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 في تمييز سمة الكائن C4.5استخدام المصنف 

 دراسة مقارنة
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 جامعة الموصل-كلية علوم الحاسبات والرياضيات

 رائد عبدالقادر الدباغ
 قسم نظم المعلومات-مدرس

 جامعة الموصل-كلية االدارة واالقتصاد

 نعمة عبدهللا الفخري
  قسم نظم المعلومات-مدرس مساعد

 جامعة الموصل-االدارة واالقتصادكلية 

 

           
 المستخلص

ان تعدين البيانات فعالية الحصول على المعرفة لتحقيق هدف أساس وهو اكتشاف الحقائق 
التي تتضمنها قواعد البيانات وذلك من خالل استخدام تقنيات متعددة  (Hidden Facts)الخفية 

 تقنيات و نمذجة البيانات ... الخ. ، التحليالت االحصائية، ء االصطناعيتشتمل على الذكا
فأن عملية تعدين البيانات تولد نماذج وعالقات واضحة في البيانات والتي تساعد على توقع 
النتائج في المستقبل. وقد ظهرت العديد من الخوارزميات التي في هذا المجال، وترتب عليها 

 زميات الختبار الخوارزمية المناسبة في الحصول على نتائج أفضل.مقارنة بين هذه الخوار
 – Backع الشبكة العصبية نوع ــوربطها م C4.5المصنف وقد هدف البحث الى استخدام 

Propagation (BP)  حمل خواص الطرفين، فضال عن مقارنة يوذلك لتكوين نموذج تصنيف
. وتوصل  Minitabالجاهزة  لحزمة البرمجيةالنتائج المستحصلة مع نتائج التصنيف باستخدام ا

كانت أكفأ في االداء وخاصة بعد ربطها بالشبكة   C4.5البحث الى ان المعادالت الخاصة بالمصنف 
ة فضليكما عززت النتائج من ا، في البيانات الزالة التناقض والتشويش الموجود BPالعصبية 

 اهزة.استخدام لغات البرمجة مقارنة بنتائج التطبيق الج
 

 المقدمة .1
في  المجياالت  (Data Mining)ان التطور الحاصل في  موضيوت تعيدين البيانيات 

اليي  جعيل مين  األميروالصناعات المختلفة أدى الى ظهور العديد من الخوارزميات، 
خوارزمية تعدين مناسبة للحصول على نتائج أفضل ويلك بسبب تنوت  اختياراألهمية 
يعمل جيداً على بيانات معينية قيد ال يعميل بينفس الجيودة عليى ، فما واختالفهاالبيانات 
-1، 2003،الفخير ) آالتييةعملية تعيدين البيانيات االعتبيارات  وتأخي. أخرىبيانات 

2): 
وهييي  خوارزمييييات واسيييعة ، تمثييييل المعرفييية باسيييتخدام خوارزمييييات خاصييية أوالً:

ومنهيا ميا ، (Decision Tree)شيجرة الريرار  بأسيلوبومتنوعة، فمنها ميا يعميل 
 ... الخ .  (if – then – rule)يستخدم قاعدة ايا ... فان 
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مرياس اعتماداً على فضاء البحث  أعلىكيف تستطيع الخوارزمية الوصول الى  ثانياً:
 .المتوفر لديها

على يلك ظهرت عمليات مرارنة بين الخوارزميات و على ميديات مختلفية  اً وبناء
ص لهيي  البيانيات، ثيم مطابرية تليك الخوارزمييات من البيانات كمحاولة لوضع خصيائ

مع خصائص تلك البيانات، وهي  المعلومات تساعد ف  تعدين البيانات لصنع قرارات 
 يكية ف  اختيار الخوارزمية المالئمة لملفات البيانات .

