نیا .دهد

با تنظیم این پارامترها افزایش یابد. این مزایا  تواندیمپارامترها را به نسبت تکرار تنظیم کرد به نحویکه سرعت همگرایی نیز  توان

 . دینمایمی و بهینه سازی ترکیبی بندکالسی، بندخوشهرا قادر به حل مسائل پیوستگی،  تابشبالگوریتم کرم 

تاب شود. هر کرم شبها هستند شروع میدارای ویژگی خاصی در فضای بردار ویژگی تاب که هر کدامکرم شب nالگوریتم با 

. اگر کرم شودتاب کمتر باشد شدت نور آنها بیشتر میکند هر چه فاصله بین دو کرم شبتاب پر نورتر حرکت میبه سمت کرم شب

شود. الگوی نوری هر به طور خودکار حذف می تاب دیگری جذب نشود و یا جفت خود را پیدا نکندتابی توسط هیچ کرم شبشب

کنند: جذب جفت و تاب از این نور چشمک زن خود به دو دلیل استفاده میهای شبتاب با بقیه فرق دارد. کرمهای شبیک از کرم

 چشمک زن، نرختواند بعنوان یک مکانیزم حفاظتی برای آنها باشد. نورهای تاب میهای شباین رفتار چشمک زن کرم جذب شکار.

تاب جذب یکدیگر شوند. شدت شوند که دو کرم شبهای نور وجود دارند باعث میروشنایی و میزان فاصله زمانی که بین سیگنال

I) ی عکس دارداز منبع نور رابطه rروشنایی با فاصله  ∝
I

r2
یعنی هر چقدر که فاصله افزایش یابد شدت روشنایی نور کاهش  (

تم تواند به عنوان یک الگورینایی نور بعنوان تابع هدف که قرار است بهینه شود مورد استفاده قرار گیرد مییابد. اگر شدت روشمی

تاب سه فرض زیر برای پیاده سازی این الگوریتم در نظر گرفته بهینه سازی جدید معرفی شود. برای درک بهتر الگوریتم کرم شب

 :[19]شودمی

 باشد.ها بدون در نظر گرفتن جنسیت آنها میباشند و جذب جفتیجنس متاب همهای شبهمه کرم -1
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پر  تابتاب کم نورتر به سمت کرم شبتاب متناسب است و کرم شبجذابیت با شدت روشنایی کرم شب -٢

ها است و با افزایش فاصله تاب بر اساس شدت روشنایی آنهای شبکند. پس قدرت جذب کرمنورتر حرکت می

تاب دیگری جذب نشود به صورت تصادفی تاب توسط کرم شبیابد. اگر کرم شبها کاهش مینشدت روشنایی آ

 کند.حرکت می

شود. در مسائل کمینه سازی، مقدار تاب مشخص میهای شببا توجه به مقدار تابع هدف درخشندگی کرم -3

است که از تابع شایستگی کند. روش دیگر برای تعیین شدت نور این تابع هدف، شدت روشنایی را مشخص می

 های دیگر استفاده شود.تعریف شده برای الگوریتم

، کلونی مورچگان و ٢های بهینه سازی اجتماع ذراتو در مقایسه با الگوریتم کاراستاستاندارد بسیار  تابشبالگوریتم کرم 

. محققین زیادی به بررسی [1]شودها مییی مؤثر ویژگزنبورعسل باعث کاهش زمان انتخاب ویژگی و همچنین انتخاب زیر مجموعه

ی مختلفی هاروشی این تحقیقات جهینتیی و سرعت همگرایی این الگوریتم پرداختند که در کارای گوناگون برای افزایش هاحلراه 

 الگرانژ ابتشب، الگوریتم کرم (CFA) نظمیب تابشب، الگوریتم کرم (DFA) گسسته تابشباند : الگوریتم کرم ارائه نموده

(LFA) . 

