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چکيده  -خوشهبندی دادهها یک ابزار پایه موجود برای درک ساختار مجموعه دادهها است .فرایندی که دادهها را در گروههایی از اشياء
شبيه به هم قرار میدهد خوشهبندی نام دارد .خوشهبندی یکی از مهم ترین مسائل بدون ناظر برای یافتن ساختار در یک مجموعه داده-
های بدون برچسب است .الگوریتمهای خوشهبندی با توجه به نوع دادهها به دو دسته تقسيم میشوند :الگوریتمهای خوشهبندی داده-
های عددی و الگوریتمهای خوشهبندی دادههای دستهای .الگوریتمهای خوشهبندی دادههای دستهای به دليل ماهيت و کاربرد این داده-
ها نسبت به الگوریتمهای خوشهبندی دادههای عددی از اهميت باالیی برخودار هستند  .در این مقاله ابتدا به بررسی ماهيت این نوع
دادهها پرداخته شده و سپس معيارهای شباهت و الگوریتمهای خوشهبندی مطرحشده در این حوزه را بررسی میکنيم و در انتها ،روشی
ترکيبی ،بر پایه ترکيب دو الگوریتم خوشهبندی سلسلهمراتبی و خوشهبندی تفکيکی برای خوشهبندی بهتر این نوع دادهها ارائه می-
دهيم .آزمایشات نشان میدهد که روش ارائه شده در این مقاله نتایج حاصل از خوشهبندی را بهبود میبخشد.
کليد واژهها -دادهکاوي ،خوشهبندي ،دادههاي دستهاي ،الگوريتم خوشهبندي  ،k-modesالگوريتم خوشهبندي سلسله مراتبي.

.1

اين نوع دادهها اين است که معيار فاصله طبيعي در مورد
آنها کاربردي ندارد [ .]5تبديل دادههاي عددي به دادههاي
ستهاي اغلب نتايج مفيدي را به همراه ندارد .تغيير شكل
دادههاي دستهاي به دادههاي عددي معناي داده را از بين
ميبرد و زماني که دامنه صفات دستهاي بزرگ ميشود،
ماهيت اين نوع دادهها را نيز از بين ميبرد .اين نوع دادهها
عبارتاند از ويژگيهاي افراد ،اشياء ،واحدها و غيره که
ميتوانند مقادير کيفي يا کمي اختيار کنند .بهطورکلي دادهها
به دو دسته تقسيم ميشوند :دادههاي دستهاي :مانند رنگ
چشم يا جنسيت ،دادههاي عددي :مانند طول ،قد ،وزن و بهره
هوشي.
دو دستهي کلي از الگوريتمهاي خوشهبندي،
الگوريتمهاي سلسلهمراتبي 1و الگوريتمهاي تفكيكي 4هستند.
الگوريتمهاي سلسلهمراتبي خوشهها را بهتدريج ميسازند
(مانند کريستالها رشد ميکنند) ولي الگوريتمهاي تفكيكي
مستقيماً خوشهبندي را انجام ميدهند .آنها سعي ميکنند

مقدمه

امروزه ،دادهکاوي به عنوان يك ابزار قوي براي توليد
اطالعات و دانش از دادههاي خام ،شناخته شده و همچنان با
سرعت در حال رشد و تكامل است[ .]3خوشهبندي]1 ،2[ 3
بهعنوان مرحله اصلي در هر سيستم دادهکاوي امروزه کاربرد
فراوان پيدا کرده و مورد توجه محققان قرار گرفته است.
خوشهبندي يك تكنيك مهم براي آناليز اکتشافي دادهها
است .خوشهبندي مسئلهاي است که در حوزههاي زيادي
کاربرد دارد .اکثر الگوريتمهاي خوشهبندي امروزه روي داده-
هاي عددي تمرکز دارند و خوشهبندي آنها مبتني بر معيار
فاصله اقليدسي است .اما دادههاي جهان واقعي و کاربردهاي
دادهکاوي اغلب روي دادههاي دستهاي 2تمرکز دارند [.]4
دادههاي دستهاي شامل مجموعه صفاتي است که دامنه آنها
عددي نيست و هر صفت يك مقدار (از مجموعه مقاديري که
هيچ نظم خاصي ندارند) را به خود ميگيرد .مهمترين ويژگي
Clustering
Categorical data
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متدهاي مبتني بر فرکانس براي بهروز رساني اين modeها
در فرايند خوشهبندي استفاده کرد تا به اين وسيله تابع هدف
خوشهبندي را مينيمم کند .الگوريتم خوشهبندي k-modes
چندين بار با مقادير متفاوت modeهاي اوليه اجرا ميشود تا
پايداري راه حل خوشهبندي بهدست آيد .اما اين الگوريتم
همانند الگوريتم  k-meansتوانايي مديريت دادههاي پرت و
نويز را در فرايند خوشهبندي ندارد و همچنين جواب نهايي
به انتخاب مراکز اوليه خوشهها وابسته است .عالوه بر اين،
الگوريتم  fuzzy k-modesنيز ارائه شد که در اين الگوريتم
دادهها ميتوانند با يك درجه عضويت عضوي از تمام خوشه-
ها باشند[ .]4اين امر مهمترين مزيت اين الگوريتم است و
موجب شده اين الگوريتم براي دادههاي داراي نويز مناسب
باشد .اما اين الگوريتم نيز مانند الگوريتم  k-modesتوانايي
مديريت دادههاي پرت را ندارد .در ادامه تعدادي از
الگوريتمهاي خوشهبندي مختص دادههاي دستهاي را بررسي
ميکنيم:
الگوريتم خوشهبندي  ،]32[ weighting k-modesدر
واقع همان الگوريتم  k-modesاست با اين تفاوت که به هر
صفت وزني اختصاص داده است .دليل وزن دادن به صفات در
اين الگوريتم اين است که ممكن است بعضي از صفات در
مجموعه دادهها از اهميت بيشتري برخوردار باشند .اينگونه
صفات در فرايند خوشهبندي نقش بيشتري را ايفا ميکنند.
وزن يك صفت معموالً عددي بين  1تا  3است و صفتي که از
اهميت باالتري برخوردار باشد وزن بيشتري دارد .مكانيزم
وزن دهي به صفات در اين الگوريتم موجب بهبود کيفيت
خوشهبندي ميگردد .اما اين الگوريتم توانايي مديريت
دادههاي پرت و داراي نويز را ندارد.
الگوووريتم خوشووهبنوودي ،[13] weighting fuzzy k-modes

