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چکیده
خوشهبندی یکی از تکنیکهای اصلی دادهکاوی است .خوشهبندی فرایندی است که مجموعه دادههـا را داخـگ وـروههـایی
طبقهبندی میکند .در خوشهبندی ،دادههای موجود در یک خوشه بیشترین شباهت را بههم دارند و دادههـای موجـود در دو
خوشۀ متفاوت ،بیشترین تفاوت را با هم دارند .الگوریتمهای خوشهبندی با توجه به نوع دادهها به دو دسته تقسیم میشـوند:
الگوریتمهای خوشهبندی دادههای عددی و الگوریتمهای خوشهبندی دادههای دستهای .الگوریتمهای خوشهبنـدی دادههـای
دستهای به دلیگ ماهیت و کاربرد این دادهها نسبتبه الگوریتمهای خوشهبندی دادههای عددی ،اهمیت بیشتری دارند .هریـک
از این الگوریتمها با توجه به نوع داده (عددی یا دستهای) از معیارهای شباهت متفاوتی در خوشهبندی استفاده مـیکننـد .در
این مقاله ،ابتدا به بررسی ماهیت این نوع دادهها پرداخته شده و سـس

معیارهـای شـباهت و الگـوریتمهـای خوشـهبنـدی

مطرحشده در این حوزه را بررسی کرده و درنهایت ،یک روش جدید در خوشهبندی با استفاده از ترکیب معیارهای شـباهت
برای دادههای دستهای ارائه میکنیم .آزمایشها نشان میدهد که روش ارائهشده در این مقاله ،توانسته است که نتایج حاصـگ
از خوشهبندی را بهبود ببخشد.
واژههای کلیدی :دادهکاوی ،خوشهبندی ،دادههای دستهای ،معیار فاصله ،معیار چگالی.
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سلسلهمراتب

الگوریتمهای

ی

 .۱مقدمه

5
۶

دادهها در علوممختلف ،می بایی 
امروزه با توجه به حجم باالی 

الگوریتمهای مبتن برچگال

ی

اطالعات مفی از داخی  مجموعیهدادههیا اسیتخرا ویود[.]۱

الگوریتمهایمبتن برگری

ی

۷

دادهها افزایشم یاب ،كاربران هرچن زبردست
زمان كه حجم 

الگوریتمهایمبتن برم

ی

۸

و باتجربه باون  ،نم توانن الگوهایمفی را در میان حجم انبوه
تکنیکهای كه طی  سیالیان

دادهها تشخیص دهن [.]۲یک از




هایخووهبن یبیاتوجیهبیهنیوددادههیا

همچنی ،الگوریتم
هایخووهبنی یدادههیای

تقسیمبن یدیگرینیزدارن :الگوریتم


هایدستهای .

هایخووهبن یداده

دادهكیاوی  ع دیوالگوریتم
اخییر بیرای انجیام ایی امیرمحیر وی ه ،تکنییک 
هایدستهایبیهدلیی ماهییتو

هایخووهبن یداده


الگوریتم
است[ .]۳
بهعنوان یک ابزار قیوی بیرای تولیی اطالعیات و
دادهكاوی 


كاربردای دادههانسبتبهالگیوریتمهیایخوویهبنی یدادههیای

دادهكیاوی
دادههای خیام ،ویناخته وی هاسیت.بیرای 
دانش از 

هایدستهایوام حی اق  دو

ع دی،اهمیتبیشتریدارن  .
داده

تعاریف مختلفی وجیود دارد كیه معمیو تیری آن عبیارت از:

آنهیاوجیودنی ارد.
هیچگونه تق م یا تأخر در 
مق ار متمایزن كه 

استخرا دانش و اطالعات از یک پایگیاه دادۀبسییار بیزر  و

دادههیایدسیتهاینمی تیوان ترتیی 
عبارتدیگر ،میان مقادیر 


به

دادهها به دانش) و همچنی كشف الگوهای پنهان

پیچی ه (تب ی

خاص

درنظرگرفت.بیههمیی سیب ،چیالشهیای درزمین یۀ

دادهها[۴ی.]۶بنابرای  ،ابزارهای داده كاوی الگوهای پنهیان

بی

هایدستهایمحر اسیتكیهویام میواردزییر

خووهبن یداده


بهدلیی 
شبین م كنن كه متخصصان ممک است 
را كشف و پی 

است[۱۲و .]۱۳

آنها را
آنها باو  ،
اینکه ای اطالعات و الگوها خار از انتظار 

-

برایدادههایع دینماین ۀهرخووهاغل وام مییانگی 


آنها دست نیابن [.]۷
م نظر قرارن هن و به 

دادههادردامنۀصفاتهیرخوویهاسیت.محاسیبۀمییانگی 


تکنییکهیایمختلفی نظییر دسیتهبنی ی۱ورگرسییون ۲و
۳
دادههیا
خووهبن ی 

برایدادهكاویارائهو هاست.

