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 چکیده

 یکی. دیآیامروزه به حساب م یایموثر و پرکاربرد در دن یهانهیاز زم یکی یبندبحث درباره موضوع دسته

کاربرد و  ،یرگذاریو از تاث دهدیرا انجام م یبندمعتبر عمل دسته نیقوان دیکه با تول ییهاکیاز تکن

 کیتکن نی. اباشدیم یگوابست نیاستخراج قوان کیها برخوردار است، تکندر پژوهش یادیز تیجذاب

 ی. از مشکالت اساسکندیکشف م نانیو اطم بانیپشت یپارامترها نییرا به کمک تع یقو یروابط احتمال

بر ها زمانآن لیو تحل دیاست که هم تول ادیز اریو روابط بس نیقوان جادیوجود دارد، ا کیتکن نیکه در ا

توسط کاربر،  نانیو اطم بانیپشت یپارامترها ستانهآ قیانتخاب نادق لیبه دل جیبوده و هم از دقت نتا

از  یترنهیتا انتخاب به شودیم یسع کیژنت تمیبه کمک الگور ،یشنهادی. در روش پشودیکاسته م

نشان  یبدست آمده به روشن یتجرب جی. نتاردیصورت بپذ ترقیدق یبنددسته یبرا یاحتمال نیقوان

مشابه  یها تمیگور( و الCFAR) یاصل تمی( از الگورCFAR-GRS) افتهیبهبود تمیکه الگور دهدیم

 نیدارد. همچن یشده کمتر دیتول نیتعداد قوان یعنیتر بوده ( قابل فهمCPARو  CBA ،CMAR) گرید

 یشتریاز دقت ب یبنددسته ،یالاحتم نیقوان ترنهیدر انتخاب به یتکامل تمیالگور کیاستفاده از  لیبه دل

   برخوردار شده است. زین

 

 یسازنهیبه ن،یقوان یکیانتخاب ژنت ک،یژنت تمیالگور ،یفاز یوابستگ نیقوان ،یبنددستهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه -1

و  3گیریهای تحقیقاتی و کاربردی مهمی در زمینه علوم تصمیمهر دو از حوزه 2و استخراج قوانین وابستگی 1بندیامروزه دسته

ی مناسب و موثر برای بررسی و هاراه. استخراج قوانین وابستگی یکی از (A.K. Pujari, 2010)آیند بشمار می 4کشف دانش

 به عنوان راها آن بهترین های یک پایگاه داده بزرگ است که در نهایتیژگیوهای موجود بین یوابستگشناخت کلیه روابط و 

و  Xشود که در آن رابطه یمتعریف  XYکند. بطور معمول یک قانون وابستگی بصورت، یم بازنمایی داده پایگاه آن الگوهای

Y هم درمیان اقالم با های وابسته بهاستخراج قوانین وابستگی تولید رابطهباشند. هدف از یمای از اقالم داده هر دو مجموعه

انتخاب صحیح مقادیر  .(A.K. Pujari, 2010)تعیین شده توسط کاربر است  7بیشتر از آستانه 6و پشتیبان 5درجه اطمینان

بوده که تاثیر بسیاری بر باال بردن  آنهای بخش ینترای برای پارامترهای پشتیبان و اطمینان در این تکنیک یکی از مهمآستانه

، الگوریتم معروفی است که در این زمینه Apriori (M.  Hegland, 2005)گذارد. دقت قوانین و بهبود نتایج حاصل شده می

 اوانی دارد.کاربرد فر

 و تعریف را ایداده هایکالس یا مفاهیم که است (8بندی کنندهمدلی )دسته کردن پیدا برای بندی نیز فرایندی منطقیدسته

 متغیر)ها آن کالس برچسب که اشیای یا دسته کالس بینیپیش برای مدل این از بتواند که هدف این با از هم متمایز کند،

های زیادی های متعدد در این زمینه تالشتاکنون در پژوهش .(A.K. Pujari, 2010)بهره ببرد  باشد،می ناشناخته( هدف

 .X. Yin and J. Han, 2003; W. Li et al, 2001; U. M. Fayyad and K. B. Irani, 1993; D) صورت گرفته است

