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Abstract 

As the percentage of patients with Chronic kidney disease (CKD) has 

increased significantly recently, prediction procedures have become 

effective, using Machine Learning (ML) methods and optimization 

algorithms to identify the most relevant features and improve classification 

accuracy. The main goal of Feature Selection (FS) is to eliminate the 

problems of overfitting and underfitting in the classification model and 

provide a faster and more cost-effective model. This thesis aims to improve 

the accuracy of the CKD prediction model by developing a predictive model 

consisting of the Elitist-Ant System algorithm with a Multi-Layer 

Perceptron Neural Network (EAS with MLPNN) to diagnose the disease 

early. The EAS was used to solve FS problems by selecting significant 

features and eliminating irrelevant features while maintaining an appropriate 

analytic result. The case dataset was used to verify the performance of the 

proposed model. The observed results from the experiments showed that the 



  
 

proposed model made better predictions than the Multi-Layer Perceptron 

Neural Network (MLPNN), Support Vector Machine (SVM), and Random 

Force Classifier (RFC), with an accuracy of 94.667%. 

Keyword: Feature Selection (FS); Kidney disease; prediction systems; 

The Elitist-Ant System (EAS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 نظام النمل النخبوي معالتنبؤ بأمراض الكمى باستخدام خوارزمية 
 شبكة عصبية متعددة الطبقات

 إعداد
 احالم يونس الصالحات

 إشراف
 داتاالدكتور غيث جر 

 مشرف مشارك
 الدكتور هشام شحادة

 الممـخـص
نظًرا لزيادة النسبة المئوية لممرضى المصابين بمرض الكمى المزمن بشكل ممحوظ مؤخًرا، 

إجراءات التنبؤ فعالة باستخدام أساليب التعمم اآللي وخوارزميات التحسين لتحديد الميزات  اصبحت

وتحسين دقة التصنيف. الهدف الرئيسي من اختيار الميزات هو القضاء عمى مشاكل  صمة األكثر

فرط التجهيز ونقص المالءمة في نموذج التصنيف وتقديم نموذج أسرع وأكثر فعالية من حيث 

إلى تحسين دقة نموذج التنبؤ بمرض الكمى المزمن من خالل تطوير  الرسالةتهدف هذه  .التكمفة

نموذج تنبؤي يتكون من خوارزمية نظام النمل النخبوي مع شبكة عصبية متعددة الطبقات؛ لتشخيص 

ستخدم خوارزمية نظام النمل النخبوي لحل مشكالت اختيار الميزات من خالل تم ا مرض مبكًرا.ال

لحفاظ عمى نتيجة تحميمية مع االميزات المهمة والقضاء عمى الميزات غير ذات الصمة  اختيار

النتائج  أظهرت نموذج المقترح.اللمتحقق من أداء  بيانات الحالة مجموعمناسبة. تم استخدام 

أفضل من الشبكة العصبية متعددة  اً المرصودة من التجارب إلى أن النموذج المقترح حقق تنبؤً 

 ٪.94.667آلة المتجهات الداعمة، ومصنف الغابة العشوائية، بدقة  الطبقات،

 .النخبوي النمل نظام خوارزمية الكمى المزمن؛ مرض الميزة؛ اختيار :المفتاحية الكممة