 أحيدفه ـبوصي C4.5المصينف تخدام ـفرد هدف البحث الى اس، تأسيساً على ما تردم
   – Back  بكة العصيييبية شيييهيييا ميييع الجرة الريييرار وربطنيييوت شيييخوارزمييييات 

Propagation (BP) يلك لتكوين نمويج تصنيف يحمل خواص الطرفين، فضال عين و
 Minitabللحزمية البرمجيية الجياهزة مرارنة النتائج المستحصلة مع نتائج التصنيف

)*( 
  التصينيف ان استخدام البرمجييات الجياهزة في"سعياً لتحريق فرضية البحث ومفادها 

Classification  يعتمد على اسلوب محدد باستخدام احدى خوارزميات التصنيف دون
اسييتخدام لتييات  أهميييةمرارنيية النتييائج مييع برييية الخوارزميييات، االميير الييي  يرلييل ميين 

 ف  التصنيف". األفضلو  األكفأف  كتابة البرامج البرمجة 
لجانب النظير  و اليي  ييتم مين يمثل ا األول، جانبين أسلوبهلرد اعتمد البحث ف  

االصييطناعية عين اسييتخدام الشيبكات العصيبية  فضيالً  ،C4.5 المصيينف وصيف خالليه
لترض توليد البيانات بعد تتيية البرنامج بخصائص الحياالت قييد الدراسية. في  حيين 
تناول الجانب العمل  وصفا لنتائج تطبييق البرنيامج عليى الحياالت الموليدة ومرارنتهيا 

 . Minitabتصنيف باستخدام الحزمة البرمجية الجاهزة مع نتائج ال
المسيتخدمة كافية في  كتابية  البيرامج 6.0 االصيدار   VBوتم استخدام لتة البرمجية

 . BPلتنفيي خطوات الخوارزمية وربطها مع الشبكة العصبية 
 
 

 الجانب النظري. 2
 Data Minigتعدين البيانات  2-1

تطيورة لحفيظ و اسيترجات لوجييا البيانيات الميتميز عصرنا الحيال  باسيتخدام تكنو
. Data Warehousingبكميات هائلية و التي  توصيف بمسيتودعات البيانيات البيانات و

المتخصصيية فيي   اتعوان تييوفر هييي  البيانييات فييتا البيياب امييام مجموعيية ميين الموضيي
يعيد   واليي Data Minigادارة تلك البيانات كان من ابرزها موضوت تعيدين البيانيات 

 .(Ibrahim, 1999,9)االساليب المهمة للحصول على معلومات مفيدة من البيانات  من
مصيطلا تعيدين البيانيات عليى انيه "جيزء مين عمليية اكتشياف  العلمياءوقد عرف 

تكيوين نميايج المعرفة ف  قواعد البيانات و الت  تيتم باسيتخدام طرائيق متعيددة هيدفها 
 من البيانات" .

                                                 
)*(
والتي تعمل  يلي ئة لة الفوايل ه و هلي بحلمج ئتامجةلا  للوا ف العمل  يلي  Minitab Release 13.0الحزمة الجاهزة  

 مجا  اإلحصاء و التةاضةا  .
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مصيطلا تعيدين البيانيات بانيه "عمليية اكتشياف  فريد تيم تعرييف، وبصيورة اخيرى
 ـالمعرفيية وطريريية تحليلهييا ميين زوايييا مختلفيية و تلخيصييها وتحويلهييا الييى مييا يسييمى بيي

ع  الررار للعمل على اساسها في  مجياالت نمعلومات( لتوضا امام صا –)معلومات 
بشكل  ... الخ و، الطبية استخدام اوسع ف  المجاالت عدة مثل المحاسبة، االتصاالت،

 .يعمل على زيادة الدخل او ترليل الكلف او كليهما معاً" 
وف  ضوء ما سبق من تعريفات، فانه يمكن الرول بأن تعيدين البيانيات هيو فعاليية 

 Hiddenالحصول على المعرفة لتحريق هدف اساس وهيو اكتشياف الحريائق المخفيية 

Facts   متعيددة تشيتمل ترنييات تتضمنها قواعد البيانات ويليك مين خيالل اسيتخدام الت
نميجية البيانيات. ان عمليية ترنييات و، التحليالت االحصائية، ناع طصعلى اليكاء اال

تعدين البيانات توليد نميايج وعالقيات واضيحة في  البيانيات والتي  تسياعد عليى توقيع 
 النتائج ف  المستربل.

