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 معلومات النشر  الخالصة

من االمخاض السدمشة والسيسا االطفال مشح الدشهات االولى من العسخ ويسخ السخيض بسخاحل عمى  يعتبخ مخض الثالسيسيا
مجى فتخات طهيمة ، تم  جسع البيانات لمسخضى عن طخيق العسخ الحكيقي والعسخ من خالل العظم ، اليعظي  العسخ من 

 سيتم عسل مقارنة بين الحالتين . خالل العظم في فتخات متقجمة من السخض صهرة مقاربة لعسخ السخيض ، لحا
ىشالك العجيج من االساليب االحرائية السدتخجمة لمهصهل الى ترشيف لمبيانات ، تم االعتساد عمى طخيقة الجار االقخب 
كهسيمة لمترشيف بين السجتسعات  ،ان طخيقة ترشيف كل مذاىجة يعتسج عمى اقخب ثالث قيم يتم عمى اساسيا وضع 

سهعة الرحيحة ، ان طبيعية بيانات الجراسة  كانت متقاربة نهعا ما لحا تظمب مشا استخجام اسمهب السذاىجة الى السج
يداعجنا في الهصهل الى ترشيف افزل ، يعتبخ الجار االقخب ىه االسمهب االفزل لمهصهل الى ترشيف امثل لسثل 

 ىكحا بيانات .
 الل عسخ العظم باستخجام ترشيف الجار االقخب .كان الترشيف من خالل العسخ الحكيقي افزل من الترشيف من خ
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     Introduction المقدمة  -1
يعتبخ الترشيف احجى االساليب االحرائية السدتخجمة لمتسييد بين عجة مدتهيات ، لمهصهل الى تختيب لمبيانات حدب مدتهيات ، 
خرهصا في العجيج من الجراسات والسيسا في الجراسات الرحية لمتعخف الى اي من السدتهيات تشستي اي السذاىجة ، يتم استخجام العجيج من 

لمترشيف من خالل الستغيخات ، يسكن الهصهل الى قخار بالترشيف من خالل متغيخ واحج او من خالل عجد من  االساليب االحرائية
كان ىشالك العجيج من الجراسات التي استخجمة  الستغيخات ، حدب االسمهب االحرائي وطبيعية الجراسة لمهصهل الى ترشيف افزل .

( استخجاميم االساليب الهراثية في عسمية الترشيف ،كسا تظخق  1991) Chang and other اساليب مختمفة من الترشيف نحكخ مشيا ،
Weinberger and other (2006 الى اسمهب قياس البعج بين السذاىجات باستخجام اسمهب الجار االقخب ،استخجم )(2007)  Al-

Rawi   (2007)دالة التسييد القانهنية كاسمهب في الترشيف بين الرهر الخقسية ، واستخجم  Al-Rawi  ايزا الديظخة الشهعية والجالة
( اسمهب تحجيج تقديسات 2008) Anbeek and otherالتسييدية في دراسة تظبيكية ، ومن السهاضيع التي تم التظخرق الييا من  قبل 

( الى اسمهب 2009) Yong and otherالسجاميع لمذبكات العربية من خالل استخجام ترشيف الجار االقخب ،تم التظخق من قبل 
( ترشيف الجار االقخب لترشيف االوراق البحثية 2010) Cai and otherترشيف الشرهص من خالل الجار االقخب ،كسا استخجم 

http://www.stats.mosuljournals.com/
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( صهر الدىهر من خالل مالمح تخكيبيا باستخجام الدمهب الجار االقخب ، لم يقترخ استخجام الجار 2010)  Guru and other،صشف 
( احتسالية الترشيف لمجار االقخب من خالل تحميل بيد ، 2011)  Tomašev and otherالكالسيكية فقج استخجم االقخب عمى الظخق 

( طخق 2012)  Kim and other( لترشيف متعجد السخاحل من خالل الجار االقخب ، قارن 2012)  Chiang and otherاستخجم 
( ترشيف الجار 2013) Imandoust and otherوالترشيف من خالل الستجيات ،استخجم  ترشيف الرهر من خالل الجار االفخب

( الجار االقخب في ترشيف 2013) Khamarاالقخب لمتشبؤ بالتغيخات االقترادية من خالل االعتساد عمى االحجاث الدابقة ، كسا استخجم 
 الشرهص القريخة من باالعتساد عمى قياس السدافة بين السجتسعات .

