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9. 
 ،قوانین تعداد حداقل با( General) عمومی قوانین از مجموعه یک ایجاد با بتوان آن در که انون ایجاد کنیمق بر مبتنی سیستم یک خواهیممی

 .کنیم پیدا را داده سری یک برای انتظار مورد خروجی

 

 یک و( x2, x1x ,3) باینری هایخصوصیت با ورودی بردار یک دارای داده هر که داریم زیر شکل به هاییداده دکنی فرضبرای این منظور 

 که است این هاییسامانه چنین نهایی هدف اما کنیممی سیستم وارد و ایجاد خود را قوانین مرحله، این در. است( y) کاراکتری خروجی

 .باشد داشته را قوانین یادگیری توانایی سیستم
x1 x2 x3 y 

True False False a 

True True False a 

False False False b 

False False True b 

False True True b 

False True False c 

True False True d 

 

 

 بردار که است این هدف. است( action) عمل بخش یک و( condition) شرط بخش یک دارای زیر نمونه همانند سامانه قوانین

 مرتبط خروجی عنوان به آن عمل بخش شد، جور ورودی نمونه با که قانونی هر و شود( match) جور قوانین شرط بخش با هانمونه ورودی

 .باشد نمونه برای انتظار مورد خروجی همانند سامانه خروجی که است این انتظار. شود اندهدبازگر ورودی نمونه با

 true مقدار با 1 ورودی، ینمونهاز  false مقدار با 0 آن در که کندمی استفاده{ # ,1 ,0} تاییسه ادبیات یک از قوانین شرط بخش

 . شودمی جور false و true یردامق یدو هر با( don't care) # و ورودی ینمونهاز 

 

. کند پیشنهاد را متفاوتی خروجی ،نیانوقیک از این  هر و شود جور ورودی نمونهیک  با قانون یک از بیش است ممکن ،# وجود خاطر به

 هاینمونه مقابل در مربوطه قانون کندمی مشخص قانون هر دقت. کنیم بررسی را قوانین دقت میزان است نیاز مناسب، خروجی انتخاب برای

 به ایخروجی شد، جور ورودی نمونه با قانون یک از بیش که صورتی در لذا. است کرده بینی پیش درست را خروجی میزان چه تا ورودی

  .باشند بیشتری وزنی میانگین دارای عمل آن دارای قوانین که شودمی انتخاب سیستم خروجی عنوان

 

 قانون زیر استفاده کرد: 4توان از های باال میبینی صحیح نمونهبرای پیش

 
Cond/ act accuracy 

1. 1## / a 0.66 

2. 0## / b 0.75 
3. 010 / c 1 
4. 101 / d 1 
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شود. قانون یک خروجی با این ورودی جور می 4و  1قوانین  .شودبه سیستم وارد  (true, false, true)فرض کنید ورودی اکنون 

به عنوان خروجی سیستم  4قانون بیشتر است، لذا خروجی  1از قانون  4کند. از آنجا که دقت قانون را پیشنهاد می dخروجی  4و قانون  aرا 

 شود.انتخاب می

الزم است بین تر گفته شد بنابراین همانطور به پیشقوانین بیشتری با ورودی جور شوند. ممکن است در حالت کلی توجه داشته باشید که 

به عنوان مثال فرض  انتخاب شود.خروجی با بیشترین میانگین کنند میانگین وزنی گرفته شود و که خروجی مشترکی را پیشنهاد می قوانینی

 جور شوند. ورودیکنید قوانینی با شرایط زیر با یک 

y accuracy 

a 0.66 

b 0.75 
b 1 
a 1 

b 0.5 

c 0.25 

 :خواهد بودبه شکل زیر  خروجی هربرای میانگی وزنی 
y mean 

a (0.66 + 1) / 2 

b (0.75 + 1 + 0.5) / 3 
c 0.25/1 

 شود.به عنوان خروجی انتخاب می aبنابراین 

 

 ستم را نمایش دهد.بتوان مجموعه قوانین را در آن تعریف کرده، با دریافت ورودی خروجی سیای است که سازی برنامههدف این کارگاه پیاده

 :سازی کردزیر پیاده کالس 3توان با را می سامانه این

 کالس Constances: مقادیر شامل static کندمی مشخص را ورودی نمونه بردار طول جمله از سیستم هایویژگی برخی که. 

 کالس Rule: بخش یک شامل condition یک بگیرند،{ # ,1 ,0} مقادیر تواندمی که هانمونه ویژگی بردار یاندازه هم 

 همچنین. کندمی مشخص را قانون دقت میزان که مقدار یک و است شده جور نمونه برای انتظار مورد خروجی بینی پیش که عمل

 ...و کند بررسی را قانون با نمونه یک بودن جور که عملیاتی

 کالس RuleBase: دقت به توجه با ورودی نمونه برای خروجی بهترین انتخاب برای عملیاتی و قوانین از مجموعه یک شامل 

 ...و شده جور قوانین

 ها از کاربر کمک بگیرید.برای اجرا و دریافت ورودی 8و  7سازی خود از موارد تمرین شده در کارگاه در پیاده