 

 

 انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچگان باینری -2-1-2

سأله انتخاب ویژگی با الگوریتم کلونی مورچه همانطور ک سازی م شکل برای پیاده  شده به طول  1ه در  شان داده  تعداد ن

صفر و یک در نظر گرفته می شته  شته شود. از ردپای هر مورچهمتغیرها، دو ر ست میر شود بدین آید که رمز گذاری میای بد

 .[1]ترتیب که مقدار صفر به معنای عدم انتخاب ویژگی و مقدار یک به معنای انتخاب آن ویژگی است

 

 انتخاب ویژگی با الگوریتم مورچگان  -1شکل 

سخه اولیه الگوریتم باینری مورچه، ستفاده از یک  حل شدارائه  TACO با نام  [٢٠]ردبار  نیاول ن سأله  انتخاب ویژگی با ا م

مشتتکل  اگرچه این روش، .[٢1]انجام شتتد همکاران وتوستتط توحیدی جمعیت مورچه باینری برای نستتخه بهبودیافته از الگوریتم 

 آن و اردد وجودویژگی مرتفع کرده اما هنوز یک مشکل اساسی برای این الگوریتم  انتخاب درمربوط به الگوریتم مورچه گسسته را 

بین انتخاب و عدم انتخاب ویژگی بعد از خودش  تواندیمهر لحظه تنها  در و ندیبیمرا  هایژگیوهر مورچه ،ترتیب یکسانی از  نکهیا

                                                 
2 Particle Swarm Optimization 
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 [٢٢]در  است. ددهمیشدت کاهش  به رامحدودیت توان کاوش الگوریتم  نیا ونیست  هایژگیوبه دیدن سایر  قادر وتصمیم بگیرد 

سخه بهبود ی ساز جمعیت مورچگان باینری با ترکیب اافتهن سأله انتخاب ویژگی ارائهاروشی از الگوریتم بهینه  ه ی کالسیک برای م

ی انتخاب پیش رو و حذف پس رو ترم بینایی در الگوریتم هاروشروش آنها با استتتفاده از اطالعات بدستتت آمده از  در شتتده استتت.

سندگان .شودیممورچگان باینری تقویت  قبل  هایژگیورا به علت انتخاب   مورچهی کاهش ابعاد داده، الگوریتم کلونی برا [٢3] نوی

یک زیر مجموعه نزدیک به بهینه نشود استفاده نکردند و در عوض برای حل این مشکل  به منجراز اجرای الگوریتم که ممکن است 

 و مورچگان گستتستتته تمیالگور دونقایص  اند این روشدهاز نستتخه باینری این الگوریتم در حل مستتأله انتخاب ویژگی استتتفاده کر

ش وی را رفع نموده نریبا ست که ترکیبی از دو الگوریتم مذکور رو ستی تکامل یافته ا سته  ا س  هر ردیعنی مانند الگوریتم مورچه گ

 منجرکه این  شتتتودیمها را دارند و همزمان اختیار انتخاب و عدم انتخاب ویژگی به آنها داده اجازه دیدن تمام ویژگی هامورچه گره

 وذرات باینری  تیجمع وژنتیک  تمیالگور ویی، این الگوریتم کارا. برای بررستتی شتتودیمپذیری در انتخاب تعداد ویژگی انعطاف به

سته  تمیالگور س سه گردیده ی دوازده مجموعه رو بری نریبا ومورچگان گ سأله انتخاب ویژگی مقای ست آمد کهداده در م ه نتایج بد

 کرویمدر  هاداده.  کاهش ابعاد [٢3]دهدینشان ممسأله انتخاب ویژگی  حل در هاتمیالگورالگوریتم را در مقایسه با سایر این برتری 

ی پنج مجموعه داده انجام شتتده و رو ABACO با روش انتخاب ویژگی و مبنی بر الگوریتم کلونی مورچه پیشتترفته دودویی هیآرا

 .[٢4]بدست آمده است شبکه بیزین بندبهترین نتایج را برای طبقه 

 

 

 انتخاب ویژگی با الگوریتم جستجوی گرانشی  -2-1-3

شی ستجوی گران ست که بهینه یابی به کمک ، GSAیا  3الگوریتم ج شده ا از قانون گرانش موجود در طبیعت الهام گرفته 

صورت میطرح  سته  س صنوعی با زمان گ ستم م سی شی و حرکت در  سم بهقوانین گران سطهپذیرد. طبق قانون گرانش هر ج ی وا