خووهبن ی


بههم است؛
گروههای وبیه 
نمونهها در 

گروهبن ی

بهمعن
[۸ی ]۱۱

پذیریرویدامنهبرایدادههایدسیتهای:

ع مامکانتفکیک

هایدستهای،غیرعمل است[.]۱۴


برایداده
-

ع مامکانان ازهگیریویباهتبیرایدادههیایدسیتهایبیه

نمونههای هر گیروه (خوویه) حی اكرر تشیابه را بیا

یكه
بهطور 


روشمعمو دادههایع دی:توابعفاصلهنظیرفاصلۀمنهت 

گروههای دیگر داویته
نمونههای 

یک یگر وح اكرر فاصله را با

هایدستهایبهدلیی اینکیههییچ

وفاصلۀاقلی س برایداده

باون [ .]۱۱
دادههیا پیشینهاد وی ه
خووهبنی ی 

روشهای بسیاری برای


ترتیب بی مقادیردادهوجودن ارد،كارای ن ارد[.]۱5
تابهحا ،الگوریتمهایبسییاریبیرایخوویهبنی یدادههیای


دادههیا تأكیی
جنبههای خاص از 
روشها روی 

است .اكررای

ازآنهامعیاروباهتج یی ی
دستهایارائهو هاستكههریک 


دادههای خاص كیارای خیوب
كرده و بنابرای ،روی مجموعه 

رابرایای نوددادههامعرفی می كنی .ایی معیارهیایویباهت

الگوریتمهایزییادیدرایی زمینیهمعرفی وی هاسیت.

دارن .

ارائهو ه،هریکمزایاومعایی خیاخخیودرادارد.بیههمیی 


دستهبن یمتفاوت برایالگوریتمهایخوویهبنی یوجیوددارد


منظور،یعن برایكاهشمعای معیارهایوباهتدرایی مقالیه،

كهرویکردزیرجامعتری دستهبن یای روشهاست[ :]۱۱


دوتاازمعروفتری ای معیارهاراباهمتركی كردهایم .


الگوریتمهای تفکیک

ی

درای مقاله،ابت ابیهتعرییفوتبییی مفهیومخوویهبنی ی،

۴

1. Classification
2. Regression
3. Clustering
4. Partitioning Algorithms

5. Hierarchical Algorithms
6. Density –Based Algorithms
7. Grid-Based Algorithms
8. Model - Based Algorithms
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هایدستهایپرداختهوی هاسیت.در

خصوخخووهبن یداده


به

ای modeهادرفراین خووهبن یاستفادهكردتابیهایی وسییله،

ادامییه،روشتركیبیی ج ییی یبییر پایییۀتركییی دوالگییوریتم

تابعه فخوویهبنی یرامینییممكنی .الگیوریتمخوویهبنی ی 

خووهبن یسلسلهمراتب وخووهبن یتفکیک برایخووهبن ی


modeهیایاولییهاجیرا

k-modesچن ی باربیامقیادیرمتفیاوت

دستهایارائهو هاست.آزمایشهانشانمی دهی كیهروش
دادۀ 

م وودتاپای اریراهح خوویهبنی یبیهدسیتآیی .امیاایی 

یادو هموج بهبوددرنتایجخووهبن یدادههیامی ویود.تمیام

الگوریتمهماننی الگیوریتمk-meansتوانیای می یریتدادههیای

دادههیایعی دیقیرار
هایخووهبن یتركیب درحوزۀ 


الگوریتم

پرتونویزرادرفراین خوویهبنی ینی اردوهمچنیی جیوا 

دارنی وازروشهییایتركیبی درزمینییۀخووییهبنی یدادههییای

نهای بهانتخا مراكزاولیهخووههاوابستهاست.عالوهبیرایی ،

دستهایاستفادهنش هاست.بنابرای ،درایی مقالیهییکرویکیرد


دادههام تواننی 
الگوریتمfuzzy k-modesنیزارائهو كهدرآن ،

ج ی برمبنایتركی الگوریتمهیایموجیودبیرایخوویهبنی ی

عضویازتمامخووههاباوین [ .]۱۸ایی 

بایکدرجهعضویت،

هایدستهایارائهم وود .


داده

امرمهم تیری مزییتایی الگیوریتماسیتوموجی وی هایی 

الگوریتمبرایدادههایداراینویزمناس باو .اماایی الگیوریتم


 .۲پیشینۀ پژوهش
خووهبن یفراین یاستكهمجموعهدادههاراداخ گروههیای 

الگوریتمهایمتنوع برایخووهبنی یدادههیا

طبقهبن یم كن .

