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 الخامسالفصل 
 ( Qualitiveالتحميل التمييزي النوعي ) 

 (CARTشجرة التصنيف واالنحدار )
 
 

 

 تمهيد::  5-1

التحميل التمييزي النوعي دراسة تأثير المتحوالت النوعية أو المختمطة )الكمية والنوعية( عمى  يتناول
ويعتمد ىذا التحميل عمى  ،ف عناصر المجتمع المدروس إلى مجموعات منفصمة )متجانسة أو نقية(يتصن

الكممات المأخوذة من  ،(CARTى شجرة التصنيف واالنحدار )مستصميم شجرة تشبو شجرة القرارات ت
(Classification And Regression Tree)، جميع  أن وينطمق ىذا التحميل من اعتبار

أو أكثر، ثم  ونريد تصنيفيا إلى مجموعتين عمميتين ،عناصر المجتمع المدروس تشكل مجموعة واحدة
ات من خالل واتخاذ القرار  ريعىاتين المجموعتين إلى مجموعتين جديدتين أو أكثر، وتتم عممية التف تفريع

وتستمر عممية  ،عين أو أكثروتعطينا عند كل مفصل )عقدة( فر  ،فواصل توضع عمى مفاصل الشجرة
 . الذي يحدده الباحث حتى يتحقق أمر التوقف  التفريع

ويتفرع عنو  ،(Parentوتبدأ شجرة التصنيف من جذر واحد )يسمى بالعقدة األصمية أو عقدة األب 
عقد ب)أو  Internal node أغصان عمى شكل أسيم لتتصل بعقد فرعية أخرى تسمى بالعقد الداخمية

وىي تضم نتائج  ،Terminal Nodeثم تنتيي بعقد ختامية تسمى بالعقد الخارجية  ،األبناء واألحفاد(
 . ثمرة التصنيف وىي( laefاسم الورقة ) أيضاً  التصنيف النيائية ويطمق عمييا

وترسم شجرة التصنيف بصورة مقموبة، وتمثل العقدة األصمية والعقد الداخمية بدوائر )أو بقطوع ناقصة( 
العقد الخارجية فتمثل عمى شكل مربعات وتتضمن نتائج  . أمابداخميا شروط التصنيف أو التفريع ويكتب

وتتم  ،(1-5الشكل  من المجتمع المدروس )انظرالتصنيف وتضم عناصر )واحد عمى األقل( مفروزة 
عممية الفرز في كل عقدة حسب الجواب عمى السؤال الذي فييا. فإذا كان السؤال ثنائي الجواب )نعم أو 

أما إذا كان الجواب بـ )ال( فإننا نضع  ،( عمى السيم اليساريyesال( وكان الجواب بـ )نعم( فإننا نضع )
(No. عمى السيم اليميني ) 

في كل العقد الداخمية ل متعدد الحاالت فإننا نعمل عمى وضعيا في نظام معين ولكن إذا كان جواب السؤا
 ذلك السؤال . مثل التي تتضمن
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( حسب ثالثة      لنفترض إننا نريد تصنيف عينة من موظفي الجامعة )حجميا  (:1-5مثال )
المسكن،  ثحيمن حالة المسكن. إلى مجموعات متجانسة  -الحالة الزوجية -متحوالت ىي: الجنس

 ،وطمبنا من كل منيم تحديد الجواب الذي ينطبق عميوالممكنة، فوجينا إلييم ثالثة أسئمة مع أجوبتيا 
 وكانت األسئمة كما يمي:

 أنثى  ذكر : الجنس :1س
 

 )بدون تفاصيل(  غير متزوج  متزوج جية:ا: الحالة الزو 2س
 

 عند األىل أو األقارب  إيجار  ممك : حالة السكن:3س
 

 اإلجابات كانت كما في الجدول التالي: تكراراتولنفترض أن 
 :ثم الحالة الزواجية ثم حالة المسكن ( تصنيف أفراد العينة انطالقًا من حالة الجنس1-5جدول )

 العدد حالة السكن العدد الحالة الزوجية العدد الجنس

 06 ذكر

 55 متزوج
 06 ممك
 15 إيجار

 16 عند األهل

 15 متزوجغير 
 5 ممك
 3 إيجار

 7 عند األهل

 56 أنثى

 10 متزوجة
 7 ممك
 3 إيجار

 0 عند األهل

 02 غير متزوجة
 0 ممك
 1 إيجار

 05 عند األهل
 166 المجموع 166 المجموع 166 المجموع

 

فرز أو تصنيف أفراد ىذه العينة إلى مجموعات متجانسة وبأشكال  يمكننا ومن الجدول السابق نالحظ أنو
مجموعتي ، ثم إلى مجموعتي الجنس )ذكور اناث( إلى ىذه المجموعات وىنا بدأت عممية فرزمختمفة. 

ممك، مجموعات حاالت السكن )إلى ثم  ،المتزوجين وغير المتزوجين )من كل جنس ومن الجنسين(
 استخالص نايمكننالحظ أنو ب كل حالة من الحاالت السابقة . كما حسوذلك  إيجار، عند األىل(،

 :وتشكيل المجموعات المتجانسة من حيث المسكن كما يمي
                     يساوي: وعدد عناصرىا مجموعة المالكين من جميع الحاالت   
                  يساوي: وعدد عناصرىامجموعة المستأجرين من جميع الحاالت    
                  :أنه يساوي وعدد عناصرهامجموعة الساكنين عند األهل لجميع الحاالت    
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 وأخيرًا يمكننا رسم شجرة التصنيف ليذه العينة كما يمي:
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 شجرة التصنيف ألفراد العينة المدروسة :(1-5الشكل )

إلى شجيرات فرعية بشرط أن يكون لكل شجيرة فرعية جذر واحد، أي أن يكون كما يمكننا تشطير الشجرة 
 فمثاًل يمكننا أن نشطر ىذه الشجرة إلى شجرتين فرعيتين ىما: ،عمى رأس كل شجيرة فرعية أصل واحد

. وكذلك يمكننا اعتبار (3، في العقدة )أصميماو  وشجيرة اإلناث (،2وأصميا في العقدة ) شجيرة الذكور
ة شجيرة فرعيالمتزوجات  كما يمكننا اعتبار اإلناث ،(4جين الذكور شجيرة فرعية أصميا العقدة )المتزو 

 .(6أصميا في العقدة )
ىي عبارة عن  ( مجموعة متجانسة12وأخيرًا نشير إلى أن ىذا التصنيف يقسم فضاء العينة إلى )

 كما ىو مبين عمى الشكل التالي: مجموعات العقد الخارجية
 ذكورال االناث

 متزوج غير متزوج المتزوجات غير المتزوجات
 8 المجموعة 11 المجموعة 14 المجموعة 17 المجموعة
 9 المجموعة 12 المجموعة 15 المجموعة 18 المجموعة
 11 المجموعة 13 المجموعة 16 المجموعة 19 المجموعة

 فضاء العينة المقسم :(0-5لشكل )ا
 مراحل تصميم شجرة التصنيف ::  5-0
شجرة التصنيف تأخذ شكاًل ىرميًا، يبدأ من عقدة واحدة تسمى عقدة  من المثال السابق أن الحظنا لقد

مية متعددة وذات مستويات مختمفة، وينتيي التفرع ويتفرع عنيا عبر األغصان عقد داخ ،األصل )الجذر(
ن حجم أو عمق الشجرة يتوقف عمى أىداف البحث أو عم ى الشروط التي بما يسمى بالعقد الخارجية، وا 

 .عمى عممية التصنيف يضعيا الباحث 
 إن عممية تصميم شجرة التصنيف تمر بعدة مراحل ىي كما يمي:
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مرحمة اإلنشاء أو البناء وتشمل ىذه المرحمة عمميات النمو وأىميا عمميات التفرع أو االنشطار   -1
Splitting :وتتألف من الخطوات التالية 

 .            ؤلف من المجموعات التصنيفية والم  تحديد المتحول التابع  -أ 

اختيار المتحوالت التصنيفية أو التفسيرية وتحديد تسمسل تطبيقيا عند كل عقدة، بما في ذلك   -ب 
ذا كان عدد المتحوال ار المتحوالت اليامة منيا ت كبيرًا فإنو يجب اختصارىا باختيعقدة األصل. وا 

لك وفق معايير محددة. ولنرمز ليذه المتحوالت بـ وحذف المتحوالت غير اليامة منيا، وذ
            . 

اختيار عقدة األصل بحيث تكون مناسبة ألىداف البحث، ومتوافقة مع معايير االنشطار  -ج 
وىنا نشير إلى أنو يمكننا  ،ستنباط األبناء واألحفاد من ذلك األصلالوالممعيرة المتسمسمة 

 الحصول عمى أشجار متعددة إذا غيرنا الجذور المعتمدة في عقدة األصل .

