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باشد يك نوع الگوريتم تكاملي مي  (GP)نويسي ژنتيكبرنامه :چكيده

در حل مسائل  و خودكار طراحي شدهها به صورت كه براي توليد برنامه

با توليد  GPروش . استها استفاده شدهبندي دادهمختلف از جمله دسته

-و مقادير ثابـت عمـل دسـته    يحساب يمتشكل از عملگرها يهايدرخت

به  ي رابعدي چندهاداده ،د شدهيتول يهادرخت. دهديرا انجام م يبند

بنـدي الزم اسـت كـه    دسـته لذا براي . كنندنگاشت مي يبعديك يفضا

. گـذاري شـود  برچسبهاي مختلف ها براي كالسفضاي خروجي درخت

 يسـتا به صـورت ا  يخروج يفضاتقسيم ن كار يا يبرايك روش متداول 

بـا اسـتفاده از تكامـل     بنـد ي دستهو ساختن درخت بهينه هابين كالس

بـر اسـاس    يخروجـ  يفضا مقالهن يدر ا براي بهبود اين روش،. باشدمي

 شده ها به صورت پويا تقسيمها بين كالسميانگين و انحراف معيار داده

تعيـين شايسـتگي   بـراي   شـانون و آنتروپـي فـازي    آنتروپـي ار يمعو از 

-دادهاز مجموعه  يتعداد يد بر رويروش جد. شودميها استفاده درخت

روش دهـد كـه   يج نشـان مـ  ينتـا  .آزمـايش شـده اسـت    ي استانداردها

را  يتـر بنـد دقيـق  استاندارد دسته ينويسدر مقايسه با برنامه يدپيشنها

 . كندتوليد مي

 آنتروپـي  بنـدي، دسـته  ، (GP)نويسي ژنتيكبرنامه :كليدي واژه هاي

  . فازي آنتروپي، شانون

  مقدمه - 1

باشـد و در حـل   يمـ  يهوش مصنوع يادياز مسائل بن يكي يبنددسته

ـ . از مسـائل كـاربرد دارد   ياريبس  يهـا دن نمونـه يـ بنـد بـا د  دسـته ك ي

-بط به نمونـه تمر يد قادر باشد دستهيمختلف با يهااز دسته يمحدود

بنـدي تـا كنـون    ي دسـته براي حل مسئله. ص دهديد را تشخيجد يها

  .]1[استپيشنهاد شده يمتعددهاي روش

ـ  (GP) كيـ ژنت يسيبرنامه نو و  )Koza( كـوزا  ين بـار توسـط آقـا   ياول

قابليت آن در يادگيري  GPخصوصيت بارز  .]2[شدشنهاد يپ همكارانش

-مشابه بـا الگـوريتم   GPدر  .هاستها و بيان رياضي آنارتباط بين داده

يك نسل از افراد به عنوان كانديـداهاي جـواب    ]3[ (GA) هاي ژنتيك

هاي بهتر، در طي يابي به جوابشوند و به منظور دستدر نظر گرفته مي

در . يابندهاي ژنتيك تكامل ميتوسط عملگر هاي مختلف اين افرادنسل

GP باشند و يك رابطـه رياضـي يـا يـك     هر يك از افراد يك درخت مي

يك درخـت شـامل تعـدادي گـره     . دهندي كامپيوتري را ارائه ميبرنامه