ای که با سایر اجسام دارد کند و هر جسم به نسبت میزان جرمش و فاصلهنیروی جاذبه، محل و وضعیت سایر اجسام را درک می

ای برای تبادل اطالعات استتتتفاده کرد. محیط توان به عنوان وستتتیلهاین نیرو میگذارد. از این رو، از روی اجستتتام دیگر تأثیر می

ستم همان محدوده سط تابع هدف تعیین میسی ست مقدار اجرام تو سئله ا شنهادی میشود. از بهینهی تعریف م توان برای یاب پی

ضا قابل تعری صورت یک موقعیت در ف سازی که جواب آن به  سئله بهینه  شباهت آن با مواردی چون م شد و همچنین میزان  ف با

ستفاده کردسایر جواب توان به طور کلی الگوریتم جستجوی گرانشی را می .[1]های مسئله به صورت یک فاصله قابل بیان باشد ا

 ی زیر خالصه کرد:در دو مرحله

ده، یت یابی اولیه انجام شگردد، برای اجسام موقعدر محیط مسئله یک سیستم مصنوعی با زمان گسسته تشکیل می -الف 

 گردد.قوانین حاکم وضع و پارامترها تنظیم می

 گذر زمان، حرکت اجسام و به روز رسانی پارامترها باید تا قبل از پیش آمدن زمان توقف انجام شود. -ب

                                                 
3 GSA: A Gravitational Search Algorithm 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020025509001200
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020025509001200
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مقایسه  لگوریتم را درانتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری جستجوی گرانشی انجام شده و آزمایشها کارایی این ا

 .[٢5]با الگوریتم جستجوی وراثتی باینری و جمعیت ذرات باینری نشان می دهد

 

 

 انتخاب ویژگی با الگوریتم ژنتیک -2-1-4

تگی شود و میزان شایسبرای حل مسأله انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم ژنتیک با کدگذاری هر فرد یک فضا انتخاب می

های شتتود. در هر آزمایش الگوریتم ژنتیک چندین بار با جمعیتتفکیک پذیری کالس در آن فضتتا محاستتبه می آن برحستتب میزان

. شودشود و در نهایت پس از چندین بار اجرا بهترین فرد انتخاب میشود. در هر اجرا بهترین فرد انتخاب میمختلف اولیه اجرا می

ها توستتتط افراد یک جامعه در الگوریتم ژنتیک ارائه نموده که در آن زیرمجموعه ویژگییک روش انتخاب ویژگی مبتنی بر  4کردال

دهد که این روش هم از لحاظ نرخ شتتناخت به دستتت آمده و هم از لحاظ تعداد حال تغییراستتت. نتایج به دستتت آمده نشتتان می

 ها دارد که عبارتند از:یسه با سایر روشهای انتخاب شده اثر بخش است. الگوریتم ژنتیک چهار ویژگی عمده در مقاویژگی

 کند.گیری کد شده کار میکند بلکه با متغیرهای تصمیمژنتیک مستقیماً با خود متغیرها کار نمی الف(الگوریتم

 کند.کند بلکه با یک مجموعه از نقاط کار خود را شروع میب( با یک نقطه کار خود را شروع نمی      

 کند.کند بلکه از انتقال تصادفی استفاده مییک از قوانین محاسباتی استفاده نمیح(الگوریتم ژنت      

کند و مشتقات و یا اطالعات جانبی دیگر را به کار د(الگوریتم ژنتیک فقط از اطالعات خروجی تابع شایستگی استفاده می      

 .[1]بردنمی

 

 

 انتخاب ویژگی با الگوریتم کلونی زنبورعسل-2-1-5

یعنی یک مکان در فضای (سازی توابع ریاضی معرفی گردید. هر جواب  الگوریتم کلونی زنبور عسل توسط کارابوگا برای بهینه 

زنبورهای عسل (ها  و کیفیت جواب معادل است با کیفیت آن منبع غذا. عاملبوده غذایی بالقوه   ی یک منطقههنشان دهند )جستجو

کند: [. این الگوریتم از سه نوع عامل استفاده می11پردازند] برداری از منابع غذایی در فضای جستجو می به جستجو و بهره )مصنوعی