ابتداء من عقدة األصل. وتحديد الحدود العددية  tتحديد قواعد التفرع )االنشطار( عند كل عقدة  -د 
 . tعند كل عقدة    أو الفئات النوعية لكل متحول 

 فإنو يمكننا أن نضع قاعدة التفرع عمى شكل متراجحات كما يمي: كمياً    فإذا كان المتحول 
                                       أو                 أو           

 .        أعداد حقيقية من مجال تحول          حيث 
 التفرع عمى شكل إشارة انتماء كما يمي:نوعيًا فإنو يمكننا أن نضع قاعدة    أما إذا كان المتحول 

                                                                           أو           
المحددة  والمؤلف من المجموعات ، مجموعات تابع المخرجات النوعي  ىحدىي ا   حيث أن: 

 التالية :
  {         } 

وىنا يجب أن نشير إلى أنو يجب صياغة واختيار قاعدة التفرع بحيث تكون البيانات الناتجة عن 
. وىناك  األولى العقدةوأكثر نقاوة من البيانات التي كانت في عممية التفرع في العقد التالية متجانسة 

 ار قاعدة التفرع المناسبة سنعرضيا الحقًا في فقرة خاصة .معايير خاصة الختي
في كل عقدة إلى  Xعممية تقسيم البيانات  (: وفييا تتمPartitionعممية التقسيم أو التجزئة )  -2

إلى    مجموعتين أساسيتين منفصمتين )أو أكثر( حسب قاعدة التفرع ، وبذلك يتم تقسيم الفضاء 
 لكل منيا سمات خاصة. ثم نقوم بتكرار ذلك التقسيم مرة أخرى فنحصل عمى ،قسمين )أو أكثر(

 مجموعتين منفصمتين جديدتين مقابل كل مجموعة سابقة .

 وىكذا نكرر عمميات التقسيم حتى تتحقق القاعدة المخصصة لمتوقف عن التقسيم .
 ،عيا الباحث حسب طبيعة وىدف البحث( وتتم حسب قاعدة معينة يضStopingعممية التوقف )  -3

 ويمكن أن تكون من أحد األشكال التالية:
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 أو أقل من الحد المفروض عميو . جداً  صغير (الشوائبيةالخطأ )إذا أصبح التغير في قيمة تابع  -

إذا أصبح عدد العناصر عند التقسيم األخير في إحدى المجموعات الناتجة عنو صغيرًا )أقل من  -
 ( أو أصبح يساوي الواحد . أو أصبحت نسبتيم صغيرة بالنسبة لممجموعات الناتجة األخرى .5

بعمقيا عدد مستويات التفرع ذا أصبح حجم الشجرة أو عمقيا كبيرًا )يحدده الباحث( والمقصود إ -
 فييا. أما حجم الشجرة فيقاس بعد العقد الخارجية فييا .

 إذا أصبح مستوى الدقة محققًا أو أصبحت المجموعات الناتجة نقية تمامًا . -

الصادرة عن  ،إسقاط بعض الفروع السابقة (: وىي عبارة عنPruningيم أو التشذيب )معممية التق  -4
)مع العقد الخارجية التابعة ليا(. واإلبقاء عمى الفروع الضرورية الالزمة بعض العقد الداخمية 

 ألغراض البحث. ولكن ذلك يجب أن يتم وفق قواعد محددة سنتعرض ليا الحقًا .

 لفي مجموعات مناسبة لك ئيةالنيا ( وىو عبارة عن تجميع العقد الخارجيةGroupingالتجميع )  -5
 منيا. بحيث يكون معدل التصنيف الخاطئ فييا أصغر ما يمكن .

عممية  وتبدأ ،رسم الشجرة وترقيم العقد الداخمية والخارجية ترقيمًا تصاعديًا حسب مستويات التفرع  -6
، ثم إعطاء العقد الناتجة عنيا أرقامًا متتالية لمعقدة األصمية )عقدة الجذر(    بوضع الرقم  الترقيم

(، وتوضع أرقام العقد ضمن دائرتيا. وأحيانًا توضع أرقام العقد 5( و)4( و)3( و)2متصاعدة مثل )
الخارجية تحتيا. ويفضل أن تتم عممية الترقيم حسب مستويات العمق ومن اليسار إلى اليمين كما ىو 

، فإن رقم العقدة الناتجة عنيا يمكن أن tرقم العقدة الداخمية (. فإذا كان 1-5موضح عمى الشكل )
 .     ، أي يجب أن يكون tأكبر من الرقم    يكون أي رقم 

 (Binaryالثنائي  عكيفية تصميم شجرة التصنيف )حسب التفر :  5-3
مؤلفة من جممة من العقد الداخمية والخارجية، والمرقمة تصاعديًا بأرقام  Tلنفترض أنو لدينا شجرة 

ىو رقم العقدة المتفرعة عن    حيث  ،    وتحقق العالقة  ،صحيحة موجبة وحسب مستويات التفرع
( 5( أو)4( أو)3( و)2لمعقدة األصمية )عقدة الجذر( فإن األرقام )    الرقم فإذا كان  ، العقدة 
 لمعقد الناتجة عنيا .ستكون 

 كما يمي:     و     ، تابعين  ولنعرف اآلن عمى كل عقدة 
 ( .left)من كممة   تابع يعبر عن رقم العقدة اليسارية الناتجة عن التفرع عند النقطة  -     
 ( .right)من كممة   تابع يعبر عن رقم العقدة اليمينية الناتجة عن التفرع عند النقطة  -    

 بحيث يحقق ىذان التابعان في حالة التفرع الثنائي الخواص التالية:
     .        و        فإن     من أجل أية عقدة   -1

ذا كانت العقدة الناتجة عن   فإنو يكون لدينا   ىي عقدة داخمية  وا 
      t و       .  

t

( )r t
( )t
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ىذين التابعين يأخذان قيمة الصفر، أي  نا نجعلخارجية )ورقة( فإن   أما إذا كانت العقدة 
 وذلك لمداللة عمى عدم وجود عقد بعد األوراق . .       و       ا يساويان منجعمي

وال  ،Tمن  S( يوجد أصل وحيد     )ماعدا عقدة األصل حيث  Tمن الشجرة   لكل عقدة   -2
( بحيث يكون:    )  لكل عقدة  sأي أنو يوجد أصل وحيد  ،توجد عقدة بدون أصل

 .       أو       

حسب تغيرات  ،( عنصرًا إلى مجموعتين متجانستين35لنفترض إننا نريد تصنيف ) (:0-5مثال )
عممًا بأن ىذه العناصر  ،    و     معرفين في المستوى عمى أن:    و   متحولين كميين 

 عمى الترتيب .( عنصرًا 15( و)21)فييما    و    مجموعتينتؤلف قبل التصنيف 
 كما يمي:       لنا أن تمك العناصر تتوزع عمى المستوى  بينتولنفترض أنو بعد الدراسة والرسم 

 تصرف (ب Webb. A. R p.227)المصدر: 
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       و      ( التوزيع البياني لعناصر العينة :3-5الشكل )

 

 كمايمي:       من الشرط  انطالقاً ولنفترض أن الباحث قد قام بتصميم شجرة التصنيف 
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       و      :( 0-5شجرة التصنيف لممثال ) :(5-5الشكل )
 

فنجد أن قيمتيما عند كل  ،(4-5عمى الشجرة المرسومة عمى الشكل )     و     واآلن نعرف التابعين 
تساويان كما في الجدول المرافق لذلك الشكل . ولقد أشرنا سابقًا إلى أن ىذه التفرعات تقسم الربع   نقطة 

 ، ونحصل عمييما بشكل متتال  إلى مناطق منفصمة   و   لمتحولين حسب رقم ا   الموجب لمفضاء 
 كما يمي:

 :ربع الموجب إلى قسمينفيي تقسم ال       بما أن قاعدة التفرع في العقدة األولى األصمية ىي: 
حيث الجواب  من الشجرة وضمن ىذا التقسيم نأخذ الفرع األيمن ،وقسم فوقو       قسم تحت الخط 

(No والموافق لــ )      ، ( ىي: 3فنجد أن قاعدة التفرع في العقدة )        وىي تعطينا
 تحددان كما يمي:ت(( منطقتين No)حيث الفرع )       بتقاطعيا مع 

فإننا نحصل عمى المنطقة التي نقع تحت  ،(yesبــ )       ( عمى 3الجواب في العقدة ) إذا كان
 ليا رمزنا( لذلك 6وىي تقابل العقدة الداخمية ) ،      وعمى يمين المستقيم        المستقيم 

 فقط .    من عناصر (9) تضموىي       بــ (5-5عمى الشكل )
فإننا نحصل عمى المنطقة الواقعة تحت المستقيم  ،(No) ـب       أما إذا كان الجواب عمى 

المقابل لمعقدة الداخمية         وىي تشمل المستطيل  ،      وعمى يسار المستقيم        
(7) .  