که خوشهها را با جايگذاري مجدد نقطهها بين زيرمجموعهها
بسازند [ .]6در اين مقاله ابتدا به تعريف و تبين مفهوم
خوشهبندي ،بهخصوص خوشهبندي دادههاي دستهاي
پرداخته شده است .در ادامه ،روش ترکيبي جديدي بر پايه
ترکيب دو الگوريتم خوشهبندي سلسلهمراتبي و خوشهبندي
تفكيكي براي خوشهبندي داده دستهاي ارائه شده است.
آزمايشات نشان ميدهد که روش ياد شده موجب بهبود در
نتايج خوشهبندي دادهها ميگردد .تمام الگوريتمهاي خوشه-
بندي ترکيبي در حوزه دادههاي عددي قرار دارند و از روش-
هاي ترکيبي در زمينه خوشهبندي دادههاي دستهاي استفاده
نشده است .بنابراين ،در اين مقاله يك رويكرد جديد بر
مبناي ترکيب الگوريتمهاي موجود براي خوشهبندي داده-
هاي دستهاي ارائه ميشود.
 .2پيشينه پژوهش
الگوريتمهاي متنوعي براي خوشهبندي دادهها ارائه شده
است .الگوريتم  k-meansيكي از اولين الگوريتمهاي خوشه-
بندي تفكيكي بود که در کاربردهاي دادههاي واقعي بهصورت
وسيع و مؤثر در خوشهبندي مجموعه دادهها مورد استفاده
قرار گرفت [ .]7انواع فازي از الگوريتم  k-meansنيز ارائه
شده است [ .]8در مدل فازي هر داده ميتواند با يك درجه
عضويت عضوي از تمام خوشهها باشد [ .]4استفاده از انواع
الگوريتمهاي  k-meansفقط محدود به دادههاي عددي است،
اما بيشتر دادههاي جهان واقعي از نوع دادههاي دستهاي
هستند .همانطور که پيشتر هم بيان شد خوشهبندي داده-
هاي دستهاي به دليل ماهيت و کاربرد اين دادهها نسبت به
خوشهبندي دادههاي عددي از اهميت باالتري برخوردار
است .به منظور خوشهبندي دادههاي دستهاي الگوريتم k-
 meansبه الگوريتم  ]31[ k-modesگسترش يافت .در اين
الگوريتم محدوديت در مورد دادههاي عددي از بين رفت و
اين الگوريتم قادر بود که بهطور مؤثر روي دادههاي دستهاي
اجرا شود .از زمان اولين انتشار الگوريتم  k-modesاين
الگوريتم به يك تكنيك کارا براي حل مسائل خوشهبندي
دادههاي دستهاي بدل شد .در اين الگوريتم معيار شباهت
جديدي براي دادههاي دستهاي معرفي شد .معيار شباهت
بين دو داده دستهاي برابر با تعداد مقادير صفات مشابه ميان
آن دو داده است [ .]33الگوريتم خوشهبندي k-modes
ميانگين خوشهها را با مفهوم  modeجايگزين کرد و از

مدل فازي الگوريتم  weighting k-modesاست .اين الگوريتم
در محاسبه شباهت به هر صفت بسته به اهميت آن يك وزن
در بازه ] [1،3ميدهد .در اين الگوريتم هر داده مويتوانود بوا
يك درجه عضويت عضوي از تمام خوشهها باشد .مزيوت ايون
الگوريتم نسبت به الگوريتم  weighting k-modesايون اسوت
که اين الگوريتم توانايي مديرت دادههاي داراي نوويز را دارد.
اما همچنان توانايي مديرت دادههاي پرت را ندارد و همچنان
مشكل انتخاب مراکز اوليه خوشهها در اين الگووريتم بوه قووه
خود باقي است.
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الگوريتم خوشهبندي  ]37[ Squeezerشباهت بين داده-
ها را با يك معيار شباهت ويژه بررسي ميکند تا دادهي مورد
نظر را در يكي از خوشههاي موجود يا در يك خوشه جديد
قرار دهد و براي اين کار از يك مقدار آستانه استفاده ميکند.
اگر ميزان شباهت يك شيء به يك خوشه بيشتر از مقدار
آستانه بود آن شيء در آن خوشه قرار ميگيرد و در غير اين
صورت در يك خوشه جديد قرار ميگيرد .الگوريتم خوشه-
بندي  Squeezerبراي دادههاي دستهاي استفاده ميشود و
با دادن وزن بيشتر به صفات غيرمشابه ،خوشهبندي را انجام
ميدهد .اين الگوريتم تنها با يكبار بررسي مجموعه دادهها
ميتواند به نتيجه خوشهبندي خوبي دست يابد و به منظور
افزايش کيفيت خوشهها ميتوان اين عمل را چندين بار تكرار
نمود .اين الگوريتم دادههاي پرت و نويز دار را نيز به خوبي
مديريت ميکند .عيب اين الگوريتم تعيين مقدار آستانه براي
مقايسه شباهت است که اين مقدار بهصورت تجربي بهدست
ميآيد.
الگوريتم خوشهبندي  ]38[ LIMBOيك الگوريتم
خوشهبندي سلسله مراتبي است که از مفهوم  BI3براي
محاسبه فاصله بين صفات دستهاي استفاده ميکند .مزيت
الگوريتم  LIMBOتوليد خوشههايي با اندازههاي مختلف در
يك اجراي الگوريتم است .الگوريتم خوشهبندي LIMBO
مجموعه دادههاي بزرگ را با توليد مدل حافظه محدود،
مديريت ميکند .اين الگوريتم دادههاي پرت و داراي نويز را
نيز به خوبي مديريت ميکند.
الگوريتم خوشهبندي  ]34[ COOLCATاز مفهوم
آنتروپي براي گروهبندي رکوردها استفاده ميکند .اين
الگوريتم ،يك الگوريتم افزايشي با هدف مينيممسازي
آنتروپي مورد انتظار براي خوشهها است .با داشتن يك
مجموعه از خوشه ،الگوريتم  COOLCATنقطه بعدي در
مجموعه نقاط داده را با مينيممسازي آنتروپي کلي مورد
انتظار ،خوشهبندي ميکند .الگوريتم خوشهبندي
 COOLCATبدون هيچ پيش پردازشي روي مجموعه داده-
ها ،خوشهبندي را انجام ميدهد .بنابراين الگوريتم
 COOLCATبراي دادههاي جرياني مناسب است .اما توانايي
مديريت دادههاي پرت را ندارد.

