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يكي از شيوه هاي ساخت يك سيـستم تـشخيص اسـتفاده از              :چكيده
. يك مجمع رده بند به جاي استفاده از رده بندهاي مستقل و يكه اسـت              

در . ي در مسائل مشكل بسيار راه گشا است       استفاده از مجمع در رده بند     
يك مجمع بـا كنـار هـم قـرار گـرفتن رده بنـدهاي متنـوع بـسياري از                    

در روش مجمع چنـد  . خطاهاي رده بندهاي عضو مجمع كاهش مي يابد   
رده بند به طور جداگانه آموزش مي بينند و سپس نتايج به يك سيستم              

  . تصميم گيري ارائه مي شود
 الگـوريتم  از رده بنـدي   چندگانـه  سيستمهاي ي طراحي در اين مقاله برا   

بوسـيله الگـوريتم ژنتيـك مـي تـوان از گيـر       . شده است استفاده ژنتيك
 بهينه مجمع تقريبا يك جلوگيري كرده و به محلي افتادن در بهينه هاي

همچنين براي افزايش سرعت محاسبه تابع برازندگي، بجاي . شد نزديك
ايـن  . بند از تقريـب آن اسـتفاده شـده اسـت      استفاده از ميزان دقت رده      

الگـوريتم  . تقريب به كمك يك سري تابع برازش اندازه گرفته مي شـود           
  .معرفي شده روي داده هاي واقعي و غير واقعي آزموده شده است

 – مجمــع رده بنــد –سيــستمهاي رده بنـدي   :كليــدي واژه هــاي
  .الگوريتم ژنتيك

  مقدمه -١

تقريبا در تمام زمينـه هـا كاربردهـاي          1استفاده از سيستمهاي تشخيص   
 بـراي   2هرچند هر نوع از الگوريتمهاي رده بندي      . زيادي پيدا كرده است   

مسائل خاصي كارايي خوبي داشته انـد، امـا پايـداري آنهـا بـراي ديگـر                 
تحيقـات انجـام شـده اخيـر نـشان داده           . مسائل ضعيف شمرده مي شود    

يتر و پايدارتر و با مقاومت       بسيار قو  3است كه تركيب چندگانه رده بندها     
و دقت و تعميم پذيري باالتري نسبت به استفاده يك الگوريتم رده بنـد              

تركيب چندگانـه رده بنـدها بـه عنـوان يـك            . به تنهايي، عمل مي كنند    
  . روش عام براي مسائل تشخيص الگو شناخته شده است

 نتــايج جداگانــه رده بنــدها و خروجــي آن CMCوروديهــاي الگــوريتم 
اين روشها چند رده بند ساده      . [1,2]صميم تركيبي اين الگوريتم است      ت

توانـايي  . را آموزش مي دهد و سپس پيش بيني آنها را تركيب مي كنـد             
                                                                 
1 Recognition Systems 
2 Classification Algorithms 
3 Combination of Multiple Classifiers (CMC) 

 به طور مـشخص بهتـر از يـك رده بنـد يكـه اسـت                 4تعميم يك مجمع  
استفاده از مجمع براي مسائل سخت يك راه حل عملـي و مـوثر              . [2,3]
، 6، تركيـب تـصميم  5 تحت عناوين روشهاي تركيبي   اين روشها . [4]است  

 و مواردي از اين قبيل مطـرح شـده          8، آميزش رده بندها   7مجمع رده بند  
  .اند

بدليل اينكه رده بندها با ويژگيهاي مختلف و روشهاي گوناگوني كار مي            
كنند و مي توانند يكـديگر را كامـل كننـد؛ بنـابراين روشـهاي تركيبـي                  

 در  [7]كـانچوا   . [6-4]بندها بهبود ايجاد مي كنند      معموال در نتايج رده     
، نـشان داده اسـت كـه        9كار خود با استفاده از قضيه هيـات كاندورسـت         

تركيب رده بندها معموال مي تواند بهتر از يـك رده بنـد اي كـه مولفـه                  
اين بدان معنـي اسـت كـه اگـر تنـوع رده             . هاي آن مستقلند عمل كند    

ده اند بيشتر باشد، آنگاه خطاي آنها به        بندهايي كه در مجمع استفاده ش     
در حالت كلـي كارهـاي نظـري و       . طور قابل مالحظه اي كاهش مي يابد      

عملي نشان داده اند كه مجمعي خوب عمل مي كند كه اعضاي آن كـه                
بـه عبـارت    . شامل رده بندها هستند هم تنوع و هم دقت داشـته باشـند            