فنجد أنو: إذا        ( والتي ىي: 7وضمن ىذا المستطيل نختبر نتيجة قاعدة التفرع في العقدة )
 .  يضم عنصرًا واحدًا من  والذي ،          حصل عمى المستطيل فإننا ن ،(yesكان الجواب بــ )

أما إذا كان الجواب بـ  ،     بـ (5-5عمى الشكل ) ليا رمزناولذلك  ،(11يقابل العقدة الخارجية )وىو 
(Noفإننا نحصل عمى )  نو يقابل أل ،     بـ  (5-5عمى الشكل ) لو ورمزنا           المستطيل

 .   ( عناصر من 3(، وىي تضم )11العقدة الخارجية )
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فنجد أن  ،      ( عمى القاعدة األصمية yesواآلن لنذىب إلى الفرع األيسر حيث الجواب بـ )
( فإننا نحصل عمى المنطقة yesفإذا كان الجواب بـ ) ،      ( ىي: 2قاعدة التفرع في العقدة )

( لذلك نرمز ليا بـ 4ىي تقابل العقدة الخارجية )و  ،      ر وعمى يسا       المفتوحة فوق 
 .   ( عنصرًا من 17(، وىي تضم )5-5عمى الشكل )     

وعمى يمين المستقيم  ،      فإننا نحصل عمى منطقة مفتوحة تقع فوق  (No)أما إذا كان الجواب بـ 
 ( .5وىي تقابل العقدة الداخمية ) ،      

قاطعيا مع توندرس  ،      ( والتي ىي 5وأخيرًا نقوم باختيار نتيجة قاعدة التفرع في العقدة )
فنجد        ( لمقاعدة yesو)       مقاعدة ل (No)نتيجتي القاعدتين السابقتين ليا وىما: 

المنطقة المفتوحة الواقعة فوق  عمى ( فإننا نحصلyesبـ )       : إذا كان الجواب عمى وأن
( لذلك 8وىي تقابل العقدة الخارجية ) ،      وعمى يمين        وتحت المستقيم        
 .   ( عنصرًا من 5وىي تضم ) (،5-5عمى الشكل )     نرمز ليا بـ 

فإننا نحصل عمى المنطقة المفتوحة الواقعة فوق  (No)بـ        أما إذا كان الجواب عمى 
     ( لذلك نرمز ليا بـ 9قابل العقدة الخارجية )وىي ت ،      وعمى يمين المستقيم  ،      
 .   وىي تضم عنصرين من  (،5-5عمى الشكل )

 وىكذا نجد أن عممية التصنيف عمى الشجرة أنجزت عمميتين بآن واحدىما:
إلى مناطق منفصمة تقابل العقد الخارجية وىي:  Xتقسيم منطقة تعريف المتحوالت   -1

                                    . 

توزيع عناصر العينة عمى مجموعات مناسبة حسب إحداثياتيا ومواقعيا في المناطق السابقة   -2
 وسندرسيا الحقًا في فقرة خاصة .

 وأخيرًا نرسم ىذه المناطق كما يمي :

3

2

1

1 2 30

2X

1X
a b

d c

ef

(4)R

(9)R

(8)R

(6)R
(11)R

(10)R

 
 العينةالمنفصمة لفضاء المناطق  :(5-5الشكل )

 وأخيرًا يمكننا تجميع ىذه المناطق ضمن المجموعتين المفروضتين كما يمي:
 ونكتبيا كما يمي:                 : وتضم المناطق     األولىالمجموعة 
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 ونكتب ذلك كما يمي :                : وتضم المناطق     الثانيةالمجموعة 
                                                                   

الواردة في قواعد التفرع )ضمن  : عند تصميم الشجرة يجب االنتباه إلى عدم تعارض الشروط1 مالحظة
 العقد الداخمية( مع بعضيا البعض وخاصة عمى المسار الواحد .

( 1( أو في )2( متعارضة مع قاعدة الفصل في )5فمثاًل ال يجوز أن تكون قاعدة الفصل في العقدة )
 .       وكأن نضع فييا الشرط 

 اطعة ومتكاممة أي أنيا تحقق العالقتين :التي حصمنا عمييا غير متق     : إن المناطق 0مالحظة 
                                    ( مجموعة خالية )                  

⋃      

| |

   

                                     فضاء العينة في                   

 : ىو عدد العقد الخارجية ويسمى حجم الشجرة .| |حيث 
فنحصل  ،رسم الشجرة بطرائق مختمفة، وذلك بوضع نفس قواعد التفرع بطرائق مختمفة : يمكن3مالحظة 

وليذا كان البد من اختيار طريقة مثالية لمتصنيف  ،عمى شجرات جديدة تقسم فضاء العينة بطرائق مختمفة
 بحيث أي ،قواعد التفرع عمى العقد الداخمية، بحيث يعطينا التقسيم الناتج مناطق نقية أو صافية لتوزيعو 

عناصر من إحدى المجموعات فقط ، أو عمى مناطق تتضمن أقل عدد من العناصر  كل منطقة تضم
 )ارسم الشجرة السابقة بطريقة أخرى( . فييا الغريبة
 التصنيف حسب احتماالت االنتماء والتوزيع ::  5-5

عينة حجميا التصنيف يتم باستخدام خواص مجموعة البيانات المأخوذة من عناصر بما أن تصميم شجرة 
n،  تتضمن قيم المتحوالت التي وX في التابع فييا، وقيم مستويات المجموعات المقابمة ليا Y،  فإنو يكون

عينة ىي دليل عناصر ال iحيث أن  ،                المتقابمة  القياسات مجموعة من n لدينا
ويتم تنظيم ذلك في جدول البيانات  ،ىو حجم العينة المدروسة nوحيث أن  ،           ويأخذ 

 .األولية المتقابمة 
يمكن أن وىو  ،tالمقابمة لمعقدة      لعدد عناصر العينة التي تنتمي إلى المنطقة      واآلن لنرمز بـ 

 . Yالتي يتألف منيا التابع    المجموعات  يكون موزعًا عمى عدد من
لى المجموعة      لعدد عناصر العينة التي تنتمي إلى المنطقة       ولنرمز بـ  ، والتي معاً    وا 

∑: تحقق العالقة           
 
احتماالت االنتماء والتوزيع  يمكننا حساب ووعندىا نجد أن ،   

 يمي:كما
 يساوي :     إلى المنطقة  tعند العقدة  nينة من الع i إن احتمال انتماء أي عنصر -
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 يساوي :   إلى المجموعة  ،tالمقابمة لمعقدة      من المنطقة  i إن احتمال انتماء أي عنصر -

 (         )  
     

    
                                                      

لى عقدة اليمين      إلى عقدة اليسار  ،tالعقدة  عند إن احتمال أن يتم توزيع عناصر العينة - وا 
 يساويان :     

 [    ]  
 [    ]

 
                                                                  

 [    ]  
 [    ]

 
                                                                       

 اليمين يساوي : وأإلى إحدى عقدتي اليسار  ،tمتواجد في العقدة  iإن احتمال أن يذىب أي عنصر  -

   
 [    ]

    
  

 [    ]

    
           إلى العقدة اليسارية                                

   
 [    ]

    
  

 [    ]

    
           إلى العقدة اليمينية                                  

، وذلك حسب تناسبيا مع عدد عناصر tفي كل عقدة    وىكذا يمكننا أن نحدد مالمح كل مجموعة 
، أي حسب احتماالتيا فييا، ثم نقارن االحتماالت المقابمة      التي تنتمي إلييا من المنطقة  العينة

 التي تقابل أكبر االحتماالت .   ليذه المجموعات ونختار المجموعة 
المقابل ليا أكبر  الشرطي إذا كان االحتمال   إلى المجموعة  tمن العقدة  i: نصنف العنصر القاعدة

 : إذا كان .ونكتب ذلك كما يمي ،المقابمة لممجموعات األخرى الشرطية من االحتماالت

     ⁄    
 

   
   

  (   ⁄ )                                                               

 .   في المجموعة  tالعقدة من  iفإننا نصنف العنصر 
مؤلفة من        عينة ( السابق ولنفترض أن عناصر ال2-5لنأخذ المثال ): (3-5مثال )

ثم نقوم  .            وتتوزع عمى العقدتين الالحقتين                   مجموعتين 
( 12+11-5( ، )11+9-5( ، )8-5( ، )7-5بحساب االحتماالت السابقة حسب العالقات )

