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 مقاله پژوهشی

است که امکان مطالعه رفتار هزاران ژن را به  یژنانیب یهاداده دیو تول هیزآرایر یظهور فناور ک،یاز تحوالت مهم علم ژنت یکی مقدمه:

. از ردیگیمورد استفاده قرار م یژنانیب یهاداده لیاست که در تحل یکاوداده یهااز روش یکی یبند. خوشهکندیطور همزمان فراهم م
رو بوده و هروب تیعدم قطعهمواره با  یبندخوشه جهیها است، نتداده ریثأتبه شدت تحت  یبندخوشه یهاروش ردآنجا که عملک

 یبنداز خوشه یژنانیب یهاداده لیدر تحل ق،یتحق نی. در اکارا قلمداد نمودها، تمام داده یوجود ندارد که بتوان آن را برا یتمیالگور
 منفرد استفاده شده است. تمیالگور کی یاجرا ی( به جایبندخوشه تمیالگور نیچند جینتا بی)ترک یاجماع

، توسط SUو Nutt-v3 ،Alizadeh-v2 یژنانیسه مجموعه داده ب یرا بر رو یاجماع یبندقاله عملکرد خوشهم نیا روش:

 بیمتفاوت حاصل از ترک یبنددوازده خوشه ،یاجماع یبندخوشه یسازادهیپ ی. برادهدیقرار م یابیمورد ارز افتهی لیشاخص رند تعد
 یهاتطابق خوشه زانیم ج،یاند. پس از ادغام نتاها اجرا شدهداده یبه، به طور همزمان روتشا دمع اریبا سه مع یبندخوشه تمیچهار الگور

 شده است. دهیسنج افتهی لیتوسط شاخص رند تعد یواقع یهابا گروه ینیتخم

ه ب85/0و  9/0، 1برابر  بی، به ترتSUو  Nutt-v3 ، Alizadeh-v2سه مجموعه داده  یبرا افتهی لیمقدار شاخص رند تعد :نتایج

شده، توانست  یطراح تمیالگور نیها است. همچننهفته در داده یدر کشف ساختارها یشنهادیروش پ یاز دقت باال یدست آمد که حاک
 ص دهد.یها را بدون خطا تشخخوشه یتعداد واقع

روش در کشف  نیه دقت ااست. با توجه ب یژنانیب یهاداده یبندخوشه یتوانمند برا یروش یاجماع یبندخوشه گيري:نتيجه

 منفرد نمود. یبندخوشه یهاتمیالگور نیگزیجا نانیآن را با اطم توانیم ،یواقع یساختارها

 

 یچند بعد یگذاراسیمق د،یافراز حول مدو یبندخوشه ،یسلسله مراتب یبندخوشه ،یاجماع یبندخوشه ،یکاوداده :هادواژهيکل
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 مقدمه 
 یهاا شرفتیاز پ یکی (Microarray) هیزآرایر نینو یفناور

رفتار هزاران  لیاست که امکان مطالعه و تحل کیهم علم ژنتم
حاصال از   یهاا . دادهکناد یفاراهم ما   زمانهمژن را به طور 

 Gene Expression) یژنا انیا ب یهاداده ه،یآرا زیر یفناور
Data)  کماک   تواناد یما  هاا آن لیا کاه تحل  شوندیم دهینام
ه سارطان با   یماار یو درماان ب  صیتشاخ  ناه یرا در زم یانیشا

 ریاخ یهادر سال یژنانیب یهاعرضه کند. داده یجامعه پزشک
 یولوژیمحققان ب ژهیبارها توسط دانشمندان علوم مختلف به و

اناد. اساتخرا    قارار گرفتاه   قیا ماورد مطالعاه و تحق   یمولکول
اسات کاه    یامسالله هاا،  داده نیا از بطن ا داریمعناطالعات 
 نیماش یریادگی و یکاودادهعلم آمار،  یمساع کیموجب تشر
مشترک،  تاًیخاص خود و نها یهاروشبا  کیو هر  شده است
اساتخرا    یهاا از گوناه  یکا یاناد.  مسلله پرداخته نیبه حل ا
، هاا دادهناو    نیا تر ادرک بهتر و قابل فهم منظوربهاطالعات 

باا حاداک ر تشاابه و     ترکوچک یهادستهبه  هاآن یبندمیتقس
حااات عناااوان  اسااات کاااه ت  هااااآن لیاااساااتس تحل

 یبناد . خوشاه شاود یشناخته م( Clustering)"یبندخوشه"
 یژنااانیااب یهاااداده لیااوتحلهیااتجزگسااترده در  طااوربااه

 یعلم پزشاک  توانیکه م یابه گونه ردیگیقرار م مورداستفاده
در  یبندخوشه یهاروشو گسترش  شرفتیپ لیاز دال یکیرا 
 .[1] دانست ریاخ یهادهه
 یسااازنااهیبااا به یبناادخوشااه یهاااتمیاز الگااور کیاا هاار  