هاي مياني عملگرهاي يك رابطـه قـرار   باشد كه در گرهمياني و برگ مي

ها ها مقادير ثابتدر حالي كه، برگ شوندناميده مي "عملگر"گيرند و مي

-گفتـه مـي   "ثابـت "ها هاي يك رابطه را در خود دارند و  به آنو متغير

به اين ترتيب هر درخت با مقداردهي به متغيرهايش يـك عـدد را   . شود

هـا  تـر، درخـت  هـاي مناسـب  يابي به جواببه منظور دست. گرداندبرمي

 ].2[ يابنـد جهش تكامـل مـي   بازتركيبي و توسط عملگرهاي توليدمثل،

ـ فرا يهاك در حال حاضر كاربرديژنت يسيبرنامه نو مقـاالت   و دارد يوان

   .]5[-]4[ اندبندي استفاده كردهدستهبراي حل مسائل  GPفرآواني از 

 يهـا ك قادر به نگاشت دادهيژنت يسينود شده در برنامهيتول يهادرخت

از  يبنـد دسـته ك روش مرسوم يهستند،  يبعدكي يبه فضا يبعدچند

هـاي خروجـي بـه چنـد     تقسيم فضاي دادهك، يژنت يسينوق برنامهيطر

مختلـف نسـبت    يهـا را به كـالس  يستاا ين نواحيا .است ايستاي ناحيه

بنـدي اسـت كـه تعـداد     دهند و هدف پيدا كردن يك درخت دسـته يم

نگاشـت   شـان ها را به درستي به نواحي متناظر با كالسبيشتري از داده

فـرآوان   يهـا يكاسـت  يدارهـا  ي دادهتخصيص فضا يايستاروش  .كند

صـورت   يآموزش يهاد شده و دادهيتول يهازيرا مستقل از درختاست، 

 يهـا در طـ  دارد و درخـت  يتم انعطاف كمتريالگوراين  لذا .گرفته است

  .بهبود دارند يبرا تريكم ييها توانانسل

-با بـازه  ييهاد درختيتول يبرا يگريد يها، روشايستاعالوه بر روش 

مشـكل   .انـد شـنهاد شـده  يپ يخروج يفضا يبندميتقس يبرا پويا يها

هـاي  هاي پويا زمان طوالني آمـوزش بـراي يـافتن محـدوده    اصلي روش

و ها بـه خـوبي آمـوزش نبيننـد     شود درخت مناسب است كه باعث مي

   .بند پايين بيايددست دقت

بـراي ايجـاد مرزبنـدي پويـا و تعيـين      يـد  يـك روش جد  ،در اين مقاله

در روش . استپيشنهاد شده آنتروپيمعيار بر اساس ها ي كالسمحدوده

ميـانگين و  بر اساس پويا به صورت ها درختي يخروج يفضاپيشنهادي 

شـانون   آنتروپـي سپس بر اسـاس  . شوديم يبندميتقس هاواريانس داده

ها شايستگي درخت ،در نواحي هاي موجودداده ]7[و آنتروپي فازي ] 6[

ي هـا داده از مجموعـه  يتعـداد  يد بـر رو يـ روش جد .شودمحاسبه مي

 روش پيشـنهادي دهـد كـه   يج نشان مينتا .استشده آزمايش استاندارد
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 يكمتـر  يبـا خطـا  را  يبنـد دسـته  الگوريتم ژنتيك استانداردنسبت به 