 فنجد أن : التالي، (4-5ونضعيا في الجدول )
     

    

 
 

  

  
                  

    

 
 

  

  
          

     

 
 

 

  
 

 

             
     

    
 

  

  
                  

     

    
 

  

  
                        

 

 [    ]  
 [    ]

 
 

  

  
       [    ]  

 [    ]

 
 

  

  
 ( غير موجودة في الجدول)         

 

    
 [    ]

    
  

 [    ]

    
 

  

  
         

 [    ]

    
 

  

  
                 

 

    
 [    ]

    
  

 [    ]

    
 

  

  
         

 [    ]
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 (: احتماالت االنتماء والتوزيع :5-5جدول )

                           
   التوزيع عمى 

               
قاعدة 
 t الفصل

            
  

  
   

  
   

  
   

  
 1 15 21 35 3 2      1 

 

  
   

  
  

  
   

  
   

  
 5 17 22 5 4      2 

 

  
  

  
  

  
  

  
   

  
 9 4 13 7 6      3 

- -  

  
   

  
   

  
 5 11 15 1 1  4 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 5 2 7 9 8      5 

- -      

  
 9 1 9 1 1  6 

 

 
  

 
 

 

 
 

 

 
  

  
 1 3 4 11 11      7 

- - 
 

 
 

 

 
 

 

  
 4 1 5 1 1  8 

- -     
 

  
 1 2 2 1 1  9 

- -     
 

  
 1 3 3 1 1  11 

- -     
 

  
 1 1 1 1 1  11 

 Webb. A. R. (2002) Statistical Pattern Recigrition, P.231المصدر:        
 

ولقد تم  ،(11( و)11( و)9( و)8( و)6( و)4ومن الجدول السابق نالحظ أن العقد الخارجية ىي )
في تمك العقدة . فمثاًل  ،(    ) تحديد انتماء كل منيا إلى إحدى المجموعتين حسب االحتمال األكبر 

        ( تقابل االحتمالين 4نجد أن العقدة )
 

  
             

  

  
فمذلك يتم تصنيف العقدة  ،

)ألن االحتمال المقابل ليا  ، المرموز ليا الرمز   ( إلى المجموعة األولى 4)
  

  
أكبر  وى (

 االحتمالين، وىكذا نقوم بتصنيف العقد الخارجية األخرى .
 معايير التفرع أو االنشطار : 5-5

 Cوعمى حدودىا  Xمعايير دقيقة تفرض عمى المتحوالت و تحتاج إلى قواعد لقد الحظنا أن عممية التفرع 
 يمكن أن نضع شرط التفرع كما يمي:. فمثاًل    في كل عقدة داخمية 

                                                    +         و       *   
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 .       الذي يحقق الشرط    من    فنحصل عمى الفضاء الجزئي 
صنف ذلك ، لذلك ن     يكون بـ          فإن الجواب عمى الشرط      وعندما يكون لدينا 

. أما إذا كان العكس فإننا نصنفو باتجاه العقدة اليمنى      عمى الفرع األيسر باتجاه العقدة  Xالعنصر 
     . 

 ؟ tالمقابمة لمعقدة      المتواجدة في المنطقة  Xبكم طريقة يمكننا أن نفرع البيانات  :هو والسؤال اآلن
 معقدة وطويمة . : بطرائق كثيرة ونحتاج إلى حسابالجواب هو

ين غير تإلى مجموع ،فئة خاصة kيحتوي عمى  Aويكفي أن نتذكر أن عدد طرائق التجزئة ألي مجتمع 
. عدا عن أنو يمكننا أن نضع في كل عقدة أحد المتحوالت طريقة         يساوي  خاليتين

ذا يكون وىك ،...الخ   الو رط ممكن وأن نختار لو أي حد من مجوأن نضع عميو أي ش ،         
وحسب حدوده    وذلك حسب قيم المتحول المختار  ،   ارات في كل عقدة لدينا عدد كبير من االختي

 ونقدم ليا بمايمي: ، متفرع واالنشطار عند كل عقدة لم وضع معايير ت. ولمخروج من ىذا النفق Cالممكنة 
 نرمز لو بـYوتشكل تابعًا نوعيًا           :عدة مخارج ممكنة ىي tلنفترض أنو لدينا في كل عقدة 

                                                                                              
 نرمز ليا بـ  Yمتحواًل تفسيريًا مؤثرًا عمى  Pوأنو لدينا 

                                                                                            
ذا أخذنا أحد ىذه المتحوالت ثم قمنا بحساب االحتماالت  ،tشرط التفرع عميو في العقدة  ناوحدد X وا 

ات متوزيع االحتمالي المقابل لتمك المجموع، ورمزنا ل(9-5( و)8-5المقابمة لتمك المجموعات من )
 المتفرعة كمايمي:

                       

 (    )             
                                                                     

∑                           وىو يحقق الخاصتين التاليتين :     
 
    

   ( التالية: 8-5القة )تحسب من الع   عممًا بأن كل االحتماالت 
     

    
وىنا نعرف عمى ىذا  ،

 التوزيع االحتمالي المعايير التالية :
( ويسمى بتابع الشوائبية )عكس 13-5) : وىو مشتق منالخطأ لمتصنيف الخاطئتابع معيار   -1

 بالعالقة التالية :    النقاوة( ويعرف في العقدة 

           
   

[  ]                                                     
 

 بالعالقة :    التفرع الثنائي( وفي العقدة  حالة ( والذي يعرف )فيGini مؤشر )جيني -2

      ∑  (    )

 

   

   ∑  
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 بالعالقة:    ( ويعرف في العقدة deviance) أو التشتت( entropy) تابع القصور -3

       ∑     

 

   

(  )                                                       

 (، وىو يرتبط مع الموغاريتم الطبيعي بالعالقة :2ىو المورغاريتم لألساس )    حيث أن: 
     

    

    
 

، فعندىا يكون لدينا    يساوي  tعند العقدة  : إذا كان عدد المجموعات الممكنةحالة خاصة
يس الثالثة السابقة ، وعندىا فإن المقاي      و    ما االحتماالنويقابمي   و   فقط  مخرجان

 تأخذ الشكل التالي :
           [         ]                      تابع الخطأ                          
                                                         
            

              
                                            

 أما حالة الفشل فيعبر عنيا بالعالقة :
                                                                                   

 رسم المنحنيات والمستقيمات التالية :في التفرع الثنائي( ت)لممجموعتين وأن ىذه التوابع 

0.1

1

0.8

0.6

0.4

0.2

10.90.80.70.60.50.40.30.2

entropyG
inuerror

iP

 
   و   في حالة مجموعتين (: منحنيات المعايير السابقة5-5الشكل )

نفترض إننا  ،: لتعريف التابع االجمالي لمشوائبية عمى الشجرة ككل التابع االجمالي لمشوائبية  -4
وىنا  ،Tعمى شجرة       نستخدم مقياس معين لمشوائبية من المقاييس المذكورة سابقًا. وليكن 

 نعرف بعض المصطمحات ونرمز ليا كما يمي:

 . | |حجم الشجرة: وىو عدد العقد الخارجية فييا ونرمز لو بـ  -

بالرموز ونرمز ليا    المناطق المقابمة لمعقد الخارجية في فضاء العينة  -
 .ومتكاممة منطقة منفصمة  | | يساوي ىاعددو  ، | |                  

 .   ونرمز لو بالرمز      حجم عناصر العينة في كل منطقة  -

 .      يكن لو  tقيمة تابع الشوائبية في العقدة  -
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 التالية:وبناء عمى ذلك نعرف التابع االجمالي لمشوائبية في الشجرة ككل بواسطة العالقة 

  ∑  

| |

   

                                                            

لالستفادة منيا في الحكم عمى جودة التفرع وعمى كفاية حجم أو عمق  ،حسب قيمتو لمشجرة ككلوت
 الشجرة . كما يمكننا استخدامو في عممية التوقف عن عمميات التفرع في كل مراحمو وبدائمو .

فعندما  ،صغيرة كانت جودة التفرع جيدة )عممًا بأن أصغر قيمة لو ىي الصفر( Qفكمما كانت قيمة 
نقرر التوقف عن متابعة التفرع ، ولكن          أو         تبمغ قيمتو أصغر من حد معين مثل 

ًا و عندما تكون الحدود صغيرة جدوىي إن ،ىناك نقطة ضعف الستخدام ىذا التابع في عممية التوقف
بما أن  ولكن ،تنشأ لدينا شجرة كبيرة جداً  وعندىا ،متشعب جداً  معدومة القيمة تقودنا إلى تفريع أو

الييكل العام  فقط وأن الشجرة الصغيرة يمكن أن تجسد ،الشجرة الكبيرة يمكن أن تشوه البيانات
يبمغ عدد عناصر  عندماأن نأمر بالتوقف وىو  ،آخر لمتوقف اً فإنو يمكننا أن نضع ضابط لمبيانات،

( 1) يساوي عندما مثاًل( أو 5أقل من عدد محدد ) tالمقابمة لمعقدة الخارجية    العينة في المنطقة 
 حتمًا .

