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 چکیده

، روینازا. اندبه وجود آمده باال محاسررتا ی پیچیدگی و زیاد هایویژگی دارای بزرگ یهامجموعه داده، با پیشررر ف  ناوری امروزه

 یژگیاب وانتخ رایجهای الگوریتم .باشدیم یامر بسیار مهمویژگی، سرعف بیشتر و کارایی باال  کمترینویژگی با  یرمجموعهزانتخاب 

و رسررید   هایژگیوبررسرری روابط میا  برای ، محققا  لذا د.نآورمیرا به وجود  دقفکاهش  ها،روابط میا  ویژگی با بررسرری نکرد 

شتر، دقفبه ستا  یدگیچی، پیژگیو زیاد  عدادبا  هاداده دراند که داده ارائه را هایباز ی ئورمتتنی بر  یژگیانتخاب و روش بی ی محا

یرمجموعه انتخاب ز یبرا  واندیدر کنار دقف باال م همکارانه یهایبر باز یمتتن یژگیسرررعف انتخاب و شیا زا لذابیشررتری دارند. 

 هایژگیو، F-Scoreبا محاسته  ابتدااسف که  شدهارائه FSCGدر این مقاله، الگوریتم  .استفاده شودی بزرگ هاداده یبرا ویژگی بهینه

سته -شپلیارزش سپس برای هر ویژگی و شدهمر ب شخیص  F-Score. لذا دشویمشوبیک محا بین دو کالس،  هاییژگیوبا  

اسف را  هایژگیوبین  یهاائتالفجفف با  هاییژگیوشوبیک که بار محاستا ی باال به خاطر  عداد زیاد انتخاب -شپلیارزش ضعفنقطه

این الگوریتم  .کندیمرا پیدا  F-Score ضعفنقطهشوبیک با مشخص کرد  سهم هر ویژگی در یک همکاری -شپلیو ارزش پوشاندیم

 بنددسررتهبا اسررتفاده از  هامجموعه دادهبرای  یانتخاب یهایژگیو یابیارز سررازی وپیاده UCI یهاداده مجموعهوی  عدادی از ر

شین شتیتا  )بردارما سف شدهانجام( SVMپ بدو   هایشبا رو FSCGروش  دقف و زما  اجرای، شدهانتخابهای .  عداد ویژگیا

سف. یسه( مقاShaply Value Embedded Genetic Algorithm) SVEGAکاهش ویژگی و روش  شا   شده ا دهد که روش یمنتایج ن

FSCG  تر ی کمتر و سرعف بیشبار محاستا های زیاد با انتخاب زیرمجموعه ویژگی بهینه، عالوه بر دقف، یژگیوها با  عداد دادهیروبر

 را ارائه داده اسف.
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 مقدمه -1

 سازییرهذخو  یآورجمعدر  هایییشرفتپامروزه با رشد سریع فناوری، 

 ییهادادهوجود آمدن مجموعه  بهبه وجود آمده استتت که منجر  هاداده

با توجه به این مجموعه داده با ابعاد باال  . [23]با حجم باال شتتده استتت

، استفاده سکمتری  1پذیرییمتعمارای فضای جستجو بیشتر و قدرت د

ستی  2کاهش ابعاد داده هاییکتکناز  ست دادن در که بتواند بدون از د

که  3خواهد بود. انتخاب ویژگی مؤثربه نتیجه مطلوب برستتتد،  هاداده

حذ   هاییکتکنیکی از  با  که  عاد استتتتت   هاییژگیوکاهش اب

 . دنماییممفید را انتخاب  هاییژگیوه مناسب از بالاستفاده، زیرمجموع

سئله سبهویژگی  انتخاب م سندگ یلهو  هایهیدگادن مختلف، از انوی

استتت. هر نویستتنده نی  با توجه به نو   قرارگرفته یموردبررستتمتفاوتی 

 :شودیماشاره  هاآنکه به  [8]کاربرد، تعریفی را از آن ارائه داده است

 با حداقل اندازه ممکن،  یرمجموعهز یککردن  یداپ :تعریف ایده آل

ست که برا هایژگیو یبرا  یهد  موردنظر اطالعات الزم و کاف یا

و  هایتماستتتت که هد  تمام الگور یهیرا در برداشتتتته باشتتتد. بد

 [.12است ] یرمجموعهز ینهم یژگیانتخاب و یهاروش
 :انتخاب یک زیرمجموعه  تعریف کالستیکM  عنصتری از میانN 

به تابع  M < N کهیطورویژگی،  باشتتتد و همننین مردار یک 

سایر زیرمجموعه 4معیار سبت به  های برای زیرمجموعه موردنظر، ن

 .[18]داندازه دیگر بهینه باشهم
  یکاستتتت که  ینا یژگیهد  انتخاب و: گویییشپاف ایش دقت 