ارائهو هاست.هریکازای الگوریتمهیامعییارویباهتخیاخ
خودرادارد.ای الگوریتمهابستهبیهمعییارویباهت كیهاسیتفاده
م كنن وروو كهدرخووهبن یدادههادارن ،توانای متفیاوت 
درم یریتدادههایپرتوداراینویزدارن .الگیوریتمk-means
هایخووهبن یتفکیک بودكهبهصیورت

یک ازاولی الگوریتم
درخووهبن یمجموعهدادههایمورداستفادهقیرار

وسیعومؤثر،
م گرفت[.]۱۶هرچن

استفادهازانیوادالگیوریتمهیایk-means

بیشتردادههایجهانواقعی 

فقطمح ودبهدادههایع دیاست،
هایدستهایهسیتن .خوویهبنی یدادههیایدسیتهای


ازنودداده
نسبتبهخوویهبنی یدادههیای
بهدلی ماهیتوكاربردای دادهها 
برایخووهبن یدادههیایدسیتهای

ع دی،اهمیتبیشتریدارن .
الگوریتمk-meansبهالگوریتم]۱۷[k-modesگسترشیافیت.در
دادههایع دیازبی رفت
ای الگوریتم،مح ودیتدرخصوخ 
وای الگوریتمقادربودكهبهطیورمیؤثررویدادههیایدسیتهای
اجراوود.درای الگوریتم،معیاروباهتج ی یبیرایدادههیای
دستهایبرابرتعی اد
دستهایمعرف و .معیاروباهتبی دودادۀ 

مقییادیرصییفاتغیرمشییابهمیییانآندودادهاسییت.الگییوریتم
خووییهبن ی یk-modesمیییانگی خووییههییارابییامفهییومmode
روشهایمبتن برفركانسبرایبهروزرسیان 
جایگزی كردواز 

نیزمانن الگوریتمk-modesتوانیای می یریتدادههیایپیرترا
ن ارد.درادامه،تعی ادیازالگیوریتمهیایخوویهبنی یمخیتص
هایدستهایرابررس م كنیم :


داده
الگییوریتمخووییهبن ی ی،]۳[weighting k-modesدرواقییع
همانالگوریتمk-modesاستباای تفاوتكیهبیههیرصیفت،
وزن اختصیاخدادهاسیت.دلیی وزندادنبیهصیفاتدرایی 
الگوریتم،ای استكهممک استبعض ازصفاتدرمجموعیه
دادههااهمیتبیشتریداوتهباوین .ایی گونیهصیفاتدرفراینی 
معمیوال
خووهبن ی،نقشبیشتریراایفام كنن .وزنیکصفت 
ع دیبی ۱تا۱استوصفت كهاهمیتبیشتریداویتهباوی ،
وزنبیشتریدارد.مکانیزموزنده بهصیفاتدرایی الگیوریتم،

موج بهبودكیفیتخوویهبنی یمی گیرد د.امیاایی الگیوریتم
دادههایپرتوداراینویزران ارد.
توانای م یرت 
الگییوریتمخووییهبنی ی،]۱۱[weighting fuzzy k-modes
م فازیالگوریتمweighting k-modesاست.ایی الگیوریتمدر
محاسبۀوباهتبههرصفت،بستهبهاهمیتآنیکوزندربیازه
هردادهم توانی بیاییکدرجیه

۱و۱م ده .درای الگوریتم،
عضویازتمامخووههیاباوی .مزییتایی الگیوریتم

عضویت،
نسبتبهالگوریتمweighting k-modesای استكهای الگیوریتم

توانای م یریتدادههایداراینویزرادارد.اماهمچنیانتوانیای 
م یرتدادههایپیرترانی اردومشیک انتخیا مراكیزاولییۀ
وتخودباق است.
درآن،بهق
خووهها  
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الگیوریتمخوویهبنی ی،]۲۱[k-modes based on entropy

بایکباربررس مجموعهدادههام توان بیهنتیجیۀخوویهبنی ی

مشابهالگوریتمخووهبن یk-modesاست،باای تفاوتكهایی 


خووههام تیوانایی 

خوب دستیاب وبهمنظورافزایشكیفیت

الگوریتمبهجایاستفادهازمعیارویباهتoverlapبیرایمحاسیبۀ


عم راچن ی بارتکیراركیرد.ایی الگیوریتمدادههیایپیرتو

وباهتمیاناویاءدادهومراكیزخوویه،ازمعییارآنتروپی بیرای

داررانیزبهخوب م یریتم كن .عی ای الگیوریتمتعییی 

نویز

محاسبۀوباهتاستفادهم كن وبیامینییممسیازیآنتروپی كلی 

مق ارآستانهبرایمقایسۀوباهتاستكهای مقی اربیهصیورت

انتظار،خووهبن یراانجیاممی دهی .ایی الگیوریتمكیهاز

مورد

تجرب بهدستم آی .