الگوريتم خوشهبندي
[ ،]34مشابه الگوريتم خوشهبندي  k-modesاست با اين
تفاوت که اين الگوريتم به جاي استفاده از معيار شباهت
 overlapبراي محاسبه شباهت ميان اشياء داده و مراکز
خوشه از معيار آنتروپي براي محاسبه شباهت استفاده
ميکند و با مينيممسازي آنتروپي کلي مورد انتظار ،خوشه-
بندي را انجام ميدهد .اين الگوريتم که از جديدترين
نسخههاي ارائه شده از الگوريتم  k-modesاست؛ قابليت
بسيار بااليي در فرآيند خوشهبندي دارد .اين الگوريتم
همچنين توانسته است مشكل مديريت دادههاي پرت و
داراي نويز را که الگوريتم  k-modesدر آن ناتوان بود ،به
خوبي حل کند .اما همچنان مشكل انتخاب مراکز اوليه
خوشهها در اين الگوريتم نيز به قوه خود باقي است.
در الگوريتم خوشهبندي k ،]35[ fuzzy k-prototype
عدد  prototypeاز ميان اشياء داده به وسيله مينيممسازي
تابع فاصله انتخاب ميشود .اين الگوريتم مانند الگوريتم
خوشهبندي  fuzzy k- modesعمل ميکند ،با اين تفاوت که
مفهوم  modeبا مفهوم  prototypeجايگزين شده است.
انگيزه اين الگوريتم بررسي اهميت صفات مختلف در فرايند
خوشهبندي است .اين الگوريتم هم صفات عددي و هم صفات
دستهاي را با وزني متفاوت در فرايند خوشهبندي سهيم
ميکند .اين امر موجب ميشود که اين الگوريتم براي دادهها
با صفات ترکيبي (صفات عددي و دستهاي) مناسب عمل
کند .اما همچنان توانايي مديرت دادههاي پرت را ندارد و
همچنان مشكل انتخاب مراکز اوليه خوشهها در اين الگوريتم
به قوه خود باقي است.
الگوريتم خوشهبندي  ]36[ ROCKيك الگوريتم
خوشهبندي سلسله مراتبي تجميعي است که به بررسي
مفاهيم پيوند ميان دادههاي دستهاي ميپردازد .الگوريتم
خوشهبندي  ROCKاز مفهوم همسايگي نقاط داده استفاده
ميکند .اين الگوريتم هر داده را به عنوان يك خوشه جدا در
نظر ميگيرد و سپس خوشهها را بر حسب نزديكي بين
خوشهها در هم ادغام ميکند .نزديكي بين خوشهها به وسيله
مجموع تعداد پيوندهاي بين جفت دادهها بررسي ميشود.
تعداد پيوندها برابر تعداد همسايههاي مشترک بين دو داده
است .اين الگوريتم براي خوشهبندي هر نوع صفت مناسب
است .اما به دليل مرتبه زماني بااليي که دارد قابل استفاده
براي خوشهبندي مجموعه دادههاي بزرگ نيست.
k-modes based on entropy

Bioinformatics Clustering
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الگوريتم خوشهبندي  ]21[ CLOPEبوراي هور خوشوه يوك

.3.1

خوشهبندی

نمودار ستوني ترسيم مويکنود و بور مبنواي مينويممسوازي

پديدهي خوشهبندي که يكي ديگر از اهداف دادهکاوي

نسبت طول به عرض مربوط بوه آن خوشوه ،خوشوهبنودي را

ميباشد ،به فرآيند تقسيم مجموعهاي از دادهها (يا اشيا) به

انجووام موويدهوود .الگوووريتم خوشووهبنوودي  CLOPEسووريع و

زيرکالسهايي با مفهوم خوشه اتالق ميشود .بهاينترتيب

مقياسپذير است و براي جداسازي تراکنشهاي با ابعواد بواال

يك خوشه ،مجموعه دادههاي مشابه ميباشد که همانند يك

مناسب است .اين الگوريتم به ترتيب دادههاي ورودي حساس

گروه واحد رفتار ميکنند [ .]23الزم به ذکر است

نيست ،اما توانايي مديريت دادههاي پرت را ندارد.

خوشهبندي همان کالسهبندي 3است ،با اين تفاوت که

در اين بخش الگوريتمهاي مختلفي که براي خوشهبندي
دادههاي دستهاي معرفي شده بود ،بررسي شد .هر يك از اين
الگوريتمها از يك معيار شباهت براي خوشهبندي دادهها
استفاده ميکند و براي شرايط خاصي ارائه شدهاست .همان-
طور که بيان شد ،الگوريتم  k-modesابتداييترين الگوريتم
در فرايند خوشهبندي دادههاي دستهاي است اين الگوريتم
نسبت به ساير الگوريتمها ،خوشههاي متراکمتري توليد
ميکند به خصوص هنگامي که خوشهها بهصورت کروي
باشند؛ و در صورت زياد بودن تعداد متغيرها ،اين روش
نسبت به ساير روشهاي خوشهبندي داراي سرعت باالتري
است .اين الگوريتم با تمام مزايايي که در بردارد توانايي
مديريت دادههاي پرت و داراي نويز را ندارد و همچنين
جواب نهايي به انتخاب مراکز اوليه خوشهها وابسته است و
روالي مشخص براي محاسبه اوليه مراکز خوشهها وجود
ندارد .در اين مقاله روشي ترکيبي براي خوشهبندي بهتر
دادههاي دستهاي بر مبناي الگوريتم  k-modesو بهبود اين
روش ارائه ميشود .در روش پيشنهادي ،مشكل انتخاب مراکز
اوليه که در خانواده الگوريتمهاي خوشهبندي تفكيكي وجود
داشت ،از بين رفت.

کالسها از پيش تعريف شده و معين نميباشند .در
خوشهبندي عمل گروهبندي دادهها بدون نظارت انجام
ميگيرد [.]21 ،22
فرض کنيد که مجموعه داده هواي  Xموورد نظور موا از
نقاط داده اي (يا مترادف آن اشيا ،موارد ،الگوها ،توراکنشهوا،
گروهها يا رکوردها) ،در فضاي ويژگي  Aتشكيلشوده باشوند.
يعني  xi   xi1 ,...., xid   Aاست کوه در آن i  1,..., N

و هر جوز  xil  AIlيوك داده ويژگوي طبقوهبنوديشودهي
دستهاي باشد .اين فرمت داده-ويژگي مفهوما متناظر بوا يوك
ماتريس  N  Dاست .هدف خوشه بندي پيدا کوردن درايوه-
هايي در ماتريس فوق ميباشد ،که اجتماع همهي آنها تموام
ماتريس باشد و دوبهدوي آنها نقطه اشتراکي نداشته باشوند
که اين مفهوم در رابطه  3نشان داده شده است:

)(3

X  C1 C2 ... Ck
C j1 C j 2  

برخالف کالسهبندي که اشيا داده را براساس کالسها
تحليل ميکند ،خوشهبندي اشيا دادهها را بدون در نظر
گرفتن برچسبهاي کالس ،تحليل و آناليز مينمايد .عمدتاً
برچسب کالسها در دادههاي آموزشي 2بهآساني مشخص
نيست زيرا اين کالسها شناختهشده نميباشند .خوشهبندي
گاهي براي تعيين و توليد چنين برچسبهايي بهکار ميرود.
اشياي خوشهبندي شده براساس اصل ماکزيمم شباهت بين
اعضاي هر کالس و مينيمم شباهت بين کالسهاي مختلف

 .3تعاریف پایه
هدف از آناليز خوشهبندي ،تقسيم مجموعه دادهها داخل
خوشههاي بامعني است [ .]2الگوريتمهاي زيادي در اين
زمينه معرفيشده است .در ادامه به شرح مفهوم خوشهبندي
و دو روش خوشهبندي سلسلهمراتبي و خوشهبندي k-modes
ميپردازيم و سپس در بخش بعد ،روش ترکيبي پيشنهادي
بيان ميشود.