الدوات برامجيات تعدين البيانات هي  احيدى هيي  اوالبيانات ادوات، لتعدين اين، 
فهيا،  والت  تستخدم لتحلييل البيانيات مين قبيل المسيتخدم و تلخييص العالقيات التي  تعر 
فضيييال عييين دورهيييا فييي  ايجييياد روابيييط بيييين ترنيييية المعلوميييات و االنظمييية التحليليييية 
 المسييييييييييتخدمة لتمثيييييييييييل العالقييييييييييات بييييييييييين نمييييييييييايج البيانييييييييييات المخزونيييييييييية

(www.Anderson.Ucla.edu). 
ات هو عبيارة عين رجيراء أو معالجية ديجياد اليروابط بيين وترنياً، فأن تعدين البيان

مجاميع )الحرول/السجالت( ف  قواعد البيانات الكبيرة والت  تشيترك فيهيا برامجييات 
والشييبكات ، برامجيييات تعييدين البيانييات كالبرامجيييات االحصييائية فضييالً عيينأخييرى 

العالقات اآلتية مهمة وبشكل عام فانه يمكن الرول بأن أ  من ... الخ. ......العصبية، 
 ف  مجال تعدين البيانات:

: وتسييتخدم عييادة لوضييع البيانييات المخزونيية فيي  مجيياميع تييم Classesاالصييناف  .1
 تحديدها مسبرا لبناء نمويج باالعتماد على بعض المتتيرات المسترلة .

: و تستخدم لوضع البيانات ف  مجياميع اعتمياداً عليى العالقيات  Clustersالعناقيد  .2
هي  الطريرية  ف للتصنيف فان الخوارزميات المستخدمة ، رية. بعبارة اخرىالمنط

تسعى لترسيم البيانات الى مجاميع )عناقيد( بحيث ان السجالت المتشابهة تريع في  
 ان تكون مختلفة عن بعضها قدر االمكان.وهي  المجاميع يجب  هانفسالمجموعة 

ن اي راصية بتعيدين البيانيات، : و ه  تعرف العالقيات الخ Associationsالروابط  .3
الخوارزميات المستخدمة فيها تنشئ قواعد لربط الحوادث  الت  تظهير سيوية في  

 البيانات .

 يتم تعدين البيانات لتوقع سلوك واتجاهات النمايج المستحصلة النمايج المتسلسلة: .4
(www.Anderson.Ucla.edu). 

 

 Classification Algorithmsخوارزميات التصنيف  2-2
ه  عبارة عين مجموعية االجيراءات  Data Mining Methodsان طرق تعدين 

، و هي  تتعاميل ميع Data Baiseو الخوارزميات المصممة لتحليل البيانات المخزونة 
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وثانياً: تمثيل ، عدة عوامل أهمها، أوالً: الدقة بين النمايج المتكونة والبيانات المتوفرة
 .((www.towcrows.comالمعرفة باستخدام خوارزميات خاصة 

فريد ، ايجاد شكل موحد يمثيل المعرفية لجمييع البيانيات أمير صيعب المنيال ان وبما
أوجد الباحثون أشكاال للتصنيف غيير معتميدة عليى تمثييل المعرفية أ  انهيا مصينفات 

األول يطليق عليهييا المصينفات التي  تعمييل ، لالغيراض العامية  وهي  ترييع في  نيوعين
  (Ibrahim, 1999,11-23) دون مشرفو الثان  يعمل ب بمشرف 
 

 C4.5 Classification Algorithm   C4.5 المصنف 1-2-2
هي  احيدى انيوات الخوارزمييات التي  تعميل باسيلوب شيجرة  C4.5ان خوارزمية 

حيث تتمثيل فيهيا بتمثييل مجياميع الريرارات و هيي  الريرارات ، Decision Treeالررار 
وبشييكل آخيير فانهييا تعمييل علييى ، ع البيانيياتالخاصيية بمجيياميتولييد قييوانين التصيينيف 

وهيي  ميين طرائييق التصيينيف شييائعة ، الييى فئييات مختلفيية Instancesتصيينيف الحيياالت 
 االستخدام.