Meretakis and B. Wüthrich, 1999; M. Heravi and S. Setayeshi, 2014; M. Heravi and S. Setayeshi, 

2015; G. Chen et al, 2006; L. T.T. Nguyen et al, 2012; X. Wang et al, 2012; H. Lu and H. Liu, 2000; 

L. T.T. Nguyen et al, 2013). 

شوند داده مینمایش  XCباشند که بصورت بندی و قوانین وابستگی میپذیر ترکیبی از مفاهیم دستهبندهای شرکتدسته

یی برای هاروش. (H. Ishibuchi et al, 2001)در قوانین وابستگی است  Yبرچسب کالس و حالت خاصی از  Cکه در آن 

 ;CBA9 (B. Liu et L. T.T. Nguyen et al, 2012بندها براساس قوانین وابستگی نیز مطرح شده است از جمله تولید دسته

al, 2001) ،CMAR10 (W. Li et al, 2001) ،CPAR11 (X. Yin and J. Han, 2003)  وGARC12 (G. Chen et al, 

مرور زمان در تحقیقات مختلفی  که از لحاظ دقت و قابل فهم بودن با یکدیگر متفاوت هستند. مشکالت این تکنیک به (2006

 .R. Sheibani and A. Ebrahimzadeh, 2008; R. Sheibani and A) مطرح شده و تا حدودی بهبود یافته است

Ebrahimzadeh, 2011; B. C. Chien et al, 2001; L. J. Mazlack, 2000; M. Heravi et al, 2013) با وجود تمامی .

توان به ایجاد قوانین و روابط بسیار زیاد که تولید و تحلیل یماساسی موجود  از مشکالتبهبودهای صورت گرفته در این زمینه، 

به دلیل انتخاب آستانه پارامترهای پشتیبان و اطمینان توسط کاربر که از دقت نتایج بدست آمده بر بوده و همچنین زمان هاآن

 اشاره کرد. کاهد،یم

 مورد گسترده بطور است شده موجب که دارند هایییبرتر سازیبهینه هاییتمالگور سایر با مقایسه در تکاملی هاییتمالگور

 .B. Yuan and M. Gallagher, 2003; H. Ishibuchi et al,1997; H. Ishibuchi et al, 2001; M) بگیرند قرار استفاده

                                                           
1 Classification 
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4 Knowledge Discovery 
5 Confidence 
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8 Classifier 
9 Classification Based on Associations 
10 Classification based on Multiple[class or label] Association Rules 
11 Classification based on Predictive Association Rules 
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Anandhavalli et al, 2009; S. Ghosh et al, 2010) .و نداشته مسئله کامل معرفی به نیاز ها،یتمالگور این مثال، به عنوان 

 با جمعیت که شودیم باعث تکامل عمل همچنین. کنند کار توانندیم مسئله تعریف مورد در چندی اطالعات داشتن با تنها

 برعالوه .باشد کارآمد ،اندشده توصیف ضعیف بطور که بزرگ فضاهای جستجو شده و برای سازگار بیشتر و بیشتر خود محیط

 کار موازی بطور جمعیت از مختلفی یهابخش روی و هستند موجودات از جمعیتی دارای تکاملی هاییتمالگور چون موارد، این

 مسئله فضای داشتن نهایت با در توانندیم معموال و دارند محلی هایینهبه در گرفتن قرار برای کمتری احتمال کنند،یم

 .(B. Yuan and M. Gallagher, 2003) برسند ایبهینه تقریبا جواب به پیوسته پیچیده و

 ;H. H. Ishibuchi et al,1997) مد نظر است 13که در اینجا الگوریتم ژنتیکتکاملی  هاییتمالگورانتخاب قوانین به کمک 

Ishibuchi et al, 2001; M. Anandhavalli et al, 2009; S. Ghosh et al, 2010)عنوان یک راه موثر در کاهش  ، به

عات اندکی در این زمینه صورت تواند مورد استفاده قرار گیرد که مطالیمبندی براساس قوانین وابستگی مشکالت موجود دسته

 گرفته است.

