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شده در دهه گذشته توجه بسياري از بندي توزيعخوشه:چكيده
اي گرفته تا هاي مختلف از كامپيوترهاي خوشهمحققين را در حوزه

اين مقاله روشي نوين براي. استهاي حسگر به خود جلب كردهشبكه
ميبندي توزيعخوشه عشده ارائه الوه بر حفظ اختصاصي بودن كند كه
هاي دورافتاده را نيز دارد؛ به طوريكه ها، قابليت تشخيص دادهداده

و كارايي خوشهحذف اين داده ميها باعث افزايش دقت -بندي حاصل
هاي دورافتاده را به روش ارائه شده در اين مقاله قادر است داده. شود

الزم.و حذف نمايد هاي راف فازي تشخيص دادهكمك تئوري مجموعه
هاي راف، با به ذكر است كه اغلب تحقيقات موجود در نظريه مجموعه

اند؛ اما در اين مقاله با هدف انتخاب ويژگي مناسب توسعه يافته
و  براي اولين بار از تئوري هاي اين نظريه، توسعه تعريفرويكردي جديد

و حذف داده هاي راف فازي،مجموعه  افتادهدورهاي براي تشخيص
ميا با. شودستفاده از ديگر مزاياي مدل پيشنهادي اين است كه

و تئوري مجموعه هاي هاي راف، عالوه بر دادهتركيب منطق فازي
مينمادي، قابل استفاده براي داده بر. باشدهاي عددي نيز اين روش

بهروي تعدادي از داده و نتايج دست آمده هاي استاندارد آزمايش شده
ميگر افزايش دقت خوشهبيان و كارايي چشمگير آن . باشدبندي

-شده، خوشهبندي توزيعخوشه بندي،خوشه:كليدي واژه هاي
.هاي راف فازيتئوري مجموعهخوشه، ويژگي، برچسب، بندي جمعي،

 مقدمه��

و خوشه و يا به عبارتي يادگيري بدون ناظر از مهمترين بندي
ميه دادهدر حوزهاپركاربردترين پژوهش و يادگيري ماشين -كاوي

هاي درون يك بندي اين است كه دادههدف اصلي در خوشه.]1[باشد
و يا به عبارتي مي توان بيشترينخوشه،  شباهت را به هم داشته باشند

ميگفت داده گيرند به همديگر هايي كه درون يك خوشه قرار

هممي هاي مختلفي قرارهايي كه در خوشهو داده"نزديكتر" گيرند، از
و يا نزديكي داده. باشند"دورتر" ها نسبت به يكديگر را بر اساس دوري

ميمعيار فاصله مياي كه در مساله تعيين در. كنيمشود، مشخص مثال
و يا نزديكي دادهخوشه ها متناسب است با تعداد بندي اسناد دوري
خوكلمه و يا در بندي سبدشههاي مشتركي كه در دو سند وجود دارد

و يا نزديكي بر اساس شباهت خريد ها مشخص خريد مشتريان، دوري
.شودمي

شده، كه تحت هاي توزيعهاي اخير، پردازش داده در محيطدر سال
مي) Data Distributed Mining )DDMعنوان  شود، نيز شناخته

از DDMدر. مورد توجه بسيار قرار گرفته است داده روي تعدادي
و هدف يافتن مدلي است كه بتواند به خوبي توزيع شدهنودها  است

.را در برگيرد خصوصيات كل داده

ها انجام بندي به عنوان يكي از مهمترين آناليزهايي كه روي دادهخوشه
تومي هايه بسياري از محققين را در دهه گذشته در محيطجشود،

در. استكرده شده به خود جلببندي توزيعتوزيعي، تحت عنوان خوشه
و ها توزيع شدهها روي تعدادي از نودشده، دادهبندي توزيعخوشه اند

ها بندي با توجه به مجموعه كل دادههدف پيدا كردن يك مدل خوشه
بندي توزيعي هاي مختلفي براي خوشههاي اخير روشدر سال. باشدمي

رااست كه هر كدام محدوديتارائه شده و معايب خاص خود دارند ها
ها از جمله اين معايب اين است كه انحصاري بودن داده].8[و]6[،]4[