پويـا   يهـا در مقايسه بـا روش  يچنين روش پيشنهادهم .دهدانجام مي

  .كندبند مناسب را توليد ميتر بوده و در زمان مناسب دستهسريع

ها و روش پيشنهادي مطرح شده و آزمايش 2 ي مقاله در بخشدر ادامه

در نهايت در . استمورد بررسي قرار گرفته 3 نتايج بدست آمده در بخش

  . گيري آمده استنتيجه 4بخش 

 ويسي ژنتيكنبرنامه با استفاده از يدسته بند -2

  شكلبه  يآموزش هايدادهبندي مجموعه ي دستهطور كلي در مسئلهبه

� � ���, ��, … , �	
 � �ك از شــوند و هريــدر نظــر گرفتــه مــي 

� يهاي از كالسكيها به داده � ��� , ��, … , �	
 � . تعلق دارد ���

�يعني  ،دو كالسه شود كه مسئلهيدر حالت ساده فرض م � . باشد 2

براي تعيين كالس يك داده با اسـتفاده از يـك درخـت از     حالتدر اين 

  .شودي زير استفاده ميقانون ساده
  

�� ���� � 0, � � ���  1    "#$"    � � ���  2 
  

م يتعمـ  هاي بيشتر نيزبا تعداد كالس مسائل يتوان برا مي ن حالت رايا

 نحـوي بـه   يـك و هر شوددر نظر گرفته ميدرخت  n در اين صورت .داد

  .كند ييشناسارا كالس متناظر هاي  داده بتواندكه  شودداده مي تكامل

 ي شايستگيآموزش و محاسبه - 2-1

لذا  .ها استداده صحيحبندي يك درخت توانايي آن در دسته يستگيشا

يـك  كه  ييهاتعداد داده )1(ي آوردن شايستگي طبق رابطهبراي بدست

هـا تقسـيم   بندي كرده باشد را بر تعداد كل دادهدسته درخت به درستي

   .كنيممي

%&'()  � تعداد نمونه هايي كه درست دسته بندي شدند 

تعداد كل نمونه ها
 )1(  

  روش پيشنهادي - 3

اسـتاندارد قـادر بـه     كيـ ژنت يسـ يد شـده در برنامـه نو  يتول يهادرخت

روش در هسـتند،   يبعـد يـك  يبـه فضـا   يبعـد ي چنـد هانگاشت داده

يـك بعـدي   فضـاي  ك، يژنت يسينويق برنامهاز طر يبنددسته استاندارد

 ينواحهر يك از  تقسيم شده و ايستاي هاي خروجي به چند ناحيهداده

هايي كه تعداد بيشـتري  درخت به .شودبه يك كالس تخصيص داده مي

متناظر نگاشت كنند، شايستگي كالس ها را به درستي به نواحي از داده

-دسته به يافتن، براي دستهاشده و در طول نسلبيشتري نسبت داده 

  .شوندها در جهت بهبود شايستگي تكامل داده ميدرخت تر،بند شايسته

ي يك بعدي خروجي هر درخت بـه صـورت   ابتدا ناحيهجديد، در روش 

كـالس، بـين   هاي هر ي خروجيبر اساس ميانگين و انحراف دادهو پويا 

پيشـنهاد   سپس بـا اسـتفاده از معيـار ارزيـابي     .شودها تقسيم ميكالس

معيار شايستگي پيشنهاد شده . شودها تعيين ميدرختشايستگي  شده،

-بـي  آنتروپـي معيـار  . باشدخروجي درخت مي نواحي آنتروپيبر اساس 

روش  لـذا، . دهـد نظمي را در نواحي خروجـي يـك درخـت نشـان مـي     

در فضـاي   هـا داده با حداقل تـداخل به درختي  كندمي پيشنهادي سعي

 آنتروپيدو معيار نواحي از  آنتروپيي براي محاسبه. شود همگراخروجي 