يعتمد  ،: وىناك معيار آخر )ولكنو معقد( إلجراء عمميات التفرع(Gain) تابع المكسب المعموماتي  -5
عمى حساب مقدار المكسب المعموماتي الذي نحققو في كمية المعمومات الالزمة عند التفرع في كل 

 Xبواسطة الفاصل    ( لمتوزيع entropyمن حساب تابع القصور ) ذلك المعيار وينطمق ،tعقدة 
 من العالقة: Cوالحد 

           ∑        

 

   

                                                      

ثم نقوم بحساب  ،tتفرع في العقدة الوىو يعبر عن كمية المعمومات الالزمة )الناقصة( لتوصيف حالة 
 من العالقة : tتابع القصور الشرطي في العقد المتفرعة عن 

         ∑        

 

   

                                       

                         تحسب من العالقة: الشرطية االحتماالتحيث أن 
     

    
  

 من العالقة:        وبعدىا نحسب التوقع الرياضي لـ 
 [       ]       

          
          

                    
التي سيتم تحقيقيا جراء التفريع عند العقدة  ،قيمة تابع القصور في المعموماتي وأخيرًا يتم حساب المكسب

t :من العالقة 
                 [                                                 

لمتفريع عند       ونقرر اعتماد الفاصل  ،      قابل أكبر قيمة لممكسب ثم نختار النتيجة التي ت
 تمك العقدة .
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المشروط بـ  (3-5في المثال ) (1) عند عقدة الجذرلمتفرع سب المعموماتي المك: لحساب (5-5مثال )
 ( ما يمي:4-5، نجد أن معيار القصور يعطينا من الجدول )      

 

                    [
  

  
  

  

  
 

  

  
  

  

  
]  

 

   
                  

 

  
                  

          
                                                     

 

 ( فنجد أن:3( و)2في العقدتين )        و        ثم نقوم بحساب 
    

  

  
  

  

  
 

 

  
  

 

  
 

                  

          
           

 

    
 

  
  

 

  
 

 

  
  

 

  
 

                   

          
          

 

 فنجد أن: املي الرياضي ثم نحسب التوقع
 [       ]  

  

  
    

  

  
                                        

 

 وبذلك نجد أن مقدار المكسب المعموماتي يساوي :
              [      ]                    

                                                                

نقرر  ،Xفإذا كانت قيمة ىذا المكسب أكبر من جميع المكاسب الممكنة عن الشروط الممكنة لممتحوالت 
عند العقدة األصمية  لتفرع البيانات والمشاىدات   ( لممتحول    اعتماد الشرط المستخدم )مثل 

نكسب ( جعمتنا 3و)( 2إلى )       ( حسب1) . وىكذا نجد أن عممية تفريع العقدة(1)
ىذا يزيد من قدرتنا عمى التصنيف الصحيح وتقمل المعموماتية، و ( من كمية Bit( بايتا )14168446)

 ( .1من معدل التصنيف الخاطئ، وتجعمنا نحصل عمى عقدتين أكثر نقاوة من العقدة )
يجب عمينا أن نكرر مثل  ،ولكن حتى نحصل عمى نتيجة عامة تشمل جميع العقد الداخمية في الشجرة

وعند كل  Xالتي يمكن فرضيا عمى المتحوالت  ،     تمك الحسابات من أجل جميع شروط الفرز 
وبقيمتيا  Xألنيا تتعمق بعدد المتحوالت  ،وبما أن تمك الشروط قد تكون غير محدودة ،عقدة داخمية

يمكن تنفيذه إال  وال ،فإن حجم الحسابات سيكون كبيرًا جداً  ،Cروضة عمييا فالعددية الممكنة وبالحدود الم
ولكن يمكن تخفيض حجم ىذه الحسابات باستخدام  اسيب وباستخدام برنامج خاصة لذلك.بواسطة الحو 

ضمن  مجال معين فإننا نقوم بتبويب قيمومتحواًل مستمرًا ضمن  Xبعض األساليب المفيدة. فمثاًل إذا كان 
وبذلك ينخفض حجم الحسابات السابقة  ،ةذا فئات محدد ،مجاالت جزئية محدودة ونعتبره متحواًل مرتباً 

 كثيراً 
 : إن المعايير الثالثة األولى تتصف بالخواص التالية:1مالحظة 

متساوية. أي    ، وذلك عندما تكون االحتماالت وىي الواحدتأخذ أكبر قيمة ليا      إن التوابع  -1
            :عندما

 

 
جعل معدل التصنيف تا وىذه الحالة ىي أسوأ الخيارات ألني، 
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 Yفمثاًل عندما يكون لدينا  .ساوي الواحدالخاطئ أكبر ما يمكن، وىذا يقابل أعمى درجة لمشوائبية وت
إن ف          ا يكون االحتماالن متساويان م، وعند   مؤلفًا من مجموعتين فقط فإن 

 ( .5-5ىو مبين عمى الشكل )تعطينا أكبر قيمة لتابع الشوائبية وتساوي الواحد، كما  ىذه التوابع

تأخذ أصغر قيمة ليا عندما يكون أحد االحتماالت مساويًا لمواحد، وتكون      إن التوابع   -2
 (1,1,1,1,1)أي عندما يأخذ التوزيع االحتمالي أحد األشكال التالية:  ،االحتماالت األخرى معدومة

ة تجمعت في مجموعة واحدة من وىذا يعني أن عناصر العين ،(1,1,1,1,1( أو)1,1,1,1,1أو)
% ويصبح تابع 111ألنيا من صنف واحد، وبذلك تصبح درجة النقاوة ، Yمجموعات التابع 

 .        الشوائبية مساويًا لمصفر 

 ( .5-5)كما في الشكل (                )تأخذ قيمًا متناظرة مقابل االحتماالت     إن التوابع -3
 

   يتم اختيار المتحول  ،tخدام أحد ىذه المعايير في عمميات التفرع عند أية عقدة : عند است0مالحظة 
وعادة يتم استخدام  ،التي تجعل قيمة المعيار المستخدم أصغر ما يمكن ،(  )أو الفئات    والشروط 
اء قاعدة فيستخدم إلنش      في عمميات اإلنشاء والتفرع عند العقد الداخمية . أما       و      
 حسبماكما يستخدم في عممية تقميم الشجرة  ،   يعبر عن جودة التصنيف عند العقدة  ألنو ،لمتوقف

 سنرى الحقًا .
 [ webb. A.R. P.238]انظر  بواسطة االحتماالت السابقة والتكاليف : التفريع 5-0

، واآلن لنفترض أن        و     ( عمى االحتماالت السابقة 8-5( )7-5لقد تعرفنا في العالقتين )
 ويعرف بالعالقة :     يساوي    مجموعة  لاالحتماالت السابقة لك

     
  

 
                           ⁄   

     

  

                                      

ىي ت الاالحتماىذه و  .nمن أصل العينة ذات الحجم    ىو عدد عناصر المجموعة     أن: حيث
 في العينة المدروسة .   عبارة عن نسبة المجموعة 

ذا كان التوزيع االحتمالي لمجموعة القرار ال  فإن التقديرات الحصينة  ،تناسب مع حدوث تمك المجموعةيوا 
يحسب من العالقة الذي  ،    يساوي  tالكمية الحتماالت أن تقع عناصر تمك العينة في داخل العقدة 

 نظرية االحتمال الكمي( : )حسب
     ∑     

     

  

                                                

معطية مسبقًا    وعندما تكون  ،tالواقعة ضمن العقدة    ىو عدد عناصر المجموعة        :حيث أن
 فإن االحتماالت الالحقة تحسب من العالقة:

       

     
     
  

∑      
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ذا رمزنا لنسبة عناصر العينة  ،      بالرمز    في المجموعة  ت خطأوصنف   من المجموعة  التي وا 
 ىا متساوية( فإن معدل التصنيف الخاطئ لكامل الشجرة يحسبنا)أو اعتبر  األخطاء مكتوتجاىمنا تكاليف 

 من العالقة :

     ∑           

 

   

                                                 

 نختار أصغر القيم الممكنة ليا الختيار التفريع األفضل .     وبعد حساب قيم 
ذا افترضنا   ،    تساوي   في المجموعة    تكاليف التصنيف الخاطئ ألي عنصر من المجموعة أن وا 