بندی کننده را تولید کرده و کلیه قوانین دسته CFAR14شود ابتدا با استفاده از الگوریتم پیشنهادی در این مقاله تالش می

ارائه یک  واقع هدف مقاله ، تاثیر گذارترین قوانین انتخاب شوند. درهاآناز بین  GRS15سپس به کمک الگوریتم پیشنهادی 

 جامعه یک در متنوع موجود هایدسته بهتر هرچه مدیریت و شناخت گیری،تصمیم کیفیت بردن باال راستای مدل جدید در

ها مناسب داشته باشد. بر این اساس در ورری و انتخاب استراتژیتواند سهم بسزایی را در افزایش بهرهباشد که میآماری می

بندی مبتنی بر قوانین وابستگی فازی و انتخاب قوانین فازی به کمک الگوریتم بیات روش دسته( مقاله به مروری بر اد2بخش )

سازی بدست آمده در بخش نتایج شبیهها و یافته(، 3شود. پس از شرح مدل پیشنهادی ارائه شده در بخش )یمژنتیک پرداخته 

 در این زمینه بیان خواهد شد. گیری و کارهای آینده( نتیجه5( بررسی خواهد شد. سپس در بخش )4)

 

 مروری بر ادبیات -2

 فازیبندی براساس قوانین وابستگی دسته -2-1

 که در آن Y⇒X، اگر قانونی به صورت (Z. Chen and G. Chen, 2008) 16ای قوانین وابستگی فازیپیروی حالت پایه

، آنگاه ، هیچ اشتراکی با هم نداشته باشندشوندیعنوان ادراکاتی که از محیط دریافت م به Yو  X 17مجموعه حاالت فازی

 18عنوان برچسب کالس بهو بوده،  Yحالت خاصی از  Cمطرح کرد، که  C⇒Xای بصورت را با رابطه CFAR توان الگوریتمیم

 .D. Meretakis and B. Wüthrich, 1999; H) شودیدهی به محیط نامگذاری مالعمل منتخب برای پاسخو عکس

Ishibuchi et al, 2001)ترسیم شده است. 1ل روند کار این الگوریتم در شکل. جزئیات کام 

 19عبارات فازی قوانین وابستگی و بندی،به دنبال رویکردی منطقی با بهره گرفتن از مباحث پرکاربرد و مهم دسته این الگوریتم

 داشته باشد. 20ی تیز و حساسهالبهمسئله با  ایرخوردی انعطاف پذیر و هوشمندانهکند تا بیمتالش 

در نتیجه بتواند از روی ادراکات همراه با عدم قطعیت موجود در محیط، تعداد قوانین کمتری با درجه اطمینان و پشتیبان 

درجه  و Dsuppبا نماد  ندرجه پشتیباهمین منظور  بهبحرانی استخراج کند.  یهاتر در زمانبهینه گیریتصمیمبیشتری برای 

 اند.بیان شده (2( و )1معادله )بصورت  Dconfاد با نم اطمینان
                                                           
13 Genetic Algorithm 
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با مقداری  Xدرجه ادراکات مربوط به ویژگی  C ،(p)Xµادراکات بدست آمده از محیط مربوط به کالس  p[E]=Cکه در آن 

 |E|و  آوردیگرفتن ادراکات کم ارزش میزان ریسک کار را پایین مای که با نادیده مقدار برش آستانه MSبین صفر و یک، 

 .باشدیتعداد کل ادراکات دریافتی م

 

 
 CFAR: فلوچارت الگوریتم 1شکل
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 ,M. Heravi et al)تقدم و مرغوبیت همچنین برای باال بردن دقت و قابلیت فهم در قوانین استخراج شده، دو استراتژی 

)مانند:  23حذف روابط دارای حشو و (C2 ⇒C1, F ⇒F)مانند:  22و حذف روابط متضاد کم ارزش 21برای کاهش روابط (2013

F⇒ C1, Dconf = m; FF’⇒ C1, Dconf = n; m > n) است مورد استفاده قرار گرفته. 