ان اليجف من ىحا البحث ىه استخجام ترشيف الجار االقخب لمسقارنة بين العسخ الحكيقي لمسخيض والعسخ من خالل العظم  ، و بدبب 
تقارب البيانات الساخهذة لمعيشة ، يتم االعتساد عمى ىحا االسمهب لمهصهل الى ترشيف افزل اي باستخجام الجار االقخب الحي يعتسج عمى 

 تقاربة ليتم وضعيا الى مجسهعة معيشة .ترشيف الكيم الس
تست كتابة البحث عمى مخحمتين االولى الجانب الشظخي والثانية الجانب العمسي ، تم التظخق في الجانب الشظخي الى كيفية حداب تقديم 

لبعج بين السذاىجات العيشة قيج الجراسة عيشة التجريب وعيشة العخض ، كسا ذكخ طخق حداب الجول السدتخجمة في الترشيف وقياس ا
العسخ باالضافة الى ذلك تم التظخق الى ذكخ اوزان الستغيخات ، اما الجانب العسمي فحكخ فية مسا تتكهن البيانات باالضافة الى مقارنة نتائج 

هزيع البيانات في الحكيقي والعسخ من خالل العظم ، من ناحية تقدم العيشات الترشيفات الرحيحة واخظاء الترشيف ، رسهم بيانية تهضح ت
الحالتين ،تم ترشيف السذاىجات الى السجتسعات ، مقارنة االخظاء بين الحالتين ، حداب اىسية كل متغيخ ، ليتم الهصهل الى ان العسخ 

 الحكيقي من خالل الجار االقخب افزل بكثيخ من استخجام العسخ من خالل العظم .
 تقديم العينات : -2

ولى التجريب والثانية العخض ، يتم استخجام عيشة التجريب لتجريب نسهذج يداعج الهصهل الى اقخب جار، ان تقديم البيانات الى عيشتين اال
% من اصل البيانات ، يتم االعتساد عمى عيشة العخض لمحرهل عمى الشسهذج السدتخجم في الترشيف. ان ندبة 70ندبة عيشة التجريب ىي 

جسهعة مدتقمة من البيانات السدجمة والتي تدتخجم في الحرهل عمى الشسهذج الشيائي . % ، ان عيشة العخض ىي م30عيشة العخض  ىه 
  )(Reddy,2019وان الخظاء لعيشة العخض يعظي تقجيخ "صادق" لقابمية التشبؤ لمشسهذج  لكهن عيشة العخض التدخجم في بشاء الشسهذج.

 اختيار المتغيرات: -3
ى حقل الستغيخات والتي ستعسل عمى ادخال واخخاج الستغيخات حدب االىسية واالعتساد عمى سيتم التخكيد عمى قهة الشسهذج باالعتساد عم

 الستغيخات صاحب االىسية االكبخ، وان لهحة اىسية الستغيخات ستداعجنا في الهصهل الى اي الستغيخات االىم ، وان لكل متغيخ لو ندبة اقل
ت يكهن مجسهعيا مداويا الى الهاحج الرحيح  وان اىسية الستغيخات ليذ ليا عالقة من الهاحج الرحيح ، اذا يتم جسع الكيم لكل الستغيخا

 بجقة الشسهذج .  وىي مختبظة باىسية متغيخ التشبؤ السدتخجم بالتشبؤ ، سهاء التشبؤ دقيق ام ال .
( في الشسهذج لعسمية االختيار الستقجم بشدبة خظاء او مجسهع  مخبعات االخظاء       ( )          بفخض ان الستغيخات )

eفي الشسهذج تحدب من الظخيقة االتية :   . ان اىسية الستغخات 
   باالعتساد   في الشسهذج يتم التشبؤ وتقييم ندبة الخظاء او حداب اخظاء مجسهعة السخبعات   يتم ححف مالمح الستغخات .

 .                     غيخات  عمى الست
  حداب ندبة االخظاء   

 

 
 ) (Wendler,2016ىي    .وتكهن اىسية الستغيخات  
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 حداب الدالة : -4
، وافخض i ىي االحتسالية السدبقة لمسجسهعة    ، وان  iيسثل عجد السذاىجات في السجسهعة     يسثل عجد من السجاميع ،   gبفخض ان 

يسثل متجة الستغيخ.والتي تقابل صف من    . ولتشظيم عسل دالة التسييد    تذيخ الى السذاىجة السقجرة بستغيخ التسييد ذي البعج    ان  
  تسثل االحتسالة الذخطية لمسذاىجة        ، وبفخض ان   تسثل دالة الكثافة االحتسالة لمسجسهعة       مجسهعة البيانات وبفخض ان 

ضسن نظخية بيد         كسا في الجالة   والتي تعظي السذاىجة    ، تسثل االحتسالية السدبقة لمسجسهعة   والتي تعهد الى السجسهعة 
 (Pochiraju,2018 )كسا يمي 

         
       

∑        
 
   

                       

 ستكهن الجالة كسا في الذكل التالي       بجال عن         وبتعهيض 

         
         

∑          
 
   