با جواب های فعلی الگوریتم در ارتباط هستند.   EBو زنبورهای کاشف. زنبورهای  (OB) ، زنبورهای ناظر(EB)زنبورهای کارگر 

را که ارائه می نماید، به وسیله ی گام جستجوی محلی بهبود دهد، بعد از آن  تالش می کند تا جوابی  EBدر هر گام الگوریتم، یک 

از میان مکانهای بهبود یافته طبق کیفیت   OBرا برای مکان فعلی خود به کار بگیرد. زنبورهای  OBتالش خواهد نمود تا زنبورهای 

که به کار  OBه خود جذب می کنند. اگر زنبور بیشتری ب  OBآن مکان ها انتخاب می کنند یعنی جواب های بهتر، زنبورهای 

مکان خود را بهنگام می کند در غیر این صورت در مکان فعلی خود   EBگماشته شده بود، قادر بود که مکان بهتری را بیابد، زنبور 

                                                 
4 Cordella  
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ا در تعداد معینی گام مکان خود را ترک خواهد کرد اگر قادر نبوده باشد مکان خود ر  EBباقی می ماند. افزون بر آن، یک زنبور 

مکان خود را ترک کند به زنبور کاشف تبدیل می شود.  یعنی مکانی جدید به طور تصادفی در فضای   EBبهبود دهد.  اگر یک زنبور 

و همکارانش برای حل مسأله انتخاب ویژگی از الگوریتم کلونی زنبورعسل استفاده کردند. در 5تیفرس [. 11جستجو انتخاب می کند ]

متغیر  dگیرند که یک ویژگی را انتخاب کنند یا خیر. پس از پایان روند و در هر گام تصمیم میگام جلو می dروش ابتدا زنبورها  این

شوند. ی متعهد و غیر متعهد تقسیم بندی میکنند در این مرحله زنبورها به دو دستهدوباره به کندو برگشته و نتایج خود را ارزیابی می

ند این باشها پس از ارزیابی بیشتر از حد آستانه باشد آن زنبورها متعهد و در غیر این صورت غیر متعهد مییستگی آناگر مقدار شا

 dتعریف به وفاداری زنبور به شهد کشف شده معروف است. زنبورهای غیر متعهد بر اساس چرخ رولت به دنبال زنبورهای متعهد در 

هایی دهد که این الگوریتم با الگوریتمزادند که در هر مسیر دیگری گام بردارند. نتایج نشان میکنند و پس از آن آگام مسیر حرکت می

رای حل مسئله ها بحلکند. به طور کلی این الگوریتم جزو بهترین راهمثل الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی به صورت ترکیبی کار می

 .[1]های مؤثرتری استفاده کرداز الگوریتم توانانتخاب ویژگی است اما به خاطر بهبود حداقلی می

 

 

 6انتخاب ویژگی با الگوریتم جستجوی هارمونی-6-1-2

رکستر ایکی از سادهترین روشهای فراابتکاری است که از فرایند نواختن همزمان گروه  (HS)الگوریتم جستجوی هارمونی 

 یپیچیده و فرایند اجرای موزیک تشابه ایبهینه در مسألهراه حل یک یافتن یان . بدین معنی که مموزیک الهام گرفته شده است

به دلیل کاربردی بودن برای مسائل بهینه سازی گسسته و پیوسته، محاسبات ریاضیاتی کم، مفهوم ساده،  HS وجود دارد.ا الگوریتم

ای اخیر در مسائل مختلف تبدیل شده سازی در ساله-پارامترهای کم و اجرای آسان به یکی از پرکاربردترین الگوریتمهای بهینه

در نسل استفاده میکند، این الگوریتم از همه  جواب جدید از دو بردار جواب ژنتیک که برای ایجاد در مقایسه با الگوریتم است. 