شود را به یمی جدیدی که داده هاتراکنشکالس  بایستی بوسیله این قوانین بتوانبعد از بدست آوردن تمامی قوانین مناسب، 

، یکی از (L. T.T. Nguyen et al, 2012; X. Wang et al, 2012; L. T.T. Nguyen et al, 2013) درستی تعیین کرد

است، ولی برای انجام این کار از  (U. M. Fayyad and K. B. Irani, 1993)نظمی استفاده از متد بی ،ی این کارهاروش

باشد و با یم (3که به فرم معادله ) ،(M. Heravi et al, 2013; Z. Chen and G. Chen, 2008)شود یماستفاده  DFمعیار 

 کند.یمترین مقدار، کالس تراکنش مورد نظر را مشخص یشبتوجه به بهترین انتخاب با 

(3) 
 

 X. Wang et al, 2012; M. Heravi) ی اخیر این روش بیشتر در فضای منطق فازی مورد تحقیق قرار گرفته استهاسالدر 

et al, 2013; Z. Chen and G. Chen, 2008; G. Chen et al, 2004; G. Chen and Q. Wei, 2002; M. De Cock 

et al, 2005; J. Luo and S. M. Bridges, 2000; I. Iancu et al, 2006; B. L. Helm, 2007)  و بدلیل تولید مفاهیم

ی تیز و حساس هالبهتری روی مشکل ی هوشمندانههااصالحپذیرتر و به زبان طبیعی، برخورد انعطافتر و بسیار نزدیک غنی

گیری پشتیبان و اطمینان از قوانین ایجاد شده است که ی بسیاری برای بهبود در معیارهای اندازههاتالشدارد. همچنین 

باعث کم  هادادهکه با کاهش نویز در  (Z. Chen and G. Chen, 2008)عنوان نمونه، استفاده از آستانه برش  توان بهیم

به  (G. Chen et al, 2004) 24گیری استلزامشود و یا استفاده از معیار اندازهیمکردن ریسک از دست دادن قوانین قطعی 

 جای اطمینان یاد کرد.

 

 فازیالگوریتم ژنتیک و انتخاب قوانین  -2-2

 همچنین توسط و (J. H Holland, 1992)شده  ارایه 25هُلند الگوریتم تکاملی مهم توسطعنوان یک الگوریتم ژنتیک به

 .(D. E. Goldberg, 1989)قرار گرفته است  مورد مطالعه 26گُلدبِرگ

 .M) باشدیمحل به شکلی بهینه در مسائل برای یافتن راه 27الگوریتم ژنتیک یک تکنیک مبتنی بر جستجوی اتفاقی

Anandhavalli et al, 2009; S. Ghosh et al, 2010; J. Lu and W. Cheng, 2007)کد . یک فرم استاندارد از شبه

 نمایش داده شده است. 2باشد. فلوچارت آن نیز در شکلیمالگوریتم ژنتیک بصورت زیر 

 
BEGIN   /* Genetic Algorithm */ 

  Generate initial population. 

  Compute fitness of each individual. 

  WHILE  NOT finished  DO 

  |   BEGIN   /* produce new generation */ 

  |   FOR  population_size / 2  DO 

  |   |  BEGIN    /* reproductive cycle */ 

  |   |  Select two individuals from old generation for mating. 

  |   |  /* Biased in favour of the fitter ones */ 

  |   |  Recombine the two individuals to give two offspring. 

                                                           
21 Reduce Rules 
22 Conflict 
23 Redundant 
24 Implication 
25 Holland 
26 Goldberg 
27 Stochastic Search Based 
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  |   |  Compute fitness of the two offspring. 

  |   |  Insert offspring in new generation. 

  |   END 

  |   IF  population has converged  THEN 

  |  finished := TRUE 

  END 

 

 
 ژنتیک استاندارد الگوریتم : فلوچارت2شکل

 

 31حل در فضای جستجو رمزنگاریراه 30عنوان کاندیدهای شود که بهمی 29از افراد 28الگوریتم ژنتیک شامل یک جمعیت

 شوند.می

تابع برازندگی به همراه فرایندهایی شود. این یمبرای تعیین کیفیت هر فرد استفاده  32دامنه مشخصی به عنوان تابع برازندگی

 J. Lu and)دهد یمتر از فضای جستجو سوق ی محتملهابخش، فرایند جستجو را بسمت 35و جهش 34، پیوند33چون انتخاب

                                                           
28 Population 
29 Individuals 
30 Candidate 
31 Encoding 
32 Fitness Functions 
33 Selection 
34 Crossover 
35 Mutation 
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W. Cheng, 2007) مسائل 36تواند خیلی سریع در جستجوهای پیچیدهیم. این تکنیک با استفاده از الگوریتم ژنتیک ،