مشااابه را در  یهاااشااده، داده فیااتعر شیاز پاا ییپارامترهااا
 شیدایا . با وجاود پ کنندیم یدهمجزا از هم سازمان یهاگروه
وجود  یریو کارآمد، روش فراگ نینو یبندخوشه یهاتمیالگور

 یحتاا ایااهااا داده همااهناادارد کااه بتااوان عملکاارد آن را در  
 بخاش تیرضاا  کساان، ی یهاا یژگیها با واز داده یامجموعه

باه   یبناد خوشاه  یهاا تمیعملکرد الگاور  ینمود. از طرف یتلق
 یو اجارا  ردیا گیها قرار مساختار پنهان داده ریثأشدت تحت ت

 تواناد یما  کساان، ی دادهمجموعاه   یمختلف رو یهاتمیالگور
 یاجارا  اسات ن ممک یکامالً متفاوت گردد. حت جیمنجر به نتا

 یورود یواحاد اماا باا پارامترهاا     یناد بخوشاه  تمیالگور کی
 جااد یهاا ا همجموعه داد کی یرا بر رو یمتفاوت جیمختلف، نتا

 یابیا ذکار شاده، ارز   یهاا تیکند. با وجود مشکالت و محدود
 تیا هماواره باا عادم قطع    یبناد خوشاه  یهاتمیعملکرد الگور

 نیناان و همچنا  یاطمقابل  تمیالگور کیهمراه بوده و انتخاب 
 تمیالگاور  کیا در  ازیا موردن یورود یپارامترها حیبرآورد صح

 .اسااات نیمحققااا یچاااالش بااارا کیاااخااااص، هماااواره 

D'haeseleer تمیالگاور  نیبهتر ییشناسا گفت در مقاله خود 
 یاجارا  ی. وسات ین ریپاذ امکاان  یبه صورت کلا  یبندخوشه
را  متنااق   جینتاا  با ییهاروش ژهیوه روش مختلف ب نیچند
 de .[2] نماود  شانهاد یپ ناه یبه یبناد به خوشاه  دنیرس یبرا

Souto چهار  یبندخوشه تمیپنج الگور سهیو همکاران به مقا(
و  یس ی( بر رویافراز تمیالگور کیو  یسلسله مراتب تمیالگور

از آن بود  یحاک جینتا ،[3] پرداختند یژنانیب دادهپنج مجموعه 
 یهاا تمیالگاور  گار یهمانناد د  ،یمورد بررسا  یهاتمیکه الگور
 جینتاا  نیها وابسته هستند. همچنبه شدت به داده یبندخوشه
عملکارد پاانزده    سهیهمکاران، با مقا و Jaskowiak پژوهش

ماذکور،   یهامجموعه داده یبندعدم تشابه را در خوشه ،اریمع
مانند  یبندخوشه یهاروش یورود یمترهاکه پارا ندنشان داد

 گاذار اسات  ریثأها تا آن جهیعدم تشابه به شدت بر نت سیماتر
 نیا مشابه، صحت ا یهامذکور و پژوهش قاتیتحق جی. نتا[4]

مناساب و   یبناد که انتخاب روش خوشه کنندیم دییأادعا را ت
 .است یبندمهم خوشه یهااز چالش یکیعدم تشابه  اریمع
 جینتااا بیااترک دهیااا 2002بااار در سااال   نیاولاا یباارا  

هاا باه عناوان    اجماا  آن  رفتنیمتفاوت و پاذ  یهایبندخوشه
 یاجماااع یبناادخوشااه یتحاات عنااوان کلاا ،یینهااا جااهینت
(Ensemble Clustering)  توسااااطStrehl  وGhosh 

مواجهاه   یکارا برا یحلراه یاجماع یبند. خوشه[8] مطرح شد
ذکار شاده اسات کاه باا هاد         یاهتیها و محدودشبا چال
 جاه ینتو  شاود یاجارا ما   یبناد و دقت خوشاه  تیفیک شیافزا
. از آوردیما  دیمنفرد پد یبندخوشه کیرا نسبت به  یدارتریپا

توساط   تواندیم یبندخوشه کی یروش، خطا نیآنجا که در ا
 رد تار ناان یقابل اطم یاجهیها جبران شود، نتیبندخوشه گرید
 ی. باه طاور کلا   شاود یمنفرد حاصل ما  یندببا خوشه سهیمقا

کاه کااربر در انتخااب روش     یدر ماواقع  یاجمااع  یبندخوشه
 نیاسات، بهتار   دیا دچار ترد یورود یپارامترها ای یبندخوشه
 .[7،6] است نهیگز
 یبناد خوشاه  یوجود دارند کاه باه معرفا    یمتعدد قاتیتحق  

اند. به عنوان آن، پرداخته یسازادهیپ یهاو انوا  روش یاجماع
و  Liو همکااران،   یقاامم  یهاا تاوان باه پاژوهش   ینمونه م

