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  چكيده
قوانين فازي، مبتني بر هر روشي كه ايجاد شود، از اهميت 
. زيادي در پياده سازي و بهينه سازي سيستم ها برخوردار است

استفاده از دانش بشري در توليد قوانين فازي، اگر چه مزيت 
دارد، اما در همه سيستم خوانايي و نزديكي به تخصص تجربي 

استفاده از خروجي هاي يك . ها قابل پياده سازي نيست
سيستم كه شامل يك سري داده است، از آنجا كه بر پايه 

تماد كاركرد صحيح سيستم ايجاد شده، با درصد زيادي قابل اع
 هاده از خروجي هاي سيستم و بدر مقاله حاضر، با استف. است

م گيري، قوانين فازي استخراج واسطه توليد يك درخت تصمي
قت پيمايش درخت تصميم گيري منجر به يدر حق. مي شوند

 - بهينه ميدر نهايت ، فازي و اين قوانينتوليد قوانين شده و 
در مقايسه با پياده سازي هاي ارائه شده، درخت تصميم . شوند

، جديد بوده و به عنوان يك راه حل جديد در كالسه پيشين
  .ارائه است قابلنيز  1بندي

كه (C4.5 درخت تصميم جديد نسبت به از جمله مزيت هاي 
، مي توان به )از پركاربردترين ساختار هاي تصميم گيري است

قابليت تصميم گيري همزمان بر روي بيش از يك ويژگي اشاره 
عدم توليد يك جواب مشخص، . فراهم نيست C4.5كرد، كه در 

م نيز، از جمله موفقيت هاي و بهبود جواب در اثر تكرار الگوريت
  .ساختار ارائه شده است

  
  كلمات كليدي

، FCMسيستم هاي فازي، درخت تصميم، خوشه بندي، 
C4.5.  

 
  مقدمه  -1

استفاده از درخت هاي تصميم به عنوان كالسيفاير در حال 
 -حاضر كامال كاربردي شده و انواع مختلف پياده سازي آن من

 عمال در كاربرد هاي متنوع استفاده مي ID3 ،C4.5 ،C5جمله 
درخت تصميم بر اساس آناليز داده هاي ورودي و به . شود

به عنوان مبناي تصميم گيري  2منظور پيدا كردن يك ويژگي
در هر نود ويژگي هاي مختلف داده . براي هر نود بكار مي رود

ها بررسي شده و يك ويژگي كه در صورت انتخاب باعث كاهش 

                                                            
١ classification 
٢ feature 

ت مبناي فعالي. شود، گزينش مي شودمي ) آنتروپي(بي نظمي 
  .بر همين اساس ايجاد شده است ]2و  1[

توليد قوانين با استفاده از پيمايش درخت تصميم در تحقيقات 
 ]4[در . بهينه نيز مي شوند ]4[و در  ]3[پيشين ارائه شده 

استخراج مي شوند و نويسندگان بر  C4.5قوانين از يك درخت 
  .روش ذكر شده، تاكيد كرده اند بهينه بودن

 در مقاله حاضر، از يك درخت تصميم جديد استفاده مي شود
به جاي مفهوم –كه بر اساس يك روش معروف كالسترينگ 

 .استفاده شده است FCMيعني  -آنتروپي
به ازاء هر نود در حال ايجاد، بهترين ويژگي  ،در روش ارائه شده

مينيمايز  ،FCMبر اين اساس گزينش مي شود كه تابع هدف 
جدا شده و خوشه  يكويژگي، داده هاي اين با گزينش . شود

داده هاي باقيمانده، در يك فرايند ) در هر نود(در هر مرحله، 
  .درخت تصميم را ايجاد مي كنندبازگشتي 

همانطور كه در پيش زمينه مقاله ارائه  ]6و  FCM ،]5روش 
شد، يك روش كالسترينگ است كه با هدف مينيمايز  خواهد

كه بر اساس الگوريتم –كردن فاصله هر داده با مركز خوشه ها 
و با  ،پيگيري مي شود - و به صورت ديناميك جابجا مي شود