در Strehl. گيرندرا در نظر نمي بندي روشي براي خوشه]2[و ديگران
بندي شده ارائه دادند كه از مدل خوشهها در محيطهاي توزيعداده

نود بندي در هر در اين مدل، الگوريتم خوشه. كندجمعي استفاده مي
و سپس نتايچ خوشهاعمال مي كننده، بندي توسط دو نوع تركيبشود
مبتني بر هاي كننده نوع اول با استفاده از روشتركيب. شودتركيب مي

از كنندهو تركيب گراف  سازي حريصانهبهينه روشنوع دوم با استفاده

.]2[دهد عمل تركيب را انجام مي
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صبهينه روش ميسازي حريصانه بدين -كند كه از بين خوشهورت عمل
كه بيشترين ميزان شباهت را با ديگر بنديهاي مختلف، خوشهبندي
ميبنديخوشه سپس به صورت تصادفي. شودهاي موجود دارد انتخاب
ميها بين خوشهداده و در صورتي يك داده در هاي مختلف جابجا شوند

-بنديرا به خوشهبندي كنوني ماند كه شباهت خوشهخوشه جديد مي
مياين كار براي تمام داده. هاي ديگر بيشتر كند .]5[,]2[شود ها تكرار

ميروش كنند كه هر خوشه را به هاي مبتني بر گراف اينگونه عمل
سه الگوريتم متداول. دهندعنوان يك ابريال در ابرگراف نمايش مي

:مبتني بر گراف عبارتند از

بر:ي بر شباهتبندي مبتنالگوريتم خوشه• اين الگوريتم

هاي مختلف، نتيجه بنديها در خوشهاساس شباهت داده

ميخوشه .]5[,]2[كند بندي را توليد

با: بندي مبتني بر ابرگرافالگوريتم خوشه• اين الگوريتم

هاي مختلف، نتيجه بندياستفاده از ابرگراف در خوشه

ميخوشه .]5[,]3[,]2[كند بندي را توليد

بندي اين الگوريتم خوشه: بنديهاي ماوراء خوشهالگوريتم•

نهايي را با قرار دادن چندين ابريال مرتبط در يك ماوراء 

.]5[,]2[كند خوشه توليد مي

. هاي باال ارائه شده استدر اين مقاله روشي براي بهبود كارايي روش
ميروش پيشنهادي بدين صورت عمل مي به كند هر نود كند كه فرض

و بر اساس ويژگياي از ويژگي دادهزيرمجموعه هاي در ها دسترسي دارد
ميدسترس خود، خوشه و دادهبندي انجام هاي ها را به خوشهدهد
ميمختلفي تقسيم مي و به دادهايي كه در يك خوشه قرار گيرند كند
ها در حال به جاي اينكه برچسب همه داده. دهدبرچسب يكساني مي

هاي دورافتاده تركيب كننده فرستاده شود، برچسب داده هر نود به
مي. شوندحذف مي هاي توان گفت هر نود در مورد دادهبه عبارت ديگر

ميدورافتاده تصميم نمي و اجازه -دهد كه بفيه نودها در مورد دادهگيرد
هاي در دسترسش دورافتاده بودند، تصميم هايي كه بر اساس ويژگي

ن. گيري كنند مياين براي تشخيص. شودتايج به تركيب كننده فرستاده
هاي دورافتاده، در اين مقاله روشي جديد با استفاده از نظريه داده

.استهاي راف فازي ارائه شدهمجموعه

-فـازي در ارائـه روش رافهاي كنون بيشترين كاربرد نظريه مجموعهتا
و هايي براي انتخاب ويژگي بـوده هـا حـاكي از ايج ايـن روش نتـ اسـت

اهاتوانايي باالي اين روش بنـدي خاب ويژگي مناسـب بـراي طبقـهنتدر
ميداده  هاي متـداول در اين مقاله بر خالف استفاده.]11[,]10[باشدها

هاي كه انتخاب ويژگي است، با توسعه تعريف رافهاي از نظريه مجموعه
و حـذف داده   تـاده دورافهـاي اين نظريه، روشي جديد بـراي تشـخيص