 اشاااره Ruiz- Shulcloper و Vega-Pons و همکاااران
در  یاجمااع  یبناد از کااربرد خوشاه   ییهاا . نموناه [5-6] کرد
 یهااادر پااژوهش تااوانیرا ماا یژنااانیااب یهاااداده لیااتحل

Deodhar و Ghosh ،Hu  ،و همکاااارانYu  وWong ،
Souto ،و همکااارانYu  نیهمچناا  و همکاااران Kim  و

 زیاا آمتیاا موفق جی. نتااا[9-14] مشاااهده کاارد   همکاااران
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 دیااثر و مفؤباار عملکاارد ماا یقیمااذکور، ت ااد یهاااهشپااژو
 .است یاجماع یبندخوشه
 یهاا روش صیو رفع نقاا  ییپژوهش، بهبود کارآ نیاز ا هد 
 لیا در تحل یاجمااع  یبناد منفارد توساط خوشاه    یبناد خوشه
 یبناد ، چهار روش خوشهورمنظ نیاست. بد یژن انیب یهاداده

زماان  به طور هام  یژن انیسه مجموعه داده ب یمتفاوت بر رو
 ربا  یمبتن یطور کله مورد مطالعه، ب هایروش. اندشدهاعمال 

عدم تشابه، هر  اریمع رییها هستند که با تغداده نیعدم تشابه ب
رو باا   نیا متفااوت خواهناد داشات. از ا    یاجهیها نتاز آن کی

 تمیاز چهار الگاور  کیدر هر یبندخوشه تیفیک شیهد  افزا
 نیاست. باد  دهیمذکور، سه نو  عدم تشابه متفاوت اعمال گرد

متفااوت   بیا شاامل دوازده ترک  یاجمااع  یبناد خوشاه  بیترت
در  یاجمااع  یبناد عملکرد خوشه یابیخواهد بود. عالوه بر ارز

 ییتواناا  میا ق اد دار  قیا تحق نیدر ا ،یواقع یهاکشف گروه
 یها ماورد بررسا  را در برآورد تعداد خوشه یاجماع یبندخوشه
 .میقرار ده

اسات کاه ابتادا باه      شاده  میگونه تنظ نیمقاله ا نیا ساختار  
 ی. در ادامه پس از معرفمیپردازیم یاجماع یبندخوشه یمعرف
ماورد مطالعاه را در بخاش     تمیالگاور  اتییا ها، جزداده یاجمال
 یسااز ادهیا پ جیضمن ذکر نتا ان،یو در پا میکنیم انیها بافتهی

قرار داده و به  یابیارز دعملکرد آن را مور ،یشنهادیپ تمیالگور
 ی. الزم به ذکر است کاه تماام  میپردازیم یریگجهیبحث و نت

صورت گرفته  Rافزار مقاله در نرم نیمحاسبات انجام شده در ا
 است.

  

 روش
 یاجماع يبندخوشه

 دیا موساوم باه  تول   یاصال شامل دو گاام   یاجماع یبندخوشه
(Generation و اجما ) (Consensus   اسات. در شاکل )1 

داده شاده اسات. در    شینماا  یاجماع یبندخوشه یساختار کل
 نیچند ،یینها جیو دقت نتا تیفیبا هد  بهبود ک د،یتول مرحله
 Base) مبنااا یهااایبناادهااا را خوشااهکااه آن یبناادخوشااه

clusterings )شوندیها اجرا مداده یور کنند،یم گذارینام .
باا   ینو  واحاد ولا   کیاز  توانندیمنفرد م یهایبندخوشه نیا

 یمتفاوت یهایبندکالً خوشه ایپارامترها،  یبرا یمختلف ریمقاد
 یهایبندخوشه جیوابسته به نتا یینها جهیباشند. از آنجا که نت

اسات، باه    تیا حاامز اهم  اریبسا  دیا تول مرحلهنقش  ،مبنا است
باشاد،   شاتر یمبنا ب یهایبندخوشه نیکه هر چه تنو  ب یطور
برخوردار خواهاد   یباالتر تیفیاز ک یاجماع یبندخوشه جهینت
 . [18] بود

 

 بندي اجماعی: ساختار خوشه5شکل 

 
هاا،  آن نیتنو  ب جادیمبنا و ا یهایبندخوشه دیتول یدر چگونگ

منظور  نیا یبرا یادیز یهاوجود ندارد و روش یتیمحدود چیه
 :[7] ها اشاره شده استاز آن یبه تعداد لیدارند که در ذ وجود
 یبندمتفاوت خوشه یهاتمیاستفاده از الگور-الف
 یواحاد باا پارامترهاا    یبندخوشه تمیالگور کیاستفاده از  -ب

 متفاوت یورود
 یبارا  رهایاز مجموعه متغ یامجموعه ریز یانتخاب ت ادف - 

 مبنا یبندهر خوشه

 یبناد هر خوشاه  یها برااز داده یاجموعهم یانتخاب ت ادف-د
 مبنا
)الااف(، )ب( و ) ( حجاام نمونااه در    یهااامااورد روش در  