د. انتخاب شون یشگوئیدقت پ یشاف ا یبرا هایژگیاز و یرمجموعهز

کاهش اندازه ستتتاختار بدون کاهش فراوان در دقت  یگردعبارتبه

ستفاده از و ایکننده بندیطبره یشگوئیپ شده ادهد هایژگیکه با ا

 [13]آیدیبه دست م
 استتت که  ینا یژگیهد  از انتخاب و: تخمین توزیع کالس اصتتلی

عهز یک چک از و یرمجمو ند، توز هایژگیکو خاب شتتتو  یعانت

 عیتا حد امکان به توز یستتتیبا شتتوند،یکه انتخاب م هایییژگیو

شتتتده انتخاب هاییژگیو یربا توجه به تمام مراد یکالس اصتتتل

 .[13]باشد یکن د
باال به چهار دسته یفطبق تعار یژگیانتخاب و یهاروش یطورکلبه

س 8شدهو ادغام 7یبی، ترک6ی، پوشش5یلترف یکل ی روش  .شوندیم یمتر

اهش ک یادگیر هاییتممستتتترل از الگوررا  ارتباطیب هاییژگیوفیلتر 

 یآمار یاتخصوص یرا بر مبنا یژگیها، انتخاب وروش ین. ا[24]دهدیم

 یداده برا یکل یاتبه خصتتوصتت یلترف یها. روشکنندیها انتخاب مداده

ستفاده م یژگیانتخاب و  ییادگیرو مسترل از هر مدل  کنندیمناسب، ا

 کی تریعروش ستتر ینا یلدل ینهستتتند، به هم هکنند یبندطبره یاو 

شتریرا انتخاب و تعداد ب ینهبه یژگیو یرمجموعهز سبتاز داده ی  ها را ن

روش پوشتتشتتی  .[9] ,[25]نمایدیم یریتکننده مد یبندطبره یکبه 

کننده وابستتتته هستتتتند. روش  یبندطبره یاو  یادگیرکامالً به مدل 

 ینیرا تع ینهبه یژگیو یرمجموعهروش جستجو ز یکبر اساس  یپوشش

ندیم له اول، بهتر ین. اک عهز ینروش در مرح با  یژگیو یرمجمو را 

 یآموزشتتت هایدادهیکننده بر رو یبنددقت طبره یاراستتتتفاده از مع

س نمایدیانتخاب م  یبندطبره یکتوسط  یرمجموعهآن ز یفیتک پسو 

 .]5[گیردیقرار م یابی، مورد ارز 10یشو آزما 9آموزش ییلهوستتکننده به
 شود؛یاستفاده م یو پوشش یلتراز نراط قوت دو روش ف ترکیبی، درروش

عت یریگبا بهره یعنی ناب از  یلترروش ف یباالاز ستتتر نده و اجت کن

 دیجادو روش ا ینا ینب یتعادل ی،روش پوشتتشتت یمحاستتبات ینیدگیپ

شبهشده ادغام درروشفرآیند انتخاب ویژگی .[14]نمایدیم  یعنوان بخ

 یراجستتتجو ب یگر،دعبارت. بهشتتودیدر نظر گرفته م یادگیر یتماز الگور

 انجام یادگیر یتمالگور یک یلهوستتتبه هایژگیمناستتتب از و یرمجموعهز

را  هایژگیوهای مذکور روابط میان پژوهشتتگران در روش .[6]شتتودیم

ر د یاف ونگمهم،  هاییژگیو. لذا ممکن استتت برخی از گیرندیمنادیده 

 رفته و حذ  شوند.گ نظر

با  هایژگیور، محرران به ستتاختار وابستتته ذاتی میان در حال حاضتت

. اندپرداختهمتعدد  یهاپژوهشدر  11های همکارانهاستفاده از نظریه بازی

سال  سهم هر وانتخا یبرا ]7[و همکارانش 12، کوهن2007در   یژگیب 

ستفاده کرده  بازی همکارانهاز  سال  1]6[ 14یل و  13لئواند. ا ، 2008در 

سئله ارتباط م س یژگیو یانم  یقتحر ینقراردادند. تمرک  ا یرا موردبرر

ست که در آن و هایییژگیاز و اییرمجموعهز یکانتخاب  یرو  هایژگیا

با   16یبندتا طبره شتتوندیو ارتباط باهم انتخاب م  15بر استتاس ائتال 

شتریصحت ب شود. در مراله ی سال  [21] یگرد یاانجام   2012که در 

  17حل بانژا و راه همکارانه هاییارائه شتتتد؛ محرران با استتتتفاده از باز

ئه داده هاویژگیقدرت  یابیارز یچارچوب برا یک ند. زارا نگ و ا

به نام  یننو یتمبا ارائه الگور [26]در مراله  2014همکارانش در ستتتال 

NECGT بازی در چارچوب  یمحل یبا استتتتفاده از محاستتتبه آنتروپ

ال کنند. در س یدادست پ یشتریاند به درصد صحت بتوانسته همکارانه

از  یمارینو  ب کی یصو تشخ بینییشپ یبرا [19]، پژوهشگران 2014

و ارزش  همکارانه هاییباز ییهبر نظر یمبتن یژگیانتخاب و یهاروش

،  2016در ستتتال  ]10[یگرد یریاند. در تحراستتتتفاده کرده  18یشتتتپل

با ترک ران  نه یبمحر کارا با  یتمالگور یک Relief یتمو الگور بازی هم

رها پارامت یمبا تنظ تواندیاند که کاربر مچهار پارامتر مختلف ارائه داده

. یدو کاربرد مستتتئله انتخاب نما یتستتترعت را با توجه به اهم یادقت 

 یژگیانتخاب و یها، ابتدا با استتتفاده از روش1]7[پژوهشتتگران در مراله

اهش داده و در مرحله را ک هایژگیو 20 یشتترف یارو مع 19لاطالعات متراب
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 21یکاالاند.  ساساستفاده کرده یژگیهر و یابیارز یبرا یبعد از ارزش شپل
در  یژگیانتخاب و یتبا توجه به اهم ]20[و همکارانش 21یکاالستتتاستتت