ع در بخشي از فضاي     ديگر خطاي هركدام از رده بندهاي عضو يك مجم        
رويكردهاي زيـادي بـراي ايجـاد اينگونـه         . [9,10]مساله ايجاد مي شود     

يك گروه از ايـن روشـها ماننـد روشـهاي           . مجمع ها پيشنهاد شده است    
، اعضاي مختلف خود را بـراي اينكـه تنـوع آنهـا             11 و كيسه اي   10تقويتي

-10]حفظ شود روي مجموعه هاي آموزشي مختلف آموزش مي دهنـد            
روشهاي ديگر ساختار متفاوت، وزن دهي اوليـه گونـاگون، تنظـيم            . [13

پارامترهاي متنوع و الگوريتمهاي يادگيري گوناگون را به منظـور ايجـاد            
  .رده بندهاي متنوع به كار مي گيرند

  

                                                                 
4 Ensemble 
5 Hybrid Methods 
6 Decision Combination 
7 Classifier Ensembles 
8 Classifier Fusion 
9 Condorcet Jury Theorem 
10 Boosting 
11 Bagging 
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 كارهاي مرتبط -٢
 12اوراكـل  يـك  كـه  اسـت  ايـن  بندها رده انتخاب در موجود فرض

رده  آن تـصميم  .دارد وجـود  الگو ره براي رده بند  بهترين كننده تعيين
 انتخـاب  ايـده  .مي شـود   گرفته نظر در مجمع كل تصميم عنوان به بند
 روش يـك  نيـز  [15] در .اسـت  شـده  ارايه [14] در بار اولين بندها رده

 .است شده ارايه بندها رده انتخاب از استفاده براي مدون كامال
 بـر  را اعـضا  ها، بند رده از مجمع يك در توانيم مي كه كنيم فرض

 الگوي يك براي حال .كنيم مرتب آنها، شده تعيين پيش از دقت اساس
 بنـد،  رده هـر  براي شده گرفته نظر در اعتماد ميزان كنيم فرض ورودي،
 سـپس  .مي دهد  ها رده از يكي به بند رده آن كه باشد احتمالي حداكثر

 مي دنبال را يرز روال و كرده شروع) بند رده رينتدقيق(بند   رده اولين از
 باشـد،  بـاال  ورودي الگـوي  بـراي  بنـد  ه رد آن اعتمـاد  ميزان اگر .كنيم

 در .گيريم مي نظر در مجمع كل تصميم عنوان به را بند رده آن تصميم
 بررسـي  را آن اعتماد ميزان و رفته بعدي بند رده سراغ صورت، اين غير
 قابـل  بنـد  رده يـك  كـه  دهـيم  مـي  ادامه جايي تا را كار اين .كنيم مي

 بـراي  هـا  بنـد  رده همـه  اگـر  .نـشود  يافت) باال اعتماد ميزان با(اعتماد  
 هـيچ  مجمـع  يـا  آنگـاه  باشـند،  كمي اعتماد ميزان داراي الگوي ورودي 

 مـثال  كـه  رده يـك  باالجبار و يا  گيرد نمي الگو آن با رابطه در تصميمي
ـ . [14,16,17]كنـد  مـي  انتخاب را است اعتبار بيشترين داراي دهاي رون

 بـراي  كلي روند دو .است آمده [18] در بندها رده انتخاب از نيز ديگري
  : كه در ادامه بيان مي شوددارد وجود بندها رده انتخاب

 پويا صورت به محلي رده بند بهترين تخمين  ١-٢
 مي انتخاب ناحيه هر براي بند رده بهترين مجمع، ساخت حين در يعني
 در ورودي الگـوي  موقعيـت  اساس رب بندها انتخاب رده ،[19] در . شود

 را الگو آن همسايه تا k-تخمين  براي روش اين در .است ويژگيها فضاي
 الگوي يك اعتماد ميزان و مي دهيم رده بندها همه به ورودي عنوان به

 دقت اين .مي آوريم بدست الگو آن ناحيه براي بند رده هر ورودي دقت
 نظر در الگو اين براي بندها ن ردهآ اعتماد ميزان از تخميني عنوان به را

 شـده  انجـام  دار وزن صـورت  بـه  كار ن اي[19]در . [18,20]گيريم  مي
 الگـوي  يـك  بنـدي  رده بـراي  [ 18 ] در قبـل،  كارهـاي  ادامه در .است

، nبنـد   رده كـه  كنيـد  ابتـدا فـرض  . شود مي عمل زير صورت به ورودي
عنـوان   بـه  ، راSمجموعـه  .  انتـساب دهـد  m رده  بـه  را ورودي الگـوي 