ج ی تری نسیخههیایارائیهوی هازالگیوریتمk-modesاسیت،

الگوریتمخوویهبنی ی]۲۳[COOLCATازمفهیومآنتروپی 

قابلیتفراوان درفراین خووهبن یدارد.ای الگیوریتمهمچنیی 

برایگروهبن یركوردهیااسیتفادهمی كنی .ایی الگیوریتم،ییک


توانستهاستمشک م یریتدادههایپیرتوداراینیویزراكیه

الگوریتمافزایش باه فمینیممسازیآنتروپ موردانتظیاربیرای

الگییوریتمk-modesدرآننییاتوانبییود،بییهخییوب حی كنی .امیا

خووییههاسییت.بییاداوییت یییکمجموعییهازخووییه،الگییوریتم

همچنانمشک انتخا مراكزاولیۀخووههادرای الگیوریتمنییز

COOLCATنقحۀبع یدرمجموعهنقاطدادهرابامینیممسیازی

وتخودباق است.
بهق

آنتروپ كل موردانتظار،خووهبن یم كن .الگوریتمخووهبن ی

درالگیوریتمخوویهبنی یk،]۲۱[fuzzy k-prototypeعی د

COOLCATب ونهییچپییشپردازوی رویمجموعیهدادههیا،

ازمیاناویاءدادهبهوسییلۀمینییممسیازیتیابعفاصیله

prototype

خووهبن یراانجامم ده .بنابرای الگوریتمCOOLCATبیرای

fuzzy

دادههایجریان مناس است،اماتوانای م یریتدادههایپیرت


انتخا م وود.ای الگوریتممانن الگوریتمخوویهبنی ی

k- modesعم م كن ،باای تفاوتكهمفهومmodeبیامفهیوم

ران ارد.

prototypeجایگزی وی هاسیت.انگییزۀایی الگیوریتمبررسی 

الگوریتمخووهبن ی]۲۴[CLOPEبیرایهیرخوویه،ییک


خووهبن یاست.ایی الگیوریتم

اهمیتصفاتمختلفدرفراین 

برمبنایمینیممسازینسیبتطیو 

نمودارستون ترسیمم كن و

همصفاتع دیوهمصفاتدسیتهایرابیاوزنی متفیاوتدر

بهعرضمربوطبهآنخوویه،خوویهبنی یراانجیاممی دهی .

فراین خووهبن یسهیمم كن .ای امرموج م ویودكیهایی 

سریعومقیاسپذیراسیتوبیرای

الگوریتمخووهبن یCLOPE


الگوریتمبرایدادههاباصفاتتركیب (صفاتع دیودسیتهای)

سازیتراكنشهایباابعادباالمناس است.ای الگیوریتمبیه

ج ا

مناس عم كن .اماهمچنانتوانای می یریتدادههیایپیرترا

دادههیایورودیحسیاسنیسیت،امیاتوانیای می یریت
ترتیی  

ن اردوهمچنانمشک انتخیا مراكیزاولییۀخوویههیادرایی 

دادههایپرتران ارد.


وتخودباق است.
الگوریتم،بهق
   

درای بخش،الگوریتمهایمختلفی كیهبیرایخوویهبنی ی

الگوریتمخووهبن ی]۲۲[Squeezerویباهتبیی دادههیارا


دادههایدستهایمعرف وی هبیود،بررسی وی .هرییکازایی 


بایکمعیاروباهتویژهبررس می كنی تیادادۀمیوردنظررادر

هاازیکمعیاروباهتبرایخووهبن یدادههیااسیتفاده


الگوریتم

یک ازخووههایموجودیادریکخووۀج ی قراردهی ؛كیه

است.همانطوركهبییان

م كن وبرایموقعیتخاص ارائهو ه

برایای كارازیکمقی ارآسیتانهاسیتفادهمی كنی .اگیرمییزان

و ،هریکازالگوریتمهاتوانای متفیاوت درمی یریتدادههیای

وباهتیکو ءبهیکخووه،بیشیترازمقی ارآسیتانهبیود،آن

پرتدارد.درای مقاله،روو تركیبی بیرایخوویهبنی یبهتیر

و ءدرآنخووهقرارم گیردودرغییرایی صیورت،درییک

سلسلهمراتب تجمع وبهبیود

هایدستهایبرمبنایالگوریتم


داده

خووۀج ی مستقرمی ویود.الگیوریتمخوویهبنی یSqueezer

دادههایپرت
ای روشارائهم وود.درروشپیشنهادی،مشک  

هایدستهایاستفادهمی ویودوبیادادنوزنبیشیتربیه


برایداده

وداراینویزدرفراین خووهبن ی،تاح زیادیمرتفعو  .

صفاتغیرمشابه،خووهبن یراانجامم ده .ای الگیوریتمتنهیا
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 .۳روش پیشنهادی

1: Initial Clustering, Put each data in a cluster

دراینجاازیکالگوریتمسلسلهمراتب باتركیی خحی دومعییار


2: for each cluster do

وباهت،یعن معیارهمگرایی Jaccardومعییارچگیال اسیتفاده

3: Compute similarity measure for all pairs
4: Merge clusters Ci and Cj, in which Similarity(Ci,Cj) is max

كنیم.بهمنظیورتسیتالگیوریتمپیشینهادی،دومجموعیهداده

م

5: end for

soybean dataوzoo dataانتخا و هوالگیوریتمپیشینهادیرا

6: Determine # of clusters

رویآنهابهاجرارسان هایم.درادامه،بهور روشخووهبنی ی


شکل ( :)۱الگوریتم خوشهبندی سلسلهمراتبی تجمعی

سلسلهمراتب وهریکازمعیارهایویباهتهمگرایی Jaccardو


 .۲ .۳معیار فاصله و چگالی

چگییال پرداختییهو ی هوسییرسروشتركیب ی پیشیینهادیبیییان

معیاروباهتیافاصلهبی دوداده،یکمسیللۀچیالشبرانگییزدر

م وود.