               

حتسالية السدبقة لمشسهذج سيكهن ، وان اال iلمسجسهعة  kىي عجد الجار االقخب    نفخض ان   kلــجالة التسييد الجار االقخب لمحالة 
McCormick,2017)( 

         

    

  

∑
    

  

 
   

                        

العالقة لتتالئم مع الخابط  ،اذا كان لجيشا خسذ نقاط متقاربة ومتداوية البعج لمكيسة  kفي حال وجهد روابط في الجار االقخب ، سهف تديج 
والتي ستداعج لمحرهل لمجار القخب  قيم . حجد الجار االقخب باالعتساد  x، سيتم حداب اقخب ثالث قيم لمجار االقخب لمكيسة  xالسعظات 

عمى االختالف او عمى البعج السحدهب ، ان مكياس التباعج بين لمستغيخ في حال الستغيخ السدتسخ وثاني الكياس تم وصفة في ))))ممف 
  (IBM,2015)واذا تم اختيار نفذ السكياس ،والتي ستحهل الى التباين باحجى الظخيقتين :قياس االختالف (((( ، 

             √                   √                      
                                                                                           

 
عمسيا ليدت دقيقة  االمثل لمجار االقخب kمع اي مكياس مدتسخ ، تحهيل ميمشهبذ يفزل استخجامة قبل حداب التباين .  وان اختيار قيسة 

يسثل الحجم الشسهذجي    حيث ان    √ىه  kفخدية لتفادي التخابط . وان افزل قيسة لمثابت  k. في السجسهعتين ويجب ان تكهن قيسة 
 لمسجسهعة  .

عشجما تكهن البيانات متقاربة لحا يتم اختيار نقاط تقارب بين البيانات ، في البجاية يتم اختيار اقخب   KNNان سبب استخجام ترشيف ال 
 وان انزسام الكيسة الى اي مجسهعة يتم تهقعيا من خالل الكيم السجاورة ليا .جار بعجىا يتم تحجيج الى اي فئة تشتسي ىحا الكيسة . 

(International,2017) 
 الجانب العلمي : -5

وكانت  Beta-Thalassaemiaمذاىجة مرابة بسخض فقخ دم البحخ االبيض الستهسط نهع بيتا  150تم جسع البيانات من خالل 
 . 1الستغيخات كسا في الججول رقم 
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( يمثل اسماء المتغيرات1جدول رقم )  

 اسى انًتغير انًتغير ت اسى انًتغير انًتغير ت

1 Y1 7 انعًر ين خالل انعظى X6 انخاليا انشبكية 

2 X1 )8 انعًر انحقيقي)شهر X7 اروية حًراء 

3 X2 9 انعًر عنذ ظهىر انًرض X8 انهيًىكهىبين  انجيني 

4 X3 )11 تضخى انكبذ )سنتًتر X9 عذد وحذات انذو 

5 X4 هيًىكهبين انذو 
11 X10 )انعًر عنذ اول عًهية نقم نهذو )شهر 

6 X5 انذو يكذس  

سشهات اما السجسهعة  5سشة الى عسخ اقل من  1تم تقديم السجاميع الى ثالث مجاميع بسهجب العسخ فكانت السجسهعة االولى من العسخ 
 (2006(،)دبجوب ، Imran,2018سشة ) 16الى  10سشهات والسجسهعة الثالثة من العسخ  10الى اقل من  5الثانية من العسخ 

 ملخص المذاهدات : -6
ما ذكخ في الجانب الشظخي حهل تقديم البيانات تم تقديم البيانات الى عيشتين التجريب والعخض ،سيتم ذكخ البيانات الخاصة بالعسخ  من

 : 2الحكيقي وبعجىا يحكخ التفاصيل البيانات لمعسخ من خالل العظم باالعتساد عمى الججول رقم 
 ( يمثل ملخص البيانات2جدول رقم )

 ملخص المذاهدات باالعتماد على العمر من خالل العظم باالعتماد على العمر الحقيقيملخص المذاهدات 

 
 الشدبة السئهية العجد

 
 الشدبة السئهية العجد

 عيشة
 %68.70 103 التجريب

 عيشة
 %76.70 115 التجريب

 %23.30 35 العخض %31.30 47 العخض
 %100.00 150 عجد الكيم الستاحة %100.00 150 عجد الكيم الستاحة

  0 الكيم السدتبعجة  0 الكيم السدتبعجة
  150 عجد الكيم الكمي  150 عجد الكيم الكمي

% والبالغ   31.1مذاىجة ،  كان ندبة عيشة العخض ىي  103%  والبالغ عجدىا 68.70العسخ الحكيقي : كان ندبة عيشة التجريب ىي 
% واليهجج مذاىجات  100مذاىجة لتكهن الشدبة السئهية  150مذاىجة ، ان السجسهع الكمي لمسذاىجات التجريب والعخض  47عجدىا 