ترع هي  الخوارزمية تحت مجموعة المصنفات الت  تعمل بمشرف و الت  تصنف 
اي انيـها تجيز  ، تسيد –باسيلوب فيرق حاالت معينة الى عدد من الفئات )التصانيف( 

المسـألة المعرـدة الى مسائل ابسط ثم يتم االستدعاء اليات  للدالة نفسها و لكيل اجيـزاء 
وبجميع حليول المسيـائل المجيزأة ييتم الحصيـول عليى حيـل المسيـألة المعريـدة ، المسألة

(Ali and Abraham , 2002, 2-3) . 
ريية المنط XORويمكن تشبيه عمل شجرة الررار ف  هي  الخوارزمية بعمل بوابية 

 (keller,2000,8)جدول الحريرة االت  : المتمثل ب
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 1شكل ال
 C4.5عمل شجرة القرار للمصنف 

 
  Decisions On Attributesتمثل قرارات الخصائص  Nodesن : العرد ر اي

 .Classتمثل االصناف  Leavesاالوراق            
 C4.5مراحل عمل الخوارزمية  2-2-2

 بالمراحل االتية: C4.5يمكن توضيا عمل الخوارزمية 
 تحديد التصنيف لكائن معين من خالل تنفيي العالقة االتية: .1
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   تمثالن أصناف مختلفة. P, nن : ر اي
           P ≠ n 

 :من الريم ويلك باستخدام العالقة االتية kتعيين خاصية معينة واختيارها و لـ . 2

)........(2..........                                              )n,(p I . 
np

n p
 n)p,(A, E ii

1

ii
 




k

i

 

 ه  الخاصية الت  تم اختيارها Aن : ر اي

ii n,p  عييدد الحيياالت لكييل صيينف ميين الشييجيرات الناتجيية عيين شييجرة الرييرار و تكييون

 .Iمرتبطة مع الجزء 
 
 الحصول على النسبة النهائية للمعلومات من المعادلة االتية:. 3

)........(3..........                                          n)p,E(A, - )n,(p I  n)p,(A,Gain ii  

(Ali and Abraham, 2002, 3; Hidalgo and others, 2002, 327) 
 Neural Networkالشبكات العصبية  2 -1

تميزت الشبكات العصبية ومني انتشارها ف  منتصف الثمانينات بامكاناتها العاليية 
بل تحتاج ، ات معردة ف  عملهاـ  اجراء المعالجة المتوازنة وعدم حاجتها الى عالقـف

حيحة ـ  االجابية الصيـهولة االجابة . وتعطـومن ثم س، ة لتعلمها فرطالى بعض االمثل
مع اسيتبعاد ميا يمييل منهيا اليى التنياقض و للمدخالت الت  ليست ضمن فررة التدريب 

  .التشويش
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 – Backواعتميياداً علييى نوعييية التطبيييق فرييد تييم اختيييار شييبكة االنتشييار الخلفيي  

Propagation (BP) تعيد احيدى الشيبكات الواسيعة االسيتخدام   والت  ،ف  بناء النمويج
والكفوءة ف  طرق التعلم و الت  تسيتخدم لتيدريب الشيبكات متعيددة الطبريات. وتعتميد 
هيييي  الشيييبكة فييي  خوارزمياتهيييا عليييى الراعيييدة المعروفييية باسيييم االنحيييدار التيييدريج  

Stepwise Regression   لمربع معدل االوزان. ان تدرج الخطأ واوزان الشبكة يعطي
 التجا  الي  يتزايد فيه الخطأ بأسرت ما يمكن. ا

 باالت   ىو تصحيا االوزان فتعط ادخراجاما المعادالت المستخدمة ف  

4).........(                      
)*f(w h 

                                                *h)f(w  a

2

1









e
 

الطبرية المخفيية تمثيل  h، تمثيل متجيه االدخيال  e، تمثيل متجيه االفيراج aأن :  اي
(hidden Layer)  و(W1 , W2)  . مصفوفت  االوزان 

 ه  : Sigmoid functionادلة التفعيل معو
..(5)..........                                                       exp(-c.x)1/(1  f(x)   

 c>0لريم 
أقل ما يمكين و ان دالية الخطيأ ويتم احتساب االوزان بطريرة ما بحيث يكون الخطأ 

 تتمثل بالعالقة االتية :
)........(6                                                          )z(*1/2  E

1

2

11  ia  

 تمثل الريمة النهائية للدالة قيد التدريب.  z1ن : ر اي
           a1 الريمة الحريرية )اخراج الشبكة( تمثل 

فان  E=0أحسن قيمة لدالة الخطأ للشبكة وايا كانت  Eقيمة لـ تمثل  6ومن العالقة 
 الشبكة تعمل بصورة أدق .