توجه به اينكه مراكز هر خوشه در ابتدا به صورت تصادفي 
  .انتخاب مي شوند هميشه يك پاسخ تكراري نخواهد داشت

، بخش دوم مقاله، پيش زمينه اي از درخت هاي تصميم در
و قوانين فازي ارائه شده و در بخش سوم،  FCMخوشه بندي 

رم، نهايتا در بخش چها. روش ابداع شده را مطرح خواهيم كرد
  .نتايج شبيه سازي ارائه مي شود

  
  پيش زمينه -2
  درخت هاي تصميم گيري -1-2

ارائه يك سيستم است، درخت تصميم، شيوه منحصر بفردي از 
كه تصميم گيري هاي آتي را تسهيل و سيستم را به نحو 

با توجه به اينكه اكثر سيستم هاي . مناسبي تعريف مي كند
وان در قالب يك سري مهندسي، اجرايي و محاسباتي را مي ت

تعريف  )آن هاخروجي منطبق با  ويا ويژگي ها ويژگي (داده 
ويژگي ) ايجاد درخت(ك الگوريتم، كرد، مي توان با استفاده از ي

ها و  خروجي ها را آناليز كرد و سيستم را بر اساس اين داده ها 
  . در قالب يك درخت تصميم ارائه كرد



كه شامل يك سري ويژگي و خروجي (براي مثال داده هاي زير 
به صورت ، ]7[ارائه شده در را توسط الگوريتم ) متناظر است

  .نمايش داده ايم 1درخت ارائه شده در شكل 
  

 
داده ها در دو كالس طبقه بندي شده ( داده هاي ورودي - 1جدول 

 Don`tو  Play: اند Play( - 4  ،ها و فيلد آخر،  ويژگيفيلد اول
  .كالس طبقه بندي شده است

  

  
  1درخت متناسب با داده هاي جدول -1شكل

  
روش استفاده شده در ايجاد درخت از متغير هاي معرفي شده 

مي بينيم كه روش استفاده شده، . استفاده مي كند 2در جدول 
در تصميم گيري ، راtemperature متغير با توجه به اينكه 

  .را حذف كرده است آن ، به درستياستبي اثر تشخيص داده 
  

  
  

  1نوع متغير هاي شكل  - 2جدول 
  

اد درخت، مي توان از ساختار ايجاد شده، براي كالسه بعد از ايج
 ايندر اين صورت توسط . بندي داده هاي تست استفاده كرد

ساختار سريع، داده هاي تست به خوبي براي جدا سازي در 
  .كالس هاي مختلف تصميم گيري مي شوند

عموما داده هاي تعليم كه براي ايجاد درخت استفاده مي شوند، 
تست كه براي ارزيابي درخت ايجاد شده استفاده از داده هاي 

مي شوند، متفاوت بوده و تعداد خطا در تشخيص كالس داده 
  .هاي تست، معيار مناسب بودن الگوريتم مي باشد

  
1-1-2 :ID3 ،C4.5 ،C5 

يك الگوريتم براي ساختن درخت تصميم مي  ID3الگوريتم 
براي دسته  3مفهوم بي نظمياز  اين الگوريتمدر  ]1[.باشد

الگوريتم در صدد آن است  و بندي داده ها استفاده شده است
كه ميزان بي نظمي در نود هاي بااليي درخت حداقل باشد تا 

پس ابتدا براي تمامي . بتوان درختي با حداقل ارتفاع داشت
اسبه حم 1بي نظمي را با فرمول  ،داده هاي اوليه ويژگي هاي

خواهد كه بيشترين سودمندي را  ويژگيكرده و سپس آن 
  .به عنوان ريشه انتخاب مي كند ،داشت

            ∑ log                    )1(  
 2از فرمول  ويژگي هابراي محاسبه سودمندي هر يك از 

  .استفاده مي شود
               )2(                  

ميزان بي نظمي  باقيمانده در دسته ها به  كه در آن 
كه با كمك مجموع ، باشد ميويژگي واسطه استفاده از يك 

 .قابل حصول مي باشد ،احتمال وقوع هر يك از تقيسمات
  )3فرمول (

   ∑ p v ∑ p c|v log p c|v   )3(  
ويژگي اين الگوريتم فقط قادر به دسته بندي داده ها با دامنه  