مذاىجة ،  كان ندبة عيشة العخض ىي  115%  والبالغ عجدىا 76.70عظم : كان ندبة عيشة التجريب ىي العسخ من خالل ال مدتبعجة .
%  100مذاىجة لتكهن الشدبة السئهية  150مذاىجة ، ان السجسهع الكمي لمسذاىجات التجريب والعخض  35% والبالغ  عجدىا  23.30

 واليهجج مذاىجات مدتبعجة . 
 اهمية المتغيرات:

ة سيتم ذكخ اىسية الستغيخات باالضافة الى وزن كل متغيخ باالعتساد عمى الخسم البياني فزال عن الججول السخفق مع الخسم والحي يبين اىسي
والذكل رقم  3كل متغيخ بالشدبة الى العسخ الحكيقي لمسخيض والعسخ من خالل العظم من خالل العسخ الحكيقي وباالعتساد عمى الججول رقم 

حي يسثل السجرج التكخاري ،تم تهضيح اىسية الستغيخات حدب وزن كل متغيخ فكانت الستغيخات حدب االىسية من اكثخ متغيخ ميم الى وال 1
( الستغيخ x2=0.1072( والستغيخ الثاني حدب االىسية ىه )x9=0.2375فان الستغيخ االكثخ اىسية ىه ) اقل متغيخ ميم عمى الشحه التالي

( الستغيخ الخامذ حدب االىسية x8=0.1037( الستغيخ الخابع حدب االىسية ىه )x7=0.1037ة ىه )الثالث حدب االىسي
(x3=0.0931( الستغيخ الدادس حدب االىسية ىه )x6=0.0931( الستغيخ الدابع حدب االىسية ىه )x10=0.0931 الستغيخ الثامن )

( . من خالل ما ذكخ اعاله فانو سيتم اختيار اول ثالث x5=0.079( الستغيخ التاسع حدب االىسية ىه )x4=0.0896حدب االىسية ىه )
 ( .x7,x2,x9متغيخات وتيسل البكية في الخسم وسيتم االعتساد عمى الستغيخات التالية حدب التدمدل)
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ح اىسية الستغيخات والحي يسثل السجرج التكخاري ،تم تهضي 2والذكل رقم  4من خالل العسخ من خالل العظم وباالعتساد عمى الججول رقم 
،ان الستغيخ االكثخ اىسية  حدب وزن كل متغيخ فكانت الستغيخات حدب االىسية من اكثخ متغيخ ميم الى اقل متغيخ ميم عمى الشحه التالي

( الستغيخ الخابع x3=0.1147( الستغيخ الثالث حدب االىسية ىه )x8=0.1203( والستغيخ الثاني حدب االىسية ىه )x9=0.126ىه )
 ( الستغيخ الخامذ حدب االىسيةx6=0.1128حدب االىسية ىه )

 

 (x10=0.1109( الستغيخ الدادس حدب االىسية ىه )x4=0.1071( الستغيخ الدابع حدب االىسية ىه )x5=0.1034 الستغيخ الثامن )
عاله فانو سيتم اختيار اول ( . من خالل ما ذكخ ا x2=0.1015( الستغيخ التاسع حدب االىسية ىه )x7=0.1034حدب االىسية ىه )

 الخسم ثالثي االبعاد.،  (x3,x8,x9ثالث متغيخات وتيسل البكية في الخسم وسيتم االعتساد عمى الستغيخات التالية حدب التدمدل)
 الرسم البياني للمجاميع : -7

االبعاد باالعتساد عمى ثالث متغيخات والحي يسثل الخسم البياني ثالثي االبعاد ،تم استخجام الخسم البياني ثالثي  3من الذكل رقم 
(x7,x2,x9 ان ىحه الستغيخات االكثخ اىسية وتم اىسال بكية الستغيخات اي تم ترشيف البيانات بسهجب الخسم ثالثي االبعاد ، ولتهضيح )

اعاله فان البيانات كانت (، من خالل ما ذكخ 3،2،1نفذ الخسم فقج تم تمهين السجاميع الى ثالث الهان مختمف مؤشخة عمى جانب الخسم )
عمى نهعين التجريب والعخض اخحت بيانات التجريب شكل السثمث بالشدبة الى السجسهعات الثالث اما بيانات العخض فاخح شكل الجائخة 

 بالشدبة الى بيانات العخض .
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( ان ىحه x3,x8,x9عتساد عمى ثالث متغيخات )الخسم البياني ،تم استخجام الخسم البياني ثالثي االبعاد باالوالحي يسثل  4من الذكل رقم 
ين الستغيخات االكثخ اىسية وتم اىسال بكية الستغيخات اي تم ترشيف البيانات بسهجب الخسم ثالثي االبعاد ، ولتهضيح نفذ الخسم فقج تم تمه 

لبيانات كانت عمى نهعين التجريب ( ، من خالل ما ذكخ اعاله فان ا3،2،1السجاميع الى ثالث الهان مختمف مؤشخة عمى جانب الخسم )
 والعخض اخحت بيانات التجريب شكل السثمث بالشدبة الى السجسهعات الثالث اما بيانات العخض فاخح شكل الجائخة بالشدبة الى بيانات العخض

. 
 