دادهكییاویوتکنولییوطیاطالعییاتاسییت.انی ازهگیییریوییباهت


 .۱ .۳خوشهبندی سلسلهمراتبی

م توان بهدوبخیشتقسییمویود:انی ازهگییریویباهتبیرای

خووهایاست

سلسلهمراتب یک روشتحلی

خووهبن ی

روش

ایودادههایعی دی.انی ازهگییریویباهتبیرای


هایدسته

داده

بهكار م رود .روش
هایدستهای 

كمحجم 
وداده
دادههای 
كه برای 
سلسلهمراتب بایکسریازتقسیمبن یهیایمتیوال 

خووهبن ی

هایخووهبن یسلسلهمراتب بردودستهانی :


وود.روش
انجامم 
سلسییلهمراتبی تجمعی ۱وسلسییلهمراتبی تقسیییم ۲5[۲و.]۲۶
خووییهبنیی ی

روویی كییهدراییی مقالییهازآناسییتفادهویی ه،
سلسلهمراتب تجمع است.درمکانیزم اجرای ای روش ،ابت ا بیا

استفاده از یک معیار،فواص دوخووهتعریف م ویود و سیرس
روشمناس

آنهیا بیا یکی یگر
برای تشکی خوویههیا و پیونی  

انتخا م گردد .د نهایت نیز تعی اد خوویههیای مناسی بیرای
دادهها تعیی و ه و خوویهبنی ی انجیام می گییرد.خوویهبنی ی

سلسلهمراتب با ج اسازی هر مورد دریک خووۀ ج اگانه ورود

م وود .در هر مرحله ازتحلی ،ج اسازی موارد تا جیای انجیام
م گیرد كهوبیهتری دو خووه در هم ادغام وون و درنهایت نییز
درختطبقهبن ی كام ادغامگردن  .معیاری

تمام موارد در یک
خووهبن ی براساس آن انجامم پذیرد ،فاصله است .میواردی

كه
كه نزدیک یک یگرن ،در یک خووه ادغیام وی ه و میواردی كیه
خووههای متفاوتقرار

نسبتبهیک یگر فاصلۀ بیشتری دارن  ،در

م گیرن [.]۲۷وک ( )۱الگیوریتمخوویهبنی یسلسیلهمراتبی 
تجمع رابیانم كن .

ایبهراحت دادههیایعی دینیسیت.انیوادفاصیله
هایدسته 


داده
۳

نظیییرفاصییلۀمنهییت وفاصییلۀاقلی سی

۴

دونییودازمهییمتییری 

معیارهایفاصلهبرایدادههایع دیهستن .ویباهتییافاصیله

ای،بهراحت دادههایع دیمحاسبهنم ویود
هایدسته 


برایداده
وای مسللهیکموضودچالشبرانگییزاسیت.ایی حقیقیتكیه
هایدستهایهیچترتیی خاصی ن ارنی ،


مقادیرمختلفدرداده
موج م وودكهمقایسۀبی دادههیایدسیتهایممکی نباوی .
بهعالوهمعیاروباهتمورداستفادهممک استبیهدامنیۀوییژهای

وابستهباو .معیارهایمختلفی بیرایدادههیایدسیتهایبیهكیار
عیارهادربهكیارگیریسیایرویژگی هیادر

م رود،امابیشترای م
ستروبهروم وون .یکراهح بیرایایی 

مجموعهدادهباوک
مشک ساختیکمنبعمشترکبرایان ازهگییریویباهتبیرای
همۀمفاهیممشترکاست.ان ازهگیریویباهتبیرایییکدامنیه
نسبتبهدیگریمتفاوتاست.بنابرای برایتعیی وباهتدادههیا
دادههییابییهدسییتآورد.بنییابرای 
باییی درکصییحیح ازدامنییۀ 
ۀدامنهكهبهخوب مفهومدامنه

ان ازهگیریوباهتتوسطیکخبر
رادرکكرده،تعریفم وود.دربیشتركاربردهاكارویناسدامنیه
موجودنیستوكاربرارتباطدرون بی دادههارابیهخیوب درک
نم كن تابرای اساسوباهتوفاصلۀبی دادههارامحاسبهكنی 
[۲۸و .]۲۱

1. Agglomerative
2. Divisive

3. Manhattan distance
4. Euclidean distance
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سادهتری راهبرایپی اكردنوباهتبی دوصفتدستهای


برابرتع اددادههادرمجموعهدادهاست،تقسیمم كن [ .]۳۲

برای اساساستكیهدودادهاگیریکسیانباوین ،وباهتشیان۱

درای مقالیه،تركیبی ازدومعییارچگیال وفاصیلهجهیت

استودرغیرای صورت،وباهتشانصفراست.بیرایدادههیای

بهرهوریازمحاس هردومعیاراستفادهو هاسیت.درادامیه،دو


دستهایچن متغیره،وباهتبی آنهابرابرتعی ادصیفاتیکسیان


معیارفاصلۀJaccardوچگال مبتن برفركیانستکیرارصیفات،

میانآنهاست.ای روشoverlapنامدارد.میزانتشابههرصفت

بایک یگرتركی و هان  .