در ايـن.استو منطق فازي ارائه شده رافهاي براساس تئوري مجموعه

ها بر اسـاس كـران دهي دادههاي راف فازي با وزنروش تئوري مجموعه
بـا تركيـب. دهـد افتـاده را تشـخيص مـي هاي دورباالي هر خوشه، داده

و تئوري مجموعه هـاي هاي راف ،اين تئوري عـالوه بـر داده منطق فازي
ايـن روش بـر. باشـد هاي عددي نيز مـي ي، قابل استفاده براي دادهنماد

بهروي تعدادي از داده و نتايج دسـت آمـده هاي استاندارد آزمايش شده
ميگر افزايش دقت خوشهبيان و كارايي چشمگير آن . باشدبندي

و هاي راف ارائه مـي مجموعه اي درباره نظريهخالصه2در بخش گـردد
ميرو3در قسمت  آنش پيشنهادي توضيح داده -نحوه وزنشود كه در
و چگونگي تشخيص دادهدهي داده هاي دورافتاده بـه كمـك توسـعه ها

به ترتيـب5و4 در بخش. شودنظريه مجموعه هاي راف فازي بيان مي
و نتيجهپايگاه4آمده روي دستنتايج به -گيـري توضـيح داده مـي داده
.شود

راتئوري مجموعه�� فهاي
-، اطالعات به صورت يك جدول كه ستوني رافهادر تئوري مجموعه

و سطرهاي آن بيانگر نمونههاي آن بيانگر ويژگي ميها نمـايش، باشدها
ــي ــودداده م ــه.ش ــا ب و ي ــات ــدول اطالع ــدول، ج ــن ج  Systemاي

Information ،)IS(مي بـه عبـارتي ايـن.]13[,]12[,]9[شـود گفته
ن . شـود مشخص مـي(A)،هاو ويژگي(U)،هامونهجدول با دو مجموعه

ها خروجي يا برچسـب واقعـي بندي يكي از اين ويژگيدر مسائل طبقه
مينمونه -ها مي باشد كه به آن ويژگي برچسب يا تصميم گيرنده گفته
.شود

 مجموعه متمايز2-1
در بيشتر مواقع جدول اطالعاتي تمام اطالعات مربوط به يك سيستم را

مينماي بهش و اين جدول ممكن است اطالعات تكراري يا شبيه دهد

و در قالب نمونه مجموعه. هاي مختلف آورده باشدهم را چندين مرتبه

-مجموعه از ويژگيهايي است كه با توجه به يك زيربيانگر نمونه متمايز

كل يك ويژگي از مجموعه∋Aaاگر. ها، اطالعات تكراري دارند

و ويژگي با ISها در مجموعه كل نمونهUها باشد باشد، مفهوم برابري

.تعريف مي شود1رابطه 

)�()}()(),{()( 2 yaxaUyxaIND =∈=

مياي از ويژگياين تعريف قابل تعميم براي زير مجموعه  اگر. باشدها

AP آن ها باشد، مفهوم برابري برايهاي از ويژگيزير مجموعه⊇

.تعريف مي شود2مجموعه با رابطه زير

)�()()(,),{()( 2 yaxaPaUyxPIND =∈∀∈=

همها بر اساس مفهوم برابري قابل افراز به مجموعهنمونه ) معادل(ارزهاي
Pهاي هاي معادل با توجه به ويژگيها به مجموعهافراز داده. باشندمي
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مي U/IND(P)با عالمت هايي داده U/IND(P)درافراز. شودنشان داده
،Pهاي گيرند، با توجه به ويژگيكه در يك مجموعه معادل قرار مي

كه افرازي بر اساس U/IND(P)افراز. از يكديگر نيستند جداسازيقابل
مياي از ويژگيزير مجموعه باشد، قابل تعريف بر اساس افراز بر روي ها