آورد )جواب( ما را در حل مسئله تعریف یمبا نتایج مفیدی که بدست  38فضاهای جستجوی چند بعدی و 37غیرخطی سطح باال

 .(J. R. Koza, 1992)های موجود را نیز ارضا کند یتمحدودشده یاری رساند و 

 هاالگوریتم این کاربرد موارد از برخی. اندشده گرفته بکار مهندسی و علمی مسائل از بسیاری حل در ژنتیک هایالگوریتم

 .اجتماعی هایسیستم و اکولوژی یادگیری، و تدریجی تکامل ماشین، یادگیری خودکار، سازیبرنامه سازی،از: بهینهاند عبارت

 .H. Ishibuchi et al,1997; H) ین کاربردهای این الگوریتم انتخاب قوانین موثر از میان قوانین موجود استترمهمیکی از 

Ishibuchi et al, 2001; M. Anandhavalli et al, 2009; S. Ghosh et al, 2010) شیوه انتخاب قوانین موثر در .

بندی باشد، وظیفه تعداد قوانین تولید شده برای عمل دسته Nکه  باشد. اگر فرض شودیمبه این صورت  GRSالگوریتم 

باشد که هر دو شرط یمبهره بردن از الگوریتم ژنتیک به عنوان پاسخ نهایی  در اینجا انتخاب بخشی از قوانین با GRSالگوریتم 

 ترین دقت را بدست آورد.یشبکاهش قوانین و افزایش دقت را در بر داشته باشد. به عبارتی بتواند با کمترین قوانین 

 

 روش تحقیق -3
 مدل پیشنهادی -3-1

تولید شده  GRSو  CFARمدل پیشنهادی از ترکیب دو الگوریتم  نشان داده شده، 3طور که در شکلدر حالت کلی، همان

 است.

 

 
 پیشنهادی الگوریتم : فلوچارت3شکل

 

مانند  ییدودو یهایژگیداده، و گاهیروش پس از ورود اطالعات از پا نیکه در ا باشدیم CFAR تمیفاز اول شامل الگور

 های موجود در آنها بهیبندچند ارزشی مثل وضعیت تاهل )مجرد/متاهل/مطلقه/بیوه(، هر کدام از تقسیم )مرد/زن( و تیجنس

(، 1های دارای تعلق )یژگیوبر بررسی شود تا عالوهیمگیرند. این عمل موجب یمعنوان یک ویژگی مجزا مورد ارزیابی قرار 

بخشی  5عضویت مثلثی های عددی )کمی( به فازی با تابع یژگیوین ( نیز ارزیابی شود. همچن0های دارای عدم تعلق )یژگیو

 شوند.یمتبدیل  4مطابق شکل
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: نسبتا ML: متوسط، M: نسبتا کوچک، MS: کوچک، S[.حروف اختصاری به ترتیب 1،1قسمت فازی در دامنه ] 5بندی : بخش4شکل

 باشند.یم: بزرگ Lبزرگ و 
 

سازی، تولید قوانین فازی شوند تا مجموع مقادیر فازی عدد یک بسازد. بعد از اتمام نرمالیمی فازی شده نرمال هادادهسپس 

پذیرد. در قوانین تولید شده احتمال وجود قوانین حشو و یمو میزان آستانه برش انجام  قوانین وابستگی فازی براساس الگوریتم

بندی براساس قوانین دسته -1-2های مطرح شده در بخش )تژیبرای حذف این قوانین از استراباشد، به همین جهت یممتضاد 

گیرد. در فاز دوم نیز، یمیک ارزیابی اولیه از دقت قوانین صورت  DFشود. در نهایت به کمک معیار یموابستگی فازی( استفاده 

 شود.یمسازی ی زیر پیادههاگامبرمبنای الگوریتم ژنتیک استاندارد بصورت  GRSالگوریتم 

در این گام پارامترهایی همچون تعداد جمعیت اولیه، تعداد فرزندانی که از این  .تعیین پارامترها و مقداردهی اولیه: 0-گام