بر استتاس  تطبیریروش  یکها داده یبندطبره یبرا یپ شتتک یهاداده

 اند.ارائه داده 22یکژنت یتمو الگور هایباز ییهنظر
از  آمدهدستتتبهکه نتایج  دهدیمنشتتان  شتتدهانجامهای بررستتی

همکارانه در مرایسه با سایر  هاییبازهای انتخاب ویژگی مبتنی بر روش

با  هادر دادهت ولی بوده استت ترمطلوبهای انتخاب ویژگی بستتیار روش

ست.  شته ا سبات اف ایش دا ر کاهش با روینازاابعاد باال، پینیدگی محا

های همکارانه در کنار دقت باال محاسباتی انتخاب ویژگی مبتنی بر بازی

ندیم عداد  هادادهچالش انتخاب ویژگی  توا باال را حل  هاییژگیوبا ت

معمول انتخاب  یهاروش. در این مراله، برای حل مشتتتکالت  [3]نماید

بیشتتر و اف ایش سترعت الگوریتمی به  دقتبهرستیدن  منظوربهویژگی 

از  Score-Fاست. این روش از ترکیب روش  یشنهادشدهپ FSCG23نام 
 یهاحلراهاز   24شوبیک-شپلیانتخاب ویژگی فیلتر و ارزش  یهاروش

 بازی همکارانه است.

و بازی  F-Scoreدر ادامه مراله به مفاهیم پایه مربوط به الگوریتم 

معرفی  . در بخش ستتوم، روش پیشتتنهادیشتتودیمهمکارانه پرداخته 

عه شتتتود و می هارم مجمو مال الگوریتم  هادادهدر بخش چ تایج اع و ن

سایر  سه با   شدهپرداخته هادادهروی مجموعه  هاروشپیشنهادی و مرای

آورده  هایشتتنهادپنهایی و  گیرییجهنتدر بخش پنجم  یتدرنهااستتت. 

 شده است.

 مفاهیم پایه -2
حل مهم و استتتاستتتی  خاب ویژگی یکی از مرا فادهانت در  مورداستتتت

در شتتناستتایی الگو و یادگیری  یژهوبه یکاودادهداده برای  پردازشیشپ

. هد  از انتخاب ویژگی در مستتائل با ابعاد باال، [15]باشتتدیمماشتتین 

 هاییژگیواز  اییرمجموعهزنتخاب و اف ونه و ا ربطیب هاییژگیوحذ  

ست  ستمطلوب  دقتبهضمن کاهش ابعاد  کهیطوربهمرتبط ا . یافتد

 حداکثر رستتاندن ازجملهبنابراین محرران به دنبال ارائه معیارهای کلی 

 شتتوندیمکه استتتفاده  هایییژگیودقت روش و حداقل رستتاندن تعداد 

ند خاب ویژگی  .[22]هستتتت ندیم F-Scoreلذا از روش انت برای  توا

 استفاده نمود.  هایژگیو یسازمرتب
سایی  یرازغبه ضو  مهم که  ربطیب هاییژگیوشنا و اف ونه، یک مو

ل متعام هاییژگیواست.  هایژگیو، تعامل شودیمنادیده گرفته  معموالً

به کالس هستتتند اما  ربطیبفردی،  صتتورتبهه هستتتند ک هایییژگیو

 25، به کالس همبستتتتهشتتتوندیمدیگر ترکیب  هاییژگیوزمانی که با 

ستند. بدین منظور  شدهپ همکارانه هاییبازه شنهاد ست.  ی  هاییبازا

یک  هایبازکه بازیکنان در این نو   شتتتوندیمانتخاب  روازآن همکارانه

. [2]گویندیمبه آن ائتال   اصطالحاًکه  کندیمهد  مشترک را دنبال 

 هستند و هد  پیدا کردن هایژگیوانتخاب ویژگی، بازیکنان،  مسئلهدر 

استتتت. برای  هایژگیوو همننین یافتن رابطه بین  هایژگیو ینترمهم

ستفاده  شوبیک-شپلیاز ارزش  هاآنو وزن دهی به  هایژگیوارزیابی  ا

با که وزن  شتتتودیم یان اهر ویژگی را  فاده از روابط م  هایژگیوستتتت

 .نمایدیممشخص 

 F-Scoreروش انتخاب ویژگی  -2-1
یری فاصله بین گاندازهی برای اسادهروش  F-Scoreروش انتخاب ویژگی 