 

 اختيار الجار االقرب: -8
اي سيكهن اتخاذ القخار بالشدبة الى الجار االقخب من  خالل اقخب ثالث مذاىجات ، تم اختيار نقظة بذكل  k=3تم اعتساد قيسة الستغيخ 

عذهائي لمتهضيح ، فاعظت اقخب ثالث نقاط وىه االسمهب السدتخجم في اختيار السجسهعة بالشدبة الى الجار االقخب لثالث قيم ، باستخجام 
( ، والظخيقة الثانية من خالل ججول لكياس 2( و)1وكسا ىه مهضح في الخسسين التهضيحيين ) اسمهبين االول من خالل رسم الستغيخات
 (  .6( و)5البعج بين السذاىجات كسا في الججولين )

 121والحي يسثل الخسم التهضيحي ،تم تهضح الجار االقخب بالشدبة الى قيسة السذاىجة السختارة وىي  5:من الذكل رقم العمر الحقيقي 
( باالضافة الى الستغيخات X1م اختيار الجار االقخب من خالل الكيم القخيبة من خالل عجة متغيخات بالشدبة الى متغيخ العسخ الحكيقي)وسيت

ويسكن مذاىجتيا حدب الستغيخات  121( ىي الجار االقخب لمسذاىجة 3،108،27االىم فاالقل اىسية ، فكانت السذاىجات )
(x3,x8,x7,x2,x9 والتي بجور ). ىا ستشظم الى السجسهعة الثانية من خالل قخب الكيسة الى قيم السجسهعة الثانية 
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والحي يسثل الخسم التهضيحي ،تم تهضح الجار االقخب بالشدبة الى قيسة السذاىجة السختارة وىي  6: من الذكل رقم  العمر من خالل العظم
( باالضافة Y1وسيتم اختيار الجار االقخب من خالل الكيم القخيبة من خالل عجة متغيخات بالشدبة الى متغيخ العسخ من خالل العظم ) 121

ويسكن مذاىجتيا حدب الستغيخات  121( ىي الجار االقخب لمسذاىجة 13،40،27اىسية ، فكانت السذاىجات )الى الستغيخات االىم فاالقل 
(x10,x6,x3,x8,x9 والتي بجورىا ستشظم الى السجسهعة الثانية من خالل قخب الكيسة الى قيم السجسهعة الثالثة .وباالعتساد عمى ىحا )

 االسمهب تم ترشيف السذاىجات الى السجاميع.

 
 ( وقياس البعد لعينة التدريبk=3( يمثل الجار االقرب ذي البعد )5جدول رقم )

 121عرض القيم االقرب لمركز المذاهدة 

 قيمة المركز
 االقرب مدافة مذاهدات الجار االقرب

1 2 3 1 2 3 
121 27 108 3 0.493 0.493 0.502 

 البعد لعينة العرض( وقياس k=3( الجار االقرب ذي البعد )6جدول رقم )
 121عرض القيم االقرب لمركز المذاهدة 

 قيمة المركز
 االقرب مدافة مذاهدات الجار االقرب

1 2 3 1 2 3 
121 27 40 13 0.49 0.491 0.492 
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مع السذاىجات االقخب  121( الخاص بكيم الجار االقخب والحي بين الجار االقخب لمسذاىجة 5: ومن خالل الججول رقم )  العمر الحقيقي
( 0.502،493،0.493( ذات االبعاد والتي تسثل الكيم االقخب لمسذاىجة السحكهرة لحا يسكن القهل ان قيم االبعاد)3،108،27ذات التدمدل )

 (  .5الى السجسهعة الثانية باالعتساد عمى الجار االقخب حدب الججول رقم ) 121ف الكيسة يسكن االعتساد عمييا لترش
مع السذاىجات  121( الخاص بكيم الجار االقخب والحي بين الجار االقخب لمسذاىجة 6: ومن خالل الججول رقم )العمر من خالل العظم 