Classification
Training data
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m

گروهبندي ميشوند ،يعني خوشهها بهگونهاي تنظيم ميشوند
که اشياي داخل هر خوشه بيشترين شباهت را با يكديگر
داشته باشند [ .]21هر خوشه بهعنوان يك کالس ميباشد
که قوانين از آن مشتق ميشوند .امروزه ،اکثر مفاهيم خوشه-
بندي روي دادههاي عددي تمرکز دارند .براي دادههاي
عددي متدهاي عمومي براي محاسبه فاصله بين دو نقطه
چند متغيره وجود دارد .فاصله منهتن ] [24و فاصله اقليدسي
] [24دو تا از وسيعترين متدهايي هستند که براي اندازه-
گيري فاصله دو داده عددي استفاده ميشود .مشاهدات نشان
ميدهد که اين اندازهگيريها مستقل از مجموعه دادهاي
است که نقاط داده به آن تعلق دارند .اما دادههاي جهان
واقعي و کاربردهاي دادهکاوي اغلب روي دادههاي دستهاي
تمرکز دارد [ .]4دادههاي دستهاي شامل مجموعه صفاتي
هستند که دامنه آنها عددي نيستند و هر صفت يك مقدار
از مجموعه مقاديري که هيچ نظم خاصي ندارند ،ميگيرد.
مهمترين ويژگي اين دادهها اين است که معيار فاصله طبيعي
در مورد آنها کاربردي ندارد .در مورد دادههاي دستهاي،
محاسبه شباهت و فاصله براي دادههاي دستهاي بهراحتي
دادههاي عددي نيست .نكته مهم در مورد دادههاي دستهاي
اين است که مقادير مختلفي که يك صفت دستهاي ميتواند
بگيرد ترتيب مشخصي ندارد .بنابراين ،مقايسه دو مقدار
دستهاي مختلف با معيارهاي عددي ممكن نيست .در ادامه
سه مورد از مهمترين معيارهاي شباهت که مربوط به داده-
هاي دستهاي هستند ،بررسي ميشود.
سادهترين راه براي پيدا کردن شوباهت بوين دو صوفت

)(2

) d ( X , Y )    (x j , y j
j 1

) (x j  y j

0
 (x j , y j )  
1

) (x j  y j

معيار ديگري که براي تعيين تشابه دادههاي دستهاي به
کار ميرود ،معيار چگالي است [ .]25معيار چگالي فرکانس
تكرار صفات را براي هر داده محاسبه ميکند .عيب بزرگ اين
معيار اين است که اگر تنها معيار چگالي را در نظر بگيريم،
بيشتر خوشهها در يك ناحيه از مجموعه دادهها انتخاب مي-
شوند .براي محاسبه چگالي از رابطه  1استفاده ميشود.
)(1

) d ( x, y
yU

1
U

Dens( x)  

که ) d(x,yفرکانس تكرار دو داده را محاسبه ميکند و
در نهايت براي نرمال سازي چگالي بهدست آمده آن را به ||U
که برابر تعداد دادهها در مجموعه داده است تقسيم ميکند
[.]25
اما معمولترين معياري که براي محاسبه شباهت ميان
دو داده استفاده ميشود معيار شباهت  Jaccardاست [.]26
در اين مقاله نيز از همين معيار براي محاسبه شباهت ميان
اشياء داده استفاده شده است .اين معيار براساس رابطه 4
محاسبه ميگردد:
)(4

Yk

Xk

Yk

Xk

Sim  X k , Yk  

که  X kتعداد عناصر  X kاست .رابطه  2نزديكي بين
عناصر دو داده را محاسبه ميکند و عناصري که در هر دو
داده  X k , Ykمشترکند بهصورت  X k Ykمحاسبه مي-
شوند و بعد از نرمال سازي با پارامتر  θمقايسه ميشوند
[.]26

دستهاي اين است که دو داده اگر يكسان باشند شباهتشان 3
منظور شود و در غير ايون صوورت شباهتشوان صوفر درنظور
گرفته شوود [ .]24بوراي دادههواي دسوتهاي چنود متغيوره،

 .3.2الگوریتم خوشهبندی سلسله مراتبی

شباهت بين آن ها برابر با تعداد صوفات يكسوان ميوان آنهوا

روش خوشهبندي سلسلهمراتبي نيز بهعنوان
پرکاربردترين روش تحليل خوشهاي مطرح است که براي
دادههاي کم حجم به کار ميرود .روش خوشهبندي سلسله-
مراتبي در ابتدا با در نظر گرفتن برخي معيارها به تجزيهي
سلسلهمراتبي دادهها ميپردازد و سپس با روشهاي اجماع و
تقسيم تغييراتي در دستهبندي اوليه ايجاد مينمايد.
الگوريتمهاي سلسلهمراتبي به دو گونه تقسيم ميشوند:

است .اين روش  overlapنوام دارد [ .]33عيوب بوزرگ روش
 overlapاين است که فرقي بين مقادير مختلوف يوك صوفت
قائل نيست .در واقع همه صفات يكسان و غير يكسوان ميوان
دو داده رفتار برابر دارند[ .]24فاصله  overlapبر مبناي عودم
تطابق خصيصههاي متناظر ،از رابطه  2محاسبه ميشود:
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الگوريتمهاي تجميعي( 3پايين به باال) و تقسيمي( 2باال به
پايين) [ .]28 ،27 ،21در خوشهبندي تجميعي ،کار با
خوشههايي با يك داده شروع ميشود (تعداد خوشهها در
ابتدا به اندازهي تعداد دادههاي موجود ميباشد) .در هر
مرحله دو يا چند خوشهي مناسب با هم ترکيب شده و
خوشهي جديدي را بهوجود ميآورند .در خوشهبندي
تقسيمي عمل خوشهبندي با يك خوشه شروع ميشود .اين
خوشه به صورت بازگشتي به دو يا چند خوشه تقسيم
ميگردد و به همين ترتيب عمل خوشهبندي ادامه پيدا
ميکند [ .]11 ،24 ،21براي هر دو نوع از الگوريتمهاي
سلسله مراتبي ،نياز به يك شرط پاياني است .اين شرط اغلب
رسيدن به  kخوشهي مورد نظر ميباشد .شكل 3الگوريتم
خوشهبندي سلسلهمراتبي تجميعي را بيان ميکند.