گسسته و محدود مي باشد و در مورد داده هاي نويزي و  هاي
  .مخدوش كارايي ندارد

اين . مي باشد  ID3شده الگوريتم تكميل   C4.5الگوريتم 
الگوريتم قادر به دسته بندي داده هاي پيوسته و نويزي نيز مي 

براي اين منظور ابتدا داده ها را مرتب كرده سپس  . باشد
اي تمامي حالت هايي كه امكان جدا مقادير سودمندي را بر

شدن اين داده هاي مرتب شده از هم وجود دارد را بدست 
 را به مقدار سودمندي بزرگترينجداساز متناظر با  آورده و

  .عنوان جدا كننده انتخاب مي كنيم
تجاري شده  ]8[توسط  C4.5آخرين نسخه از درخت تصميم 

  .ناميده شده است C5و 
نسخه مذكور قابليت آناليز چند ميليون ركورد را داراست و از 

هاي چند هسته اي، به منظور  CPUقابليت هاي پردازشي 
نتايج بهره برداري شده  .بهبود كاركرد الگوريتم، بهره مي گيرد

كسب شده  ]8[سايت اينرنتي از نسخه آزمايشي ارائه شده در 
   .اند

                                                            
٣ entropy  



  4FCMروش كالستريگ  - 2-2
 از داده ها اي مجموعه خوشه، از منظور الگو شناسايي مسائل در

 دسته در يك دارند هم به كه زيادي شباهت علت به كه است

 ها داده از شود جمعي مي سعي خوشه بندي در .گرفته اند قرار
 شباهت كه شوند خوشه هايي تقسيم به ناظر بدون صورت به

 هايداده  بين و شباهت حداكثر خوشه هر درون داده هاي

 رايجترين از يكي. [2]حداقل گردد مختلف خوشه هاي درون

 روش .است  FCMخوشه بندي  روش خوشه بندي روشهاي

 خوشه بندي FCM مانند روشK‐Means  خانوادة جزء 

 در كه دارد قرار هدف تابعِ داراي خوشه بندي الگوريتم هاي
  ]18و  17و  15. [تابع مي باشد يك كردن حداقل هدف آنها

كه از قبل تعداد مشخصي  خوشه cدر اين الگوريتم نمونه ها به 
ميانگين  cدر الگوريتم خوشه بندي . تقسيم مي شوند دارد
  : مي باشد 4فرمول بصورت تابع هدف  ،فازي

                      ∑ ∑
∑ ∑  || ||                         )4(  

است كه در  1يك عدد حقيقي بزرگتر از  m ،4در فرمول  
 1را برابر  mاگر در فرمول فوق . انتخاب مي شود 2د راكثر موا

غير ) كالسيك(ميانگين  cقرار دهيم تابع هدف خوشه بندي 
نماينده  viام و  kنمونه  xk در فرمول فوق. فازي بدست مي آيد

ميزان  uik .تعداد نمونه ها مي باشد nام و  iيا مركز خوشه 
 ||*||عالمت  .ام را نشان مي دهد kام در خوشه  iتعلق نمونه 

مركز خوشه مي باشد كه مي ) از(نمونه با ) فاصله(ميزان تشابه 
توان از هر تابعي كه بيانگر تشابه نمونه و مركز خوشه باشد 

تعريف كرد  Uمي توان يك ماتريس  uikاز روي . استفاده كرد
هر    ستون مي باشد و مولفه هاي آن nسطر و  cكه داراي 

اگر تمامي مولفه . را مي توانند اختيار كنند 1تا  0مقداري بين 
 cباشند الگوريتم مشابه  1و يا  0بصورت  Uهاي ماتريس 

 Uبا اينكه مولفه هاي ماتريس . خواهد بود 5ميانگين كالسيك
را اختيار كنند اما مجموع  1 تا 0مي توانند هر مقداري بين 

  :باشد و داريم 1مولفه هاي هر يك از ستونها بايد برابر 

           ∑ u 1, k 1, … ,               )5(  

 cمعناي اين شرط اين است كه مجموع تعلق هر نمونه به     
براي بدست آوردن فرمولهاي مربوط . باشد 1خوشه بايد برابر 