وریتم الگ د.شومیجواب انعطاف الگوریتم در جستجوی فضاهای بهتر که سبب افزایش کند اش استفاده میموجود در حافظهجوابهای 

م که این خصوصیت سبب توقف الگوریت کندبا عملکرد بهتر را شناسایی میجواب در مدت زمان مناسبی فضاهای ارمونی جستجوی ه

 7الگوریتم جستجوی هارمونی برای حل مسأله انتخاب ویژگی توسط اورندیابرسد.  سراسری همحلی شده و نمیتواند به بهین ه بهیندر 

نگاشت مفاهیم الگوریتم هارمونی بر روی مسأله انتخاب ویژگی نمایش داده شده است. یک  1رفت. در جدول مورد استفاده قرار گ

شود در ستون مشاهده می1نوازنده بهترین توصیف از یک کارشناس خبره یا انتخاب کننده ویژگی است. همانطور که در جدول 

ک کارشناس خبره یا انتخاب کننده ویژگی است و بعنوان انتخاب بهترین توصیف از ی 8مربوط به جستجوی هارمونی یک نوازنده

کننده ویژگی در ستون انتخاب ویژگی است. هر نوازنده برای حضور در زیر مجموعه ممکن است به یک ویژگی رأی دهد همانطور 

                                                 
5 Forsati 
6 Harmony Search 
7 ORendia 
8 Musician 
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ها ی ویژگیپس زیر مجموعهی نوازندگان است. سشود در پایان، هارمونی شامل رأی همهدیده می 1که در ستون اول و سوم جدول 

 . [1]شوندها انتخاب میشوند و در پایان زیرمجموعه ی بهینه از ویژگیانتخاب می 9با استفاده از تابع ارزیابی هارمونی

 

 

      

 

 

 

تواند های ژنتیک و ازدحام ذرات میبهتر از الگوریتم د که الگوریتم جستجوی هارمونیدهها نشان مینتایج آزمایش

از:  ها مزایایی دارد که عبارتندهای مؤثر را تشخیص و شناسایی کند. این الگوریتم نسبت به سایر الگوریتمی ویژگیزیرمجموعه

 .[1]سادگی، همگرایی سریع، عدم حساسیت به حالت اولیه و بهره وری در پیداکردن کوچکترین زیرمجموعه 

 

 انتخاب ویژگی با الگوریتم فاخته -2-1-7

ی جالب این پرنده گذارتخمیدشده است. روش زندگی و تول Cuckooی بنام فاخته یا اپرندهلهام از روش زندگی الگوریتم فاخته با ا

داد. روشی که با کمترین تالش، در جنگ برای بقا با سایر یمسازی خوب و قابل را در طبیعت وحشی ینهبهنوید یک الگوریتم 

سادگی  برای کند.یمسایر پرندگان را مجبور به شرکت در بقای خود  ترتمامهرچهرسید. این پرنده تنبل به زیبایی یمحیوانات، به بقا 

 :است شدهاستفادهال زیر یدهادر توصیف جستجوی فاخته، از سه قانون 

است، قرار  شدهانتخابتصادفی  صورتبهی که االنهگذارد و تخم خود را در زمان یک عدد تخم مییک هر فاخته در -

 دهد.یم

 یفیت باال به نسل بعد منتقل خواهد شد.باکی هاتخمبهترین النه با  - 

توسط فاخته در النه با احتماالتی توسط میزبان  شدهگذاشتهی هاتخمهای میزبان در دسترس ثابت است و تعداد النه -

 شود. یمکشف 

 .دسازیمالنه کاماًل جدید  رها کرده و یک النه را یسادگبهتواند از شر تخم خالص شود و یا یمدر این مورد، پرنده میزبان یا 

راه حل باشد و هر یک از یک دهندهنشانالنه  توان بازنمایی ساده زیر را داشت که هر تخم در یکیم، نظرنقطهسازی این یادهپبرای 

 چنداننه حلراهی جابه( هافاختهبالقوه بهتری ) طوربهی جدید و هاحلراهتواند تنها یک تخم بگذارد، هدف استفاده از فاخته می

 باشد.خوب در النه می

                                                 
9 Harmony Evaluation 

 [1]: انتخاب ویژگی با الگوریتم جستجوی هارمونی1جدول 

Feature Selection Optimization Harmony Search 

Feature Selector Variable Musician 

Feature Variable Value Note 

Subset Solution Vector Harmony 

Subset Storage Solution Storage Harmony Memory 

Subset Evaluation Fitness Function Harmony Evaluation 

Optimal Subset Optimal Solution Optimal Harmony 
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 هافاختهها است. این جمعیت از از فاخته کند. جمعیتی که متشکلاین الگوریتم با یک جمعیت اولیه کار خود را شروع می