تكنيك کارا براي حل مسائل دادههاي دستهاي بوده است .در
اين الگوريتم محدوديت در مورد دادههاي عددي از بين رفت
و اين الگوريتم قادر است که به طور مؤثر روي دادههاي
دستهاي اجرا شود .ايده اصلي اين الگوريتم اين است که داده-
هاي دستهاي را بر مبناي مد آنها به چند خوشه از پيش
تعيين شده اختصاص ميدهد [ .]13اگر  Xو  Yدو داده
دستهاي که با  mخصيصه تعريف شدهاند باشند؛ فاصله (عدم
شباهت) اين دو متغير بر مبناي عدم تطابق خصيصههاي
متناظر ،از رابطه  3محاسبه ميشود .روند اين الگوريتم مانند
 k-meansاست .تابع هزينه براي اين الگوريتم به صورت رابطه
 5تعريف ميشود:
n

m

k

) E   d ( xij ,qlj

)(5

l 1 i 1 j 1

که  nتعداد دادهها m ،ابعاد داده k ،تعداد خوشهها و
مد يك خوشه را نشان ميدهد .مانند الگوريتم k-means
الگوريتم  k-modesهم مستعد در ايجاد کمينه محلي است
که اين امر بستگي به انتخاب مدهاي اوليه دارد [.]33 ،5
شكل 2الگوريتم خوشهبندي  k-modesرا نشان ميدهد.
q

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

The K-modes Algorithm.
Input: Data set D, Number of Clusters k, Dimensions
d:
Output: results.
Begin
;}Select k initial modes Q = {q1, q2, . . . , qk
for i = 1 to n do
=)Find a cluster l that dsim(xi , ql

;) max sim( xi , x j

1i , j  d

which

in

Cj,

Merge clusters Ci and
)Similarity(Ci,Cj
is max
Compute Center new cluster

;) min dsim( xi , qt
1t  k

end for
Determine # of clusters
End

;Allocate xi to cluster l
;Update the mode ql for cluster l
end for
repeat
for i = 1 to n do
Let l0 be the index of the cluster to which xi
;belongs
= ) Find an cluster l1 that dsim(xi , ql1

شكل  :3الگوريتم خوشهبندي سلسله مراتبي تجميعي
 .3.3الگوریتم خوشهبندی k-modes

;) min dsim( xi , qt
1t  k

الگوريتم  k-meansيكي از الگوريتمهاي خوشهبندي
تفكيكي است که در کاربردهاي دادههاي واقعي بهصورت
وسيع و مؤثر در خوشهبندي مجموعه دادههاي بزرگ مورد
استفاده قرار ميگيرد .الگوريتم  k-modesتعميم داده شده
الگوريتم  ]13[ k-meansبراي دادههاي دستهاي است .از
زمان اولين انتشار الگوريتم  k-modesاين الگوريتم يك

if dsim(xi , ql1) < dsim(xi , ql0 ) then
;Reallocate xi to cluster l1
; Update ql0 and ql1
end if
end for
until No changes in cluster membership
End

شكل  :2الگوريتم خوشهبندي k-modes

 .4روش پيشنهادی
Agglomorative
Divise

1

الگوريتم خوشهبندي  k-modesهمانطور که پيشتر

2

18

يك الگوريتم ترکيبي خوشهبندي جديد در رويكرد دادههاي دستهاي ......................................................................نبيلو و دانشپور
بيان شد ،داراي مزايا و معايب مربوط به خود است .از جمله
اين معايب اين است که اين الگوريتم توانايي مديريت داده-
هاي پرت و داراي نويز را در فرايند خوشهبندي ندارد و
همچنين جواب نهايي به انتخاب مراکز خوشههاي اوليه
وابسته است و روالي مشخص براي محاسبه اوليه مراکز
خوشهها وجود ندارد .براي حل اين مشكالت در اين مقاله از
يك الگوريتم سلسلهمراتبي با معيار همگرايي Jaccard
استفاده مينماييم و سپس نتايج بهدست آمده را به يك
خوشهبندي
الگوريتم
 k-modesميدهيم تا مجدد عمل خوشهبندي روي آنها
انجام شود .اين امر سبب ميشود که دادههاي پرت و داراي
نويز در الگوريتم  k-modesمديريت شود .انتخاب مراکز اوليه
خوشهها نيز بهوسيله نتايج توليد شده از الگوريتم سلسله
مراتبي صورت ميگيرد .با روش پيشنهادي ،براي انتخاب
مراکز اوليه خوشه ،مشكل انتخاب مراکز اوليه که در خانواده
الگوريتمهاي خوشهبندي تفكيكي وجود داشت ،از بين رفت.
اين دو نوع الگوريتم از متداولترين و رايجترين الگوريتمهاي
خوشهبندي دادهها (دادههاي عددي و دادههاي دستهاي)
ميباشند .بهمنظور تست الگوريتم پيشنهادي ،دو مجموعه
داده  soybean dataو  ]12[ mushroom dataاز مجموعه
دادههاي دستهاي انتخاب شده و الگوريتم پيشنهادي روي
آنها اجرا شده است .در ادامه روند الگوريتم ترکيبي شرح
داده ميشود.
.4.1

پرتكرار بهعنوان مرکز خوشه)  kشيء را از ميان مجموعه
دادهها انتخاب ميکند (در اينجا از روش تصادفي استفاده
شده است) .الگوريتم  k-modesاشياء را به صورت مكرر با
استفاده از معيار فاصله در نزديكترين خوشه قرار ميدهد.
سپس مد اشياء موجود در خوشه را به عنوان مرکز جديد
خوشه قرار ميدهد .اين کار تا رسيدن به يك معيار توقف
ادامه مييابد .معيار توقف ميتواند عدم تغيير مراکز اوليه
خوشهها يا تعداد تكرار مشخص باشد.
The New Algorithm.
Input: Data set D, Number of Clusters k, Dimensions
d:
Output: results.
Begin
Applying Agglomerative Hierarchical Algorithm
to group data set into i cluster
Calculate the centroid of every formed cluster.
Applying K-modes Algorithm to group data set
into k cluster
End

شكل  :1الگوريتم خوشهبندي ترکيبي

الگوريتم  k-modesمعايب چندي نظير تأثير نويز و
دادههاي پرت در فرايند خوشهبندي را به همراه دارد.
بنابراين با اين متد دو مرحلهاي تأثير نويز و دادههاي پرت در
فرايند خوشهبندي بسيار کاهش مييابد .در متد پيشنهادي
ابتدا در الگوريتم سلسله مراتبي مجموع دادهها به i
زيرمجموعه تقسيم ميشود و سپس هر زيرمجموعه به عنوان
يك ورودي به الگوريتم  k-modesداده ميشود .مراکز
زيرمجموعه براي معرفي زيرمجموعه محاسبه ميگردد .فوايد
اصلي اين متد دو مرحلهاي اين است که اشياء شبيه به هم
داخل يك زيرمجموعه قرار ميگيرند و اين زيرمجموعهها در
گام دوم به عنوان ورودي به الگوريتم خوشهبندي k-modes
داده ميشود .بنابراين ،اين متد دو مرحلهاي باعث ميشود که
نويز و دادههاي پرت تأثير کمي روي الگوريتم  k-modesدر
فرايند خوشهبندي بگذارد .اين دو نوع الگوريتم از متداولترين
و موفقترين الگوريتمهاي خوشهبندي دادهها (دادههاي
عددي و دادههاي دستهاي) ميباشند .هر يك از اين دو
الگوريتم زماني که پراکندگي دادهها نرمال بوده و دادههاي
نويز و پرت در مجموعه دادهها بسيار اندک است ،بسيار
مناسب عمل ميکنند .از اين رو در اينجا با ترکيب هر دو
الگوريتم سعي در بهبود نتايج حاصل نموديم .شكل 1اين
خوشهبندي را نشان ميدهد.