شوند، نحوه انتخاب افراد برای نسل بعد، چگونگی تاثیر محیط در تغییر فرزندان با معیارهای پیوند یمجمعیت تولید 

سازی صورت گرفته شوند. در پیادهیمتعیین و مقداردهی  هانسلو جهش و در نهایت شروط پایان چرخه تولید 

شوند. تعداد فرزندان تولید شده از این یمباشد که به صورت تصادفی تولید یم 20تعداد افراد جمعیت اولیه برابر

بوده و عمل پیوند  3/0گذاری در عمل جهش برابر فته شده است. میزان احتمال تاثیردر نظر گر 20جمعیت نیز برابر

شود. در انتخاب هر زوج یمانجام  41و یکنواخت 40، دو نقطه ای39به صورت تصادفی با یکی از سه روش تک نقطه ای

ی هاروشبه این دلیل که از نظر محاسباتی نسبت به  43ایولید فرزند نیز، از روش انتخاب مسابقهبرای ت 42از والدین

 باشد، بهره گرفته شده است.یمتر های موازی مناسبسازیدیگر کاراتر بوده و برای پیاده

های برتر والدین یژگیورزندان کنند. این فیم. در این گام هر زوج از والدین فرزندانی را تولید عملیات تولید نسل: 1-گام

ی گذشته )والدین( خود دارند. به گونه ای که نسبت به هانسلخود را به ارث برده و سعی در رفع نواقص موجود در 

ی این گام، توانایی هابخشین ترمهموالدین خود از برتری بیشتر و نقاط ضعف کمتری برخوردار هستند. از 

سازی مورد بررسی است. اهمیت این موضوع به این خاطر است در فضای شبیه رمزنگاری دقیقی از صورت مسئله

گرایانه در زمانی معقول و یی با معنی و واقعهاپاسختر صورت پذیرد، امکان دستیابی به که، هر چقدر این کار دقیق

 یم.اکردهرمزنگاری  5فرد از جمعیت را به صورت شکل شود. در این مدل، ما ساختار یکیممناسب بیشتر 
 

 
 : ساختار رمزنگاری یک فرد از جامعه5شکل

                                                           
39 One-point  Crossover 
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تا( تولید شده در فاز یک است. همچنین مقادیر صفر  mاندازه ساختار افراد جمعیت متناسب با تعداد قوانین )بطور فرض 

یکسان در این ساختار موجود بیانگر نادیده گرفتن و مقادیر یک موجود بیانگر در نظر گرفتن یک قانون مشخص با اندیس 

 باشند.یم

شود. سپس با روش یم( تعریف شده است، ارزش هر فرد محاسبه 3)فرمول DFحال به کمک تابع برازندگی که برمبنای معیار 

شوند. عملگرهای پیوند و یمای والدینی که از ارزش بیشتری برخوردار هستند برای تولید فرزندان انتخاب انتخاب مسابقه

 گذارند.یمتر شرح داده شد، بر روی فرزندان تولید شده تاثیر یشپطور که جهش نیز همان

. در هر نسل والدین و فرزندان تولید شده از آنها با هم برای ادامه زندگی و ارزیابی افراد و انتخاب برای نسل بعد: 2-گام

پردازند. این رقابت براساس همان تابع برازندگی توضیح داده شده در گام قبل اتفاق یمرفتن به نسل بعدی به رقابت 

روند. همچنین برای کنترل یمیابند و مابقی افراد آن نسل از بین یمافتد و برندگان حق بقا در نسل بعد را یم

 یابی به نسل بعد را خواهند داشت.جمعیت فقط تعداد مشخصی توانایی راه

کند که مبتنی بر نوع یمهای برتر تا جایی ادامه پیدا یژگیوی جدید با هانسل. تولید رط خاتمه تولید نسلش: 3-گام

ی بعدی نباشد. در هانسلمسئله، نیاز مسئله ارضا شده و جواب مناسبی تولید شده باشد و دیگر نیازی به تولید 

یی که تولید خواهند شد هانسلد کردن تعداد مدل پیشنهادی شروط خاتمه ای که مد نظر گرفته شده، یکی محدو

یابد که حداقل یکی از یمنسل متوالی است. این روند تا جایی ادامه  3و دیگری عدم ایجاد بهبودی محسوس در 