در ادامه معيارهـاي  . استفاده شده است ]7[ فازي آنتروپيو ] 6[شانون 

-ها در الگوريتم پيشنهادي شرح داده ميي استفاده از آنمذكور و نحوه

 .شود

  شانون براي شايستگي  آنتروپياستفاده از قانون  - 1- 3

بـه عنـوان معيـار     يفـاز  يو آنتروپ نشانو آنتروپياين قسمت قانون در 

خروجي بـر اسـاس   بندي فضاي ي تقسيمو نحوه شايستگي معرفي شده

  . شودميداده شرح  هاارياين مع

  استفاده از قانون آنتروپي شانون براي شايستگي  -1- 1- 3

بـا   .دهدرا نشان مي ير تصادفيك متغيي اطالعاتي يزان بهرهم آنتروپي

 مجموعـــه حـــاالت  يدارا   xير تصـــادفيـــمتغ كـــهفـــرض آن

��*, ��, … , �+,�
از حالت  يكي، مقدار اطالعات بدست آمده از است 

  .شودمير محاسبه يز يق رابطهياز طر -� آن مانند

./�-0 � 1�23�4��-� )2(  

افـت  يقابـل در  X ير تصادفيكه از متغ ين اطالعاتيانگي، مبين ترتيبه ا

 :شوديف مير تعريبه صورت زبر اساس تعريف اميد رياضي است 

5��� � 1 6 4��-
+,�

-7*
��23�4��-� )3(  

ي دو كالسـه بـا اسـتفاده از يـك     براي حل مسـئله  در روش پيشنهادي

هـاي دو كـالس   درخت، فضاي خروجي درخت به صورت پويا بـين داده 

 يهـا آمـده از داده بدسـت  يهـا يخروجـ  ن كـار يا يبرا. شودتقسيم مي

و  شـود گرفته مـي متفاوت در نظر  يمجموعهمربوط به هر كالس در دو 

انس محاسبه ين و واريانگيم يهاها شاخصن مجموعهيك از ايهر  يبرا

ـ  ييدر جـا ن دو مجموعـه  ين ايفضا ب يكنندهخط جدا. شوديم ن دو يب

  .آمده از دو كالس قرار داردن بدستيانگيم

هـاي دو كـالس بايـد كمتـرين     فضا، دادهاز آل بندي ايدهيك تقسيمدر 

 آنتروپـي مقدار شاخص در اين صورت . خل را با يكديگر داشته باشندتدا

در  لـذا  .شوديم ينهه كميك از دو ناحيقرار گرفته در هر  يهاداده يبرا

 آنتروپـي ار يـ هـا مع درخـت  يستگيشاي محاسبه يبرا روش پيشنهادي

خـط   و شـده  گرفتـه  مـورد اسـتفاده قـرار   ) 3( يرابطـه  شـده در گفته 

ي دارد قـرار  ار كمتـر يـ كه انحـراف مع  يبه كالس ترنزديك كننده راجدا

   .ايمداده

 هـاي  كنيم توزيع خروجي يك درخت بـراي  داده فرض  به عنوان مثال،

مشابه بـا  ) دوشماره كالس (و مربع ) يكشماره كالس (هاي دايرهكالس

براي بدست آوردن شايستگي درخت، ابتـدا فضـاي    .باشد) الف( 2شكل 

هاي ن شكل دادهدر اي .استشدهتقسيم  'و  sي دو ناحيهخروجي را به 

متمركز هسـتند   'در ناحيه  2هاي كالس و داده  ي در ناحيه 1كالس 

 يمحاسـبه  يبـرا  .باشدي خط جداكننده ميو فلش وسط نشان دهنده
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  )ب(

   ]14[ دو كالس يهاع مختلف از دادهيدو توز

 

  
  )الف(

  
  )ب(

  .هاي فازيمجموعه) ب. هاي دو كالستقسيم بندي داده

  