 رده توسـط  كـه  آموزشي هاي داده در موجود هاي نمونه مجموعه اي از
 رده آن دقت اينجا،  در. منتسب شده اند، در نظر بگيريدm به رده nبند 
 ميزان اعتماد آن رده بند بـراي الگـوي ورودي در   S مجموعه اين در بند

نهاد شده   پيش [18]همچنين نسخه وزن دار آن در       . نظر گرفته مي شود   
  .است

  

                                                                 
12 Oracle 

 لياقت نواحي تخمين  ٢-٢
 بـه  .اسـت  نبـر  زما كمي همسايه ترين  نزديكkمحاسبه  قبل روش در

  تقسيم13لياقت نواحي به را فضا توان مي زماني پيچيدگي كاهش منظور
 مجمـع مـي رود، ابتـدا    يك به رده بندي براي الگويي وقتي. كرد بندي
با رده  سپس. مي شود يينتع دارد قرار آن در ورودي الگوي كه اي ناحيه
مـي   انجـام  را رده بنـدي  كـار  ناحيـه  آن مخصوص) يا رده بندهاي(بند 

 تقـسيم  هايي به زيرسيستم را بندي رده كار ما حقيقت در يعني .دهيم
 از انـدكي  تعـداد  شامل نواحي از بعضي است ممكن كار اين با. ايم كرده

 مي ما نواحي، كردن لمتعاد و واقعه اين از جلوگيري براي. داده ها باشد
 ناحيـه  يك خوشه هر براي و سپس كنيم بندي خوشه را ها داده توانيم

  :اينگونه است فرايند اين الگوريتم. بگيريم نظر در
 را به صورت مجزا بوجـود مـي         D1   ، D2   ،  ...DLرده بندهاي    .1

 .آوريم
 kداده هـا را بـه       .  را براي ناحيه ها تعيين مي كنـيم        kتعداد   .2

 ،  C1   ، C2مي كنيم و مركز خوشه ها را به نام          خوشه تقسيم   
 ...CKذخيره مي كنيم  . 

 يك ناحيه در نظر مي گيريم و يك يا چند رده بنـد              Ciبراي   .3
را براي تصميم گيري در مورد )  ها Di(از مجموعه رده بند ها      

 .اين ناحيه در نظر مي گيريم
 آموزش دبن رده يك خوشه هر روي ها، خوشه ايجاد از بعد [21,22]در 
  -Z و +Z در فرآيند آموزش، داده هـا را بـه دو مجموعـه    .است شده داده

به طوريكه  شامل الگوهايي است كـه توسـط رده بنـد           . تقسيم مي كنيم  
Di          درست رده بندي شده اند و Z-    فرض كنيد  .  شامل بقيه الگوها است
  تـا   ki داريم كه هر خوشه معادل يك رده باشـد و            +Z تا خوشه در     cكه  

 را در حـين فرآينـد       ki  بدست آورده ايـم؛ بـه طوريكـه           -Zخوشه نيز از    
 در هـر  Diبه عالوه ميزان اعتماد هر رده بند . آموزش به دست آورده ايم    

 خـاص  روش يـك  از اسـتفاده  بـا  موجـود،  هـاي  خوشه از كدام هركدام 
 گـام،  اولـين  در يـك الگـوي ورودي،   رده بندي براي. شود مي محاسبه
 مشخص 14ماهاالنوبيس فاصله اساس بر را ورودي الگوي با متناظر خوشه

 الگـو  آن به را خوشه آن براي رده بند هر كفايت ميزان سپس. كنيم مي
 را كفايـت  ميزان بيشترين كه بندي آن رده نهايت در. كنيم مي منتسب

 تنهـا . [23]مي شـود   انتخاب مجمع كل نهايي تصميم اتخاذ براي دارد،
 هـا  خوشه در بند رده هر اعتماد ميزان مناسب تعيين قبل روش مشكل
 .است بزرگي مشكل بسيار اين كه است
 هر مجموعـه داده ارائـه       16 براي پيچيدگيهاي  15 چند معيار  [27-24]در  

فرض كنيـد كـه يـك مجموعـه داده از مجموعـه داده هـاي                . شده است 
 خـود   Sبه طوريكه هر عنـصر از مجموعـه داده          .  داريم Sگوناگون به نام    

                                                                 
13 Competence Regions 
14 Mahalanobis 
15 Measurement 
16 Complexity 
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با توجه به معيارهـاي پيچيـدگي موجـود، مـي           . مجموعه داده است  يك  
توان هر مجموعه داده را به يك بـردار از معيارهـاي پيچيـدگي نگاشـت                