ها در نظار گرفتاه   داده یمبنا برابر با حجم واقع یهایبندخوشه
مبناا،   یهاا یبناد از خوشاه  کیا شود. در حالت )د( در هار  یم

 نیای ها که حجام آن توساط کااربر تع   از داده یت ادف یانمونه
 نیبتااوان، باا بیااترت نیتااا بااد شااودیانتخاااب ماا شااود،یماا

الف  افتیمقاله، ره نیکرد، در ا جادیمبنا تنو  ا هایبندیخوشه
منظور  نیمورد توجه قرار گرفته است. بد دیگام تول یاجرا یبرا

 تمیالگاور  کیا مرساوم شاامل    یبناد خوشاه  تمیاز چهار الگور
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 Partition)"ادیوافراز حاااول مد"به نام  یافراز یبندخوشه

around medoidsسلسااله  یبناادخوشااه تمی( و سااه الگااور
(، ات اال  Single linkage) یتاک ات اال   یهابه نام یمراتب
 Average) نیانگی( و ات ال مComplete linkage) کامل

linkageیها را با نمادهاآن بیبه ترت که ؛( استفاده شده است 
PAM ،SL ،CL  وAL [16] میدهیم شینما. 

که در واقع هماان   دیرحله تولم یهایمرحله اجما ، خروج در  
 نتیجاه مبنا هستند، با هم ادغاام شاده و    یهایبندخوشه جینتا
 یتاوابع  د،یا تول مرحلاه  جی. جهت ادغام نتازنندیرا رقم م یینها

 ی( طراحا Consensus Functions) موسوم به توابع اجماا  
 ندیاز موارد مهم در فرآ یکیاند. انتخاب تابع اجما  مناسب شده

کااه  یدر صااورت یحتاا رایاااساات، ز یاجماااع یناادبخوشااه
 را از خاود نشاان داده   یفیمبناا، عملکارد ضاع    یهایبندخوشه

را تاا   یینهاا  نتیجه توانیباشند، با انتخاب تابع اجما  مناسب م
مقالاه، تاابع    نیا . در ا[17] دیبهباود بخشا   یاحد قابل مالحظه

 Pairwise similarity) ودو باه د  هبار تشااب   یاجما  مبتنا 

approachاست.  قرار گرفته یابی( مورد ارز 
 یبناد خوشه جیبر تشابه دو به دو ابتدا نتا یتابع اجما  مبتن در  
 اطالعاات  سیموساوم باه مااتر    یسا یمبنا، در قالاب ماتر  یها
(Information Matrixخالصه م )اریو ستس در اخت شوندی 
 نیا ا در .[18] رناد یگیما متناساب قارار    یبندروش خوشه کی

-co) پیوناادیهاام  ایااتشااابه دو بااه دو   سیمقالااه از ماااتر 

association matrix  ی( با نمااد اخت اار CO    باه عناوان

استفاده  PAMبر تشابهات  یمبتن یبندخوشه تمیالگور یورود
 شده است.

صورت است  نیبه ا nبا بعد  CO یمربع سیماتر لیتشک نحوه
و  دیا در مرحله تول مبنا یبندخوشه mکه با فرض داشتن تعداد 

 یام آن برابر با نسبت تعاداد دفعاات   ij یهآمشاهده، در nداشتن 
از  کیا در هار   jو  iدفعاه اسات کاه دو مشااهده      m نیدر ب

اناد و  گرفتاه  قارار خوشاه واحاد    کیا مبنا، در  یهایبندخوشه
 نحاوه  2است. در شکل  1با عدد  آن برابر یقطر اصل یهاهیدرآ
 یبناد ساده شامل دو خوشاه  ی الم یبرا CO سیماتر لیتشک

 ، اسات. الزم باه ذکاار اسات کاه      داده شاده  شیمبنا، نماا 

 یهاااداده سیسااطر ماااتر  نیاماا-iمعاار   
 nهاا و  تعاداد ژن  p است کاه در آن   یژنانیب

ژن  انیسطح ب انگریب  نیها( است. همچن)نمونه هاادهتعداد د
j  دادهاز i بااا  نیبنااابرا؛ باشاادیماا 

 یهاهیدرآ هیکه کل یسی)ماتر1 سیاز ماتر CO سیتفاضل ماتر
 نیا ، اCO-1 سیمحاسابه مااتر   یعنیاست(  1آن برابر با عدد 

شاده و   لیتباد  "عادم تشاابه  " سیماتر کیتشابه به  سیماتر
 یبندخوشه یهادر روش یینها یبندانجام خوشه یبرا تواندیم

 .[18, 7, 6] بر عدم تشابه اعمال گردد یمبتن
 

 

 

 [51] بندي مبنامشاهده توسط دو خوشه 1براي  CO مثالی ساده از تشکيل ماتریس تشابه دو به دو :6شکل 

 

 