ع3رابطه.]10[باشدميPتك اعضاي مجموعه تك ⊗ملگربا تعريف
.باشدبيانگر اين موضوع مي

)	(

})(/{)( PaaINDUPIND ∈⊗=

},,{ φ≠∩∈∈∩=⊗ YXBYAXYXBA

Px][هاي هاي معادل افراز شده بر اساس ويژگيكننده مجموعهبيان
Pو پايين ها در تخمين كراناين مجموعه. باشدمي هر دسته هاي باال

.شونداستفاده مي

و ناحيه مرزيكران2-2 و پايين  هاي باال
UXن هر زير مجموعهيبراي تخم ها با توجه به زير از داده⊇
AP هاياي از ويژگيمجموعه و پايين براي كران،⊇ هاي باال
Pهاي به ويژگيبا توجهXكران پايين. كنيمتعريف ميX مجموعه

و با رابطه مشخص ميXPبا عالمت مطابق مي4گردد .شودتعريف

)
(}]{[ XxXP P ⊆=

با كران باالPوXعالوه بر كران پايين، براي هر نشان دادهXP كه
.بيان مي شود5با رابطه شود،مي

)�(}][]{[ φ=∩= XxxXP PP

و پايين، مجموعهاختالف ميان كران اي است كه ناحيه مرزي هاي باال
 رافي را مجموعهXمجموعه،اگر ناحيه مرزي غير تهي باشد. نام دارد
.دهنده رابطه ناحيه مرزي استنشان6رابطه. مي نامند

)�(XPXPXBNDP −=)(

و كران و پايين ها ناحيه مرزي حامل اطالعاتي در مورد نمونههاي باال
و ميزان اهميت هر نمونه را بيان مي هايي كه در نمونه. كنندهستند

بندي شدن را گيرند، به صورت حتمي قابليت طبقهكران پايين قرار مي
توان اين هايي كه در كران باال هستند نمياما درمورد نمونه. دارند

هايي كه در ناحيه مرزي قرار دارند،هتمام نمون. قطعيت را داشت
و نمي آنتوان در مورد دستهوضعيت نامعيني دارند ها نظر حتمي بندي

و تعلق آن را به يك دسته با يقين بيان كرد .داد

براي داده هائي كاربرد فقط توضيح داده شده، رافهاي تئوري مجموعه
 روياين تئوري اعمالبراي. باشند نماديهاي ويژگيداراي دارد كه 

,]14[استفاده كرداز منطق فازي توانميهاي عددي پيوسته داده
]15[.