الگوریتم ترکيبی

الگوريتم خوشهبندي سلسلهمراتبي ،به عنوان ورودي،
دادههاي دستهاي را دريافت ميکند و خوشهبندي
سلسلهمراتبي را بهعنوان خروجي توليد ميکند .در گام اول
دادهها به يك سري زيرمجموعهها خوشهبندي ميشود .در
الگوريتم خوشهبندي سلسلهمراتبي تجميعي ابتدا هر شيء
بهعنوان يك خوشه در نظر گرفته ميشود .سپس نزديكترين
خوشهها با هم ادغام ميگردند و اين کار تا رسيدن به شرايط
پاياني ادامه مييابد .الگوريتم  k-modesنيز بهعنوان ورودي
دادههاي دستهاي و عددي را دريافت ميکند و بخشبندي
مناسب را بهعنوان خروجي توليد ميکند .الگوريتم
 k-modesدر گام دوم اعمال ميشود تا مجموعه دادهها را
خوشهبندي کند .الگوريتم  k-modesبه صورت تصادفي يا با
روش مخصوصي (بهعنوان مثال ،قرار دادن دادههايي با صفات
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دارد.

 .4.2تحليل پيچيدگی زمانی
پيچيدگي زماني الگوريتم پيشنهادي برابر ترکيب خطي
پيچيدگي زماني دو الگوريتم  k-modesو الگوريتم سلسله
مراتبي تجميعي است .پيچيدگي زماني الگوريتم k-modes
برابر ) O(TKNاست ،که  Tبرابر تعداد تكرار الگوريتمK ،
برابر تعداد خوشههاي توليد شده و  Nبرابر تعداد اشياء داده
است .پيچيدگي زماني الگوريتم سلسله مراتبي تجميعي در
بهترين حالت برابر ) ،O(N2که  Nبرابر تعداد اشياء داده
است .بنابراين ،پيچيدگي زماني الگوريتم ترکيبي برابر
) O(TKN+N2است .جدول  3مقايسهاي بين پيچيدگي
زماني الگوريتم ترکيبي با الگوريتمهاي ارائه شده در پيشينه
پژوهش ارائه ميدهد .همانطور که در جدول  3نشان داده
شده است پيچيدگي زماني الگوريتم ترکيبي نسبت به ساير
الگوريتمها در سطحي متوسط قرار دارد .اين الگوريتم در
مقايسه با الگوريتمهايي نظير  COOLCAT ،ROCKو
 LIMBOمرتبه زماني بهتري دارد اما باز هم در مقايسه با

 .4.3نتایج پژوهش
در اين بخش به بررسي نتايج حاصل از اجراي الگوريتم
ترکيبي براي خوشهبندي دادههاي دستهاي ميپردازيم .اين
پيادهسازي روي دو مجموعه داده  soybeanو  zooانجام شده
است که شرح اين دادهها بهصورت زير است:
 : Soybean dataمجموعووه داده  soybeanشووامل 47
رکورد است که هر کدام توسط  16صفت توصيف مويشووند.
هر رکورد با چهار ويژگي برچسب زده شده
Root Rot,

Rot, Rhizoctonia

Diaporthe Stem

Canker, Charcoal

 Phytophthora Rotبه غير از  Phytophthora Rotکه شوامل
 37رکورد است [.]12

الگوريتمهايي نظير  CLOPE ،K-modesمرتبه زماني باالتري
جدول :3پيچيدگي زماني الگوريتمهاي خوشهبندي
پيچيدگي زماني

سال ارائه

الگوريتم

)O(TKN+N2
T - No. of iteration, K - No. of cluster, N - No .of object

2015

Merge algorithm

)O(TKN
T - No. of iteration, K - No. of cluster, N - No .of object

1997

K-modes

)O(TKMN
 T - No. of iterations, K - No. of clusters, M - No. of attributes , NNo. of objects

2002

Fuzzy K-modes

)O(TKN
T - No. of iteration, K - No. of cluster, N - No .of object

2013

Weighting K-modes

)O((T+1)KN
T - No. of iteration, K - No. of cluster, N - No .of object
)O(NKPM
 N - No .of object, K - No. of cluster, M - No. of attribute, PDistinct attribute values
)O(N2log N
N - No .of object
)O(NKD
N - No .of object, K - No. of cluster, D – No. of attribute

2012

Fuzzy K-prototype

2002

Squeezer

2012

ROCK

2002

CLOPE

)O(N2KlogN
N - No .of object, K - No. of cluster

2002

COOLCAT

)O(N2d2 log N
N - No .of object, d – No. of attribute

2004

LIMBO

هر کدام توسط  37صفت باينري توصيف ميشوند .دادهها در

 :zoo dataمجموعه داده  zooشامل  313نمونه است که
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 7خوشه طبقهبندي ميشوند [.]12
براي ارزيابي کارايي يك الگوريتم خوشهبندي،
فاکتورهايي ارائه شده است که به قرار زير هستند:
 :Accuracyبا فرض اينكه  C  C1 ,..., Ck مجموعه

)(4

خوشهها ،و  aiبرابر تعداد دادههايي است که در خوشه
صحيح خود (  ) Ciقرارگرفتهاند؛ و مجموعه داده داراي n
شيء و  Kتعداد خوشهها باشد؛ ميزان  Accuracyبا رابطه 6
اندازهگيري ميشود [.]33
a

K

i 1 i

)( 6



n

AC 

برابور تعوداد دادههوايي اسوت کوه در خوشوه

صحيح خود (  ) Ciقرارگرفتهانود و  ciبرابور تعوداد دادههوايي
است که بهصورت نادرسوت در خوشوه  Ciقورار نگرفتوهانود؛
مجموعه داده داراي  nشيء و  Kتعداد خوشهها باشد؛ ميوزان
 Recallبا رابطه  7اندازهگيري ميشود [.]33
 ai 


 ai  ci 
K

)(7

K
i 1



)number of pairs correctly clustered into the same cluster (31
pairs actually in the same cluster

RE 

 :Precisionبا فرض اينكه  C  C1 ,..., Ck مجموعه

خوشهها ،و ai

صحيح خود (  ) Ciقرارگرفتهاند و  biبرابر تعداد دادههايي
است که در خوشه نادرست  Ciقرارگرفتهاند ،است .مجموعه
داده داراي  nشيء و  Kتعداد خوشهها است .ميزان
 Precisionبا رابطه  8اندازهگيري ميشود [:]33