 jي تطبيق براي كالس درجه ي به نامپارامترآنتروپي فازي 

ي تطبيق بـا  درجه. شودتعريف مي )8(ي ، مطابق با رابطه

,�9 ، )8(-)11(ي  در رابطه. شود 9�, … , ها  :9

-، مجموعـه داده  �?<�=>;نماد  .است هاي موجود

بــه  rي ميــزان تعلــق داده �<�µABو  Xي بــر روي بــازه

هـا   -Cكنيم كـه مجمـوع   دقت مي. دهدنشان مي

-نقشي مشابه با احتمال را بازي مي ي تطبيقدرجه

بعـد  . گذاردها در اختيار مياما اطالعات بهتري راجع به توزيع داده

.  شـود مي محاسبه )9(ي رابطهطريق از مقدار آنتروپي 

آمده مطـابق  ها در يك بازه، مقادير بدست -Cبعد از بدست آوردن تمام 

در نهايـت بـراي بدسـت آوردن     .شوندگر جمع مي

ي نواحي بـا هـم   هاي همهآنتروپي )11(ي مطابق با رابطه

د يباشد كه بامي )11(ي شايستگي در اينجا همان رابطه

، بـه محـل قرارگـرفتن خـط جداكننـده       رابطـه  

درختـي را كـه خـط     تـر ستهيشابند د دستهيتول ي

-يمـ منتقـل   اي بعدهي آن در محل بهتري قرار دارد به نسل

C- �
∑ µABE�FG=�EH� �>�

∑ µABE�I �>�  

JK<= /LM0 � 1C-�23�C- 

JK/LM0 � 6 JK<=

N

-7�
�LM� 

K('>24�J&'()  � JK/LM0 O JK�PB� 

با اسـتفاده  را  ' و   يناحيهك از دو يرا در هر

 آنتروپـي مجمـوع  هرچه  لذا. شوديمحاسبه م

در ايـن روابـط    .خواهد بود يباالتر يستگ

 �4و    يناحيـه در  1كـالس   يهـا ي احتمال داده

همچنين . باشدمي 'ي در بازه 1هاي كالس 

در هـر يـك از دو    آنتروپـي ي نشان دهنـده 

در صورتي كه مجموع اين دو مقـدار كوچـك باشـد    

ي لذا معيار شايستگي را طبق رابطـه  .

  . ايمدو ناحيه تعريف كرده

4� � ( �
( � O ( �

, 4� � ('�
('� O ('�

 K('>24�Q � 14��(4� 1 �1 1 4�

K('>24�R � 14��(4� 1 �1 1 4�

K('>24�J&'()  � K('>24�Q O

 يهـا نسـل  يدر طـ  ،يستگيها به عنوان شا

-منظم يتر و نواحكوچك آنتروپيشود كه 

هاي نسل آخر كم است اختالف شايستگي آنتروپي در درخت

ي ر از معيار شايستگي رابطهاي انتخاب بهترين درخت در نسل آخ

به داشته باشد، را  خطادرختي كه كمترين 

  .شود

  فازي براي شايستگي  آنتروپياستفاده از قانون 

به بـا  مشـا فـازي   آنتروپـي ي شايستگي بر اسـاس قـانون   

از  آنتروپـي  يمحاسـبه  ين تفاوت كه برا

 يفـاز  آنتروپـي ت استفاده از يمز .است

  . ميكنيان ميك مثال ب

 1شـكل   مطابق بامتعلق به دو كالس 

  وابطشانون از طريق ر آنتروپيدر صورت استفاده از قانون 

، اعــداد ) ب(و ) الـف ( هـاي شــكلدر  

و دايـره در هـر دو    ي ستارههازيرا احتمال داده

هـاي  توزيـع داده  ها،داده اما با وجود تساوي احتمال

شانون قادر به شناسايي ايـن  آنتروپي تر است و قانون 

كـردن اثـر توزيـع در    بـه همـين منظـور بـراي وارد    

كـه بـراي تعريـف آن    شود فازي تعريف مي

به عنوان مثال براي  .هاي فازي تعريف شوند

 مطـابق بـا   A2و  A1هـاي فـازي   مجموعـه 

  .آيدهاي دو كالس بدست ميي تداخل داده

آوردن شايستگي و بهبود روش آنتروپـي شـانون، از ميـزان    

-ها به هر يك از دو مجموعه فازي تعريف شده اسـتفاده شـده  

، بـراي بدسـت    Xي در بـازه  Aي فـازي  

 .شوداستفاده مي] 7[ شده درآوردن آنتروپي فازي از روش گفته

  )الف(

دو توز 1شكل 

تقسيم بندي داده) الف  2شكل 

آنتروپي فازي  روش طبق

، مطابق با رابطهXي روي بازه

شودنشان داده مي Cنماد 

هاي موجودي كالسنشان دهنده

بــر روي بــازه jهــاي كــالس 

نشان ميرا  Aي فازي مجموعه

درجهاست و  1مساوي با 

اما اطالعات بهتري راجع به توزيع داده كند،

مقدار آنتروپي  ،-Cي از محاسبه

بعد از بدست آوردن تمام 

گر جمع ميبا يكدي )10(ي رابطه

مطابق با رابطهكل،  آنتروپي

شايستگي در اينجا همان رابطه .شوندجمع مي

 نيا مقدار. ودنه شيكم

يبرا لذا. داردوابستگي 

ي آن در محل بهتري قرار دارد به نسلجداكننده

  .كنيم

)8(  

)9(  

)10(  

)11(  

را در هر آنتروپي، مقدار يستگيشا

محاسبه م  )6( و )5(، )4(از روابط  

ستگيشا يدارا ،شود درختي كمتر

ي احتمال دادهنشان دهنده �4نماد

هاي كالس ي احتمال دادهدهندهنشان

 K('>24�Q وK('>24�R  نشان دهنـده

در صورتي كه مجموع اين دو مقـدار كوچـك باشـد     كه باشندناحيه مي

.ها وجود داردنظم بيشتري در بازه

دو ناحيه تعريف كرده آنتروپيمجموع  )7(
  

 