برایان ازهگیریoverlapبی ۱و۱است؛مقی ارصیفربیهایی 

 .۳ .۳روش ترکیبی

معناستكهدودادهمشابهنیستن ومق ار۱بهای معناستكهدو
یکسانان .عی بیزر روشoverlapایی اسیتكیه
ال  
دادهكام
فرق بی مقادیرمختلفیکصیفتقائی نیسیت.درواقیعهمیۀ
صفاتیکسانوغیریکسانمیاندوداده،رفتاربرابیردارنی [.]۲۱
رابحۀ()۱ای روشرانشانم ده  :
( )۱

X k  Yk

if
1
Sk  X k , Yk   
0
otherwise


هریکازدومعیارفاصلهوچگال ،دارایمزایاومعایی مربیوط
بهخودهستن .برایمحاسبۀوباهتدوداده،عیالوهبیرچگیال ،
معیارفاصلهراهمدرنظرم گیریم.اگرتنهیامعییارفاصیلهرادر
نظربگیریم،ممک اسیتكیهدادههیایپیرت۱درتصیمیمگییری
كیفیتخووهبن یمادخالتكن واگرتنهیامعییارچگیال رادر

نظربگیریم،بیشترخوویههیادرییکناحییهازمجموعیهدادههیا

كیییهXkوYkاوییییاءدادهدرمجموعیییهعناصیییردادههسیییتن و

انتخا م وون .بنابرای برایاجتنا ازبروزای گونهمشیکالت

) Sk(Xk,Ykتابعوباهتبی ای دوو ءرامحاسبهم كن .

دراینجامعیارچگال بامعیارفاصلهبرایپی اكردنخوویههیابیا

هایدستهای،معییارهمگرایی 


دیگردرموردداده
معیارفاصلۀ

همادغامم وون [.]۳۲برایتركی معیارهایفاصلهوچگیال ،

Jaccardاستكهبیاالهیامازمعییارoverlapوبهبیودآنتوسیعه

دوتركی بیانو هاستكهدرهردو،ازییکفیاكتوروزندهی 

هارابهصیورت

یافتهاست.معیارهمگرای Jaccardتشابهبی داده

بهای دومعیاربهنامηاستفادم وود:

رابحۀ()۲بررس م كن  :
( )۲

Yk

Xk

Yk

Xk

Sim  X k , Yk  

كه  X kتع ادعناصر  X kاستوXkیکو ءدادهدرمجموعیه

 تركی خح η Dens + (1-η)dكهدرآنϵ[0,1]ηاست . تركی غیرخح )Densη × d(1-ηكهدرآنϵ[0,1]ηاست.دراینجابهسهدلی ،ازتركی خح استفادهم كنیم:
 -تركی غیرخح ارائهو هباLogگیری،بهرابحۀخح تبی ی 

عناصییردادههسییتن .رابحییۀ()۲نزدیک ی بییی عناصییردودادهرا

م وود .

بهصورت  X k Ykمحاسبهم وون وبعی ازنرمیا سیازیبیا


است.

محاسبهم كن وعناصریكهدرهردوداده  X k , Ykمشترکانی ،

درمحالعاتانجامو هدرای زمینیه،اغلی ازتركیی خحی 

-

پارامترθمقایسهم وون [۳۱و .]۳۱
معیاردیگریكهبرایتعیی تشیابهدادههیایدسیتهایبیهكیار
م رود،معیارچگال است.معیارچگال فركانستکرارصفاترا
برایهردادهمحاسبهم كن .برایمحاسیبۀچگیال ازرابحیۀ()۳
استفادهم كنیم .
( )۳

 -تركی غیرخح بهمقی ارفیاكتوروزندهی بسییارحسیاس

)  d ( x, y
yU

1
U

Dens( x)  

كییه ) d ( x, yفركییانستکییراردودادهرامحاسییبهمیی كنیی و

استفادهم وود.
الگوریتمخووهبن یسلسلهمراتب تجمیع رابییان

وک ()۲
م كن  .
ای تركی درتحقیقات[5و]۳۲براییافت مراكزاولیه
خووههااستفادهو هاستودرای مقالی ه،بیرایتركیی دو

معیارخووهبن یاستفادهمی ویود.دربخیشبعی ،مالحظیه

م وودكهتركی دومعیارچگال وفاصیلهبیهعنیوانمعییار

دستآم ه،آنرابه  Uكیه
درنهایت،براینرما سازیچگال به 
1. Outliers
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ب ی صورتارائهو هاست :

وباهتدرخووهبن یسلسلهمراتب ،بهنتایجبهترینسبتبیه


:Accuracyبیییافیییرضاینکیییه  C  C1 ,..., Ck مجموعیییه

زمان كهتنهاازیکمعیاراستفادهم و ،منجرم وود .