 نگاشـته مـي     *S به يـك مجموعـه داده        Sدر نتيجه مجموعه داده     . كرد
.  يك بردار خواهد بـود *Sشود؛ به گونه اي كه هر نمونه از مجموعه داده  

 هـر  روي بـر را ) مـثال شـبكه عـصبي    (Cد بخـصوص  آنگاه يك رده بنـ 
را بـه عنـوان    رده بنـد  آن خطـاي  و مـي كنـيم   آزمـايش  داده مجموعـه 

 يـك  حـال حـال  .  در نظـر مـي گيـريم   *Sبرچسب براي مجموعه داده 
 در. هـستيم  مواجه بندي رده مسئله با يك و داريم باناظر داده مجموعه

 مناسـب بـودن   ميزان تشخيص براي رده بند يك توانيم مي صورت اين
آنگـاه رده  .  براي هركدام از مجموعه داده ها، به دست آوريـم Cبند  رده

 انـواع  بقيـه  بـودن  مناسب ميزان براي مشابهبندهاي ديگري را به شكل 
  .آوريم بدست پايه رده بندهاي

 هـاي  ويژگـي  از كـدام  هـر  كـه  اسـت  شده ديده [29-27]از طرفي در 
 در همچنـين . كـرد  تبـديل  گسسته گيويژ يك به توان مي  را17پيوسته

قـانون بـراي رده    سري يك از كه است شده ارايه رده بندي نوع يك آنجا
 و يـك    (A) 18هر قانون شامل يك بخش شـرط      . بندي استفاده مي كند   

( براي هر قانون بخـش شـرط        .  است A→B به شكل    (B)بخش نتيجه   
 فـضاي   كه اغلب اين را بررسي مي كند كـه آيـا در يـك زيرمجموعـه از                

اگر آن شرط درست باشد بخش      . بررسي مي شود  ) ويژگيها هستيم يا نه   
  .اجرا مي كند) كه مي توان براي رده بندي از آن استفاده شود(نتيجه را 

 مساله شرح -٣
 منظـور  بـه  چـارچوب  يك ميتوان چگونه بزرگ داده مجموعه يك براي

 كـه  است دهش داده نشان از آنجاييكه. نمود ارائه بهينه تقريبا ردهبندي
 باشند، اسـتفاده  بهينه رده بند نميتوانند تنهايي به ذاتا پايه ردهبندهاي

 در بهينگـي  كـه  آنجـا  از و مي رسد نظر به ضروري رده بندها آميزش از
 همچنـين . اسـت  نياز مورد رده بندها انتخاب است، نظر مورد رده بندي

 آمـوزش  زمـان  بـه  حد ممكن تا را سيستم اين زماني سربار مي خواهيم
  .باشد سريع بسيار آن آزمايش زمان و كنيم منتقل

 مسئله چالشهاي -٤
 مي استفاده بندها رده ويژگي اين از بندها رده انتخاب درما  •

 ها ويژگي فضاي در نامتوازن دقت توزيع بنده رد هر كه كنيم
 مطلوب ناحيه در كه بندهايي رده آن كنيم مي سعي يعني. دارد

  .بيابيم دارند، را كارايي بهترين ) ورودي الگوي همسايگي(
 بند رده هر كه (ايراد اين تا كنيم مي سعي بندها رده آميزش در •

 كردن زياد با را) دارد ها ويژگي فضاي در نامتوازن دقت توزيع
 .شود نتايج شدن ١٩مستحكم باعث تواند مي اين. بپوشانيم آرا

                                                                 
17 Continuous Features 
18 Condition 
19 Robust 

 در سليقه نوع نام به بزرگي مشكل با هم روش اين خود البته
 .است مواجه ها دهنده راي

 لئمسا تا هستند قادر ،ژنتيك الگوريتم مثل ها الگوريتم بعضي •
 داده نشان بخصوص. كنند حل قبولي قابل دقت با را سخت
، متنوع بندهاي رده مجمع يافتن مسئله حل براي كه است شده
  . [30,31]است  استفاده قابل ها الگوريتم سري اين

 نتايج كنيم، استفاده هم با سه اين از اي نهگو به بتوانيم ما اگر •
 هم و) بندها رده آميزش ويژگي (است استحكام با هم حاصله،

 تر دقيق نتايج نتيجه در و گيرد مي تصميم موقعيت به بنا
 مي تنوع موضوع همچنين، ). بندها رده انتخاب ويژگي(هستند 