 ها تعداد خوشه نيتخم

هاا  تعاداد خوشاه   نیتخما  یبارا  یشانهاد یپ یهااز روش یکی
 (Silhouette index) ماار یشاااخص ن نیانگیاااساتفاده از م 
و مقادار آن   سانجد یرا م یاتراکم درون خوشه زانیاست که م

 1شاخص با عادد   نیمقدار ا یاست. برابر ری[ متغ1،-1] بازهدر 
هم جدا  زا یاکم هستند و به خوبها متردهد که خوشهینشان م
 جااد یا یبناد گرفت که مدل خوشاه  جهینت توانیلذا م ،اندشده

 نیا در ماورد ا  یصفر و منف ریمقاد نیشده مناسب است. همچن
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 یهاا داده افتنیا را در  یبناد مدل خوشاه  ییشاخص، عدم توانا
 .[15] دهدیمشابه نشان م

 قيتحق يهاداده

مرسااوم در  یژنااانیااب دادهاز سااه مجموعااه  قیااتحق نیااا در
 یهاا استفاده شده است. معلاوم باودن گاروه    یپزشک قاتیتحق
 یبناد خوشه یجهنت یابیها موجب سهولت ارزداده نیدر ا یواقع

از  کیا در ماورد هار    یمخت ار  حیتوضا  لیا خواهد شد. در ذ
 است: هارامه شد قیقتح نیمورد استفاده در ا یهامجموعه داده

Nutt منتشر کردند که در آن با استفاده از  یامقاله و همکاران
تعاداد   قارار گرفات.   لیا ژن ماورد تحل  1182 هیا زآرایر کیتکن

 جینفر بوده اسات و نتاا   22 قیتحق نیمورد مطالعه در ا مارانیب
 .[19] شد یتومور مغز یرده برا ریدو ز نییمنجر به تع
Alizade یرا بارا  ماار یب 62ژن از  2093، تعاداد  و همکاران 

مورد مطالعاه قارار دادناد.     سرطان خون یهارگروهیز ییشناسا
 .[20] سرطان بود نیا یبرا رگروهینشان دهنده سه ز جینتا

Su ناو  از   10 یبناد را به منظور طبقاه  یامطالعه و همکاران
در مقالاه ماذکور    ساندگان یانجاام دادناد. نو   یانسان یتومورها
را مورد مطالعاه قارار    ییتا 174نمونه  کیمربوط به  ژن 1871
 . [21] دادند

 در  شده است. 1در جدول  قیتحق یهامشخ ات داده خالصه
 

 تحقيق يهاداده: مشخصات 5جدول 

 نام داده ژنتعداد  تعداد نمونه خوشهتعداد

2 22 1182 Nutt-v3 
3 62 2093 Alizadeh-v2 

10 174 1871 Su 

 
 

فلوچارت  کیدر قالب  قیتحق تمیالگور ی، روند اجرا3در شکل 
 تم،یالگااور نیاامرحلااه از ا نیاساات. در اولاا داده شااده شینمااا
منظاور پاس از    نی. باد ردیا گیها صاورت ما  داده پردازششیپ

و  یمحاسابات  ناه یهاا باا هاد  کااهش هز    داده یاستانداردساز
 اسیا مق. روش شاود یها کاهش داده مبُعد داده ل،یسهولت تحل

( Multidimensional Scaling) یچنااد بعااد   یگااذار
 افات یکاهش بعد اسات کاه باا در    یهااز روش یکی کیکالس
 از  یاکرهیها و بعد دلخواه، به ساخت پعدم تشابه داده سیماتر
 

 
 
هاا  آن نیکه تشابه با  یبه طور پردازدیتر منییها در ابعاد پاآن

 خااب اسات کاه انت   ینکتاه ضارور   نیا . ذکار ا [22] حفظ شود
گماراه   جینامناسب بعد، منجر به از دست رفتن اطالعاات و نتاا  

سااده، امکاان    یباا دساتورات   R افازار نرمکننده خواهد شد. در 
 کیکالس یچندبعد یگذاراسیروش مق یبعد مناسب برا نییتع

منظاور   نیبارازش کاه باد    ییکوین یارهایمع محاسبه قیاز طر
 .[23] است اند، فراهم شدهشده هیتعب

 

 

 

 الگوریتم تحقيق :9شکل 
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هاا باا شارط حفاظ     بعد مناسب جهت کاهش تعداد ژن نجایدر ا
، Nutt-v3سااه مجموعااه داده   یراحااداک ر اطالعااات، باا  

Alizadeh-v2  وSU ه با  172و  60، 21برابار باا    بیبه ترت
 یچناد بعاد   یگاذار اسیا دست آمد و ستس با اعمال روش مق

محاسبه  یافته یلتقل یها در فضاداده دیمخت ات جد ک،یکالس
 است. شده
، SL ،CL تمیچهاار الگاور   ،یاجمااع  یبناد خوشه دیگام تول در

AL  وPAM هاا  داده یمبناا بار رو   یهایبندعنوان خوشه به
 یبناد انجام خوشه یبرا هاتمیالگور نیاز ا کیاند. هر اجرا شده