 عندىا نجد أن تابع تكاليف التصنيف الخاطئ عمى كامل الشجرة يساوي :ف

     ∑               

 

   

                                          

الختيار التفريع األقل ونختار الحالة التي يأخذ فييا أصغر قيمة ممكنة  ،ثم نقوم بحساب قيم ىذا التابع
 .تكمفة 
أو  Friadman P.1991انظر ) :(MARSاالنحدار التجميعي ) بواسطة عالتفري 5-7

webb. P.242 ) 
 (Multivoriate Adaptive Regression Splines)وىي مأخوذة من الكممات اإلنكميزية 
قياسًا  nويقابميا  (               )متحواًل ىي  pقياسًا لـ  nلنفترض أنو لدينا بيانات مؤلفة من 

ىذه  أو تمثيل كما نفترض أنو يمكننا توليد ،        وتشكل مصفوفة من المرتبة  Yلتابع االستجابة 
 البيانات بواسطة عالقة انحدار من الشكل :

    (               )                                                

بحيث  ̃ مثل   لـ  اً معين تقديراً  نجدوالمطموب منا أن  ،)البواقي(المرتكب ىو حد الخطأ    حيث أن 
 أقل ما يمكن .   يكون الخطأ 

 عرف بواسطة العالقة التالية :ي المتتالية الثنائيةنموذج التجزئة المتكررة إن 

 ̃    ∑       

| |

   

                                                  

 يساوي :      حيث أن التابع األساسي 
       [      ]                                                   

( إذا 1ويأخذ القيمة ) ،صحيحاً        ( إذا كان الشرط 1ىو تابع ثنائي يأخذ القيمة )  حيث أن 
 كان الشرط غير صحيح .

تحقق  وىي | |          المقابمة لمعقد الخارجية وعددىا  ،ىي المناطق المفصولة     وحيث أن 
 .      وأن .     من أجل          :العالقتين
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يا ( والتي تحسب قيم39-5لمتابع )( فيي األمثال العددية      )حيث لـ    أما مجموعة الرموز 
 بطريقة المربعات الصغرى أو اإلمكانية العظمى وذلك لتمثيل تمك البيانات .

تابع االنحدار في كل مجموعة )باستخدام المتحوالت يمكن إعادة صياغة  وولكن في مسائل التصنيف فإن
إلى عدة  (صفر إذا حدث غير ذلكوتأخذ ال      ( إذا كانت 1الثنائية التي تأخذ إحدى القيمتين )

إنتاج التابع األساسي بواسطة خوارزمية من وىكذا يمكننا  حسب القواعد المتبقية في التمييز .  ̃ توابع 
(Friedman 1991وتقديمو كمنتج مؤلف من ) خطية عدة توابع جداء . 

نجد أن التجزئة األولى ف ،(2-5ي المثال )أخذ التجزئة الناتجة عن الشجرة المعطية فنولتوضيح ذلك 
إلى منطقتين وأعطتنا التابعين         وقسمت المستوى حسب الشرط     قامت عمى المتحول 

 التاليين :
 [       ]                        [        ]                                  

 يساوي :     حيث أن التابع 

     {
              

غير ذلك                                                                      

        حيث أن: 
 ،       والشرط    مرة تانية استنادًا إلى المتحول         ثم تمت تجزئة المنطقة المقابمة 

سطة تقاطعيا( يعطينا تابعين آخرين أساسيين يشكالن مع التابع الثاني السابق تابعين جديدين )بواوىذا 
 ويمكن كتابتيما عمى الشكل التالي :

 [        ] [        ]        و     [        ]     [        ]           
 وىكذا يمكننا أن نحصل عمى عدة توابع أساسية نيائية لكامل الشجرة تتألف من الجداءات التالية:
 [        ]   [        ]   [        ]

 [        ]   [        ]   [        ]  

 [        ]   [        ]                                   

 [        ]   [        ]                                   

 [        ]   [        ]   [        ]  

 [        ]   [        ]   [        ]  

                     

 

وبصورة عامة فإن التوابع  ،Hوىنا نالحظ أن كل تابع من ىذه التوابع ىو عبارة جداء عدة توابع 
 األساسية الناتجة عن خوارزمية التجزئة المتتالية يكون ليا الشكل التالي :

      ∏ [   (          )

  

   

                        

     خذ إحدى القيمتين ىو تابع اإلشارة ويأ    حيث أن 
       فيو عدد التفريعات التي تؤدي بنا إلى    أما 
 . Xىو قيمة حد الفصل المفروض عمى المتحول     والرمز  ،فيو متحول التفريع       وأن 
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 المتتالية حسب الطريقة التالية . ىو توليد ألسموب التجزئة MARSإن أسموب 
  مسألة االستمرارية فيMARS : 

ن ألو  ،Hفي منطقة الحدود . وىذا يكون بسبب تابع الخطوة  ينقطع MARSإن نموذج التجزئة المتتالية 
ن الجانبين يشكالن توابع أسية أساسية  MARSأسموب  يستبدل توابع الخطوة بواسطة توابع التفريع . وا 

 كما يمي: qالمرتبة  منلمفواصل 
  
       [      ] 

 
                                             

]حيث أن الرمز    يرمز إلى الجزء الموجب لمقطعة المعتبرة . أما التابع األساسي   [
فيو      

. كما يمكن     ىو حالة خاصة لمقيمة  H( . وبذلك يكون تابع الخطوة 6-5موضح في الشكل )
 يتقاطع معة تابع التقريب ولكنو وىذا يؤدي إلى استمراري ،   عندما  MARSارزمية استخدام خو 

 مشتقاتو األولى .
 وعندىا فإن التابع األساسي يأخذ الصيغة التالية :

  
     ∏[   (          )]

 
                                   

 تشير إلى زمرة الحدود الفاصمة .    حيث أن 

-1.5

3

2

1

0

21.510.50-0.5-1

2q 

1q 

0q 

( )q

mB X

X

 
                  ( توابع التفريع من أجل 0-5الشكل )

 بتصرف[ . webb. A.R, P.233]:( Pruningالتقميم ) 5-2
ولمعالجة ىذه المسألة  ،لمتخمص من الفروع الزائدة ،إن التقميم يطبق عمى أشجار التصنيف الجاىزة

يمثل احتمال التصنيف  ،    عدد حقيقي  ،Tمن الشجرة المعطية  tكل عقدة  عندنفترض أنو يوجد 
عدد عناصر العينة،      ( وكان| |  عقدة خارجية )أي أن  t، فإذا كانت tالخاطئ في العقدة 

يعبر عن نسبة عدد عناصر العينة من      فإن  ،tالذين تم تصنيفيم خطأ في تمك العقدة الخارجية 
ن و . tلتمك العقدة الخارجية  ال ينتمون إلى الفئة المقابمة ، الذين    المنطقة  يحسب من العالقة      ا 
 التالية:

     
    

 
        | |                            لمعقد الخارجية             
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وبذلك نجد أن معدل التصنيف الخاطئ  ،ىو عدد العقد الخارجية في الشجرة المدروسة | |حيث أن: 
ونحسبو من      يساوي مجموع معدالت الخطأ في العقد الخارجية فييا، ولنرمز لو بـ   لكامل الشجرة 

 العالقة :
     ∑     

  | |

                                                                        

 .Tفي الشجرة الكمية  )عدم النقاء( ر عن تابع الشوائبيةوىو يعب
. )مثل الضرائب أو Tتكاليف أخرى قد تفرض عمى العقد الخارجية لمشجرة  ولنفترض اآلن أن ىناك

ن قيمة كل منيا تساوي  ،الغرامات أو تخفيض األسعار أو التمف( )قيمة موحدة لجميع العقد   وا 
 قد أصبح يساوي: tفعندىا نجد أن معدل خطأ التصنيف المركب لكل عقدة خارجية  ،الخارجية(

                                                                    

 ويحسب من العالقة :      مساويًا لـ  Tوبذلك يصبح معدل خطأ التصنيف المركب لكامل الشجرة 
      ∑      

  | |

 ∑[      ]

  | |

 

 ( نجد أن:47-5وبناء عمى )
            | |                                                        

ن ىذه  Tوبما أن عممية التقميم تيدف إلى حذف بعض فروع الشجرة  والعقد الخارجية المتعمقة بيا، وا 
     ، لذلك يجب إعادة حساب tأحد العقد الداخمية  في الفروع تشكل شجيرات فرعية، وتكون أصوليا

 لعممية التقميم التالية . التمييدبعد كل عممية تقميم، وذلك من أجل       و      و     و
. ولعدد العقد   بالرمز  Tمن الشجرة  tواآلن لنرمز لمشجرة الفرعية التي أصميا في العقدة الداخمية 