 .شود حل ژنتيك الگوريتم با تواند
 الزم چراكه؛ كرد برخورد پيوسته يهايويژگ با ميتوان چگونه •

 كه كنيم تقسيم زيرسيستمهايي به را خود داده فضاي است
 . است پرداخته مسئله اين  به [27-29]

 با موجود روشهاي به ديگري چالش شد گفته پيشتر نانچهچ •
 بدست براي باال مرتبه زماني الف بند در شده گفته روشهاي
كه اين باعث طوالني شدن  نزديكترين همسايه است k آوردن
 زماني سربار خواهيم مي ما كه حالي در. شود مي آزمايش زمان

 آزمايش زمان و كنيم منتقل آموزش زمان به ممكن حد تا را
 .باشد سريع بسيار

 به شد، گفته چنانچه نيز ب بند در شده گفته روشهاي مورد در •
  .دكر تعريف نواحي براي مناسبي اعتماد ميزان ميتوان سختي

 پيشنهادي روش -۵
 زيـربخش  به را داده مجموعه واحد، داده مجموعه يك براي ما اينجا در

 داده مجموعـه  يك را زيربخشها اين كدام از هر و كرده ايم تقسيم هايي
. داشـته باشـند   همپوشاني هم ها زيرمجموعه شايد البته. كرده ايم فرض
. مـي كنـيم   يجـاد ا را بنـد  رده بهترين ها بخش زير اين از كدام هر براي

 چه در كه آنگونه. بكشيم بيرون نيز را ميتوان قواعدي موازات احتماال به
رده  كـدام ، )زيربخـشهايي  چـه  در يعني(ويژگي  فضاي محدوده هايي از

 ايـن  كـه  است بهترين بندها رده كدام مجمع حتي يا اند؛ بهترين بندها
 خـاطر  بـه  كـار  ايـن . دارنـد  را تنوع بيشترين بندها رده كدام يعني خود

 را عمـل  اين كه نه مطلق شود حل تقريبي صورت به بايد باال پيچيدگي
 اصـلي  هدف. كند حل مي تواند خوبي احتماال تقريب با ژنتيك الگوريتم

  .ببريم باالتر را رده بندي عمل دقت كه است اين اين كار از
 بهينـه هـاي   از تـا  كـرده ايـم   استفاده ژنتيك الگوريتم از ما حقيقت در

 هـر . شـويم  نزديـك  بهينـه  مجمـع تقريبـا   يـك  بـه  و كـرده  فرار محلي
آموزشـي   داده مجموعـه  روي بر زيرفضا سري يك حقيقت در كروموزوم

 كمك به زيرفضاها اين در موجود آموزشي داده هاي كه مي كند تعريف
 داده آمـوزش  ممكـن  رده بند بهترين با تقريبا دقت، تقريب رده بند يك

 حداكثر همچنين تعداد و مساله ويژگي فضاي به مكروموزو طول. ميشود
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 جـواب  دنبـال  بـه  آن در ژنتيـك  الگـوريتم  مي خواهيم كه زيرفضاهايي
  .دارد بستگي بگردد،
 مجمعي كه است شده تعريف گونه اي به ژنتيك الگوريتم برازندگي تابع

 دقت بيشترين خود زيرفضاي در از رده بندها كدام هر كه كند انتخاب را
. بگيـرد  بر را در بيشتري داده هاي مجمع كل همچنين و باشند تهداش را
 است زيرفضاهايي سري يك ژنتيك الگوريتم خروجي نهايت در نتيجه در
 اين و دارند را دقت بيشترين كه دارد وجود رده بندهايي روي آنها بر كه

 شبه . مي گيرد بر در را ما مجموعه داده جاي همه ممكن حد تا مجمع
  :مي كنيد شكل زير مشاهده در را لگوريتما اين كد