لكيم االقخب لمسذاىجة السحكهرة لحا يسكن القهل ان قيم ( ذات االبعاد والتي تسثل ا13،40،27االقخب ذات التدمدل )
الى السجسهعة الثالثة باالعتساد عمى الجار االقخب حدب  121( يسكن االعتساد عمييا لترشف الكيسة 0.492،0.491،0.490االبعاد)

 ( .6الججول رقم )

 جدول الترنيف :  -9
حدب ما ذكخ اعاله حهل ججول التقديم لمبيانات الى عيشتين التجريب والعخض ، فقج تم عسل ججول لعخض الترشيف الرحيح واخظاء 

 :الترشيف لمعيشتين التجريب والعخض  لمعسخ الحكيقي والعسخ من خالل العظم وكانت عمى الشحه التالي 

مذاىجة ، اما عجد  34: ان عجد السذاىجات التي تشتسي الى السجسهعة االولى وىي تشتسي الى السجسهعة االولى ىي  التدريبعينة 
مذاىجات والتهجج مذاىجة صشفت الى  4السذاىجات التي تشتسي الى السجسهعة االولى وصشفت بذكل خاطى الى السجسهعة الثانية فكانت 

%  اما فيسا يخص العسخ من خالل 89.5، ان ندبة الترشيف في السجسهعة االولى بذكل صحيح ىه السجسهعة الثالثة بذكل خاطى 
مذاىجة ، اما عجد السذاىجات  54العظم فكانت عجد السذاىجات التي تشتسي الى السجسهعة االولى وىي تشتسي الى السجسهعة االولى ىي 

مذاىجات ومذاىجة واحجة تشتسي السجسهعة الثالثة  4لسجسهعة الثانية فكانت التي تشتسي الى السجسهعة االولى وصشفت بذكل خاطى الى ا
%  ،. 91.5وصشفت الى السجسهعة الثالثة وىي تشتسي الى السجسهعة االولى ، ان ندبة الترشيف في السجسهعة االولى بذكل صحيح ىه 

ى السجسهع االولى وىي تشتسي الى السجسهعة الثانية ، مذاىجات ال 3اما بالشدبة الى العسخ الحكيقي السجسهعة الثانية تم ترشيف ال
مذاىجة بذكل صحيح الى السجسهعة الثانية وىي مشتسية الى السجسهعة الثانية ، ترشيف مذاىجة الى السجسهعة الثالثة وىي  49وترشيف 

لشدبة الى العسخ من خالل العظم ففي % ، اما با92.5تشتسي الى السجسهعة الثانية ، ان ندبة الترشيف الرحيح لمسجسهعة الثانية ىي 
مذاىجة بذكل صحيح   12مذاىجات الى السجسهع االولى وىي تشتسي الى السجسهعة الثانية ، وترشيف  20السجسهعة الثانية تم ترشيف 

السجسهعة الثانية ، ان  مذاىجات الى السجسهعة الثالثة وىي تشتسي الى 5الى السجسهعة الثانية وىي مشتسية الى السجسهعة الثانية ، ترشيف 
% ، اما بالشدبة الى العسخ الحكيقي السجسهعة الثالثة لم ترف اي مذاىجة الى 32.4ندبة الترشيف الرحيح لمسجسهعة الثانية ىي 

هعة مذاىجات الى السجس 9مذاىجات الى السجسهعة الثانية وىي تشتسي الى السجسهعة الثالثة ، وترشيف  3السجسهعة االولى ، تم ترشيف 
% وىي اقل ندبة ترشيف صحيح في عيشة 75الثالثة وىي تشتسي الى السجسهعة الثالثة ، ان ندبة الترشيف الرحيح لمسجسهعة الثالثة ىه 

مذاىجات الى السجسهعة االولى وىي  9التجريب لمعسخ الحكيقي، اما بالشدبة الى العسخ من خالل العظم ففي السجسهعة الثالثة تم ترشيف 
مذاىجات الى  4مذاىجات الى السجسهعة الثانية وىي تشتسي الى السجسهعة الثالثة ، وترشيف  6السجسهعة الثالثة  ، تم ترشيف  تشتسي الى

( ٌمثل التصنٌف الصحٌح واخطاء التصنٌف7جدول رقم )  