)4(  

�ln �1 1 4��
 

)5(  

��ln �1 1 4�� )6(  

O K('>24�R )7(  

ها به عنوان شاآنتروپيدادن مجموع با قرار

شود كه يد ميتول ييهامختلف درخت

اختالف شايستگي آنتروپي در درخت .دارند يتر

اي انتخاب بهترين درخت در نسل آخبر لذا

درختي كه كمترين  پس .استفاده شده است )1(

شوديانتخاب منهايي بند عنوان دسته

استفاده از قانون  - 2- 1- 3

ي شايستگي بر اسـاس قـانون   براي محاسبه

ن تفاوت كه برايبا ا .شوديقبل عمل م قسمت

استشدهاستفاده  يفاز آنتروپيروش 

ك مثال بيشانون را با  آنتروپي نسبت به

داده تعدادي  مختلف ازع يدو توز

در صورت استفاده از قانون  .مفروض است

,�&Uي بـراي بـازه    )6(و  )5( &�V 

زيرا احتمال داده .آيداي بدست ميمشابه

اما با وجود تساوي احتمال .شكل يكسان است

تر است و قانون منظم) الف(شكل 

بـه همـين منظـور بـراي وارد    . اسـت تفاوت نبـوده 

فازي تعريف مي آنتروپي، آنتروپيي محاسبه

هاي فازي تعريف شوندالزم است كه ابتدا مجموعه

مجموعـه  2شكل هاي دو كالس داده

ي تداخل دادهروي ناحيهاز  )ب( قسمت

آوردن شايستگي و بهبود روش آنتروپـي شـانون، از ميـزان    براي بدست

ها به هر يك از دو مجموعه فازي تعريف شده اسـتفاده شـده  تعلق داده

ي فـازي  با فرض داشتن مجموعه. است

آوردن آنتروپي فازي از روش گفته
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ن يدر ا. ارائه شد GPبندي جديد بر اساس در اين مقاله يك روش دسته

بـر اسـاس ميـانگين و انحـراف از     به صورت پويا و 

سـعي دارد بـا اسـتفاده از     و شـود يمها تقسيم ها بين كالس

بندي توليد كند كـه در آن فضـاي   معيار آنتروپي، درختي را براي دسته

هاي هر كالس داراي كمترين تداخل با فضاي مربوط بـه  

ــر باشــد ــه همــين منظــور در روش پيشــنهادي  . هــاي ديگ از ب

هـا  ي درخـت ستگيشا يابيارز يبراشانون و آنتروپي فازي 

براي ارزيابي عملكرد روش پيشنهادي تعدادي آزمايش 

اسـتاندارد    GPبـا روش نتايج حاصل ستاندارد انجام و 

روش دهنـد كـه   ها نشـان مـي  آمده از آزمايشنتايج بدست

  .استاندارد دارد GPنسبت به بيشتري بندي 
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)ج(  