 .خواهد گشتباز  1-گامشروط ارضا شود، در غیر این صورت مجددا به 

سازی ی تولید شده باید از حالت کدهای موجود در فضای شبیههاپاسخ. بعد از اتمام کار مدل، نتایج و خروجی مدل: 4-گام

 ( تبدیل شوند.45آنگاه -شده و به فرمی قابل فهم و روشن )قوانین اگر 44رمزگشایی

 

 هایافته -4

های معروف متنوعی در این زمینه پرداخته شده یتمالگور( با CFAR-GRSدر این بخش به ارزیابی اجرای مدل پیشنهادی )

 ,UCI (C. Merz and P. Murphyموجود در پایگاه داده  46زنیی متداول محکهادادهارزیابی نتایج از مجموعه  است. برای

نشان داده شده است. این نکته باید مورد  1ی استفاده شده برای ارزیابی در جدولهادادهاستفاده شده است. مجموعه  (1996

. همچنین برای معتبر بودن نتایج از مدل اندشدهحذف  هادادهی دارای مقادیر گمشده از مجموعه هانمونهتوجه قرار بگیرد که 

 بخش آزمایش( بهره گرفته شده است. -1بخش آموزش،  -9) 47بخشی -10اعتبارسنجی 

 
 های مورد بررسی روی نتایجمجموعه داده: 1جدول

 مجموعه داده هاتعداد ویژگی تعداد الگو تعداد کالس

2 270 13 Heart 

2 768 8 Pima 
2 1000 20 German 
2 690 15 Crx 

 

 آورده شده است. این مقالهدر  گرفته شدهبکار ی هایتمالگورمقادیر اولیه ، نیز 2در جدول
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 بکار گرفته شده در این مقالههای : مقدار پارامترها در الگوریتم2جدول
 الگوریتم مقدار پارامترها

Minsup = 0.01, Minconf = 0.5, Pruned = yes, RuleLimit = 80000 CBA 

Minsup = 0.01, Minconf = 0.5, δ = 4, DifferenceThreshold = 20% CMAR 

δ = 0.05, min_gain = 0.7, α = 0.66, k = 5 CPAR 

Minsup = 0.1, Minconf = 0.85, MS = 0.15 CFAR 

 = 0.3, m= 0.85, MS = 0.15, Pop = 20, IterLimit = 100, P Minsup = 0.1, Minconf

Pc = 3(Method), MemFunc_Parameter = 5 , MemFunc_Kind = Triangular 
 )روش پیشنهادی(

CFAR-GRS 

 

ی این مقایسهسازی، اجرا و بیان شده است. پیاده 3( شرح داده شده، در جدولهای)الگوریتم هایای بین روشمقایسههمچنین 

بار  30نویسی متلب صورت گرفته و در هر الگوریتم برای هر مجموعه داده، میانگین نتایج ها به کمک محیط برنامهالگوریتم

 اجرای برنامه در نظر گرفته شده است.

 
 (ها)الگوریتمها : مقایسه و تحلیل روش3جدول

CFAR-GRS 
(Classification based 

on Fuzzy 

Association Rules-

Genetic Rule 

Selection) 

CFAR 
(Classification 

based on Fuzzy 

Association Rules) 

CPAR 
(Classification 

based on Predictive 

Association Rules) 

CMAR 
(Classification based 

on Multiple[class or 

label] Association 

Rules) 

CBA 
(Classification 

Based on 

Associations) 

مجموعه 

 داده

%Ts %Tr #R %Ts %Tr #R %Ts %Tr #R %Ts %Tr #R %Ts %Tr #R 

3/11 84/92 11 83 8/13 45 7/80 1/90 93 2/82 5/91 306 83 01/86 40 Heart 

23/67 17/84 17 7/72 6/79 19 5/74 13/79 166 1/75 4/79 237 7/72 1/65 42 Pima 

8/61 91/86 31 3/75 5/11 36 3/73 1/88 666 9/71 4/84 1908 3/75 70 177 German 

41/86 16/12 25 6/83 2/90 88 3/87 2/91 204 85 92 728 6/83 45/89 97 Crx 

 میانگین 89 64/77 65/78 795 82/86 55/78 282 13/87 95/78 47 52/88 65/78 21 22/81 61/83

 

توسط حاصل شده روی مجموعه به ترتیب بیانگر، تعداد متوسط قوانین تولید شده، دقت م Tsو  R ،Tr#واژگان  3در جدول

برحسب درصد در  بار اجرا 30بعد از بار اجرا برحسب درصد و دقت متوسط بدست آمده از مجموعه آزمایش  30بعد از آموزش 

 آن روش مشخص شده است.