𝑥که   𝑥𝑘با توجه به بردارهای آموزشی .استدو عدد طبیعی  =

1,2, … , 𝑚  ،مثبت  یهانمونه𝑛+ های منفی و نمونه𝑛−  رابطه،F-score 

𝑥�̅�خواهد آمد که در آن  به دست( 1ام از رابطه )𝑖ویژگی 
میانگین تمام   −

𝑥�̅�های منفی ، یژگیو
میانگین   𝑥�̅�های مثبت و یژگیومیانگین تمام   +

 . [11]باشدیمهای پایگاه داده یژگیوتمام 
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 شوبیک-شپلیارزش  -2-2

شپلی می ساس رأتواند در زمینهارزش  صمیمات بر ا  یریگیهایی که ت

شود، به کار رود. اگر یک ائتال  قدرت مطلق داشته باشد، آن اتخاذ می

شان می صفر ن شد آن را با  شته با م، دهیرا با یک و اگر هیچ قدرتی ندا

شان می شوبیک ن شپلی و   بین دهد که یک ائتال  درشاخص قدرت 

 گیرد.این دو حد در کجا قرار می

صفر در نظر در تمام بازی شدن را  شدن را یک و بازنده  ها ارزش برنده 

گویند. پس می« بازی ستتاده»الح طها را در اصتتگیرند. این نو  بازیمی

بازی مد( ائتال بازی ستتتاده  یا که ارزش )پ یا صتتتفر 𝑆 ای استتتت 

(𝑉(𝑆) = 𝑉(𝑆)( و یا یک )0 = های ستتاده ن بازیتری( استتت. مهم1

 اند از:عبارت

  ن موقع آبازی با اکثریت نستتتبی که در𝑉(𝑆) = استتتت که تعداد  1

ضای ائتال   شد، در غیر این  |𝑆|یعنی 𝑆اع صف بازیکنان با شتر از ن بی

𝑉(𝑆)صورت  =  است. 0
  بازی با اکثریت مطلق که در آن𝑉(𝑆) = ست، اگر  1 𝑆ا = 𝑁  شد با

𝑉(𝑆)و در غیر این صورت  = 0. 
 وری که در آن بازی دیکتات𝑉(𝑆) = 1استتت، اگر  1 ∈ 𝑆  باشتتد و در

𝑉(𝑆)غیر این صورت  =  است. 0
شپلی حاصل  شد در فرمول  ساده با 𝑉(𝑆)]اگر بازی  − 𝑉(𝑆 − {𝑖})] 

ست که  صفر ا ست. موقعی  𝑉(𝑆و  𝑉(𝑆)صفر یا یک ا − {𝑖})  هر دو

صفر یا یک باشند و در غیر این صورت یک خواهد بود. به دالیل مذکور 

ا از فرمول شتتپلی کنار گذاشتتت، مشتتروط بر اینکه توان آن عبارت رمی
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ستن بازیکن جمع را روی ائتال  به آن، آن  𝑖هایی انجام دهیم که با پیو

وبیک ش-شود؛ بنابراین شاخص شپلیائتال  برنده و بدون آن بازنده می

 : [1]آیدیم به دست( 2از رابطه )
 
 

𝜑𝑖(𝑉) = ∑
(|𝑆| − 1)! (𝑛 − |𝑆|)!

𝑛!
          

𝑆برنده

𝑆−{𝑖}بازنده

 

(2) 
 

 روش پیشنهادی -3

سئله انتخاب و یراب ده شارائه یمتعدد هاییتمها و الگورحلراه یژگی،م

ست که دارا شکالت یا س یم  هایژگیو یاننکردن روابط م یازجمله برر

عث م استتتت با در نظر  یمهم اف ونگ هاییژگیاز و یبرخ شتتتودیکه 

شتتده و حذ  شتتوند و کاهش درصتتد صتتحت را به وجود آورد. از گرفته

تداول م هاییتمو الگور هاحلمشتتتکالت راه یگرد بار  توانیم به 

 .باال اشاره نمود یمحاسبات
و کاهش بار  یشتتتربه صتتحت ب یدنمشتتکالت و رستت ینرفع ا برای