با . بايد تابع هدف تعريف شده را مي نيمم كنيم viو  uikبه 

                                                            
٤ Fuzzy C‐Means 
٥ C‐Means 

 ابر صفر قرار دادن مشتق تابع هدفاستفاده از شرط فوق و بر
  :خواهيم داشت

          
∑

                       )6(  

                            ∑
∑              )7    (  

ميانگين  cالگويتم خوشه بندي  ،7و  6فرمول هاي با استفاده 
  .فازي بصورت زير مي باشد

  :مراحل الگوريتم 

خوشه هاي . U0و  c ،mمقدار دهي اوليه براي .1          
   .اوليه حدس زده شوند

   ).هاviمحاسبه (مراكز خوشه ها محاسبه شوند .2         

محاسبه محاسبه ماتريس تعلق از روي خوشه هاي .3         
   .2شده در 

الگوريتم خاتمه مي يابد و در  Ui+1-Ui|| ≤ ε||اگر .4         
   .2غير اينصورت برو به مرحله 

هميشه عبارتند از اينكه  ميانگين فازي cنقاط قوت الگوريتم  
نقاط و از  .است 6بدون نظارتالگوريتم اينكه  و .همگرا مي شود

زمان مي توان به زياد بودن  ميانگين فازي cضعف الگوريتم 
و و حساسيت به حدس هاي اوليه و نويز اشاره كرد محاسبات 

  .در مينيمم هاي محلي متوقف شوداست الگوريتم ممكن 
حساسيت الگوريتم به نويز، با در نظر گرفتن يك خوشه براي 

ضمنا در صورت وجود تعدادي . داده هاي نويزي حل شده است
هاي اوليه براي مراكز خوشه نيز ، حدس داده داراي برچسب

 ]19. [بهبود مي يابند
  ين فازيپايگاه قوان -3-2

ارائه شد و  ]9[منطق فازي براي اولين بار توسط پروفسور زاده 
  .تا كنون در علوم و صنايع مختلف كاربردي شده است

اولين و موفق ترين كاربرد منطق فازي در زمينه كنترل است و 
اين تئوري، پياده سازي سيستم هاي مهم ترين جنبه عملي 

ير هايي كه غمت. پيچيده در قالب متغير ها و قوانين فازي است
پيوسته و معموال به صورت بازه اي بين صفر و (به صورت فازي 

تعريف مي شوند و قوانيني كه با دانش بشري مطابق بوده ) يك
  .و به كاربرد هاي عيني نزديك ترند

                                                            
٦ non‐supervised 



بر گيرنده قوانيني است كه به صورت  ، در7پايگاه قوانين فازي
IF‐THEN  نحوه تعريف . اعمال مي شودبر متغير هاي فازي

and  وor  بر اساس تشخيص متخصص تعريف شده و
implication ،aggregation  نيز مي بايست به طور صحيح
در اين مقاله، هدف ارائه روشي براي توليد قوانين . انتخاب شوند

  .فصيل مورد بحث قرار مي گيردبه ت 3بوده و در بخش 
با توجه به گستردگي بحث تئوري فازي، پيشنهاد مي شود به 

  .مراجعه كنيد] 10-13[
  الگوريتم پيشنهادي-3

به صورت اجمالي، الگوريتم پيشنهادي را مي توان به سه بخش 
  :تقسيم كرد

با كمك و داده هاي ورودي  بر مبنايتوليد درخت تصميم - الف
FCM  

  )پيمايش درخت تصميم(از درخت  قوانيناستخراج -ب
و استفاده از قوانين ايجاد شده در بخش  ايجاد سيستم فازي-ج

  قبل
  بهينه سازي قوانين سيستم فازي-د

بخش الف، كه آن را مي توان نقطه قوت الگوريتم ارائه شده 
آناليز داده هاي ورودي در هر نود و به واسطه بررسي  باناميد، 

  .ايجاد مي كندرا رخت تصميم تك تك ويژگي ها، د
اصوال استفاده از درخت تصميم به منظور توليد قوانين پيش از 