AlgorthimGa(original data set, min_number of regions, 
max_number of regions); 
training data, validation data, test data = extract 
(original data set); 
Ensemble = Create_ensemble_of_our_12_classifer 
(training data, validation data); 
max_number of classes = number of classes; 
max_number of features = number of features; 
Datasets = Generate_dataset(1000 ,max_number of class, 
max_number of features); 
Features = Extract_features(Datasets); 
Classifiers = train_ classifier1(Datasets); 
Accuracies = Evaluate(classifiers, Datasets); 
Dataset_of_datasets(1) = Combine(Features, 
Accuracies); 
Classifiers = train_ classifier2(Datasets); 
Accuracies = Evaluate(classifiers, Datasets); 
Dataset_of_datasets(2) = Combine(Features, 
Accuracies); 
. 
Classifiers = train_ classifier12(Datasets); 
Accuracies = Evaluate(classifiers, Datasets); 
Dataset_of_datasets(12) = Combine(Features, 
Accuracies); 
for c= 1 to 12 
Classifier(c) = train_ classifier1(Dataset_of_datasets(c)); 
\\classifier1 is SVM 
end for 
previous_acc = 0; 
for c= min_number of classes to max_number of regions 
subspaces = Run_Ga(c); 
GA_Ensemble = Analysis (subspaces); 
current_acc = evaluate Ensemble(GA_Ensemble, 
Ensemble, validation data); 
If(current_acc<previous_acc) 
Break; 
end if 
previous_acc = current_acc; 
end for 
GA_Ensemble = Analysis (subspaces); 
validation accuracy = evaluate Ensemble(GA_Ensemble, 
Ensemble, validation data); 

test accuracy = evaluate Ensemble(GA_Ensemble, 
Ensemble, test data); 
return GA_Ensemble, Ensemble, validation accuracy, test 
accuracy; 
function evaluate Ensemble(GA_Ensemble, Ensemble, 
data) 
Result = Test Ensembl(GA_Ensemble, data); 
for c= 1 to number of data 
if(isEmpty(Result(c))) 
Result(c) = Test Ensembl(GA_Ensemble, data(c)); 
end if 
end for 
return compute accuracy(Result); 

  الگوريتم مجمع رده بندي مبتني بر ژنتيك  -1شكل 

 سـه  بـه  را داده مجموعـه  ابتـدا  مي شود، شكل فوق مشاهده از چنانچه
 داده هـاي . ميكنـيم  افـراز   و اعتبارسـنجي  آزمايـشي  آموزشـي،  بخـش 

آزمايـشي   دادههـاي  و % 65 آموزشـي  داده هـاي  و % 20 اعتبارسنجي
، SVMسـپس مـا رده بنـدهاي        .  بر مي گيرد    از كل داده ها را در      15%

MLP ،KNN ،MKNN1 ،MKNN2 و PNN  را بـــر روي مجموعـــه
 بـه  با سپس. داده آموزشي آموزش مي دهيم و در مجمع قرار مي دهيم

 رده بنـد  شش قبل مرحله رده بندهاي  و همانLDAتكنيك  كارگيري
 ما آن زا بعد. مي افزاييم مجمع در موجود مجموعه رده بندهاي به ديگر
 مجموعـه  ايـن  از هر كـدام  از و كرده توليد غيرواقعي داده مجموعه هزار

 برچـسب  بدون داده مجموعه اين و مي كنيم استخراج ويژگي 9 داده ها
  .مي ناميم داده ها مجموعه مجموعه دادة را

 موجـود  رده بند 12 از كدام هر داده مجموعه هر روي بر كار اين از بعد
 آنگاه. مي آوريم بدست را رده بندها دقت آن و ادهد آموزش را مجمع در

 به عنـوان  را واقعي غير داده هاي مجموعه همه روي بر رده بند هر دقت
 با سپس. مي دهيم قرار داده ها مجموعه دادة مجموعه روي بر برچسب
 زده برچـسب  داده هاي مجموعه مجموعة اين) MLPيا  (SVMدوازده 

 در پـس ).  برچـسب داريـم  12ون مـا  چـ . ( مي كنيم رگرسيون را شده
 مجموعه روي بر  راSVMرده بند  دقت كه  داريمSVM يك ما حقيقت

رده بنـد   دقـت  كه داريم  ديگرSVMيك  همچنين. مي زند داده تقريب
MLPيك  سرانجام و... مي زند؛  داده تقريب مجموعه روي بر  راSVM 
. مي زند ريبتق  را(LDA+PNN)ما  رده بند دوازدهمين دقت كه داريم
 پيـدا  افـزايش  اعتبارسنجي داده مجموعه روي بر دقت كه وقتي تا حال

 ژنتيـك  الگوريتم در موجود نواحي تعداد به واحد بار يك هر ما مي كند
 اسـت  زيرفـضاهايي  به دنبال حقيقت در ژنتيك الگوريتم اما. مي افزاييم

ثانيـا   و يـرد بگ بر در را آموزشي داده مجموعه داده هاي بيشترين اوال كه
 از كروموزوم يك. باشيم داشته نواحي آن روي بر را رده بندها دقيقترين
  .كرد مشاهده زير شكل ميتوان در را ژنتيك الگوريتم
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   ويژگيn ناحيه و mيك كروموزم نمونه شامل   -2شكل 