 ن:تيلتين اآلتيفتتتير وفق المعاد األوزان أما

7).........(             
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 الخطأ بالعالقة االتية:قيمة تعطى و

i
  = zi – a1 = Final Value – Network Value = error      …….………(8) 

(kinnerbrock ,1995 ,40-41) 
 :بالخطوات االتية  BPوعليه يمكن وصف خوارزمية التعليم للشبكة 

 احتساب قيم األوزان كافة و ألعداد عشوائية. .1
للطبرية  hiوحسياب قييم ، اخراج عشوائ  للدالية قييد اليتعلم –اختيار نمويج ادخال  .2

 المخفية.
 .7قيم تصحيا االوزان وفراً للمعادلة  ziوالريم النهائية للشبكة   eiلريم االدخال . 3
 .2العودة الى الخطوة  .4
 

 الجانب العملي
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 عينة الدراسة 1-2
ال بيد مين وصيف ، قبل البدء ف  عرض النتائج المستحصلة من تطبيق المصنفات

، الشيعير، فريد تيم اختييار بييور النباتيات )الحنطية ت ف  البحيث،البيانات الت  استخدم
الرز،...( لتنفيي النمويج المرترح ويلك لما تحمله هي  البيور مين خصيائص وصيفات 

...الخ(. وقد تيم اعتمياد نسيبة ، الدهون ،البروتين، األلياف، مثل )نسبة الكربوهيدرات
الصفات األخرى،  فضالً عن فوجود البروتين ف  البيور بوصفها صفة لدعم التصني

وتميييييز أصيييناف بييييور النباتيييات عييين بعضيييها اليييبعض والحصيييول عليييى التصيييانيف 
 الصحيحة.

والجدول االت  يوضا أنوات الحبوب مصينفة وفرياً لنسيب البيروتين الموجيود في  
 كل منها.

 
 2جدول ال

 نسب البروتين الموجودة في بذور بعض النباتات
 مئوية للبروتينالنسبة ال     نوعية الحبوب

 10 – 9                الرز الخام )الشلب(
 11.5 – 10.5             الحنطة

 11.8 – 11.6            حبة الشوفان الكاملة
 12.0 – 11.8             الشعير

 12.30 – 12.10          يرة صفراء حلوة
 13.00 – 12.40           يرة بيضاء

 فما فوق – 13.5            الشيلم
 .29، 1983 ، واحمد صالا خلف، المصدر: الفخر    

 الخوارزميات المستخدمة في البحث 2 – 2
 C4.5المصنف  .1

 اي ،المصنفات الت  تعمل بمشرف، وه  من نوت شجرة الرراروه  رحدى أنوات 
ويليك  (Top – Down)ترسييم مين األعليى رليى األسيفل مبيدأ تستخدم هيي  الخوارزميية 

الرييم ، الخصيائص، انهيا تتعاميل ميع االرقياموصوال الى الحل االمثل، و مين ميزاتهيا 
المفريييودة والبيانيييات المشوشييية. فضيييال عييين وصيييفها بأنهيييا مييين أفضيييل خوارزمييييات 

 Llora and et)التصيينيف واكثرهييا دقيية و سييرعة فيي  الوصييول الييى الحييل النهييائ . 

al,2001, 4). 
 BPالشبكات العصبية  .2

حسابية لها الريدرة فكرة الشبكات العصبية االصطناعية على ايجاد منظومة تعتمد 
علييى التكييييف و التعييديل عيين طريييق الييتعلم و يلييك سييعياً اليجيياد دوال الييربط بييين 
المدخالت و المخرجيات، أو اسيتنتاج قيرار مبني  عليى آالف االحتمياالت و العالقيات 

 ،2000العبييد  ،) العالقية او الداليةالت  تشكل بدورها ملفاً تاريخيا تبنى مين خالليه 
75). 
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ميين أكثيير الشييبكات العصييبية  Back Propagationوتعييد شييبكة االنتشييار الخلفيي  
اي يجيير  تعييديل اوزان الشييبكة و تحسييين ادائهييا ميين خييالل داليية ، شيييوعا و اسييتخداماً 

 التعليم للوصول الى افضل نتيجة او نتيجة مراربة. عليه اعتمد البحيث هييا النيوت مين
ف  الحصول على النتائج وقد تم شرح المعادالت المستخدمة ف  الجانب  BPالشبكات 

 النظر  من البحث.
 