 روش پيشنهادي�
ها دسترسي اي از ويژگي داده، هر نود به زيرمجموعهدر روش ارائه شده

و بر اساس ويژگي ميها را خوشههاي در دسترس خود، دادهدارد -بندي

مق بنديمساله خوشه. كند ميكه در اين شود، معادل افراز اله بررسي

ميداده بندي ها يك خوشههر يك از اين افزار. باشدها به چندين خوشه

مي. شودناميده مي تواند قرار از آنجا كه هر داده فقط در يك خوشه

ميدهي به دادهبندي معادل يك برچسببگيرد، هر خوشه باشد؛ به ها

آنهطوري كه برچسب هر داده متناسب با خوش اي است كه داده در

و داده هايي كه در يك خوشه قرار دارند، برچسب قرار گرفته است

به7بندي روي به عنوان مثال اگر نتيجه خوشه.گيرنديكساني مي داده

،x1هاي باشد، بدان معني است كه داده}1و1و1و2و2و3و3{صورت 

x2،x3هاي داده. متعلق به يك خوشه هستندx4،x5،متعلق به نيز

هاي روي داده.x6،x7هاي براي داده باشند، همينطورخوشه يكسان مي

يا بندييكسان، با توجه به اينكه چه الگوريتم خوشه و استفاده كنيم

و يا اينكه از چه ويژگي  هاي دادهاينكه از چه پارامترهايي استفاده كنيم

پس. هاي مختلفي را داشته باشيمبنديتوانيم خوشهاستفاده كنيم، مي

هاي مختلف داشته باشد هاي مختلفي در نودتواند برچسبهر داده مي

.]7[و]6[

ها در هر نود به تركيب در اين مقاله به جاي اينكه برچسب همه داده

مي، داده]5[و]2[كننده فرستاده شود و از هاي دورافتاده حذف شوند

ميكننده فرستادن آنها به تركيب مي. شودجلوگيري -به عبارت ديگر

و اجازه هاي دورافتاده تصميم نميتوان گفت هر نود در مورد داده گيرد

هاي در هايي كه بر اساس ويژگيدهد كه بفيه نودها در مورد دادهمي

اين نتايج به تركيب. دسترسش دورافتاده بودند، تصميم گيري كنند

.شودكننده فرستاده مي

د هاي دورافتاده، در روش پيشنهادي از توسعه تئوري ادهبراي تشخيص

ميمجموعه به. كنيمهاي راف استفاده براي تبديل داده هاي عددي

. بايد از روش هاي گسسته سازي داده ها استفاده كرد نماديداده هاي 

گسسته سازي يكي از مسائلي است كه در سال هاي اخير تحقيقات

به.ه استاختصاص داددگسترده را به خو در اين ميان گسسته سازي

آن را نيز تعيين نماديروش فازي ميزان تعلق هر داده عددي به معادل 

و يا وزن. مي كند اين ميزان تعلق مي تواند به عنوان يك معيار، اهميت

سازي در روش گسسته. گيري هاي آينده مشخص كندداده را در تصميم

در هر بعد با توجه. تفاده شده استارائه شده از توابع عضويت مثلثي اس
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و بيشينه داده و متعامد بر به مقدار كمينه ها در آن بعد، توابع مثلثي