  
 نواحي تمام حقيقت در كروموزوم هر مي شود مشاهده شكل در چنانچه

 راحتـي  بـه  ميگيرنـد  قرار ناحيه هر در را كه داده هايي و كرده تعيين را
 داده از مجموعه داده هايي كه ناحيه هر براي سپس. كرد تعيين ميتوان

 كننـده  رگرسـيون   هـاي SVMكمـك   به را مي شوند انتخاب آموزشي
  .زد دقت تقريب
 را نـواحي  كرومـوزوم  يـك  برازش ميزان محاسبه در ما حقيقت در پس

 نواحي تمام همچنين و باشد زياد آن نواحي در دقت كه ميكنيم انتخاب
كـه   كنيـد  فـرض  خـاص  طـور  بـه . شـوند  شـامل  را زيـادي  داده هـاي 

Acc(1..m)كننده هاي رگرسيون توسط شده زده تقريب دقت  حداكثر 
 تعـداد داده  NUM باشد و همچنين mنواحي يك تا  براي دوازده تا يك

. مي گيرنـد   قرارm تا  يك ينواح در الاقل كه آموزشي مجموعه از هايي
مـي   قـرار  ناحيـه  يك در كه آموزشي مجموعه از داده هايي تعداد كه اگر

نمـي   نظـر  در را ناحيه آن باشد) 30 اينجا در(يك آستانه  از كمتر گيرند
 تقـسيم  خطاهـا  بر مجموع را دقتها مجموع ديگر نواحي مورد در. گيريم

شـده   انتخـاب  نواحي اين سطتو كه داده هايي كليه تعداد در و مي كنيم
   :ميگيريم نظر در كروموزوم اين برازش عنوان به و ضرب مي كنيم اند

)1(  

 
 .كرد خواهيم كوتاهي مرور گانه 9 ويژگيهاي مورد در اينجا در اما

 مجموعـه  روي بـر  مينـيمم  پوشاي درخت در رده تغيير نرخ •
 داده

 نقطـه  دو تصادفي انتخاب با داده مجموعه بودن خطي ميزان •
 خـط  يـك  بـر  داده هاي موجـود  آزمايش و داده مجموعه در

 ساده بسيار خطي رده بند يك با آنها بين واصل
  آموزشي داده هاي مجموعه در موجود رده هاي تعداد •
 بـر  داده هـا  كـل  به رده يك داده هاي حداقل و حداكثر نرخ •

 آموزشي داده هاي مجموعه روي
داده  مجموعـه  روي بـر  ويژگيهـا  روي بر يشرف معيار بيشترين •

 آموزشي هاي
داده  مجموعـه  روي بـر  ويژگيها تعداد به داده ها تعداد نسبت •

 آموزشي هاي
 غيـر  همـسايه  اولين تا همرده همسايه اولين فواصل ميانگين •

 آموزشي داده مجموعه در همرده

داده  مجموعـه  روي بـر  همـرده  همسايه هـاي  تعداد ميانگين •
 آموزشي هاي

 نتايج -۶
 آزمايش Wine و Irisواقعي  داده هاي مجموعه روي بر را الگوريتم اين

  :است مشاهده قابل آمده جداول در را آن نتايج و كرده ايم
 را به ترتيـب از چـپ        3 و   2 ،   1شكل زير مجموعه داده هاي دست ساز        

  .به راست نشان مي دهد

  

  3 و 2، 1مجموعه داده هاي دست ساز شماره   -3شكل 

 آورده 3جـدول   نيز در داده ها مجموعه ساير روي بر الگوريتم اين تايجن
  .شده است

 تعـداد  حـداقل  و آمده در جداول فوق، حـداكثر  بدست نتايج تمامي در
 از كـه  كرد برداشت توان مي اينجا از كه نظر گرفته ايم در 10 نواحي را
 اجـراي  در حـين  اي اسـتفاده  گونـه  هـيچ  اعتبارسـنجي  داده مجموعـه 
 داده مجموعـه  ايـن  روي بـر  دقـت  برآورد و است نشده ژنتيك الگوريتم

 و ايم كرده استفاده جهش گوسين عملگر از ما نتايج در اين .است معتبر
 بـا . شده اسـت  گرفته در نظر تقطيع، تقطيع يكنواخت عملگر همچنين
 مجموعـه  روي بـر  چـه  دقت مالحظه قابل افزايش ، جداول اين مشاهده