عادم   ق،یتحق نیها هستند. در اعدم تشابه داده افتیدر ازمندین
فاصله منهتن و  ،یدسیاقل اصلهف اریسه مع قیها از طرتشابه داده

ر واقع هر کدام محاسبه شده است. د رسونیپ یهمبستگ بیضر
عادم تشاابه    اریا ساه مع  افات یماذکور، باا در   تمیاز چهار الگور

در  نیبناابرا ؛ اناد متفااوت انجاام داده   یبناد مختلف، سه خوشه
هاا اجارا   داده یمتفااوت، رو  یبناد دوازده خوشاه  د،یا مرحله تول

و  یسلساله مراتبا   یهاا اساتفاده از روش  یرااسات. با   دهیگرد
از  کیا مشاخص باشاد. در هار     هاا تعداد خوشه یستیبا یافراز
تعاداد   یبارا  مار  یشااخص ن  نیانگیا مبناا، م  یهاا یبندخوشه

 تیا محاسابه شاده و در نها  ها مختلف خوشه

شااخص   نیا مقادار ا  شادن  یشینهبکه منجر به  یاتعداد خوشه
 است. انتخاب شده نهیبه عنوان مقدار به ده،یگرد
 مرحلاه اجارا شاده در    یهاا یبندخوشه جیمرحله اجما ، نتا در
 تیا خالصاه شاده و در نها   COتشابه  سیدر قالب ماتر د،یتول

 تمیعاادم تشااابه، در الگااور  سیآن بااه ماااتر لیپااس از تبااد
 زیا مرحلاه ن  نیا . در ااسات  دهیا اعمال گرد PAM یبندخوشه

بارآورد تعاداد    یبرا مر یشاخص ن نیانگیاز م د،یهمانند گام تول
 تمیالگاور  یاجارا  یجاه نتمناسب استفاده شده است.  یهاخوشه

PAM  توساط   شاود، یمحساوب ما   یینهاا  یجهنتکه در واقع
( ماورد  Adjusted rand index) افتاه ی لیشاخص رند تعاد 

تطابق  زانیم کننده نییشاخص تع نیقرار گرفته است. ا یابیارز
 باازه در  یمقادار است و  ینیتخم یهابا خوشه یواقع یهاگروه
کامال   یپوشاان ه همدهندنشان 1که عدد  کندیم اری[ اخت-1،1]

 ریمقااد  نیاست. همچنا  ینیتخم یهابا خوشه یواقع یهاگروه
را نشاان   یبناد روش خوشه فیضع اریعملکرد بس یصفر و منف

 یهاا شاخص و تعداد خوشه نیا ریمقاد 2. جدول [24] دهندیم
از سه داده، نشاان   کیهر  یبرا را ییبرآورد شده در مرحله نها

 .دهدیم
 

 

 بندي: نتایج خوشه6جدول 

 نام داده هاي تخمينیتعداد خوشه دیل یافتهمقدار شاخص رند تع

1 2 Nutt-v3 

9/0 3 Alizadeh-v2 

 85/0 10 Su 

 

 گيريو نتيجه بحث
 لیا بارهاا در تحل  یبناد متفااوت خوشاه   یهاا تمیعملکرد الگور

 یاناد و تاالش بارا   قرار گرفتاه  یابیمورد ارز یژنانیب یهاداده
کان اداماه دارد.  توسط محققان کما نهیبه یبندبه خوشه دنیرس
 یهاا تمیالگاور  ،یبناد خوشاه  یهاا انوا  مختلف روش انیدر م

که نسابت   یقبول قابلعملکرد  لیبه دل یو افراز یسلسله مراتب
 هاا تمیالگاور  گار یاز د شیبه سهولت سازوکار و اجارا دارناد، با   

 تمیو همکااران، دو الگاور   یاناد. شااکر  قارار گرفتاه   موردتوجه
را  یافراز یبندخوشه تمیالگور کیو  یسلسله مراتب یبندخوشه

 یژنا  انیپنج مجموعه داده ب یبندخوشه یبه صورت منفرد برا
 سیساه مااتر   هاتمیالگور نیاز ا کیها در هرکار گرفتند. آنه ب

 یهمبساتگ  بیفاصله منهتن و ضر ،یدسیعدم تشابه فاصله اقل
 نینشان داد که بهتر قیتحق نیا جیرا اعمال کردند. نتا رسونیپ
 

 
 تمیالگاور  کیبه صورت مطلق وجود ندارد و  یبندروش خوشه

ممکن است  هاموجود در داده طیواحد بر اساس شرا یبندخوشه
 .[28] را از خود بروز دهد یکامالً متفاوت یعملکردها

 Iam-On  ده  یرا بار رو  یاجمااع  یبناد و همکاران، خوشاه
)شکل  دیها در مرحله تولاجرا کردند. آن یژن انیمجموعه داده ب

فاصاله   یبار مبناا   نیانگیا م k– یبناد خوشاه  تمی(، از الگور1
متفااوت را عامال    یورود یپارامترها استفاده کردند و یدسیاقل