. وبطريقة مشابية       ولمعدل خطأ التصنيف المركب فييا بالرمز  ،|  |الخارجية المتعمقة بيا بـ 
 ( أن:49-5ممعالجة السابقة نجد أنو قياسًا عمى )ل

              |  |                         
وبالتالي فإن بعد التقميم ستصبح عقدة خارجية في الشجرة الجديدة،  tومن جية أخرى نجد أن العقدة 

 معدل خطأ التصنيف المركب فييا يصبح مساويًا لـ
                                                                    

عممية التقميم  بعد، ولذلك فإنو tن معدل خطأ التصنيف المركب لمشجرة المتفرعة من العقدة بارة عوىو ع
ا يعبران عن معدل خطأ التصنيف المركب لنفس مألني ،     و       ن المعدال ىساو تيجب أن ي

 المعادلة التالية:. لذلك نضع بينيما    الفرعية الشجرة
                                                                                       
       |  |                                                                  

 تساوي:  ومنيا نجد أن 

  
          

|  |   
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يكون  [          ]، فيذا يعني أن الفرق بين   بالنسبة لشجيرة محددة  صغيرة  فإذا كانت قيمة 
من العقد الخارجية التي  |  |صغيرًا، وبالعكس. وعندىا يكون لدينا شجرة فرعية كبيرة وليا عدد كبير 

 ا يجعل عممية التقميم مجدية .، وىذا م    ، قريبًا من      جعل المقدارست
، ويكون ليا عدد قميل من Tمن    كبيرة نسبيًا فإنيا تقابل شجيرة فرعية صغيرة   أما عندما تكون قيمة 

كبيرًا نسبيًا، وعندىا تكون عممية التقميم  [          ]، وبالتالي يكون الفرق |  |العقد الخارجية 
 . ليست ذات أىمية

 ،(52-5لمعالقة ) مشابياً      ( تعريف تابع جديد Breiman 1984 لذلك اقترح )بريمان
، وىي العقدة التي تقابل   ، التي تصمح ألن تكون أصاًل لشجرة فرعية tتحديد العقدة  الستخدامو في

ن     أصغر قيمة لذلك التابع   يساوي:     . وا 

     
          

|  |   
                                                         

 وىو:     ولكنو قدم تعريفًا آخر لحساب المعدل 
         [          ⁄ ]                                   

 ( لمتقميم بما يمي:Breiman 1984ونمخص خوارزمية )
 قوم بما يمي:أواًل نتأكد من أن شجرة التصنيف جاىزة لمتقميم ثم ن

لجميع العقد الداخمية والخارجية في الشجرة من      نقوم بحساب معدالت خطأ التصنيف العادي  -1
ونسجمو عمى يسار العقد الداخمية ونضعو بأسفل العقد الخارجية )كما في الشكل  ،(54-5العالقة )

(5-7. )) 

( ونسجميا عمى 53-5لجميع العقد الداخمية في الشجرة من العالقة )     نقوم بحساب قيم التابع  -2
 (( .7-5يمين العقد الداخمية )كما في الشكل )

التي ستكون أصاًل لمشجيرة الفرعية  t المقابمة نحدد العقدةمنيا و      نبحث عن أصغر قيمة لمتابع  -3
ًا لحذفيا )يمكن أن تصادف أكثر من ، التي يجب تقميميا، ثم نحدد العقد المتفرعة عنيا استعداد  

 ( .  وأكثر شجيرة فرعية  tعقدة 

( ونعيد رسم الشجرة المتبقية مع الحفاظ عمى أرقام 3المحددة في ) t نحذف العقد المتفرعة عن العقدة -4
 . المسجمة عمى يسار كل عقدة داخمية ألنيا ال تتغير     العقد السابقة وعمى قيم المعدالت 

لجميع العقد الداخمية في الشجرة      ( ونكرر إعادة حساب قيم التابع 2خطوة )نعود إلى ال -5
المتبقية، ونكرر ىذه الحمقات حتى نتوصل إلى الشجيرة الفرعية المؤلفة من العقدة األصمية )الجذر( 

 فقط .
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 : اآلن لنأخذ شجرة التصنيف التالية : (5-5مثال )
 

1

32

654 7

1312

16

98 10 11

15

20

14

21

17 18 19

0.03150.5

0.0170.190.030.2

0.060.090.0150.08

0.01

0.05 0.01

0.02 0.01

0.05 0.0075
0.05 0.02

0.04

0.0875
0.10

0.010.020.01

0.01
0.05

0.030.01

0.01 0.015 
 ( شجرة تصنيف افتراضية7-5) الشكل

المحسوبة      ( نالحظ أن كل عقدة خارجية قد ميزت برقم واحد ىو قيمة االحتمال 7-5ومن الشكل )
في  tالذي يعبر عن نسبة مساىمة تمك العقدة  ،وىو عبارة عن احتمال التصنيف الخاطئ ،(54-5من )

 ن كتبا عمى يسارىا ويمينيا وىما:ميولكن كل عقدة داخمية قد ميزت برق ،معدل الخطأ االجمالي
وىو يعير عن نسبة مساىمة تمك العقدة  ،    ىو قيمة المقدار  tإن الرقم المكتوب عمى يسار العقدة 

     وىنا نالحظ أن قيم  .ت تمك العقدة عقدة خارجية )ورقة(في معدل الخطأ االجمالي، فيما إذا أصبح
أوراق متجانسة أو صافية وتصبح قيمو صغيرة جدًا في العقد تتناقص كمما تفرعت الشجرة إلى فروع أو 

 الخارجية .
فمثاًل  ،(53-5المحسوب من العالقة )     فيو قيمة التابع  ،tأما الرقم المكتوب عمى يمين العقدة 

( 14و)( 11( و)11( و)8) :تحسب عمى العقد الخارجية    عند العقدة      نجد أن قيمة 
 ( فنجد أن :53-5( من العالقة )15و)

     
          

|  |   
 

                              

   
 

    

 
      

( 21( و)19( و)18( و)17( و)7) :يحسب عمى العقد الخارجية     فإن  3  أما في العقدة 
 : أن (53-5من العالقة ) ( فنجد21و)

     
          

|  |   
 

                                     

   
 

     

 
       

وىي  Tتحسب عمى جميع العقد الخارجية في الشجرة       في العقدة      وكذلك نجد أن قيمة 
 تساوي:

     
                                                             

    
  

 
         

  
                                                                                                                               

 



 ~    ~  
 

 وإلجراء عممية التقميم نتبع الخطوات التالية :
لعقدة فتكون ا ،أصغرىا عمى يمين العقد الداخمية ثم نحددالمكتوبة      ندرس جميع قيم التابع   -1

لذلك  ،ىي العقدة المرشحة لتكون عقدة خارجية )ورقة(     المقابمة ألصغر قيمة لــ  tالداخمية 
الصادرة عنيا، ونرمز لمشجرة الناتجة عن  نعتبر تمك العقدة عقدة خارجية ونحذف جميع الفروع والعقد

المقابمة  141175ىي      وفي مثالنا ىذا نجد أن أصغر قيمة لــ  .   ىذه الخطوة األولى بــ 
ميع الفروع والعقد الصادرة عنيا، ونضع لذلك نعتبر ىذه العقدة عقدة خارجية ونحذف ج ،(12لمعقدة )
           تحتيا . عممًا بأن      قيمة 

بما  ،)أسالفيا( (12) لجميع العقد الداخمية السابقة لتمك العقدة     نعود ونقوم بحساب قيم التابع   -2
   فنحصل عمى الشجرة المقابمة ليذه الخطوة وىي الشجرة  ،(1في ذلك عقدة الجذر األصمي )

 التالية :

1

3

7

9 13

64 5

2

14 15 18 19

8 10 11 12

0.03750.5

0.02330.190.030.2

0.010.100.060.090.0150.08

0.04

0.020.050.010.05

0.050.010.020.01

0.030.01
0.02 0.01

                  

                   

 
   ( نتيجة التقميم األول 2-5شكل )لا

 قد تم حسابيما كما يمي :      و      و      وىنا نشير إلى أن قيم
     

                     

   
                           

 

     
                          

   
         

 

     
                                                  

   
        

 

( 7-5عمى العقد الداخمية التي في الفرع األيسر فتبقى ثابتة كما كانت عميو في الشكل )     أما قيم 
 السابق .