 مراحل تنفيذ البرنامج المصمم  3-2
 V.Bبعد وصف الطرائق المستخدمة ف  التصنيف فرد أعتمد البحث لتة البرمجية 

ويليك  C4.5 نفالمصيميع  BPف  كتابة برامجه المتمثلة بربط نتائج الشيبكة العصيبية 
على النسبة النهائية للمعلومات الت  يتم التصنيف من خاللها الى فئات ويلك للحصول 

 .2باعتماد البيانات المشار اليها ف  الجدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3جدول ال

 V. Basicمن برنامج الـ   C4.5جدول يوضح نتائج تنفيذ معادالت المصنف 
عدد  ت

 العناقيد
ت نسبة المعلوما

المستحصلة من المعادلة 
E(APn) 

نسبة المعلومات 
 Gainالنهائية 

 
 التصنيف

 حبة الشوفان الكاملة 11.1 23.9624 10  1

 حنطة 10.4 22.5530 10  2

 حبة الشوفان الكاملة 11.1 24.0284 10  3
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عدد  ت
 العناقيد

ت نسبة المعلوما
المستحصلة من المعادلة 

E(APn) 

نسبة المعلومات 
 Gainالنهائية 

 
 التصنيف

 حنطة 11.01 24.1379 10  4

 رز الخام 10.1 22.1974 10  5

 رز الخام 9.7 22.9378 8  6

 حنطة 10.7 23.3018 8  7

 رز الخام 10.3 25.9889 8  8

 حنطة 11.1 24.2070 8  9

 حنطة 11.1 23.9629 6  10

 حنطة 10.7 23.2454 6  11

 رز خام 9 25.1428 6  12

 رز خام 10 23.6219 6  13

 حبة الشوفان 11 24.0149 6  14

 رز خام 10.1 23.3053 6  15

 رز خام 10.01 22.0781 4  16

 رز خام 10.1 23.3018 4  17

 رز خام 9 21.6978 4  18

 حبة الشوفان 11 24.0165 4  19

 رز خام 9 21.5680 3  20

 رز خام 10 22.0781 3  21

 رز خام 10 23.5868 3  22

 رز خام 9.75 22.9378 8  23

 رز خام 9.5 22.4245 8  24

 رز خام 9.45 22.2467 8  25

 رز خام 9.77 22.8557 8  26

 رز خام 9.35 22.9384 8  27

 يتبع  

 ماقبله 

 ز خامر 9.59 22.8822 8  28

 حنطة 11.20 24.4865 8  29

 حنطة 10.97 24.0371 8  30

 حنطة 11.14 24.3657 8  31

 حنطة 11.16 24.4103 8  32

 حنطة 10.90 23.9241 8  33

 رز خام 10.02 22.3122 8  34

 شعير 11.11 23.9650 8  35

 رز خام 10.31 26.0664 8  36
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 حنطة 11.00 23.0837 8  37