ای هها که شباهت بیشتری به تخمی میزبان خواهند گذاشت. تعدادی از این تخمرا در النه تعدادی پرنده هاآنکه  دارندتخمتعدادی 

شده ییناساشپرنده میزبان  توسط هاتخمشدن به فاخته بالغ خواهند داشت. سایر یلتبدپرنده میزبان دارند شانس بیشتری برای رشد و 

ی بیشتری در یک هاتخمدهند. هرچه های آن منطقه را نشان میی رشد کرده، مناسب بودن النههاتخمروند. میزان و از بین می

آن ر یابد. بنابراین موقعیتی که دیمناحیه قادر به زیست باشند و نجات یابند، به همان اندازه سود بیشتری به آن منطقه اختصاص 

کردن  برای بیشینه هافاختهسازی آن را دارد. ینهبهنجات یابند، پارامتری خواهد بود که این الگوریتم قصد  هاتخمبیشترین تعداد 

ی هاگروهها و رشد کردند و بالغ شدند مدتی در محیط هافاختهگردند. وقتی جوجه ی خود دنبال بهترین منطقه میهاتخمنجات 

 هاخمتهای سکونت بهتر که در آنجا شانس زنده ماندن شود به محلی نزدیک میگذارتخمکنند ولی وقتی زمان خودشان زندگی می

هدف  نقطه عنوانبهگروه دارای بهترین موقعیت  ،ی فاخته در مناطق مختلفهاگروهکنند. پس از تشکیل بیشتر است، مهاجرت می

یر را به سمت محل هدف مستمامها نگام مهاجرت به سمت نقطه هدف، فاختهشود هها جهت مهاجرت انتخاب میبرای سایر فاخته

 دارند. انحراف همفقط قسمتی از مسیر را طی کرده و در آن مسیر  هاآنکنند. ینمطی 

مطرح و برای مسأله انتخاب ویژگی مورد استفاده قرار گرفت. فضای  1٠نسخه گسسته الگوریتم فاخته توسط رودریگس

هاست. ایده اصلی این الگوریتم بدین صورت است بیانگر تعداد ویژگی nشود که ُبعدی مدل می nرت یک مکعب جستجو به صو

ی این است که آیا یک ویژگی جزء که برای شراکت هر النه باید یک مجموعه مختصات باینری تشکیل شود که نشان دهنده

نتخاب های ابندی و کدگذاری ویژگیها ارتباط دارد. برای دستهاد النههای نهایی است یا خیر. کیفیت راه حل با تعدمجموعه ویژگی

ها ارزیابی شوند. برای نمایش انتخاب یا عدم انتخاب ویژگی یک بردار دودویی ها، باید هر یک از النهشده بر اساس کیفیت تخم مرغ

 صفر بیانگر عدم انتخاب ویژگی است. شود که مقدار یک بیانگر انتخاب ویژگی و مقدار در سراسر مکعب مقداردهی می

 

 

 انتخاب ویژگی با الگوریتم رقابت استعماری -2-1-8

نامیده « کشور»ها یک های تکاملی، این الگوریتم نیز با تعدادی جمعیت اولیه تصادفی که هر کدام از آنهمانند دیگر الگوریتم

مانده جمعیت نیز به عنوان شوند. باقیشود. تعدادی از بهترین عناصر جمعیت به عنوان استعمارگر انتخاب میشوندر شروع میمی

ند. کششوند. استعمارگران بسته به قدرتشان، این مستعمرات را با یک روند خاصر به سمت خود میمستعمره، در نظر گرفته می

ری گیقدرت کل هر امپراطوری، به هر دو بخش تشکیل دهنده آن یعنی کشور استعمارگر و مستعمرات آن، بستگی دارد. با شکل

ای که نتواند در رقابت استعماری، موفق عمل کرده و . هر امپراطوریگرددمی آغازها های اولیه، رقابت استعماری میان آنامپراطوری