خووههاو  aiبرابرتع اددادههای اسیتكیهدرخوویهصیحی 

قرارگرفتهان ومجموعهدادهدارایnو ءوKتعی اد

خود( ) Ci

The Agglomerative Hierarchical Algorithm.
Input: Data set D, Number of Clusters k,
Dimensions d:
Output: results.
Begin
Initial Clustering, Put each data in a cluster
for each cluster do
=)Find two cluster that sim(Ci , Cj
max ( * Jaccard_sim( xi , x j ) 

خووههاباو ،میزان Accuracyبارابحۀ()۴ان ازهگیریمی ویود

[ :]۳۴
a

( )۴

K

i 1 i



n

1i , j  d

AC 

:Precisionبیییافیییرضاینکیییه  C  C1 ,..., Ck مجموعیییه

)) (1   ) *Overlay_sim( xi , x j
Merge clusters Ci and Cj, in which
Similarity(Ci,Cj) is max
Compute Center new cluster
end for
Determine # of clusters
End

خووههاو  aiبرابرتع اددادههای اسیتكیهدرخوویۀصیحی 

گرفتهو  biبرابیرتعی اددادههیای اسیتكیهدر
خود( ) Ciقرار 
خووۀنادرست  Ciقرارگرفتهان ومجموعیهدادهدارایnوی ء
وKتعیی ادخووییههاسییت،میییزانPrecisionبییارابحییۀ()5

شکل ( :)۲الگوریتم خوشهبندی سلسلهمراتبی تجمیعی

ان ازهگیریم وود[  :]۳۴

 .۴ .۳نتایج پژوهش

 ai 


 ai  bi 
K

( )5

درای ی بخییش،ابت ی اخووییهبن ی یانجییامو ی هبییرایالگییوریتم

K
i 1



PR 

سلسلهمراتب باتركی معیارها(فاصلهوچگال )بررس وسیرس


هایسلسلهمراتب باسهمعییار

ج و ()۱مقایسۀبی الگوریتم

كارای ای الگوریتمباحالتبی ونتركیی هرییکازمعیارهیای

مختلفرویمجموعهدادهsoybean dataراباتع اددادهورودی

فاصلهوچگال باهممقایسهم ویود.ایی پییادهسیازیرویدو

متفاوتنشانمی دهی .جی و ()۲مقایسیۀبیی الگیوریتمهیای

مجموعیه دادۀsoybean dataوzoo dataانجیاموی ه كیهویر 

سلسلهمراتب


باسهمعیارمختلفرویمجموعیهدادۀzoo dataرا

هابهصورتزیراست[ :]۳۳
آن 


باتع اددادهورودیمتفاوتنشانم دهی .اعی ادجی و نتیایج

:soybean dataای مجموعهدادهویام ۴۷ركیورداسیت

حاص ازخووهبنی یالگیوریتمهیابیااسیتفادهازمعییارارزییاب 

كههرك امتوسط۳۶صفتتوصیفم وون .وهرركوردبیا

خووهبن ی

ترنشاندهن ۀ

Accuracyرانشانم ده وع دبزر 

چهارویژگ برچسی زدهوی ۀ

بهتراست.همانطوركهدرج و ()۱و()۲ونمودارهیای()۱و


Diaporthe Stem Canker,

Phytophthora RotCharcoal Rot, Rhizoctonia Root Rot,
بهغیرازPhytophthora Rotوام ۱۷ركورداست .

()۲نشییاندادهو ی هاسییت،بییاافییزایشتع ی اددادههییا،كییارای 
خووهبن یافتپی ام كن ؛ایی امیرنشیاندهنی ۀتعی ادبهینیۀ


:zoo dataای مجموعهدادهویام ۱۱۱نمونیهاسیتكیه

البرایدادۀsoybeanتعی اد
خووههابرایای نوددادهها ست.مر


هرك امتوسط۱۷صفتباینریتوصیفم وون .دادههادر۷

بهینۀخووهها۱یا۲است.نتایجنشانم ده كهروشپیشنهادی


طبقهبن یم وون .
خووه 

درمقایسهبادوروشدیگررو چشمگیریدارد .

برایارزیاب كارای یکالگوریتمخووهبن ی،فاكتورهای 

جدول ( :)۱نتایج خوشهبندی دادههای  soybeanبا استفاده از معیار  Accuracyبرحسب درصد
تعداد خوشه
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جیی و ()۳ونمییودار()۳مقایسییۀبییی الگییوریتمهییای

خووهبن یبهتراست.همیانطیوركیهدر

ترنشاندهن ۀ

بزر 

سلسلهمراتب باسهمعییارمختلیفبیامعییار  Precisionروی


ج و ()۳و()۴ونمودار()۳و()۴نشاندادهو هاست،بیا

مجموعهدادهsoybean dataباتع ادخوویههیایمتفیاوترا

افزایشتع ادخووهها ،كارای خووهبن یافتپی امی كنی .

