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چکیده

ارائه می شود، محسوب داده تحلیل حوزه های چالش برانگیزترین جمله از که فازی نوع از غیرقطعی داده های دسته بندی روش یک تحقیق این در
برخی در این حال با می شود. فازی داده های تحلیل جهت روش هایی توسعه از مانع داده تحلیل روش های پیچیدگی و باال حجم واقع در است. شده
بدست است، اختیار در آنها از فازی داده های که سیستم هایی سازی مدل در چشمگیری پیشرفت های ریاضی برنامه ریزی همچون دیگر حوزه های
پیشنهادی روش می شود. ارائه داده ها پوششی تحلیل بر مبتنی فازی داده های دسته بندی جدید روش یک تحقیق این در منظور این به است. آمده
شبیه سازی داده های توسط جدید روش نماید. دسته بندی را فازی داده های اند، دسته یک به متعلق که هایی داده پوششی مرز از استفاده با می تواند

است غیرقطعی شرایط با مواجه در روش این قابلیت نشان دهنده ی نتایج و گرفته قرار آزمون مورد شده
ها داده پوششی تحلیل فازیو داده های ، دسته بندی کلیدی کلمات

پیش گفتار ١

که آموزشی داده مجموعه اساس بر مساله این حل است. دسته ها از مجموعه ای بین از جدید داده یا مشاهده یک دسته تشخیص مساله دسته بندی
نیازمند کاربردها، برخی همچنین و واقعی دنیای سیستم های از بسیاری طرفی از می   گیرد. صورت می   باشد، مشخص دسته ها در آنها اعضا عضویت
داده های بتوانیم تا می دهد را اجازه این فازی منطق میان این در کنند. پشتیبانی را غیرقطعی داده های بتوانند که می باشند داده هایی تحلیل ابزار

می   آید. بوجود شده نظارت بصورت داده تحلیل نیاز کردن برطرف برای فازی داده های دسته بندی لذا کنیم. مدلسازی را مبهم و غیردقیق
نخست می شوند. جمع آوری منبع دو از داده ها واقعی سیستم های از بسیاری در بدانیم که است اهمیت دارای جهت آن از فازی داده های دسته بندی
مدل های و دستورها از آمده بدست اندازه گیری های دوم منبع و می شود بیان رایج زبان به سیستم ها درخصوص آنها دانش که خبره انسانی نیروی
پایگاه های باید کنیم، ذخیره مثال عنوان به را خبره افراد نظرات بخواهیم اگر شرایط دراین شده اند. ایجاد فیزیکی قوانین بیان برای که ریاضی
داده های انواع از وسیعی طیف شامل فازی داده های البته می شوند. اندازه گیری فازی بصورت آن در مشخصه ها از برخی که باشیم داشته داده ای

می   شود غیرکامل داده های و متناقض، داده های غیرقطعی، داده های مبهم، داده های غیردقیق،

داده پوششی تحلیل از استفاده با داده دسته بندی ٢

گرفته نظر در (DMU) گیری تصمیم واحد یک داده هر اگر حال کنیم. شناسائی را دسته یک محدوده دسته بندی هدف به می   خواهیم کنید فرض
داده می   توان DEA مساله یک حل با باشد، آن خروجی تنها عنوان به هم یک عدد و DMU ورودی عنوان به داده هر مشخصه های مقادیر که شود
پیش برای محدوده ها این از سپس و داد قرار استفاده مورد دسته محدوده ترسیم برای را می   شوند شناخته DEA در مرزی نقاط عنوان به که هایی
حل با می   توان باشند دسته یک در i = ١, ٢, , n که xi = (xi١, xi٢, , xij , , xim) داده n اگر یعنی کرد. استفاده جدید داده های دسته بینی
محدوده تعیین برای مرزی نقاط تشخیص برای DEA مساله یک قالب در (١) معادله در شده داده نشان خطی برنامه ریزی مساله های مجموعه