)(8

 ai 


 ai  bi 
K

K
i 1

CP 

 :(MS) Minkowski Scoreبا فرض اينكه  Tو  Sبه
ترتيب خوشهبندي صحيح (برچسب خوشه) و خوشهبندي
ايجاد شده توسط الگوريتم خوشهبندي باشند؛  n11تعداد
جفتها يي است که در هر دو مجموعه Tو  Sقرار دارد و n01
و  n10به ترتيب برابر تعداد جفتهايي که فقط در مجموعه
 Sو  Tقرار دارد؛  MSبا رابطه  33اندازهگيري ميشود [:]11

برابر تعداد دادههايي است که در خوشه



 a  b b  d    a  c  c  d 

که  aبه معني تعداد جفتهاي متعلق به خوشههاي
يكسان در دو مجموعه  Tو  b ،Cبه معني تعداد جفتهاي
متعلق به خوشه مشابه در مجموعه  Tاما متفاوت با
خوشههاي موجود در مجموعه  c ،Cبه معني تعداد جفتهاي
متعلق به خوشه مشابه در مجموعه  Cاما متفاوت با
خوشههاي موجود در مجموعه  ،Tو  dبه معني تعداد
جفتهاي متعلق به خوشههاي متفاوت در دو مجموعه  Tو
 Cاست .مقادير فاکتور  ARIبين صفر و يك تغيير ميکند.
مقدار باالتر نشان ميدهد که خوشهبندي توليد شده به
خوشهبندي واقعي نزديكتر است [.]11
 :(%CP) Percentage of Correct Pairفاکتور ارزيابي
 CPنشان دهنده درصد جفت عناصري است که بهدرستي
خوشهبندي شدهاند CP .با رابطه  31اندازهگيري ميشود
[.]11

 :Recallبووا فوورض اينكووه  C  C1 ,..., Ck مجموعووه

خوشهها ،و ai

2  ad  bc 

ARI (T , C ) 

)(33

PR 

n01  n10
n11  n10

MS 

در اين مقاله براي ارزيابي کارايي الگوريتمهاي خوشه-
بندي از فاکتور  ،ARI ،Accuracyو  Precisionکه از
متداولترين معيارها هستند ،استفاده شده است [.]37
جدول  2و شكل  4مقايسه بين الگوريتم ارائه شده در
اين مقاله با دو الگوريتم خوشهبندي سلسله مراتبي و k-
 ،modesبا معيار  Accuracyروي مجموعه داده soybean

 :(ARI) Adjusted randindexفاکتور ارزيابي  ARIنشان
دهنده ارتباط بين خوشهبندي صحيح و خوشهبندي ايجاد
شده توسط الگوريتم خوشهبندي است .با فرض اينكه  Tو C
بهترتيب خوشهبندي صحيح (برچسب خوشه)و خوشهبندي
ايجاد شده توسط الگوريتم خوشهبندي باشند ARI ،با رابطه
 4اندازهگيري ميشود [:]11
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سلسله مراتبي و  ،k-modesرشد قابل مالحظهاي داشته
است.
جدول  4و شكل  6مقايسه بين الگوريتم ارائه شده در
اين مقاله با دو الگوريتم خوشهبندي سلسله مراتبي و k-
 ،modesبا معيار  ARIروي مجموعه داده  soybean dataبا
تعداد خوشههاي متفاوت را نشان ميدهد .جدول  5و شكل
 7همين مقايسه را روي مجموعه داده  zoo dataبا تعداد
خوشههاي متفاوت نشان ميدهد .اعداد جدول نتايج حاصل
از خوشهبندي الگوريتمها با استفاده از معيار ارزيابي  ARIرا
نشان ميدهد و عدد بزرگتر نشان دهنده خوشهبندي بهتر
است.

 dataبا تعداد خوشههاي متفاوت را نشان ميدهد .جدول  1و
شكل  5مقايسه بين الگوريتم ارائه شده در اين مقاله با دو
الگوريتم خوشهبندي سلسله مراتبي و  ،k-modesروي
مجموعه داده  zoo dataبا تعداد خوشههاي متفاوت را نشان
ميدهد .اعداد جدول نتايج حاصل از خوشهبندي الگوريتمها
با استفاده از معيار ارزيابي  Accuracyرا نشان ميدهد و عدد
بزرگتر نشان دهنده خوشهبندي بهتر است .همانطور که در
جداول  2و  1نشان داده شده است ،با افزايش تعداد خوشهها
کارايي خوشهبندي افت پيدا ميکند .همانطور که در جداول
 2و  1قابل مشاهده است ،ميزان  Accuracyخوشهبندي
الگوريتم پيشنهادي نسبت به هر دو الگوريتم خوشهبندي

جدول :2نتايج خوشهبندي دادههاي  soybeanبا استفاده از معيار  Accuracyبرحسب درصد%
تعداد خوشهها

الگوريتم

31

4

8

7

6

5

4

1

2

85%

85%

85%

87%

87%

87%

84%

44%

43%

Hierarchical algorithm

83%

83%

85%

85%

84%

87%

84%

43%

44%

K-modes algorithm

88%

88%

41%

44%

41%

44%

46%

44%

44%

Merge algorithm

Merge algorithm

Hierarchical algorithm

K-modes algorithm

100

90
85
80

ميزان Accuracy

95

75
70

9

10

7

8

5

6

3

4

2

تعداد خوشه ها

شكل :4نتايج خوشهبندي دادههاي  soybeanبا استفاده از معيار  Accuracyبرحسب درصد%

جدول  :1نتايج خوشهبندي دادههاي zooبا استفاده از معيار  Accuracyبرحسب درصد%
تعداد خوشهها

الگوريتم

31

4

8

7

6

5

4

1

2

41%

41%

43%

41%

41%

41%

43%

44%

45%

Hierarchical algorithm

81%

86%

86%

86%

84%

84%

43%

41%

42%

K-modes algorithm

42%

41%

42%

45%

43%

44%

45%

48%

44%

Merge algorithm
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Merge algorithm

Hierarchical algorithm

K-modes algorithm

100

90
85
80

ميزان Accuracy

95

75
70

10

9

7

8

6

تعداد خوشه ها

4

5

2

3

شكل  :5نتايج خوشهبندي دادههاي  zooبا استفاده از معيار  Accuracyبرحسب درصد%

جدول :4نتايج خوشهبندي دادههاي  soybeanبا استفاده از معيار  ARIبرحسب درصد%
تعداد خوشهها