ارائه شده بود، اما ساختار متفاوت درخت  ]4و  3[اين نيز در 
در جداسازي داده ها، قابليتي  FCMارائه شده، و استفاده از 

  .جديد است كه در بهبود نتايج موثر مي باشد
به عنوان مثال هايي را  هارائه شده، دادبراي شفاف شدن روش 

ويژگي بوده و در سه كالس  چهاردر نظر مي گيريم كه شامل 
  .طبقه بندي شده اند

انتخاب يك ويژگي در هر نود، به اين معني است كه اين 
ويژگي، در صورت انتخاب، بيش از ويژگي هاي ديگر داده ها را 

ر را سريع تر به جدا نموده و بنابراين در درخت نهايي، كارب
با استفاده از  C4.5براي مثال درخت . تصميم نهايي مي رساند

مفهوم آنتروپي، داده ها را به نحوي جدا مي كند كه بهترين 
ويژگي براي حداقل كردن بي نظمي انتخاب شده و در ضمن 
آستانه اي براي تقسيم داده ها و تصميم گيري آن ها انتخاب 

كالسه بودن داده ها، مقدار  3در مثال ما، با توجه به . مي شود
جداساز داده  y1. عدد مي باشد 3لكه آستانه، يك عدد نيست، ب

 y3و  3از  2جداساز داده هاي كالس  y2، 2از  1هاي كالس 
  )2شكل ( .،  مي باشند3از  1جداساز داده هاي كالس 

                                                            
٧ Fuzzy Rule Base 

  
  داده هاي خوشه بندي شده، مراكز خوشه و خطوط جداساز - 2شكل 

  
بر مبناي خوشه بندي كه  y1 ، y2 ،y3عالوه بر روش كشف 

ارائه شده، تعريف معياري مناسب، براي  8گينميان cفازي 
در حال ايجاد،  براي نود ،ترجيح يك ويژگي به منظور انتخاب

دو مساله مطرح شده يعني روش كشف آستانه  .بسيار مهم است
 .ارائه مي شود 3-2و  3-1ها و روش انتخاب بهترين ويژگي، در 

 يك ،ر نوددر ه با اينكه در مثال مورد بررسي، الزم به ذكر است
ويژگي مبناي تصميم گيري است، تصميم گيري بر مبناي 

يا چند ويژگي نيز ميسر است و عدم محدوديت در  2همزمان 
  .تعداد ويژگي، خود يكي از نقاط قوت الگوريتم ارائه شده است

  انتخاب آستانه جداساز -1-3
صرفا يك روش  FCMهمانطور كه در پيش زمينه ارائه شد، 

مراكز خوشه ها به طور تصادفي  FCMدر . خوشه بندي است
  .انتخاب شده، و پس از تكرار بهبود مي يابند

را به عنوان اولين ويژگي ) ويژگي 4از (فرض كنيد، ويژگي اول 
با توجه به ( اي كه مي بايست آناليز شود، انتخاب كرده ايم

گر نيز اجرا اين فرايند را براي ويژگي هاي دي 3-2بخش 
ا بر روي اعداد تك بعدي مربوط به ر FCM ).خواهيم كرد
را به ) 3(اجرا كرده و پيشاپيش تعداد كالس ها  ويژگي اول

سه پس از اجرا،  FCM. اعالم مي كنيم FCMعنوان ورودي به 
، )y1( 2از  1خط جداساز كالس . مركز خوشه معرفي مي كند

نيز به  y3و  y2 .استنقطه ميانگين مراكز خوشه هاي مربوطه 
   .همين ترتيب انتخاب مي شوند

  انتخاب بهترين ويژگي براي جداسازي در هر نود -2-3
اين فرايند را  ،نقاط جداساز براي ويژگي اول پس از انتخاب

مبناي انتخاب ويژگي . براي ويژگي هاي ديگر نيز اجرا مي كنيم
 9هدفتابع كردن كمينه براي قرار گرفتن در يك نود، برتر 
FCM مي باشد.  