 یباستتت که ترک یشتتنهادشتتدهپ FSCGبه نام  یتمیالگور یمحاستتبات

همکتتارانتته  یبر بتتاز یمبتن یژگیو روش انتختتاب و F-Scoreروش 

ته  یژگینوان وعبه یکنانباز هایباز یه. در نظرباشتتتدیم در نظر گرف

رنده کنند تا ب همکاری یکدیگربا  یباز یکدر  هایژگیو یدشوند و بایم

 یالفائت یندر ب یاو  یژگیهر دو و ینب تواندیم هایباز ینانتخاب شود، ا

 هاییژگیتعداد و یکه دارا ییهادر دادهانجام شتتتود؛ لذا  هایژگیاز و

 اهیژگیو ینب یهاائتال  یاجفت  هاییژگیهستتتتند انتخاب و یادیز

 یدارا شوندیها آغاز مائتال  ینکه در ا هایییدارند و باز یادیتعداد ز

بات ینیدگیپ حاستتت ند. ازا ییباال یم کاهش حجم  یبرا رو،ینهستتتت

استتتفاده کرده  هایژگیمرتب کردن و یبرا F-Scoreمحاستتبات ابتدا از 

صله ب در حداکثر کردن هایژگیاز و یکتا به هر  س ینفا ل و حداق یکال

را اختصاص دهد و سپس با محاسبه  یازیامت یدرون کالس اصلهکردن ف

 یهمکار یکدر  یژگیسهم هر و یژگی،هر و یبرا یکشوب-یارزش شپل

شخص مرا  شپلنماییمیم سهم کندیکمک م یکشوب-ی. لذا ارزش   تا 

 یمکن یداهست را پ F-Scoreضعف که نرطه یهمکار یکدر  یژگیهر و

بل  را به دو هاییژگیکه و F-scoreو در م از هم  یخوبکالس را 

 ینیدگیکه پ یکشتتوب-یضتتعف ارزش شتتپلنرطه دهدیم یصتشتتخ

بات حاستتت عداد ز یم خاطر ت به  خاب و یادباال  با  هاییژگیانت فت  ج

 .پوشاندیرا م هاستیژگیو ینب یهاائتال 

 .باشدیمبه شرح زیر  FSCGالگوریتم 

 β، حد آستانه αورودی الگوریتم: مجموعه داده، حد آستانه 
 خروجی: زیرمجموعه داده بهینه

 S(x) هابرای تمام ویژگی F-Scoreمرحله اول: محاسبه 

بیشتتتر  αبرای هر ویژگی از مردار  آمدهدستتتبهمرحله دوم: اگر امتیاز 

شد، آن ویژگی  سب انتخاب  عنوانبهبا  وگرنه حذ  شودیمویژگی منا

 .شودیم

له ستتتوم:  مه مرح عه ویژگی  هایژگیواگر ه ند زیرمجمو عبور کرد

 است وگرنه به مرحله اول برو. شدهانتخاب

هارم: ارزش شتتتپلی له چ عه -مرح یک برای هر ویژگی زیرمجمو شتتتوب

 V(x) شودیممحاسبه 

ستبهمرحله پنجم: اگر ارزش  شتر  βبرای هر ویژگی از مردار  آمدهد بی

شد، آن ویژگی  وگرنه حذ   شودیمانتخاب  موردنظرویژگی  عنوانبهبا

 .گرددیم

عبور  در مرحله ستتوم شتتدهانتخاب هاییژگیومرحله شتتشتتم: اگر همه 

 استتتت شتتتدهانتخاببهینه با کمترین تعداد ویژگی  کردند؛ زیرمجموعه

 وگرنه به مرحله چهارم برو.

 است. شدهانتخابزیرمجموعه داده بهینه مرحله هفتم: 

 دهد.یم( فلوچارت روش پیشنهادی را نشان 1) شکل

ه با استتتفاد هاداده یبندطبرهپس از انتخاب زیرمجموعه ویژگی بهینه، 

پارامتر می ان دقت از  SVM26 از طبره بند با  انجام و دقت طبره بند 

 ( محاسبه خواهد شد.3رابطه )

 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑇𝑁

27
 + 𝑇𝑃

28
 

𝑇𝑁 + 𝐹𝑁
29

 + 𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
30

 
 

(3) 

 

TN :سته واقع ییتعداد رکوردها یانگرب ست که د و  بوده یمنف هاآن یا

سته  ی ن یبندطبره یتمالگور ستبهرا  هاآند شخ یمنف ،یدر داده  یصت

 .است

TP: مثبت بوده و  هاآن یاستت که دستته واقع ییتعداد رکوردها یانگرب

سته  ی ن یبندطبره یتمالگور ستبهرا  هاآند شخ ،یدر داده  یصمثبت ت

 .است

FN:  سته واقعی ست که د منفی بوده و  هاآنبیانگر تعداد رکوردهایی ا

 .است دادهمثبت تشخیص  اشتباهبهرا  هاآندسته  یبندطبرهالگوریتم 
FP :مثبت بوده و  هاآن یاستتت که دستتته واقع ییتعداد رکوردها یانگرب

 .است داده یصتشخ یمنف اشتباهبهرا  هاآندسته  یبندطبره یتمالگور

 نتایج -4

عه  مایش هادادهدر این بخش مجمو تایج آز ی قرار موردبررستتت و ن

 UCI [4]پ شکی از  یهادادهروی مجموعه  FSCGگیرد. الگوریتم می
ی داده تعداد مختلفی ویژگی و هامجموعهشتتتده استتتت.  ستتتازییادهپ

و نتایج آزمایش  هاداده یستل .شوندیمی مختلف ویژگی را شامل هانو 

 ( آورده شده است.1در جدول )
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و  αانتخاب مجموعه داده، مردار

 βمردار 

برای هر ویژگی F-Scoreمحاسبه 
 (S(x))

این ویژگی را به عنوان ویژگی مناسب 
انتخاب کن

S(x)>α 

آیا همه ویژگی ها عبور کردند 

.زیرمجموعه ویژگی انتخاب شده است

شوبیک برای -محاسبه ارزش شپلی
 (V(x))هر ویژگی زیرمجموعه

V(x)>β  

این ویژگی را به عنوان ویژگی 
موردنظر انتخاب کن

آیا همه ویژگی ها عبور کردند 

زیر مجموعه ویژگی بهینه انتخاب 
.شده است

خیر
بله

خیر

بله

بله

خیر

بله

خیر

 
 :  لوچارت روش پیشنهادی(1شکل )
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  نظیمات آزمایش -4-1