نابراین بقای یک امپراطوری،  به قدرت آن در جذب مستعمرات ببر قدرت خود بیفزاید از رقابت استعماری، حذف خواهد شدر 

ده های بزرگتر افزوده شرت امپراطوریهای استعماری به تدریج بر قد، در جریان رقابتبستگی داد. بدین ترتیب های رقیبامپراطوری

موسوی راد و ابراهیم پور برای حل مسأله انتخاب ویژگی از این روش استفاده کردند. تر، حذف خواهند شد. های ضعیفو امپراطوری

هایی که انتخاب هاست و ویژگیبُعدی است که شامل تمام ویژگی nشوند. هر کشور یک آرایه های اولیه ایجاد میدر ابتدا امپراطوری

                                                 
10 Rodrigues 
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ها ای از اعداد باینری برای مجموعه ویژگیگیرند. بدین صورت رشتهاند مقدار صفر میهایی که انتخاب نشدهاند مقدار یک و ویژگیشده

 های انتخاب شده را تشخیص داد. توان زیرمجموعه ویژگیشود و میتولید می

 

 

 انتخاب ویژگی و کاهش ابعاد با استفاده از روش های ترکیبی . 3

را  ی بهتریهاجوابی است با استفاده از مزایای هر دو روش قادر است پوشش وی فیلتری هاروشروش ترکیبی که ترکیبی از 

 ستد بهجلب کرده است. نتایج ی اخیر این مزیت روش ترکیبی توجه بسیاری از محققان در این حوزه را به خود هاسالارائه دهد. در 

ی بزرگ بسیار مؤثرتر از سایر هادادهی در مجموعه ابتکار فرای ابتکاری و هاتمیالگوربکار بردن  دهدیمنشان  هاشیآزماآمده از 

 .هاستروش
 

 

 روش ترکیبی انتخاب ویژگی با الگوریتم باینری کلونی مورچگان  -3-1

اف وهمبستگی سریع داده ها کاهش داده میشوند و -های فیلتری بهره اطالعاتی، ریلیف در این روش ابتدا با استفاده از روش

ابعاد داده های کاهش داده شده مجددا توسط باینری کلونی مورچه انتخاب ویژگی می شوند ودر نهایت یک طبقه بند برای محاسبه 

 ولی را می دهد.نرخ خطای حاصله بر روی آنها اعمال می گردد که نتایج ارزیابی قابل قب
 

 

 روش ترکیبی انتخاب ویژگی با الگوریتم جستجوی گرانشی  3-2

طاهری وهمکاران یک روش ترکیبی انتخاب ویژگی مبتنی بر الگوریتم فراابتکاری باینری جستجوی گرانشی ارائه دادند. در این 

داده شدند سپس الگوریتم باینری جستجوی گرانشی بر روش ابتدا با استفاده از چند روش فیلتری داده های میکرو آرایه کاهش بعد 

روی داده های کاهش بعد داده شده اعمال گردید و سپس داده های جدید با استفاده از یک طبقه بند ارزیابی شدند ونتایج قابل 

 . [٢٦]قبولی بدست آمد
 

 

 روش ترکیبی انتخاب ویژگی با الگوریتم رقابت استعماری فازی  - 3-3

رقابت استعماری علیرغم حل مسائل بهینه سازی مشکل گیرافتادن در بهینه محلی و سرعت همگرایی پایین را دارد الگوریتم 

که در نسخه فازی این الگوریتم این مشکالت مرتفع شده است. برای پیاده سازی منطق فازی در الگوریتم رقابت استعماری هر یک 

یک از مستعمره ها به عنوان اعضای آن مجموعه فازی)کشورهای استعمارگر( با  از استعمارگرها به عنوان مجموعه ی فازی و هر

استفاده از یک تابع عضویت مشخصی به هر یک از آن استعمارگرها مرتبط می شوند ایجاد میشوند. در این الگوریتم در هر مرحله 

ای یبی انتخاب ویژگی برای انتخاب زیر مجموعه. در روش ترک[٢7]استعمارگرها بر اساس یک سیاست انتخاب اصلح برگزیده می شوند
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 از ویژگی داده های با ابعاد باال با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری فازی ابتدا با استفاده از یک روش فیلتری داده ها کاهش بعد