 جدول التصنٌف لعمر العظم جدول التصنٌف للعمر الحقٌقً

زء
ج
 ال

 المشاهدة

 التنبؤ التنبؤ

1 2 3 
التصنيف  نسبة

 الصحيح
1 2 3 

التصنيف  نسبة
 الصحيح

ب
رٌ

تد
 ال

1 34 4 0 89.50% 54 4 1 91.50% 

2 3 49 1 92.50% 20 12 5 32.40% 

3 0 3 9 75.00% 9 6 4 21.10% 

المجموع الكلًالنسبة من   35.90% 54.40% 9.70% 89.30% 72.20% 19.10% 8.70% 60.90% 

ض
عر

 ال

1 15 3 0 83.30% 18 5 0 78.30% 

2 5 17 0 77.30% 5 1 2 12.50% 

3 0 3 4 57.10% 3 0 1 25.00% 

 %57.10 %8.60 %17.10 %74.30 %76.60 %8.50 %48.90 %42.60 النسبة من المجموع الكلً
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% وىي اقل ندبة ترشيف 21.1السجسهعة الثالثة وىي تشتسي الى السجسهعة الثالثة ، ان ندبة الترشيف الرحيح لمسجسهعة الثالثة ىه 
 لمعسخ من خالل العظم .صحيح في عيشة التجريب ، 

  15: بالشدبة الى العسخ الحقيق ان عجد السذاىجات التي تشتسي الى السجسهعة االولى وىي تشتسي الى السجسهعة االولى ىي   عينة العرض
والتهجج  مذاىجات 3مذاىجة ، اما عجد السذاىجات التي تشتسي الى السجسهعة االولى وصشفت بذكل خاطى الى السجسهعة الثانية فكانت 

% ، اما بالشدبة الى 83.3مذاىجة صشفت الى السجسهعة الثالثة بذكل خاطى ، ان ندبة الترشيف في السجسهعة االولى بذكل صحيح ىه 
مذاىجة ، اما   18العسخ من خالل العظم فكانت عجد السذاىجات التي تشتسي الى السجسهعة االولى وىي تشتسي الى السجسهعة االولى ىي 

مذاىجات والتهجج مذاىجة صشفت  5ىجات التي تشتسي الى السجسهعة االولى وصشفت بذكل خاطى الى السجسهعة الثانية فكانت عجد السذا
%  . اما بالشدبة الى العسخ الحكيقي 78.3الى السجسهعة الثالثة بذكل خاطى ، ان ندبة الترشيف في السجسهعة االولى بذكل صحيح ىه 

مذاىجة بذكل صحيح الى  17مذاىجات الى السجسهع االولى وىي تشتسي الى السجسهعة الثانية ، وترشيف   5السجسهعة الثانية تم ترشيف 
دبة السجسهعة الثانية وىي مشتسية الى السجسهعة الثانية ، وال يهجج ترشيف الى السجسهعة الثالثة وىي تشتسي الى السجسهعة الثانية  ، ان ن

مذاىجات   5% ،اما بالشدبة الى العسخ من خالل العظم ففي السجسهعة الثانية تم ترشيف 77.3 الترشيف الرحيح لمسجسهعة الثانية ىي
مذاىجة بذكل صحيح الى السجسهعة الثانية وىي مشتسية الى السجسهعة  1الى السجسهع االولى وىي تشتسي الى السجسهعة الثانية ، وترشيف 

وىي تشتسي الى السجسهعة الثانية ، ان ندبة الترشيف الرحيح لمسجسهعة الثانية ىي  مذاىجة الى السجسهعة الثالثة 2الثانية ، تم ترشيف 
مذاىجات الى  3%، اما بالشدبة الى العسخ الحكيقي السجسهعة الثالثة لم ترف اي مذاىجة الى السجسهعة االولى ، تم ترشيف 12.5

جات الى السجسهعة الثالثة وىي تشتسي الى السجسهعة الثالثة ، ان مذاى 4السجسهعة الثانية وىي تشتسي الى السجسهعة الثالثة ، وترشيف 
% وىي اقل ندبة ترشيف صحيح في عيشة التجريب بالشدبة الى العسخ الحكيقي ،اما 57.1ندبة الترشيف الرحيح لمسجسهعة الثالثة ىه 

جسهعة االولى وىي تشتسي الى السجسهعة الثالثة ، لم مذاىجات الى الس 3بالشدبة الى العسخمن خالل العظم ففي السجسهعة الثالثة تم ترشيف 
مذاىجة الى السجسهعة الثالثة وىي تشتسي الى السجسهعة الثالثة ،  1يتم ترشيف اي مذاىجة الى السجسهعة الثانية بذكل خاطى ، وترشيف 

 % .25.0ان ندبة الترشيف الرحيح لمسجسهعة الثالثة ىه 
في ججول من حالتين التجريب والعخض تبين ان ندبة الترشيف الرحيح في عيشة التجريب افزل بكثيخ من مجسهعة العخض وكسا ىه مبين 

من خالل ما ذكخ في الججولين ان ترشيف البيانات من خالل العسخ الحكيقي افزل من ترشيف البيانات من الترشيف لمتجريب والعخض 
 ( . 7حدب الفخوقات الهاضحة في الججول رقم )خالل عسخ العظم لمسخيض و 

 ملخص االخطاء: -11

 