و  Iam-Onمبناا قارار دادناد.     یهاا یبناد خوشاه  انیتنو  م
 جینتا یسازخالصه یاطالعات را برا سیماتر نیهمکاران، چند

بار   یمبتنا  کارد ینموده و در گام اجماا ، رو  یمعرف دیمرحله تول
 یهاسیرا مورد توجه قرار دادند. استفاده از ماتر تشابه دو به دو

متفااوت در   یهاا اطالعات متفااوت، منجار باه کشاف خوشاه     
صاورت   یبناد خوشاه  نیکه در بهتار  دیگرد یینها یبندخوشه

ده مجموعه داده  یبرا افتهی لیشاخص رند تعد نیانگیگرفته، م
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از عملکاارد  یگاازارش شااد کااه حاااک 4/0حاادود  ،یموردبررساا
 یواقعا  یهاگروه صیمذکور در تشخ یبندمدل خوشهنامطلوب 

 .[26] است
 یژن انیب یهاداده لیکه در تحل ییهاچالش نیترماز مه یکی  

هاا نسابت باه حجام     ژن ادیا ز اریتعداد بس م،یبا آن مواجه هست
عادم تشاابه و    یارهاا یمع ییموضاو  کاارآ   نینمونه است که ا

 ی. از طرفا دهاد یاهش ما را کا  یبندخوشه یهاروش نیهمچن
 سرطان،و درمان  صیها در تشخداده نیا لیفراوان تحل تیاهم

را دو  یبندعدم تشابه و روش خوشه اریدر انتخاب مع تیحساس
باه   ازیا ن یژن انیب یهاداده لیرو در تحل نیاز ا کند؛یچندان م

داشته باشد و  داریقابل اعتماد و پا یاجهیکه نت یبندمدل خوشه
 روشعاادم تشااابه و   اریاامع نیچنااد یهاااتیاااز قابلبتوانااد 
. شاود یکاربردها احساس م ریسا از شیبهره ببرد، ب یبندخوشه

رو در  شیپا  یهاا از چاالش  گار ید یکا یها، برآورد تعداد خوشه
است کاه باا توجاه باه سااختار       یژن انیب یهاداده یبندخوشه

 اری، بسا دشوار بوده و احتمال خطا یها، کارنو  داده نیا دهیچیپ
مقالاه باا هاد  اراماه      نیشده در ا یطراح تمیاست. الگور ادیز
ساه مجموعاه داده    یفاو  بار رو   یهاا چاالش  یبارا  یحلراه
و  قیا تحقق اهدا  تحق یقرار گرفت. برا یابیمورد ارز یژنانیب

باا سااختارها و    قیا تحق یهاا داده ،یشنهادیپ تمیآزمودن الگور
 اند. متفاوت انتخاب شده یهاتعداد گروه

هاا،  و کااهش بعاد داده   یپس از استانداردساز قیتحق نیا در  
متفااوت   یبنددوازده خوشه ،یاجماع یبندخوشه کردیتوسط رو
که  دیاجرا گرد یژنانیسه مجموعه داده ب یزمان روبه طور هم

 یبناد خوشه تمی)سه الگور یبندخوشه تمیچهار الگور بیاز ترک
 اریا ( با سه معیفرازا یبندوشهخ تمیالگور کیو  یسلسله مراتب

 یهمبساتگ  بیفاصله منهتن و ضر ،یدسیعدم تشابه )فاصله اقل
 ی، حااو 2مندر  در جدول  قیتحق جی( حاصل شدند. نتارسونیپ

و شااخص رناد    یینهاا  مرحلاه برآورد شده در  یهاتعداد خوشه
اسات.   1جادول   یهااز مجموعه داده کیهر یبرا افتهی لیتعد
توانسته است در  یشنهادیپ تمیکه الگور دهدینشان م جینتا نیا

 یهاا خوشاه  ییخطاا  چیبدون ه Nutt-v3 مورد مجموعه داده
شاخص رناد   یبرا 9/0مقدار  نیدهد. همچن صیرا تشخ یواقع
 یبناد خوشاه  انگریا ب Alizade-v2در مورد داده  افتهی لیتعد

 یواقع یهابا گروه ینیتخم یهامطلوب و تطابق مناسب خوشه
در مجموعاه   یواقعا  یهاا چه تعداد گروه هراست  یهیاست. بد

موجاود دشاوارتر باوده و     یباشد، کشف ساختارها شتریب هاداده
مواجه خواهد شد. لذا با توجه باه تعاداد   یدگیچیبا پ یبندخوشه

باودن   نیی، پاا Suدر مورد مجموعه داده  یواقع یهاگروه ادیز 
دو  هه نسابت با  داد نیا در مورد ا افتهی لیمقدار شاخص رند تعد

 یبناد خوشاه  تاوان یاست و م هیقابل توج گر،یمجموعه داده د
ذکر اسات کاه    انیکرد. شا یتلق بخشتیصورت گرفته را رضا