و  7.6.002نسخه  RapidMiner اف ارنرمها از پردازش داده منظوربه

 RStudio اف ارنرمسازی روش پیشنهادی و روش دیگر از یادهپبرای 

رای ب مورداستفادهاست. مشخصات سیستم  شدهاستفاده 1.1.383نسخه 

 Intel® Core™ i7-6500Uاجرای آزمایش سیستمی با پردازنده 
CPU @ 2.50 GHz  64عامل یستمسگیگابایت و  8و حافظه داخلی 

 باشد.یم 10بیتی از نو  

 نتایج و بحث -4-2

 هایو تعداد ویژگی اجرا در دقت، زمان یشتتنهادیبخش روش پ یندر ا

. کنیمیم یستتتهمرا SVEGA [20]روش  و یژگیروش بدون کاهش و

دیگر  هاییفردو نتایج در  در ردیف اول هادادهمشتتتخصتتتات مجموعه 

 است. شدهدادهنشان  (1) جدول

 ها و نتایجداده : مجموعه(1جدول )

 مجموعه داده

)نمونه، 

گی، ژوی

 کالس(

 روش

 انتخاب ویژگی

 عداد 

ویژگی 

 شدهانتخاب

SVM 

 دقت

)%( 

 زمان اجرا

(s) 

Pima 
Diabetes 

(2،9،768) 

- 9 80.56 0.07 

SVEGA 4 90.29 0.06 

FSCG 6 81.67 0.26 

Lung Cancer 
(3،32،57) 

- 57 44.44 0.08 

SVEGA 5 53.16 0.03 

FSCG 4 55.56 0.27 

Statlog Heart 
(2،14،270) 

- 14 77.63 0.27 

SVEGA 8 78.37 0.13 

FSCG 6 88.16 0.48 

Hepatitis 
(2،20،155) 

- 20 81.57 0.06 

SVEGA 6 86.70 0.02 

FSCG 6 89.47 0.29 

Sick 
(2،30،3772) 

- 30 96.95 2.21 

SVEGA 5 98.90 0.61 

FSCG 5 95.98 0.35 

Leukemia 
(2،7130،72) 

- 7130 95.83 5.57 

SVEGA 8 97.22 2.42 

FSCG 6 100 2.33 

MLL 
(3،12583،72) 

- 12583 88.24 20.97 

SVEGA 8 89.50 12.84 

FSCG 7 94.12 4.85 

 