 . [٢8]ش بعد داده می شوندداده می شوند و سپس با استفاده از روش پوششی رقابت استعماری فازی مجددا انتخاب ویژگی و کاه

 

 

 نتیجه گیری  -4

جعلی، نامناسب و افزونه در بین  ی نویزی،هایژگیوی مناسب گام مهمی است. با وجود هایژگیوالگو، شناسایی  صیتشخ در

. یابدیم نیز کاهش بلکه کیفیت عملکرد طبقه بندها  ،ابدییمی محاسباتی سیستم افزایش هانهیهزی اصلی، نه تنها هادادهمجموعه 

بنابراین انتخاب  .ابدییمی بهبود بندطبقهو عملکرد  شودیم ترساده، ساختار ابدییمبا کاهش اطالعات مورد نیاز، زمان اجرا کاهش 

یر ز ی داشته باشد. از این رو هدف، یافتنبندطبقهتأثیر زیادی در تشخیص درست الگوریتم  تواندیم هادادهویژگی با کاهش ابعاد 

ی الگو دارند. در حالت عادی تشخیص اینکه کدام زیر هادستهست که قدرت تفکیک بیشتری بین هایژگیوی بهینه از امجموعه

ز نیست و ا ریپذامکانی مختلف الگوهای مورد مطالعه را دارد هاگروهبیشترین قدرت تمایز دهی برای تفکیک  هایژگیومجموعه از 

روش های پوششی که  زیادی الزم دارد. زمان ونبوده  ریپذامکانی ممکن از نظر صرف دقت هامجموعهر سویی امکان بررسی تمام زی

مبتنی بر الگوریتمهای فراابتکاری هستند از نرخ صحت طبقه بندی بهتری نسبت به روش های فیلتری برخوردار می باشند اما به 

ا ابعاد باال مناسب نیستند از این رو از آنها در قالب روش های ترکیبی دلیل پیچیدگی محاسباتی زیادی که دارند برای داده های ب

استفاده می شود به این صورت که داده های با ابعاد باال ابتدا با استفاده از روش های فیلتری کاهش بعد داده می شوند و سپس 

 توسط روش های پوششی ویژگی های بهینه با دقت باالتری انتخاب می گردند. 

 

 مقایسه نرخ طبقه بندی صحیح چند الگوریتم فراابتکاری با استفاده از روش ترکیبی - 2 جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استفاده از روش ترکیبی در داده های با ابعاد باال نتایج قابل قبول وبهتری در انتخاب ویژگی و کاهش بعد داشته  و توجه 

کارایی چند روش ترکیبی برروی مجموعه داده های با  ٢در جدول بسیاری از محققان را در دهه ی اخیر به خود جلب کرده است. 

ورده شده است. بدیهی است برای مقایسه دقیق روشهای مختلف بایستی با طبقه بندهای یکسان آبا طبقه بندهای متفاوت بعد باال 

 کارایی این روشها بر روی مجموعه داده های یکسان مقایسه گردد.

 

 

 مراجع  -5

 

 [٢9]فاخته

 

BCO[30] 
ستعماری ارقابت 

 [31]فازی

 

ABACO[32] 

 

MGSACO[33] 
 تعداد

 هاویژگی

 تعداد

 نمونه ها

 

 مجموعه داده

- - 93٦/٠  8٠/٠  8٠/٠  ٦٢ ٢٠٠٠ Colon                         

1 1 - 9389/٠  841/٠  ٢3٠8 83 SRBCT                      

- - 891/٠  941٦/٠  9٢31/٠  71٢9 7٢ Leukemia                  

- - ٠,9٢4 873/٠  8٦٦٢/٠  1٠5٠9 1٠٢ Prostate                       

9754/٠  98٠1/٠  - 9٠79/٠  8٠/٠  1٢٠ ٢٦٠٠3 Lung                           

933/٠  88/٠  - - - 57٦٠ ٢٦ 9_Tumors 

94/٠  94٦3/٠  - - - 1٠3٦7 5٠ Brain_Tumors 

944/٠  9557/٠  - - - 1٢533 174 11_Tumors 
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