توانسته است در مورد هر سه مجموعه داده،  یشنهادیپ تمیالگور
 یبرابار باا تعاداد واقعا     قاًیو دق حیها را به طور صحتعداد خوشه

شاخص رند  ریبودن مقاد باالترتوجه به بزند. با  نیها تخمخوشه
-Iamبا پژوهش  سهیدر مقا قیتحق نیمربوط به ا افتهی لیتعد

On تمیگرفات کاه الگاور    جاه ینت تاوان ی، ما [26] و همکاران 
انجاام   یشاتر یرا با دقت ب یبنداست خوشه توانسته یشنهادیپ

 یمقالاه، ساادگ   نیشده در ا یطراح تمیالگور گرید تیدهد. مز
 .  ستو سهولت اجرا ا ساختار

نشااان داد کااه بااا اسااتفاده از  قیااتحق نیااحاصاال از ا جینتااا 
 یهاا تمیهمزماان الگاور   یریکاارگ ه و با  یاجمااع  یبندخوشه

را تا حد  یبندو دقت خوشه تیفیک توانیم یبندمتفاوت خوشه
مطالعاه،   نیا ا جیداد. با توجاه باه نتاا    شیافزا یاقابل مالحظه

 یهاا تمیالگاور  بیا باا ترک  یست حتقادر ا یاجماع یبندخوشه
از آنجاا   نیمنجر شود. همچنا  نهیبه یهاساده، به کشف خوشه

در برآورد تعداد  یبندخوشه تمیالگور نیچند کرد،یرو نیکه در ا
 گار یتوساط د  تمیالگور کی یخواهند شد، خطا میها سهخوشه
کاهش  یادیها قابل جبران است و احتمال خطا تا حد زتمیالگور

 یحلا راه تواناد یما  یاجمااع  یبناد خوشاه  نیبنابرا؛ کندیم دایپ
باشاد و   یبناد رو در خوشاه  شیپا  یهاحل چالش یتوانمند برا

 یهاا تیا از مز یکا یمنفرد را رفع کند.  یبندخوشه یهایکاست
اسات کاه در انتخااب و تعاداد      نیا ا یاجمااع  یبندمهم خوشه

 چیه شوند بیکه قرار است با هم ترک یبندخوشه یهاتمیالگور
 شتریمبنا ب یهایبندو هرچه تنو  خوشه دوجود ندار یتیمحدود
 یبندخوشه یهاتیکنار قابل باالتر است. در یینها تیفیباشد، ک
روش  نیا یدر نظر داشت که اجرا دیبا زینکته را ن نیا یاجماع

 یشانهاد یدارد. باه عناوان پ   ازیا ن یشتریبه زمان و محاسبات ب
 یاجماع یبندخوشه دیدر مرحله تول توانیم قیتحق ندهیآ یبرا

 یهاا تمیالگور رینظ یبندخوشه شرفتهیپ یهاتمیالگور بیاز ترک
 نی. همچناستفاده کرد یبر چگال یبر شبکه و مبتن یمبتن ،یفاز

بار تشاابه دو    یمبتن کردیاستفاده از رو یدر مرحله اجما  به جا
-Graph) بر گرا  یهمچون مبتن یگرید یهابه دو، از روش

based approachیژگا یو بر ی( و مبتن (Feature-based 

approachمبناا بهاره    یهاا یبناد خوشاه  جیادغام نتاا  ی( برا
 گرفت.
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Introduction: The microarray technology and production of gene expression data are among the 

important developments in genetic science that provide ability to study the behavior of thousands of 

genes, simultaneously.  Clustering is one of the most important data mining techniques used in gene 

expression data analysis. As, the performance of clustering methods is strongly affected by the 

structure of data, the result of clustering is always uncertain and there is no algorithm that can be used 

for all kinds of data. In this study, ensemble clustering (combined results of multiple clustering 

algorithms) was used for gene expression data analysis rather than using a single algorithm. 

Methods: The performance of ensemble clustering in three gene expression data sets, Nutt-v3, 

Alizadeh-v2 and SU, were evaluated by adjusted Rand index. Twelve different clusterings resulted 

from the combination of four clustering algorithms with three dissimilarity matrices were 

simultaneously applied on data. After merging the results, and running the final clustering, the 

estimated clusters were compared with actual groups by the adjusted Rand index. 

Results: The adjusted Rand index for the three data sets of Nutt-v3, Alizadeh-v2 and SU, were 

respectively 1, 0.9 and 0.58 which shows the remarkable accuracy of the proposed method in 

detecting patterns in data sets. Moreover, the designed algorithm could detect the actual number of 

clusters without errors. 

Conclusion: Ensemble clustering is a powerful and reliable method for gene expression data analysis. 

Due to the accuracy and quality of this method in detection of real data structures, it can be replaced 

the individual clustering algorithms. 

 

Keywords: Data mining, Ensemble clustering, Hierarchical clustering, Partition around medoids, 

Classic multidimensional scaling 
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