شاهده 1که در جدول ) طورهمان شنهادی بر یم( م شود، روش پی

 SVEGA درروش، 81.67 دقتبه Pima Diabetesروی مجموعه داده 

درصتتد رستتیده استتت. لذا  80.56دقت به SVMو درروش  90.29به 

 ستتهبا انتخاب  SVMدقت باالتری نستتبت به روش به FSCGروش 

با انتخاب چهار ویژگی، دقت بیشتتتری  SVEGAویژگی کمتر و روش 

یافته استت که بار محاستباتی روش نستبت به روش پیشتنهادی دستت

FSCG دو روش دیگر اف ایش پیداکرده است. نسبت به 

عه داده  با  Lung Cancerدر مجمو هادی  قت روش پیشتتتن د

های دقت بیشتری نسبت به روش 55.56ویژگی با درصد  چهارانتخاب 

با انتخاب پنج ویژگی ستترعت بیشتتتری  SVEGAدیگر را دارد، روش 

 باشد.می %53.16دارد ولی دقت آن 

با کاهش  Statlog Heartه روی مجموعه داد FSCGبا اعمال 

دهد که از دقت روش درصتتد را نشتتان می 88.16ویژگی، دقت  هشتتت

SVEGA  خاب هشتتتت ویژگی و روش کل  SVMبا انت خاب  با انت

باشتتتد ولی بار بیشتتتتر می 77.63و  78.37ها به ترتیب با دقت ویژگی

شان سباتی باالتری دارد که ن سرعتمحا شنهادی دهنده  پایین روش پی

 باشد.مجموعه داده می روی این

عه داده  خاب  Hepatitisمجمو با روش  شتتتشبا انت ویژگی 

صد  شنهادی به در سه با دو  89.47پی ست که در مرای سیده ا در دقت ر

دقت بیشتتتری رستتیده استتت ولی دارای بار محاستتباتی روش دیگر به

 باشد.میبیشتری نسبت به دو روش دیگر 

را نشتتتان  95.98درصتتتد  Sickهای دادهروش پیشتتتنهادی روی

 SVEGAدهد که با انتخاب پنج ویژگی تفاوت اندکی با دقت روش می

نستتبت  FSCGدارد. دقت روش  98.87با انتخاب ویژگی برابر با دقت 

قت روش به کل ویژگی SVMد خاب  قت با انت فاوت  96.95ها و د ت

سیار اندکی دارد اما سباتی کم و سرعت بیشتری نسبت  ب دارای بار محا

 باشد.می SVMه روش ب

یان  FSCGروش  خاب هشتتتت ویژگی از م ویژگی  7130با انت

صد بر روی مجموعه داده  100 دقتبه سباتی  Leukemiaدر با بار محا

و دقت بیشتر نسبت به روش  SVMکم و سرعت بیشتر نسبت به روش 

SVEGA  یافته است.دستبا تفاوت اندک در سرعت 

یشتتنهادی با درصتتد پبا اعمال روش  MLLیت مجموعه داده درنها

خاب ه 94.12 به دو روش فبا انت بت  ت ویژگی عملکرد بهتری نستتت

SVEGS  وSVM  بار داشتتته استتت و  88.24و  89.50با درصتتدهای

سبات سبت به محا سیار این ی آن ن سرعت آن ب سیار پایین و  دو روش ب

 .باشدیمباال 

 گیرییجهنت -5

خاب انت مسئلهشود، یماف وده  هادادهد به ابعا روزروزبهبا توجه به اینکه 

اب شده است. انتخیلتبدویژگی به یک موضو  بسیار مهم برای محرران 

های زیادی هایی که دارای ویژگیویژگی برای کاهش تعداد ویژگی

مسئله انتخاب ویژگی، یکی از مسائلی است شود. یمکاربرده هستند، به
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 یدر مبحث یادگیر یبندطبرهخصوص که در بسیاری از کاربردها به

ماشین و همننین شناسایی آماری الگو اهمیت فراوانی دارد، زیرا در این 

ه ها یا بالاستفادکاربردها تعداد زیادی ویژگی وجود دارد که بسیاری از آن

ا ههستند و یا اینکه بار اطالعاتی چندانی ندارند. حذ  نکردن این ویژگی

کند ولی بار محاسباتی را برای کاربرد د نمیمشکلی ازلحاظ اطالعاتی ایجا

 دیرمفیشود که اطالعات غبرد؛ و عالوه بر این باعث میموردنظر باال می

های مفید ذخیره کنیم. برای مسئله انتخاب زیادی را به همراه داده

که ممکن است شده است های متعددی ارائهها و الگوریتمحلویژگی، راه

 م را اف ونگی حساب کرده و آن را از بین ببرند.ی مههایژگیوبرخی از 

مجموعه ویژگی بهینه نرش بسیار مهمی در کارایی مسائل یی زیرشناسا

 کند.یم، ایفا یبندطبره

 و ی انتخاب ویژگی معمولهاروش، برای رفع مشکالت مرالهدر این 

-و بار محاسباتی کم در داده باالسرعترسیدن به صحت بیشتر در کنار 
 ییافته مبتنی بر نظریهبهبودبا حجم باال، روش انتخاب ویژگی  های

یشنهادشده است. این روش ترکیب پ FSCGبه نام  همکارانههای بازی

ابتدا  FSCGباشد. یم شوبیک-شپلیو محاسبه ارزش  F-Scoreروش 

را تشخیص داده  های بین کالسهایژگیو F-Scoreبا استفاده از روش 

یمشوبیک محاسبه -با محاسبه ارزش شپلی را و سپس سهم هر ویژگی

بر روی هفت  SVMمحاسبه می ان دقت، از طبره بند  منظوربه. کند

دهند یماست. نتایج نشان  شدهاستفاده UCIمجموعه داده پ شکی از 

ی هایژگیویرمجموعه زکه روش پیشنهادی با کاهش ویژگی، توانسته 

مناسبی را انتخاب نماید که موجب اف ایش دقت طبره بند شده است. 

ی بار محاسباتیش دقت، براف اباال عالوه های ب رگ همننین در داده

 کمتر و سرعت بیشتر را ارائه دهد.

 مراجع

اطالعات  هاییباز)آن  یو کاربردها هایباز یه(. نظر1393. )قهرمان ی،عبدل[ 1]

 و همکارانه(. تهران: انتشارات سمت. یتکاملناقص، 

ایستا و  هاییبازو کاربردهای آن  هایبازنظریه (. 1395. )قهرمان عبدلی، [2]
 .. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی تهرانپویا با اطالعات کامل

 یمبتن یژگیانتخاب و یهاروشجامع بر  ی(. مرور1396. )هنازم، پور ظام[ ن3]

در برق و  یننو یدستاوردها یکنفرانس مل ینومسهمکارانه.  هاییبازبر 

 .نیاسفرا یو مهندس یفن ی: مجتمع آموزش عالین. اسفرایعو صنا یوترکامپ

[4] Black, C, and C Merz. 1998. “Blake, C., & Merz, C. (1998). 
UCI Repository of Machine Learning Databases. 
∼mlearn/MLRepository.html.” 
http://www.ics.uci.edu/∼mlearn/MLRepository.html. 

[5] Cavalcante, R. C., Brasileiro, R. C., Souza, V. L. F., 
Nobrega, J. P., & Oliveira, A. L. I. (2016). Computational 
Intelligence and Financial Markets: A Survey and Future 

Directions. Expert Systems with Applications, 55, 194–211. 
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2016.02.006 

[6] Chandrashekar, G., & Sahin, F. (2014). A survey on feature 
selection methods. Computers & Electrical Engineering, 40(1), 
16–28. 

[7] Cohen, S., Dror, G., & Ruppin, E. (2007). Feature selection 
via coalitional game theory. Neural Computation, 19(7), 1939–
1961. 

[8] DASH, M., & LIU, H. (1997). Feature selection for 
classification. Intelligent Data Analysis, 1(1–4), 131–156. 
https://doi.org/10.1016/S1088-467X(97)00008-5 

[9] Gheyas, I. A., & Smith, L. S. (2010). Feature subset 
selection in large dimensionality domains. Pattern 

Recognition, 43(1), 5–13. 