                                                            
٨ Fuzzy C‐Means (FCM) 
٩ objective function 



، ويژگي اي به )4فرمول (بر اساس تابع هدف به عبارت ديگر،  
عنوان بهترين جداساز انتخاب مي شود كه، تابع هدف را كمينه 

الگوريتم در مرحله بعدي،  پس از انتخاب بهترين ويژگي، .كند
كالس داده ها را مجددا در ناحيه هاي تصميم مورد بررسي قرار 

رتيكه تمام داده هاي يك ناحيه تصميم، در در صو ؛مي دهد
به نود (، ما به يك تصميم قطعي داشته باشنديك كالس قرار 

در اين  .براي ناحيه تصميم مورد نظر دست يافته ايم) نهايي
را از ) كه به تصميم نهايي منجر شده اند(صورت، اين داده ها 

براي نود داده هاي اوليه خارج كرده و مجددا فرايند بازگشتي را 
  .را مي كنيمجهاي ديگر و داده هاي باقيمانده، ا

داده  ،)عدم دست يافتن به تصميم نهايي( در غير اين صورت
هاي هر خوشه را مجددا در فرايند بازگشتي مربوطه اجرا كرده 
و فرايند بازگشتي را تا آنجا ادامه مي دهيم كه، تمامي نود ها به 

  .گره نهايي ختم شوند
الگوريتم ارائه شده را مي توان به صورت زير  به صورت كلي

  :خالصه كرد
  
  شروع-1
  ):x(به ازاء هر ويژگي -2
  .روي دادهاي ورودي FCMاجراي =خوشه ها-3
  :objective functionبا كمترين  )( منتخب براي ويژگي-4
در صورتيكه خوشه ها داراي داده هايي از يك كالس بودند، يك -5

  و داده ها را از چرخه بازگشتي حذف كن، نود نهايي ايجاد كن
تا  2در غير اين صورت، براي داده هاي هر خوشه، فرايند بازگشتي -6
  .را اجرا كن 6
  

نمايش داده  3درخت ايجاد شده توسط الگوريتم فوق در شكل 
  :شده است

  
  درخت ايجاد شده پس از اجراي الگوريتم- 3شكل 

  

  و فازي سازي استخراج قوانين -3-3
با درخت ايجاد شده، پس از يك پيمايش به يك سري قوانين 

، تبديل شده، و به منظور فازي مبتني بر ويژگي هاشروطي 
براي مثال، قسمتي از قوانين استخراج  .سازي قابل استفاده اند

  :، با پيمايش اول عمق عبارتند از3شده از درخت شكل 
 
if f2<1 and f3<5.1 and f4<2.3 then Class=A 
 
if f2<1 and f3<5.1 and 2.3<f4<4.1 then Class=C 
 
if f2<1 and f3<5.1 and f4>4.1 then Class=B 
 
……. 

 
  :را مي توان به صورت زير خالصه كرد فازي سازيفرايند 
، متغير فازي تعريف مي 10به ازاء تك تك ويژگي ها -

 .كنيم
به ازاء هر متغير، تمامي نود ها را مورد بررسي قرار  -

تا، در صورت وجود يك نقطه در شرط، آن را داده 
مي توان از انواع مثلثي ( .در تابع عضويت وارد كنيم

يا ذوذنقه اي يا موارد مشابه در ايجاد تابع عضويت 
 .)بهره جست

 -جاد ميبه ازاء تعداد كالس ها، متغير خروجي اي -
 .كنيم

قوانين استخراج شده از درخت را در پايگاه قوانين  -
  .ي كنيمفازي وارد م

نهايتا، داده هاي تست را بر روي سيستم فازي وارد كرده و 
  .نتايج را آناليز مي كنيم

را ) 1ويژگي (به عنوان مثال، تابع عضويت متغير ورودي اول 
  :نمايش داد 4مي توان به فرم شكل 

  

  
  F1تابع عضويت متغير  -4شكل

  
از پيمايش تمامي شاخه هاي  ،مركز توابع عضويت مثلثي(

درخت و جستجوي تمامي شروط اعمال شده بر آن ايجاد شده 
  ).اند
  

                                                            
١٠ feature  



  
  بهينه سازي قوانين فازي ايجاد شده -4-3

ارائه شده،  ]4[به منظور بهينه سازي قوانين، همانطور كه در 
اگر چه كه . استفاده از الگوريتم ژنتيك پيشنهاد مي شود

  .ف ارائه كنندگان اين مقاله نيستبررسي اين مساله جزء اهدا
  
  نتايج شبيه سازي -4

از نرم افزار  ،به منظور شبيه سازي الگوريتم ارائه شده
MATLAB استفاده شده است.  