 حنطة 11.2 24.486 4  38

 نطةح 10.9 24.0371 4  39

 حنطة 11.08 24.1379 4  40

 حنطة 11.18 24.4402 3  41

 حنطة 11.18 24.4266 3  42

 حنطة 10.80 23.3567 3  43

 رز خام 10.24 22.3726 3  44

 رز خام 10.25 22.3726 3  45

 رز خام 9.58 21.5124 2  46

 رز خام 9.61 21.5582 2  47

 يرة بيضاء 12.72 29.0202 2  48

 
 4جدول ال
 بعد تنفيذ المعادالت  Minitabالنتائج من برنامج الـ 

 التصنيف نسبة المعلومات النهائية عدد العناقيد ت

 رز خام 9 ≈ 8.9 10  1

 رز خام 9.2 10  2

 يرة بيضاء 13.6 10  3

 رز خام 9.3 10  4

 حنطة 10.8 10  5

 حنطة 10.1 8  6

 حنطة 10.5 8  7

 شيلم 14.5 8  8

 رز خام 9.5 8  9

 يتبع  

 ماقبله 

 رز خام 9.2 6  10

 حنطة 10.5 6  11

 شيلم 13.7 6  12

 رز خام 9.2 6  13

 رز خام 9.3 6  14

 شعير 11.6 6  15

 ادنى من المستوى 8.8 4  16

 رز خام 10.2 4  17

 حنطة 10.5 4  18

 حنطة 10.6 4  19

 رز خام 9 3  20
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 ادنى من المستوى 7.1 3  21

 ادنى من المستوى 6.6 3  22

 رز خام 9.7 8  23

 ادنى من المستوى 2.7 8  24

 يرة بيضاء 12.6 8  25

 ادنى من المستوى 7.5 8  26

 ادنى من المستوى 7.7- 8  27

 اعلى من الحد الطبيع  39.4 8  28

 اعلى من الحد الطبيع  39.4 8  29

 اعلى من الحد الطبيع  42.5 8  30

 اعلى من الحد الطبيع  43.2 8  31

 اعلى من الحد الطبيع  36.1 8  32

 اعلى من الحد الطبيع  32.4 8  33

  اعلى من الحد الطبيع 42.7 8  34

 اعلى من الحد الطبيع  44.6 8  35

 اعلى من الحد الطبيع  38.8 8  36

 اعلى من الحد الطبيع  42.7 8  37

 اعلى من الحد الطبيع  44.6 8  38

 اعلى من الحد الطبيع  46.1 8  39

 اعلى من الحد الطبيع  41.2 4  40

 اعلى من الحد الطبيع  37.4 4  41

، واليي  2في  الشيكل االنسيياب  ولفهم عمل البرنامج المصيمم يمكين تتبيع المخطيط 
 الى النتائج. الت  تمر بها الخوارزمية وصوالً كافة يبين الخطوات 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بناء الشبكة العصبية و تتييتها بخصائص البيور لتكون 
 مدخالت للشبكة

تدريب الشبكة على البيانات المدخلة وترليل نسبة الخطأ 
 لالخراجات 

خزن البيانات الت  تم تصحيحها ف  متجهات و بصيتة ملفات 
 نصية

 خوارزمية التصنيف تستربل البيانات من المتجهات المخزنة

 يةتتنفيي المعادلة اال
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 مناقشة النتائج 4-2
االول ، 3بهدف تحريق فرضية البحث فريد تيم عيرض البحيث في  جيدولين جيدول 

 المصنفوالمتضمن استخدام    V.Bالبرنامج المصمم والمكتوب بلتةيمثل نتائج تنفيي 
C4.5نتائج تنفييي الحزمية البرمجيية الجياهزة  4يظهر الجدول الثان  جدول  ، ف  حين

Minitab Release 13.0 . 
تبييين بييأن النتييائج المستحصييلة ميين  3ميين مالحظيية نتييائج التصيينيف فيي  الجييدول 

، ثين ترع جميعها ضمن فئات التصينيف الصيحيحةتطبيق البرنامج المعد من قبل الباح
والت  تمثيل بالنتيجية نسيبة البيروتين  Gainبعبارة اخرى فان نسبة المعلومات النهائية 

ولجميع الحاالت الت  تم تنفييي البرنيامج عليهيا تريع ، الموجود ف  البيور قيد التصنيف
.  C4.5ارزمييية والتوجييد أ  حييال شيياية فيي  نتييائج تنفيييي الخو 2ضييمن فئييات الجييدول 

الى حياالت التصينيف الصيحيحة او  C4.5وهي  النتيجة تشير الى توصل الخوارزمية 
 المراربة ف  جميع الحاالت .