 دقت .است واضح اعتبارسنجي داده مجموعه روي بر و چه آزمايشي داده
 خود كه است بندها رده با مجمع مقايسه در افزايش اين كه باشيد داشته

 دهنده اين است كه نشان خود اين. است برخوردار ثابتي و خوب دقت از
 .اسـت  مناسـب  بسيار ژنتيك الگوريتم كمك به مجمع ساخت اين روش

 بـسيار  سـاده  مجمـع  روش بـا  در مقايـسه  وشر اين آموزش زمان البته
 د مجمع ساده روش با مقايسه در روش اين ليكن. است كندتري فرآيند

 بخـواهيم  بـاالتري  دقت ما اگر ميدهد نشان باز اين كه دارد باالتري قت
 روش ايـن  كه باشيد داشته دقت. كنيم صرف زماني بيشتري مرتبه بايد
 كنـدتر  زمـاني  نظـر  ساده از عمجم روش به نسبت نيز آزمايش حين در

 بـسيار  اهميـت  از مـا  بـراي  فرآيندي در دقت اگر كلي طور به است ولي
 بدسـت  بـراي  خـوبي  گزينـه  توانـد  مي روش اين باشد زيادي برخوردار

 ژنتيـك  الگـوريتم  از روش كه اين چرا. باشد بهينه تقريبا نتايجي آوردن
 بهينـه  بـه  نزديـك  ياربس نتايج به تواند مي نتيجه در و كند مي استفاده

  .دست يابد
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   Irisواقعي  داده مجموعه روي ساده مجمع مقابل در ژنتيك الگوريتم كمك به رده بندها مجمع نتايج  -1 جدول
  .)مقادير موجود در پرانتز بهترين نتايج موجود در كروموزم نسل آخر الگوريتم ژنتيك است(

 
 Wineواقعي  داده مجموعه روي ساده مجمع مقابل در ژنتيك تمالگوري كمك به رده بندها مجمع  نتايج-2جدول 

 
   Balance ،Scaleواقعي  دادههاي مجموعه روي ساده مجمع مقابل در ژنتيك الگوريتم كمك به رده بندها مجمع نتايج -3جدول 

   در يك بار اجرا3 تا 1و غيرواقعي شماره 

  
  

 جمع بندي -٧
 الگـوريتم  از بنـدي  رده گانهچند سيستمهاي در اين مقاله براي طراحي    

 يـك  بـه  و كـرده  فـرار  محلـي  بهينه هاي از تا كرده ايم استفاده ژنتيك
 داده مجموعـه  يـك  بـراي  ما اينجا در .شويم نزديك بهينه مجمع تقريبا

 كـدام از  هر و كرده ايم تقسيم هايي زيربخش به را داده مجموعه واحد،
اين اولين جايي است . مكرده اي فرض داده مجموعه يك را زيربخشها اين

كه ما يك مجمع بهينه را از اساس به كمـك الگـوريتم ژنتيـك نمـايش                 
 در صـورتي كـه تـابع        برازندگيهمچنين زمان زياد محاسبه تابع       .داديم

 ميزان محاسبه دقت باشد باعث شد تا از تخمين دقت استفاده            برازندگي
ده هاي واقعـي و     نتايج بدست آمده بهبود قابل توجهي را روي دا        . نماييم

  .غير واقعي نشان مي دهد

 نگاشـت  بـراي  بيـشتري  معيارهـاي  از تـوان  مي كار اين ادامه عنوان به
 تـوان  مـي  همچنـين  و كـرد  استفاده فضاي ويژگيها به ها داده مجموعه

 هـاي  داده مجموعـه  عنـوان  بـه  را بيـشتري  هـاي  داده مجموعـه  تعداد
 كـه  موضـوع  ايـن  نينهمچ. گرفت نظر در ها كننده رگرسيون آموزشي

 مـي  بگيـريم  نظـر  در عـددي  چه داده هر مجموعه براي را نواحي تعداد
 بسيار اين روش برازندگي در تابع همچنين. گيرد قرار بررسي مورد تواند
 ايـن  بـراي  را برازنـدگي ديگـري   تابع اينكه و كند مي ايفا كليدي نقش

. باشـد  اي ياتيح بسيار موضوع تواند مي نظر بگيريم در ژنتيك الگوريتم
 (Fittest)تـرين   برازنـده  هميـشه  شـد  انجام كه هايي بررسي در كه چرا

 نمي ارائه آزمايش مورد داده مجموعه روي بر را دقت باالترين كروموزوم
 خوبي بسيار تابع برازش تابع اين اينكه امكان مي دهد نشان اين كه داد

  .دارد وجود نباشد
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