نشانم ده .ج و ()۴ونمودار()۴همی مقایسیهرا روی

همییانطییوركییهدرجی و ()۳و()۴دیی همی وییود،میییزان

مجموعهدادۀzoo dataباتعی ادخوویههیایمتفیاوتنشیان

خووهبنی یالگیوریتمپیشینهادی نسیبتبیهروش

 Precision

م ده .اع ادج و نتایجحاص ازخووهبن یالگوریتمهابا

دیگررو چشمگیریداوتهاست .

استفادهازمعیارارزیاب Precisionرانشیانمی دهی وعی د
جدول ( :)۳نتایج خوشهبندی دادههای  soybeanبا استفاده از معیار  Precisionبرحسب درصد
تعداد خوشه
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درنتایجبهدستآم هدرنتایجخووهبن ی،ضیری وزنی 

()5نشاندادهو هاست،نتیایجحاصی نشیانمی دهی كیه

معیارهایوباهتثابتدرنظرگرفتیهوی هبیود.جی و ()5

هرچهضری وزن برایمعییارJaccardبیشیترباوی ،نتیایج

ارزیاب كیفیتخووهبن یتركیب راباضری وزن متفیاوت

بهتریبهدستم آی  .


درفراین خووهبن ینشانم ده .همانطیوركیهدرجی و 
جدول ( :)5نتایج خوشهبندی با ضرایب متفاوت برای ترکیب معیارهای شباهت
ضرایب متفاوت برای معیار Jaccard
2.0

2.3

2.4

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

معیار ارزیابی

98%

98%

98%

99%

92%

29%

%29

29%

Accuracy



مقایسهایبی الگوریتمپیشنهادیدرای مقالیه

ج و ()۶

دادۀذكرو ه ،بیادومعییار AccuracyوPrecisionبیاتعی اد

بییادوالگییوریتمبیییانویی هدرپیشییینۀپییژوهش(الگییوریتم

خووۀثابت۴بیانم كن .همانطوركهدرجی و ()۶نشیان

Squeezerوالگوریتم )fuzzy k-modesرارویسهمجموعیه

دادهو هاست،میزاندقتالگوریتمپیشینهادیدرمقایسیهبیا
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مقایسهای

دوالگوریتمSqueezerوfuzzy k-modesرو قاب 

بهكارگیریهمزماندومعیاروباهتسب م وودكه
م وود  .

رابههمراهدارد.ای امربهدلی تركی دومعیاروباهتاست؛

مشک تجمعخووههادرییکنقحیهازمجموعیۀدادهازبیی 

زیراتركی ای دومعیارموجی ازبیی بیردننقیاطضیعف

هاحالتمتوازنتریبهخودبگیرد .


برودوتجمعخووه

ازآنهاونیزموج افزایشدرص دقتخوویهبنی ی
هریک 
جدول ( :)6نتایج خوشهبندی سه الگوریتم روی سه مجموعه داده
Hierarchical with merge

Weighting K-modes

Squeezer algorithm

تع ادخووهها

1۱%

۸۲%

۱۱%

Zoo data

91%

۱۱%

۸۶%

Soy data

9۳%

۷۱%

۷۸%

Mushroom date

99%

۸5%

۸۱%

Zoo data

19%

۸۲%

۸۶%

Soy data

9۳%

۷۸%

۷۳%

Mushroom date

 .۴نتیجهگیری

معیار ارزیابی

Accuracy

Precision

یکالگوریتمخووهبن یسلسلهمراتب بامفهیومتركیی 

مقاله،

ه فازآنالیزخووهبن ی،تقسییمدادههیاداخی خوویههیای

هایدستهایارائهو .دراینجیادو


معیارهایوباهتبرایداده

بامعن است.درمجموعهدادههیایدسیتهای،بیهدلیی ماهییت

معیارفاصلهJaccardوچگال مبتن برفركانستکرارصیفات

خووهبنی یدادههیایعی دی

خووهبن یآنهابا

درون آنها،
متفاوتاسیت.چیالشهیای درزمینیۀخوویهبنی یدادههیای
دستهایمحر استكهوام ع مامکانتفکییکپیذیریروی


بایک یگرتركی و ن .هریکازای معیارهادرالگوریتمهای
هایدستهایاستفادهوی هانی .

ایبرایخووهبن یداده

ج اگانه
نتایجحاص ازخووهبن یای الگیوریتمنشیانمی دهی كیه

گیریوباهتبرایدادههیایدسیتهای

دامنهوع مامکانان ازه

خووههایایجادو هتوسیطتركیی معیارهیانتیایجبهتیریرا


هایدستهایایی اسیتكیهمعییار

است.مهمتری ویژگ داده

استفادهازهرمعیاربهطورج اگانهبیرایخوویهبنی ی

نسبتبه

فاصلۀطبیع دربارۀآنهاكاربردین ارد.تغییرویک دادههیای

ادههایپیرتو
بهدستم ده ؛ای امرنشاندهن ۀتایركمترد 


دستهایبهدادههایع دی،معنایدادهراازبی م برد.درایی 


داراینویزدرفراین خووهبن یاست .
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