- نمودار كاهش آنتروپي براي داده) ب( WBCهاي 

Pima 

از مجموعـه   Bupaو  WBC  ،Pimaي 

 ،1 جـدول با توجه بـه   .]8[است شده

 بندي كمتريخطاي دسته GPروش ارائه شده نسبت به روش استاندار 

هـاي  هـاي مختلـف بـراي داده   در نسل

هـا  در طي نسـل ها تمام دادهآنتروپي  

و اعداد  3شكل ي با دقت در نمودارها 

هـا بـراي مجموعـه    ر طي نسـل د آنتروپي

و  Pimaهـاي  داده آنتروپـي اي از به مقدار قابل توجـه 

 WBC يهـا ي دادهبنـد شده در دسـته 

. است Bupa و Pima يهاي دادهبندآمده از دسته

هـا كمتـر   درخت آنتروپيهر چه مقدار 

از آنجايي كه ميـزان  . شدخواهد ها كمتر

در هر سه نمودار رو به كاهش بوده و به همگرايي نرسيده است، 

  .بندي باالتري خواهيم رسيدها به دقت دسته

فازي شانون و آنتروپي شايستگي نتايج بدست آمده از معيار 

  استاندارد GPبا 

 شايستگي آنتروپي فازي

استفاده از  روش پيشنهادي با

قانون آنتروپي شانون براي 

  معيار شايستگي

 

0.978 WBC 

0.705 Pima 

0.636 Bupa 

فازي، دقـت   آنتروپياز معيار شايستگي 

-افته است اما دقت بدستاستاندار بهبود ي

براي شايستگي استفاده شـده   شانون آنتروپي

 نامناسـب تعـين  آيـد ايـن كاسـتي بـه دليـل      

بـراي افـزايش    .اسـت تعيين نواحي بـوده 

بند در حالت استفاده از معيار شايستگي آنتروپي، الزم اسـت  

ي هـاي فـازي بـه نحـوه    كه محل قرارگرفتن خط جداكننده و مجموعـه 

  گيرينتيجه  -5

در اين مقاله يك روش دسته

به صورت پويا و فضاي خروجي  روش

ها بين كالسمعيار داده

معيار آنتروپي، درختي را براي دسته

هاي هر كالس داراي كمترين تداخل با فضاي مربوط بـه  شت به دادهنگا

ــر باشــدكــالس هــاي ديگ

شانون و آنتروپي فازي  يارآنتروپيمع

براي ارزيابي عملكرد روش پيشنهادي تعدادي آزمايش . انداستفاده شده

ستاندارد انجام و هاي ابر روي داده

نتايج بدست. مقايسه شد

بندي دسته دقتپيشنهادي 
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)ب(  

هاي نمودار كاهش آنتروپي براي داده) الف(كاهش آنتروپي درخت ها در طي نسل ها 

Pimaهاينمودار كاهش آنتروپي براي داده) ج(  Bupaهاي

  ها و نتايج آزمايش - 4

ي هادادهروي بر  يپيشنهادروش 

شده آزمايش UCIهاي استاندارد داده

روش ارائه شده نسبت به روش استاندار 

در نسل آنتروپينمودار  3شكل در . دارد

 آن درمختلف نشان داده شده كه 

 .استمطابق با انتظار كاهش يافته

آنتروپيشود كه مشاهده مي، 1 جدول

به مقدار قابل توجـه  WBCهاي داده

Bupa شده در دسـته كمتر است و دقت گرفته

آمده از دستهشتر از دقت بدستيب

هر چه مقدار  ابتدايي درست بوده وحدس  لذا

ها كمتربندي درختخطاي دسته شود،

در هر سه نمودار رو به كاهش بوده و به همگرايي نرسيده است،  آنتروپي

ها به دقت دستهبا افزايش تعداد نسل

نتايج بدست آمده از معيار  1 جدول

با  مقايسه در

 يسيبرنامه نو

ك استاندارديژنت  

روش پيشنهادي با 

استفاده از قانون 

شايستگي آنتروپي فازي

0.960 0.971 

0.650 0.685 

0.669 0.652 

  

از معيار شايستگي  استفادهبا ، 1 جدول با توجه به

استاندار بهبود ي GPبندي در مقايسه با دسته

آنتروپياز حالتي كه از معيار آمده 

آيـد ايـن كاسـتي بـه دليـل      نظر ميهب .بود كمتر است

تعيين نواحي بـوده ضعف در هاي فازي و مجموعه

بند در حالت استفاده از معيار شايستگي آنتروپي، الزم اسـت  دقت دسته

كه محل قرارگرفتن خط جداكننده و مجموعـه 

  .تري تعيين شودآگاهانه

)الف(  

كاهش آنتروپي درخت ها در طي نسل ها  3شكل 
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