[10] Gore, S., & Govindaraju, V. (2016). Feature Selection Using 
Cooperative Game Theory and Relief Algorithm. In A. M. J. 
Skulimowski & J. Kacprzyk (Eds.), Knowledge, Information 
and Creativity Support Systems: Recent Trends, Advances 
and Solutions: Selected Papers from KICSS’2013 - 8th 
International Conference on Knowledge, Information, and 
Creativity Support Systems, November 7-9, 2013, 
Krak{ó}w, Poland (pp. 401–412). Cham: Springer 
International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-
19090-7_30 

[11] Jaganathan, P., & Member, I. (2011). A Comparative Study 
of Improved f-score with Support Vector Machine and Rbf 
Network for Breast Cancer Classification, 2(Icmlc), 397–
401. 

[12] Kira, K., & Rendell, L. A. (1992). The feature selection 
problem: Traditional methods and a new algorithm. In 
AAAI (Vol. 2, pp. 129–134). 

[13] John, G. H., Kohavi, R., & Pfleger, K. (1994). Irrelevant 
features and the subset selection problem. In Machine 
learning: proceedings of the eleventh international 
conference (pp. 121–129). 

[14] Lee, H., Grosse, R., Ranganath, R., & Ng, A. Y. (2009). 
Convolutional deep belief networks for scalable 
unsupervised learning of hierarchical representations. In 
Proceedings of the 26th annual international conference on 
machine learning (pp. 609–616). ACM. 

[15] Liu, H., Liu, L., & Zhang, H. (2009). Boosting feature 
selection using information metric for classification. 
Neurocomputing, 73(1), 295–303. 

[16] Liu, J., & Lee, S.-Y. (2008). Study on feature select based 
on coalitional game. In Neural Networks and Signal 
Processing, 2008 International Conference on (pp. 445–
450). IEEE. 

[17] Mortazavi, A., & Moattar, M. H. (2016). Robust feature 
selection from microarray data based on cooperative game 
theory and qualitative mutual information. Advances in 
Bioinformatics, 2016. 

https://doi.org/10.1016/S1088-467X(97)00008-5
https://doi.org/10.1007/978-3-319-19090-7_30
https://doi.org/10.1007/978-3-319-19090-7_30


                

404 
 

[18] Narendra, P. M., & Fukunaga, K. (1977). A branch and 
bound algorithm for feature subset selection. IEEE 

Transactions on Computers, 26(9), 917–922. 

[19] Razi, A., Afghah, F., Belle, A., Ward, K., & Najarian, K. 
(2014). Blood loss severity prediction using game 
theoretic based feature selection. IEEE-EMBS 

International Conference on Biomedical and Health 

Informatics (BHI). 
https://doi.org/10.1109/BHI.2014.6864479 

[20] Sasikala, S., Appavu alias Balamurugan, S., & Geetha, S. 
(2017). A novel adaptive feature selector for supervised 

classification. Information Processing Letters (Vol. 117). 
https://doi.org/10.1016/j.ipl.2016.08.003 

[21] Sun, X., Liu, Y., Li, J., Zhu, J., Liu, X., & Chen, H. (2012). 
Using cooperative game theory to optimize the feature 
selection problem. Neurocomputing, 97, 86–93. 
https://doi.org/10.1016/j.neucom.2012.05.001 

[22] Vieira, S. M., da Costa Sousa, J. M., & Kaymak, U. (2009). 
Feature Selection Using Fuzzy Objective Functions. In 
IFSA/EUSFLAT Conf. (pp. 1673–1678). 

1 Generalization 
2 ِ Dimensionality Reduction 
3 Feature Selection 
4 Criterion Function 
5 Filter 
6 Wrapper 
7 Hybrid 
8 Embedded 
9 Train 
10 Test 
11 Cooperative Game Theory 
12 Cohen 
13 Liu 
14 Lee 
15 Coalitional 

[23] Wang, S.-J., Yan, S., Yang, J., Zhou, C.-G., & Fu, X. 
(2014). A general exponential framework for 
dimensionality reduction. IEEE Transactions on Image 

Processing, 23(2), 920–930. 

[24] Yu, L., & Liu, H. (2004). Efficient feature selection via 
analysis of relevance and redundancy. Journal of 

Machine Learning Research, 5(Oct), 1205–1224. 

[25] Yusta, S. C. (2009). Different metaheuristic strategies to 
solve the feature selection problem. Pattern Recognition 

Letters, 30(5), 525–534. 

[26] Zeng, K., She, K., & Niu, X. (2014). Feature selection with 
neighborhood entropy-based cooperative game theory. 
Computational Intelligence and Neuroscience, 2014, 11. 

 

 هانویسزیر

16 Clustering 
17 Banzhaf 
18 Shaply Value 
19 Qualitative Mutual Information 
20 Fisher Ratio 
21 Sasikala 
22 Genetic Algorithm(GA) 
23 F-Score & Cooperative Game 
24 Shaply-Shobic Value 
25 Correlate 
26 Support Vector Machine 
27 True Negative 
28 True Positive 
29 False Negative 
30 False Positive 

                                                 