الگوريتم

31

4

8

7

6

5

4

1

2

83%

82%

82%

74%

81%

81%

83%

84%

84%

Hierarchical algorithm

74%

74%

74%

83%

81%

83%

83%

82%

82%

K-modes algorithm

87%

86%

86%

87%

%86

85%

84%

85%

87%

Merge algorithm

Merge algorithm

Hierarchical algorithm

K-modes algorithm

90
86
82
ARI

78
74
70
9

10

7

8

5

6

3

4

2

تعداد خوشه ها

شكل :6نتايج خوشهبندي دادههاي  soybeanبا استفاده از معيار  ARIبرحسب درصد%

جدول  :5نتايج خوشهبندي دادههاي zooبا استفاده از معيار  ARIبرحسب درصد%
تعداد خوشهها

الگوريتم

31

4

8

7

6

5

4

1

2

83%

82%

82%

74%

81%

81%

83%

84%

84%

Hierarchical algorithm

%74

%78

%74

%74

%81

%81

%82

81%

84%

K-modes algorithm

88%

88%

88%

88%

43%

42%

%84

%84

86%

Merge algorithm
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Merge algorithm

Hierarchical algorithm

K-modes algorithm

92
88

80

ARI

84

76
72
10

9

7

8

5

6

3

4

2

تعداد خوشه ها

شكل  :7نتايج خوشهبندي دادههاي  zooبا استفاده از معيار  ARIبرحسب درصد%

شكل  4همين مقايسه را روي مجموعه داده  zoo dataبا
تعداد خوشههاي متفاوت نشان ميدهد .اعداد جدول نتايج
حاصل از خوشهبندي الگوريتمها با استفاده از معيار ارزيابي
 Precisionرا نشان ميدهد و عدد بزرگتر نشان دهنده
خوشهبندي بهتر است .همانطور که در جداول  6و  7نشان
داده شده است ،با افزايش تعداد خوشهها کارايي خوشهبندي
افت پيدا ميکند .همانطور که در جداول  6و  7قابل
مشاهده است ،ميزان  Precisionخوشهبندي الگوريتم
پيشنهادي نسبت به هر دو الگوريتم خوشهبندي سلسله
مراتبي و  k-modesرشد قابل مالحظهاي داشته است.

همانطور که در جداول  4و  5نشان داده شده است ،با
افزايش تعداد خوشهها کارايي خوشهبندي افت پيدا ميکند.
همانطور که در جداول  4و  5قابل مشاهده است ميزان
 ARIخوشهبندي الگوريتم پيشنهادي نسبت به هر دو
الگوريتم خوشهبندي سلسله مراتبي و  ،k-modesرشد قابل
مالحظهاي داشته است.
جدول  6و شكل  8مقايسه بين الگوريتم ارائه شده در
اين مقاله با دو الگوريتم خوشهبندي سلسله مراتبي و k-
 ،modesبا معيار  Precisionروي مجموعه داده soybean
 dataبا تعداد خوشههاي متفاوت را نشان ميدهد .جدول  7و

جدول :6نتايج خوشهبندي دادههاي  soybeanبا استفاده از معيار  Precisionبرحسب درصد%
تعداد خوشهها

الگوريتم

31

4

8

7

6

5

4

1

2

81

81

81

83

83

81

83

81

82

Hierarchical algorithm

83

81

81

83

83

81

81

81

83

K-modes algorithm

86

86

87

88

87

88

88

41

42

Merge algorithm
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Hierarchical algorithm

K-modes algorithm

Merge algorithm

96

Precision

92
88
84
80
76
72
2

3

4

5

6

7

8

9

10

تعداد خوشه ها

% برحسب درصدPrecision  با استفاده از معيارsoybean  نتايج خوشهبندي دادههاي:8شكل
% برحسب درصدPrecision  با استفاده از معيارzoo نتايج خوشهبندي دادههاي:7 جدول
تعداد خوشهها

الگوريتم

2

1

4

5

6

7

8

4

31

Hierarchical algorithm

81

81

81

81

83

81

83

81

83

K-modes algorithm

83

81

83

81

81

81

81

81

81

Merge algorithm

85

85

84

85

84

84

84

81

81

Hierarchical algorithm

K-modes algorithm

Merge algorithm

86

Precision

84
82
80
78
76
74
2

3

4

5

6

7

8

9

10

تعداد خوشه ها

% برحسب درصدPrecision  با استفاده از معيارzoo  نتايج خوشهبندي دادههاي:4 شكل
ARI ،Precision ،Accuracy استفاده از معيار

داده

 نتايج خوشهبندي سه الگوريتم با:8 جدول

معيار

الگوريتم

Accuracy

Squeezer algorithm
41%

Weighting K-modes
85%

Merge algorithm
45%

Precision

81%

82%

85%

ARI

81%

81%

84%

Accuracy

82%

41%

44%

Precision

86%

82%

88%

ARI

81%

81%

86%

zoo data

soybean data
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3144  سال،4  شماره،4  جلد..................................................................................پژوهشي رايانش نرم و فناوري اطالعات-مجله علمي
 فرايند خوشهبندي نسبت به دوPrecision  و،ARI ،Accuracy
 و ساير الگوريتمهاي مطرحk-modes الگوريتم سلسله مراتبي و
.در زمينه خوشهبندي دادههاي دستهاي افزايش يافته است
 در اين خوشهبندي ترکيبي با افزايش تعدادAccuracy ميزان
-خوشهها روند يكنواختتري دارد و نتايج دقيقتري را حاصل مي
.دهد

 مقايسهاي بين الگوريتم پيشنهادي در اين مقاله با8 جدول
Weighting دو الگوريتم بيان شده در پيشينه پژوهش (الگوريتم
 وzoo data ) روي مجموعه دادهSqueezer  و الگوريتمk-modes
 دو. با تعداد خوشه معين را بيان ميکندsoybean data ]12[
 از جملهSqueezer  وWeighting k-modes الگوريتم
الگوريتمهايي هستند که براي خوشهبندي مجموعه دادههاي
دستهاي در سالهاي اخير ارائه شدهاند و از کارايي بااليي
 چون شرايط الگوريتمهاي ذکر شده با هم.]37 ،32[ برخورداراند
 هرPrecision  و،ARI ،Accuracy  متوسط ميزان،متفاوت است
. آمده است5 الگوريتم روي اين دو مجموعه داده با تعداد خوشه
از آنجا که شرايط الگوريتمها متفاوت است (منظور از شرايط
متفاوت اين است که هر يك از الگوريتمها ياد شده روش
مخصوصي براي خوشهبندي دادهها دارند به عنوان مثال الگوريتم
 نياز به تعيين يك مقدار آستانه براي اندازهگيريSqueezer
شباهت دارد که اين مقدار آستانه نيز به صورت تجربي بدست
 نميتوان مانند ارزيابي قبلي در اينجا هم از نمودار و،)ميآيد
 بدين منظور متوسط ميزان.جدولهاي مشابه قبلي استفاده کرد
. قرار گرفته است8 هر يك از معيارها محاسبه شده و در جدول
 بوار اجوراي31  حاصول متوسوط، هر کدام از مقادير،8 در جدول
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