نمایان است، در وضعیت میانگین تمامی مقادیر بدست آمده از روش پیشنهادی  3طور که از نتایج موجود در جدولهمان

میزان دقت روی مجموعه آزمایش در همه موارد بیشینه بوده ولی میزان دقت روی مجموعه باشند. همچنین بهترین جواب می

توان این گونه برداشت کرد که روش پیشنهادی به کند. در نهایت میتا حدودی با روش برابری می CBAآموزش در روش 

ده و با تولید قوانین کمتر، دقت نهایی را مرتفع کر زیادی یشین، کمبودهای موجود را تا حدهای پخوبی توانسته نسبت به روش

 بهبود ببخشد.

 

 گیریبحث و نتیجه -5

شد که این مسئله خود مشکالت یمبندها استفاده آنگاه برای تولید دسته -در تحقیقات پیشین، بیشتر از مفاهیم قوانین اگر

اثر در کنار قوانین موثر در مجموعه قوانین تولید شده را شامل بسیاری از جمله ازدیاد قوانین و انتخاب قوانین کم تاثیر یا بی
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آورند. همچنین تاثیر استفاده از الگوریتم یمگونه مسائل در نهایت، دقت و قابلیت فهم قوانین و نتایج را پایین شد. اینیم

)فرزندان ناقص( از این قوانین )والدین( یی بیمار هانسلگونه تحقیقات ملموس نبوده، به عبارتی ژنتیک در انتخاب قوانین در این

شد. در مقاله ارائه شده از یک روش پیشنهادی کاراتر در تولید قوانین بهره گرفته شده است. همین مسئله، مشکالتی یمتولید 

به کمک  اثرسازی، کاهش انتخاب قوانین کم ارزش یا بیها به کمک فازییژگیوی حساس و تیز در دامنه هالبهاز قبیل وجود 

و تغییر در تعیین مقدار پشتیبان و اطمینان، و همچنین استفاده از معیاری متفاوت با معیارهای تعیین کننده  هادادههرس 

کند. در ادامه روش پیشنهادی، استفاده از الگوریتم ژنتیک با ساختار مطرح شده، امکان انتخاب یمکالس مورد نظر را مرتفع 

( نیز ادعای مطرح شده را هایافته -4دست آمده در بخش )تر خواهد بود. نتایج بهذاری بیشتر، محتملقوانین کمتر و با تاثیرگ

 دهد.یمروشنی نشان به

 کیفیت بردن باال راستای گونه بیان نمود، که مدل پیشنهادی دررا این توان هدف نهایی و کاربرد این مقالهکلی می حالت در

 به تواند سهم بسزایی را ایفا کند.آماری می جامعه یک در متنوع موجود هایدسته بهتر هرچه مدیریت و شناخت گیری،تصمیم

بر افزایش تواند عالوهمی مختص به خود، هایگروه در سازمان یک مشتریان بندی صحیحتفکیک دقیق و دسته نمونه، عنوان

 .های دیگر در بر داشته باشدگروه به گروه نسبت همان مختص هایبرای اتخاذ استراتژی بهتری را ورری، شناختبهره

ی گوناگون هاروشتوان موضوع تنظیم تعداد و مقدار پارامترهای فازی و همچنین یمبه عنوان پیشنهادی برای کارهای آینده 

تم ژنتیک تر در بخش ارزیابی الگوریتوان با اضافه کردن شروطی اساسییمهرس قوانین را مورد بررسی قرار داد. همچنین 

، دقت و "ی بیشتری را بدرستی پوشش دهدهانمونهتر است که قانونی ارجع"و یا  "تر بهترهرچه طول قانون کوتاه"مانند 

 را بهبود بخشید. هادادهسرعت تحلیل 
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