الييى وجييود بعييض ميين الحيياالت غييير الصييحيحة  4تشييير نتييائج الجييدول  فيي  حييين
طلوب او انها اعلى النسب النهائية للبروتين دون المستوى الم )حاالت شاية( اي كانت

قيد اليييد  اليى  Minitabهيا يعن  ان استخدام الحزمية الجياهزة  ثير من المستوى.بك
ناهيك عن استخدام بعض المعالجات )معالجة رياضيية( ، نتائج صحيحة ف  التصنيف

على النتائج المستحصلة من تطبيق دالة التصنيف للحصول على النتائج النهائية وهيا 

   تنفيي المعادلة
        )n,(p I . 

np

n p
 n)p,(A, E

ii
1

ii
 




k

i

 

 يةاالتتنفيي المعادلة 

        n)p,E(A, - )n,(p I  n)p,(A,Gain 
ii

  
 

مرارنة نتائج التصنيف مع 
 المتجهات المخزنة

 التصنيف الى فئات

 
 

 

 النهاية

yes 

 البيانات ضمن المجال المحدد

 
 

 

 2شكل ال

 مخطط انسيابي يبين مراحل البرمجة المستخدمة في البحث

No 
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ة النتائج المستحصلة من تطبيق البرنامج ما ينسجم مع فرضية البحث ويفرز من صح
 .V.Bالمصمم بلتة البرمجة 

 
 االستنتاجات 4-2

تييم التوصييل ميين خييالل نتييائج تنفيييي البرنييامج المصييمم والنتييائج المستحصييلة ميين 
 الى جملة من االستنتاجات ندرجها باالت : Minitabتطبيق الحزمة البرمجية الجاهزة 

كانييت اكفييأ فيي  االداء وهيييا مييا أظهرتييه  C4.5ان المعييادالت الخاصيية بالمصيينف  .1
 . V.Bنتائج تنفيي البرنامج بلتة 

 ضبخوارزمية التصنيف ادى اليى ازالية التنياق BPان ربط نتائج الشبكة العصبية  .2
اي تعمل الشبكة العصبية ومن خالل مصفوفات ، ف  البياناتالموجودة  شوالتشوي

 االوزان الى ازالة هي  الحاالت من البيانات .

فيان الحيدود التي  تحتيو  ، C4.5ن مالحظة المعادالت المستخدمة ف  المصنف م .3
على دالة اللوغاريتم قد تيد  الى عدم الوصول الى حل نهائ  ويلك ف  الحاالت 

معالجية هيي  الحياالت الجياهزة  تسيالبة، وقيد تمي Logالت  يكون فيها دليل الدالية 
 نتيجة لمثل هي  الحاالت .

نتائجياً نهائيية، اي  Minitabحصلة من تطبييق الحزمية الجياهزة التعد النتائج المست .4
تتطلب عملية التصنيف الريام بالعديد من العمليات الحسابية للحصول على النتيجة 

 النهائية .

ان كانت الحاالت الت  تيم تنفييي البرنيامج المصيمم عليهيا حصيلت عليى تصينيف،  .5
ة ضييمن حييدود الفئييات ويلييك ميين خييالل الحصييول علييى نسييبة المعلومييات النهائييي

في  حيين ظهيرت العدييد مين الحياالت غيير المصينفة ليدى  2الواردة في  الجيدول 
 .Minitabاستخدام الحزمة البرمجية الجاهزة 

 
 راجعالم
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ABSTRACT 

The Use of The Classification Algorithms C4.5 in Distingushing 

 

 
Data mining is an action to obtain the knowledge to achieve the main purpose that is 

detecting hidden facts which contain database by using various techniques that include 

artificial intelligent, statistic analysis, techniques and modeling. 

Data mining method brings models and obvious relations in data which help to expect 

future results. Algorithm appears in this field which indicates comparisons between  

algorithm to choose the suitable one to have the best results. 

This paper aims at using classification algorithms. C4.5 and connect it with neural nets 

(Back propagation BP) to form a classification model hold a two methods characteristics. In 

addition to comparing the total results with the classification results by using Minitab. 

This paper results in classified equation C4.5 which is sufficient in performance 

especially after connecting it with the neural net BP to erase the contradictions in data. 

The results also confirm the importance to use programming language in achieving the 

best in comparison with the results of ready made applications. 
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