Imprecise Data
Vague Data
Uncertain Data
Inconsistent Data
Incomplete Data
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١٣٩۴ عملیات، در تحقیق کنفرانس ٨مین

.[٢ ،٣] کرد اقدام دسته

Minimize θt, t = ١, . . . , n
Subject to :
n∑
i=١

λixij − θtxtj ≤ ٠, j = ١, . . . ,m; t = ١, . . . , n

n∑
i=١

λi = ١

λi ≥ ٠ forall i = ١, . . . , n. (١)

داده پوششی تحلیل از استفاده با فازی داده دسته بندی ٣
x̃ij = فرم به ای ذوزنقه فازی عدد یک بصورت (i = ١, ٢, . . . , n) iام داده (j = ١, ٢, . . . ,m) jام مشخصه  ی مقدار که این فرض با

بود. خواهد (٢) معادله شکل به DEA مساله یک با متناسب فازی برنامه ریزی مدل الگوی آنگاه باشد، (xLij , xRij , αLij , αRij)

Minimize θt, t = ١, . . . , n
Subject to :
n∑
i=١

λix̃ij − θtx̃tj ≤ ٠, j = ١, . . . ,m; t = ١, . . . , n

n∑
i=١

λi = ١

λi ≥ ٠ for all i = ١, . . . , n. (٢)

کاربست. به را (٣) قطعی خطی برنامه ریزی مدل [١] مقاله از پیروی با می   توان قطعی بصورت مساله این حل برای

Minimize θt, t = ١, . . . , n
Subject to :
n∑
i=١

λix
L
ij ≤ θtxLjt, j = ١, . . . ,m, t = ١, . . . , n

n∑
i=١

λix
R
ij ≤ θtxRjt, j = ١, . . . ,m, t = ١, . . . , n

n∑
i=١

λix
L
ij −

n∑
i=١

λiα
L
ij

≤ θtxLjt − θtαLjt, j = ١, . . . ,m, t = ١, . . . , n
n∑
i=١

λix
R
ij +

n∑
i=١

λiα
R
ij

≤ θtxRjt − θtxRjt, j = ١, . . . ,m, t = ١, . . . , n
n∑
i=١

λi = ١

λi ≥ ٠ for all i = ١, . . . , n. (٣)

Trapezoidal Fuzzy Number

۴٣٢
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١٣٩۴ عملیات، در تحقیق کنفرانس ٨مین

شده سازی شبیه داده های دسته بندی ۴

۴٠ تولید برای منظور بدین .[۴] می   شود اقتباس است شده منتشر ٢٠٠٩ سال در که همکاران و Yazdi مقاله از آزمون داده های تولید برای
می   شود. عمل ١ جدول بصورت بعدی) (دو اولیه آموزشی داده های

سازی شبیه فازی اعداد تولید برای استفاده مورد توزیع های :١ جدول
xL ∼ Normal(٧, ١٫۵)
x′ ∼ Uniform(٠, ١) (١ (مشخصه اول بعد

xR = xL + x′

αL, αR ∼ Uniform(٠٫٢, ٠٫٧)
xL ∼ Normal(٩, ١٫۵)
x′ ∼ Uniform(٠, ١) (٢ (مشخصه دوم بعد

xR = xL + x′

αL, αR ∼ Uniform(٠٫٢, ٠٫٧)

نتایج ۵

MATLAB افزار نرم ابزار از ،(٣) معادله در شده ایجاد مدل از استفاده با قبل بخش در شده تولید ای ذوزنقه فازی داده های دسته بندی برای
می استفاده YALMIP ابزار جعبه از ایجادشوند، داده ها پوششی تحلیل مساله هر برای که خطی برنامه ریزی مدل های حل برای می   شود. استفاده
فازی غیر داده ها تصویر این ارائه برای است ذکر به الزم است. گردیده ارائه پیشنهادی روش از آمده بدست مرز و داده ها ١ شماره شکل در گردد.

اند. شده

است. شده تعیین پوششی مرز بر واقع نقاط اساس بر که دسته محدوده های :١ شکل
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