 ]14[داده هاي تعليم و تست از بانك اطالعاتي معتبري 
استخراج شده و شبيه سازي، به اثبات ادعاي مطرح كمك كرده 

  .است
بر روي سه درخت تصميم را ) 3به مشخصات جدول (داده  64

كه نام آن را (و درخت ارائه شده  C4.5 ،C5مطرح، يعني 
FCMDT داده براي تست  150و از  .تعليم داده ايم) ناميده ايم

  .استفاده شده است
  .ارائه شده اند 4نتايج ارزيابي در جدول 

  
  

تعداد نقاط  تعداد كالسها  تعداد ويژگي ها
  تعليم

تعداد نقاط
  تست

4 3  64 150 
  

  مجموعه داده مورد استفاده در آزمايش - 3جدول 
  

خطا روي داده   عمق درخت  نوع درخت
  خطا در تست  هاي تعليم

C55  2 4 
C4.54  2 5 

FCMDT 8  0 4 
  

  FCMDTو  C4.5 ،C5مقايسه درخت هاي  - 4جدول 
  

با توجه به نتايج، بهبود پاسخ سيستم نسبت به درخت هاي 
عدم  قابل توجه است، عالوه بر اين،) C4.5خصوصا (پيشين 

از  ،در اجراي مكرر آن FCMDTپاسخ دهي يكسان الگوريتم 
با توجه به اينكه روش . نقاط قوت راه حل پيشنهادي است

FCM  همواره مراكز خوشه يكساني نتيجه نمي دهد، درخت
و . يجاد شده نيز در تكرار متوالي الگوريتم متفاوت خواهد بودا

با توجه به اينكه از اجراي الگوريتم ايجاد درخت، صرفا  البته
انتظار توليد يك درخت مناسب مي رود، اين مساله جزء مزيت 

چرا كه مي توان الگوريتم را تا  .هاي روش پيشنهادي است
ب با حداقل خطا روي آنجايي مكررا اجرا كرد كه درخت مناس

نتايج اجراي  5براي مثال، جدول  .داده هاي تست ايجاد شود
  ).تكرار، را نمايش مي دهد 15الگوريتم، در 

  

خطا روي داده   عمق درخت  تكرار
  خطا در تست  هاي تعليم

1  7  3  6  
2 8  1  6  
3 7  2  7  
4  9  1  7  
5  9  1  6  
6  6  3  6  
7  8  0  4  
8  7  2  4  
9  6  4  10  

10  8  3  10  
11  7  2  7  
12  7  2  4  
13  8  1  6  
14  8  0  6  
15  8  2  7  
  

  تكرار 15در  FCMDTنتايج اجراي  - 5جدول 
  
  نتيجه گيري - 5

ارائه شده در اين مقاله روشي جديد براي توليد قوانين فازي 
. قوانين از پيمايش يك درخت تصميم استخراج شده اند. است

 FCMدرختي كه توسط يك الگوريتم جديد و كارا، از الگوريتم 
براي جداسازي داده ها استفاده كرده و با كارايي باال، قوانين را 

قوانين استخراج شده، به همراه متغير هاي . توليد مي كند
فازي شده و ) كه همان ويژگي هاي داده ها هستند(مرتبط 

خروجي هاي سيستم تحت شرايط مختلف مورد بررسي قرار 
  .مي گيرد

، )FCMDT(يم جديد با توجه به كارايي مناسب درخت تصم
فازي كارا ارزيابي شده و راهكار  در سيستمه ايجاد شدقوانين 

  .جديدي براي ادامه تحقيقات در اين زمينه پيش بيني مي شود
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