 ية،عند جميع العقد الداخمية المتبق     ( وندرس من جديد قيم التابع 1نعود اآلن إلى الخطوة )  -3
ونعتبر العقدة الداخمية )أو العقد( المقابمة ليا مرشحة ألن تكون عقدة  القيم،ونحدد أصغر تمك 

ي ى     نجد أن أصغر قيم  . وفي ىذه الخطوة، ثم يتم حذف العقد المتفرعة عنياخارجية
 )من الفرع األيسر( .          وكذلك           



 ~    ~  
 

فنحصل عمى  ،تفرع عنيماتلذلك نعتبر ىاتين العقدتين عقدتين خارجيتين )ورقتين( ونحذف العقد التي 
 التالية :   الشجرة المقابمة ليذه الخطوة، والتي سنرمز ليا بــ 

1

3

74 5

2

9

6

8 10 11

0.054
0.5

0.10

0.2

0.05

0.060.09

0.19

0.08

0.04

0.05

0.02

0.027

0.01

0.02

0.01

 
   ( نتيجة التقميم الثاني 9-5الشكل )

 

 ( فنجد مثاًل أن:7( و)6المقابمة لمعقد السابقة لمعقدتين )     ثم نقوم بحساب قيم 
     

                

   
                                                             

 

     
                                   

   
       

 

( 9-5المقابمة لمعقد األخرى عمى الفرع األيسر ووضعناىا عمى الشكل )     وكذلك حسبنا قيم 
 .   فحصمنا عمى الشجرة 

( التي 1,12ىي )     فنجد أن أصغر قيمة لـ  ،( ونكرر تعميماتيا1نعود مرة أخرى إلى الخطوة )  -4
عنيا  المتفرعتينونحذف العقدتين  ،( عقدة خارجية4لذلك نجعل العقدة ) ،(4تقابل العقدة الداخمية )

. وىكذا نتابع ونعود ونكرر تعميمات   فنحصل عمى الشجرة المقممة  ،T( من الشجرة 9( و)8)
      العقدة الداخمية )العقد( المقابمة ألصغر قيمة لــ ثم نبحث عن ،ونكرر الحسابات ،(1الخطوة )

فنحصل عمى  (11( و)11( و)5)و (4)العقد  ، لذلك نحذف(2) ةالمقابمة لمعقد فنجد أنيا ىي
( . ثم نكرر ذلك فنحصل 11( و)11( و)5( و)4التي ال تحتوي عمى العقد )   الشجرة المقممة 

( . وأخيرًا نحصل عمى الشجرة 7( و)6تحتوي عمى العقدتين ) ال التي ،  عمى الشجرة المقممة 
ذا حذف( فقط . 3( و)2التي تتألف من العقدتين )   المقممة  ( نحصل عمى 3( و)2نا العقدتين )وا 

 التي تتألف من عقدة واحدة فقط ىي عقدة األصل . األخيرة، الشجرة المقممة

 ( في الجدول التالي :7-5وأخيرًا نمخص نتيجة عمميات التقميم المتتالية لمشجرة السابقة )
 
 
 
 



 ~    ~  
 

 ̅  حتى    ( نتائج التقميم المتتالي من 5-5جدول )

رقم الشجرة 
 المقممة

العقد التي يجب 
     حذفيا من 

احتمال الخطأ 
االجمالي 
        

العقد  عدد
الخارجية 

| | 

رقم العقدة 
المقابمة 
  لألصغر 

أصغر قيمة 
أو   لـ 

     لمتابع 

رقم الخطوة 
k 

 1 1 البداية 11 14185 قيد الدراسة   
   2+21+17+11 1421 9 12 141175 1 
   12 13 14  

15 18 19 1422 6 9+6 1411 2 
   9+8 1425 5 4 1412 3 
   11+11+5+4 1434 3 2 14145 4 
   7+6 1439 2 3 1415 5 
   3+2 1451 1 1 1411 6 
تزايد كمما ت( 5-5: نالحظ أن احتماالت الخطأ االجمالي المبين في العمود الخامس من الجدول )مالحظة

ازدادت خطوات التعميم. وىذا يعني أن التقميم الشديد يزيد من احتمال الخطأ االجمالي لذلك فإن عممية 
 الخطأ االجمالي . الحتمالالتقميم تطبق عمى األشجار الكبيرة، وتتوقف عن حد معين 

 :[Webb. 2002 P.236]طرائق اختبار جودة تصميم شجرة التصنيف  5-9
التفريع والتقميم لشجرة التصنيف وتقدير معدل الخطأ فييما . سنستعرض بعض طرائق  بعد إنجاز عمميتي

 اختبار جودة التفريع والتقميم وأىميا:
 : طريقة استقالل التجارب  -1

وىذه  ،لمصداقية بيانات العينة    اتار بومجموعة من االخت   لنفترض أنو لدينا مجموعة بيانات ميدانية 
 القرارات ضمن مجموعتين تقريبًا . وذلك وفق الخطوات التالية : من المجموعة تتجمع بواسطة مجموعة

حتى تصبح جميع  ،بواسطة تفريع جميع العقد الممكنة Tلتشكيل الشجرة    نستخدم المجموعة  -أ 
تنتمي إلى  جميع عناصر العينة في كل عقدة خارجية تكون حتىالعقد الخارجية نقية وصافية، أي 

ولكن ىذا يمكن أن ال يتحقق بسبب تداخل التوزيعات االحتمالية. لذلك  ،مجموعة واحدة )فئة واحدة(
يمكن اتباع بديل آخر إليقاف التفريع وذلك عندما يصبح عدد العناصر في كل عقدة خارجية أقل 

 نى مساويًا لمصفرمن عدد محدد مسبقًا، أو عندما يصبح عدد العناصر في العقدة اليسرى أو اليم
 . أو الواحد

وذلك  ،  من األشجار الفرعية نرمز ليا بــ  )خصائل( نستخدم خوارزمية التقميم لتوليد أعشاش  -ب 
 .   اعتمادًا عمى مجموعة االختبارات 

 أصغر ما يمكن .فييا       كون قيمة تابع الشوائبية تالتي    نختار الشجرة الفرعية  -ج 

 ( :Cors - Validationجمالية )طريقة المصداقية اال  -0

 :مجموعة أو منطقة منفصمة هي vإلى    إن طريقة المصداقية االجمالية تقتضي أن نقوم بتقسيم المجموعة 
                                                                           



 ~    ~  
 

 

 وبحيث تكون أحجاميا متساوية تقريبًا )حجم كل منيا يساوي 

 
 . ) 

 يساوي :   مجموعة جزئية  ةوأي Lثم نفترض أن الفرق بين المجموعة الكمية 
                                                                                      

تحقق      لمشجرة الفرعية المقممة، التي تكون كل العقد فييا لدييا قيمة لمتابع      وسنرمز بـ 
وعندىا تكون الشجرة  . في الشجرة      التابع ىو أصغر قيمة  ، حيث       الشرط التالي 

يتم اختياره أو  k( . وحيث أن k)الشجرة الفرعية المقممة في المرحمة    مساوية لمشجرة      
 يده بحيث يحقق العالقة التالية:تحد

                                                                                  

 وعندىا نجد أن خطوات اختبار المصداقية االجمالية تكون كما يمي:
 بواسطة تفريع كل العقد كما ورد في طريقة استقالل T الشجرة لتوليد    نستخدم المجموعة -1

 التجارب السابق .

من األشجار المقممة نرمز ليا عمى الترتيب  )خصائل( نستخدم خوارزمية التقميم لتوليد أعشاش  -2
 كما يمي:

                                                       

ونحدد المجموعة التي تصنف في  ،   الفرعية وليد الشجرةلت   نستخدم المجموعة الجزئية  -3
 .                وذلك من أجل :  ة،العقدة الخارجية المناسب

 .   المقممة  نستخدم خوارزمية التقميم لتوليد أعشاش من األشجار الفرعية -4

)تقدير المصداقية االجمالية لمعدل         نحسب قيمة مؤشر المصداقية االجمالية  -5
 التصنيف الخاطئ( من العالقة :

        
 

 
∑  [  (√       )]

 

   

                                      

       وذلك لمشجرة الفرعية ،  ىو تقدير معدل التصنيف الخاطئ في المنطقة     :حيث أن    
  (√       ) . 

 التي يكون فييا :الصغرى    نختار الشجرة الفرعية المقممة  -6

           [                                                                           
 نقدر معدل التصنيف الخاطئ من العالقة : -7

 ̃                                                                                                  
 

 ،إن اإلجراءات السابقة تستخدم في عدة تطبيقات لشجرة التصنيف . وذلك خالل عمميات اإلنشاء والتقميم
والت المستمرة أو ويمكن دمجيما في تقنية واحدة لمحصول عمى الحجم الصحيح لمشجرة الناتجة عن المتح

 المنقطعة أو المرتبة أو األسمية أو المتضمنة مجموعات بيانات مختمفة من أنواع ىذه المتحوالت .
 