% اما بالشدبة الى عيشة 10يسثل ندبة الخظاء لمعسخ الحكيقي لمسخيض ، ان ندبة الخظاء في عيشة التجريب ىي ( والحي 8الججول رقم )
 % وىي ندبة كبيخة مقارنة بعيشة التجريب .23العخض فان الشدبة كبيخة ججا ترل الى 

% اما بالشدبة الى 39.10في عيشة التجريب ىي ( والحي يسثل ندبة الخظاء لمعسخ من العظم لمسخيض ، ان ندبة الخظاء 8من الججول رقم )
 % وىي ندبة كبيخة مقارنة بالتجريب .42.90عيشة العخض فان الشدبة كبيخة ججا ترل الى 

 النتائج التهصيات : -11
 :الشحه التالي في البجاية سيتم مقارنة الشتائج بين عيشتين العسخ الحكيقي والعسخ من خالل العظم وعمى مخحمتين عيشة التجريب وعيشة العخض 

( ٌمثل ملخص االخطاء8جدول رقم )  
 للعمر من خالل العظم للعمر الحقٌقً

 النسبة المئوٌة الخطاء التصنٌف النسبة المئوٌة الخطاء التصنٌف الجزء

 %39.10 %10.70 التدرٌب

 %42.90 %23.40 العرض
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: ان ما ذكخ بالسقارنة بين العسخ الحكيقي والعسخ من خالل العظم يسكن القهل بان ان الجقة في السجسهعة االولى كانت  عينة التدريب
، كسا ان السخض لم يهثخ  % لكهن السخض في بجايتة89.5%  افزل من العسخ الحكيقي  91.5الترشيف في العسخ من خالل العظم 

 العسخ من خالل العظم.
%ىه افزل بكثيخ من 92.5عمى السخيض نالحظ ان الترشيف من خالل العسخ الحكيقي  اما في السخحمة الثانية التي بجا السخض بالتاثيخ

 % وذلك بدبب تاثيخ السخض عمى السرابين .32.1العسخ من خالل العظم 
% 75في الترشيف من خالل السجسهعة الثالثة ايزا حيث ان الترشيف الرحيح لمعسخ الحكيقي ىه  كحلك يسكن مالحظة الفخق الكبيخ
 % .21.1مقارنة مع العسخ من خالل العظم 

: ان ما ذكخ بالسقارنة بين العسخ الحكيقي والعسخ من خالل العظم يسكن القهل بان ان الجقة في السجسهعة االولى كانت  عينة العرض
 .% 87.3%  افزل من العسخ من خالل العظم   83.3عسخ الحكيقي  الترشيف في ال

%ىه افزل بكثيخ من 77.3اما في السخحمة الثانية التي بجا السخض بالتاثيخ عمى السخيض نالحظ ان الترشيف من خالل العسخ الحكيقي 
 % وذلك بدبب تاثيخ السخض عمى السرابين .12.5العسخ من خالل العظم 

% 57.1الفخق الكبيخ في الترشيف من خالل السجسهعة الثالثة ايزا حيث ان الترشيف الرحيح لمعسخ الحكيقي ىه  كحلك يسكن مالحظة
ان دقة الترشيف في عيشتين التجريب والعخض لمعسخ الحقيق افزل بكثيخ من العسخ من خالل  % .25مقارنة مع العسخ من خالل العظم 

 العظم .
في عيشتي التجريب والعخض فكانت عيشة التجريب افزل بذكل واضح مقارنتة بعيشة العخض وان ندبة اما بالشدبة الى اجسالي االخظاء 

 الخظاء اقل بذكل اوضح في عيشتي التجريب والعخض لمعسخ الحكيقي مقارنة بالعسخ من خالل العظم .
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Use the k nearest neighbor(KNN) to compare the classification of real age and age through the bone for 

thalassic patients 

Omar Fawzi Saleh Al-Rawi 

Department of Legal Administration, Northern Technical University, Nineveh Technical Institute, Iraq 

 

Abstract: 
 Thalassemia is considered a chronic disease, especially children from the first years of life, and the patient 

goes through stages over long periods, Data were collected for patients by real age and age through the 

bone, Therefore, a comparison will be made between the two cases. 

 There are many statistical methods used to arrive at a classification of data, the method of nearest neighbor 

has been relied upon as a method of classification between societies. The method of classifying each 

observation depends on the three closest values on the basis of which the observation is placed into the 

correct group, the naturalness of the data was rather close, so it asked us to use a method that helps us to 

reach a better classification. The k the nearest neighbor is the best way to reach an optimal classification for 

such data. Classification by real age was better than classification by bone age using classification. 

Classification by actual age was better than classification by bone age using k nearest neighbor 

classification 

Keyword: Nearest neighbor, classification, thalassemia. 