ميروي داده هر داده با توجه مقدار عددي كه در هر بعد. گيردها قرار

بديهي. دارد، به يك يا دو دسته فازي با وزني خاص تعلق خواهد گرفت

و گسستهنماديپس از اين رافهاي است كه تئوري مجموعه -سازي

شدسازي داده درx سازي، وزن داده پس از گسسته. ها استفاده خواهد

/)(افراز  aINDUبا)()( xW aIND و استفادهبانشان داده مي شود

x)( در اين رابطه. تعيين مي شود7از رابطه 
iaµميزان تعلقxبه

اين ميزان تعلق. مي باشدaام قرار داده شده بر روي بعدiبع عضويت تا

.مي تواند در دو تابع تعلق غير صفر باشد

)�(}0)()({)()( ≠= xxxW
ii aaaIND µµ

/)(در افرازxبه همين ترتيب مي توان وزن داده PINDUرا با 

)()( xW PIND ر و آن بر اساس هر كدام8ا با توجه به رابطه نشان داد

.تعيين كردPاز ويژگي هاي مجموعه

)�(

})({)( )()( PaxWxW aINDPIND ∈= o

}0)()(,,)()({ ≠×∈∈×= xWxWBbAaxWxWBA babao

-هاي افراز، وزن هر داده در كرانها در مجموعهپس از وزن دهي داده

.تعيين مي شود9هاي باالي هر كالس بر اساس رابطه

)�(
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iylabelCPxy

CP
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iylabelCPxy

CP

xW)(9در رابطه
iCPوزن دادهxدر كران باالي كالسiام مي باشد

و
iCPx][مجموعه هاي معادلي هستند كهiCPيا كران باالي كالس

iه. ام را تشكيل داده اند محاسبه10ا با توجه به رابطه وزن نهايي داده

.مي شود

)��()(max)(
1

xWxW
iCPNi<<

=

وN،10در رابطه . وزن نهايي داده مي باشدxW)(تعداد كالس ها

براي انتخاب داده هاي دور افتاده كافي است از يك مقدار آستانه بر

و داده هاي نامناسب را با توجه روي وزن نهايي داده ها استفاده كنيم

و از ورود آن به تركيب كننده به تنظيم مقدار آستانه شناسايي كنيم

هاي مختلف بنديدر اين مقاله براي تركيب خوشه. كنيمجلوگيري مي

مي]1[از روشي كه در  .شودارائه شده استفاده

 نتايج��
 8d5kو Iris،Wine ،Pendigهاي داده روش ارائه شده روي پايگاه

هاي دادهاز مجموعه پايگاه Pendigو Iris ،Wine. استتست شده

UCI باشندمي.Iris و 150اي سه كالسه با مجموعه داده 4نمونه

و باشويژگي مي و 178اي با مجموعه داده Wineد ويژگي13نمونه

و 7494شامل Pendig.است مي16داده كالس10باشد كه از ويژگي

ش قابل دانلود http://strehl.comاز آدرس 8d5k.ده استتشكيل

مي 1000اي شامل است كه مجموعه داده تابع5باشد كه از نمونه

ها اند؛ همه خوشهبعدي به دست آمده8توزيع گوسي در فضاي 

ين ميانگ. هاي متفاوتاما با ميانگين) 0.1(واريانس مشابهي دارند 

ميخوشه .شوندها با توزيع يكنواخت از يك ابرمكعب واحد انتخاب

ها داده اي از ويژگيبراي ارزيابي روش ارائه شده، به هر نود زير مجموعه

و هر نود بر اساس ويژگيمي -هاي در دسترس خود عمل خوشهشود

گيرنده بندي به عنوان ويژگي تصميمنتايج خوشه. دهدبندي را انجام مي

هاي دورافتاده توسط روش پيشنهادي داده. شوددر نظر گرفته مي

و حذف مي و نهايتأ برچسب دادهتشخيص هايي كه در هر نود بر شوند

كننده فرستاده اساس ويژگي در دسترس، دورافتاده نباشند، به تركيب

و تركيبمي ها را به عنوان خروجي دهي از دادهكننده يك برچسبشود

.گرداندبرمي

هاي دورافتاده، در روش پيشنهادي از توسعه تئوري براي تشخيص داده

ميمجموعه به. كنيمهاي راف استفاده براي تبديل داده هاي عددي

 بايد از روش هاي گسسته سازي داده ها استفاده كرد نماديداده هاي 

سازي به روش فازي استفاده هاي موجود از گسستهكه از ميان روش

كه كرديم به اين ميزان تواندميگسسته سازي به روش فازي دليل

اين ميزان. آن را نيز تعيين كند نماديتعلق هر داده عددي به معادل 

و يا وزن داده را در تصميم -تعلق مي تواند به عنوان يك معيار، اهميت

سازي ارائه شده از در روش گسسته. گيري هاي آينده مشخص كند

در هر بعد با توجه به مقدار.ه شده استتوابع عضويت مثلثي استفاد

و بيشينه داده و متعامد بر روي دادهكمينه ها ها در آن بعد، توابع مثلثي

يك. گيردقرار مي هر داده با توجه مقدار عددي كه در هر بعد دارد، به

كه. يا دو دسته فازي با وزني خاص تعلق خواهد گرفت بديهي است

و گسستهنمادياز اينپس رافهاي تئوري مجموعه ها سازي دادهسازي

.استفاده خواهد شد

 Normalized Mutualبراي ارزيابي كارايي روش ارائه شده از معيار

Information ياNMI در معرفي شده است، استفاده]5[و]2[كه

مي11اين معيار توسط فرمول. كنيممي .شودزير تعريف
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NMI λλ

در اين فرمول
aλو

bλميبندي از دادهدو برخوشه -ها هستند، كه

. خواهيم شباهت آنها را به دست آوريم
)(a

hnهاي خوشه تعداد دادهh-

وaبندي ام، موجود در خوشه lhnام  هاي مشترك بينتعداد داده,

وhخوشه ميiام هاي موجود گر تعداد خوشهنشان k(a) ,k(b). باشدام

وaبندي در خوشه .ام هستندbام

مي20اين آزمايش و هر بار بار انجام به NMIشود دست بين نتيجه

و برچسب واقعي دادهآمده از تركيب ميكننده و گزارش -ها محاسبه

شباين معيار نشان. شود بندي با برچسب اهت نتيجه خوشهدهنده ميزان

ميواقعي داده باشد كه هر چه اين معيار بيشتر باشد بدين معني ها

و است كه در محيطي كه هيچ اطالعي از برچسب واقعي داده ها نداريم

و با توجه عالوه برآن همه ويژگي هاي داده در يك محل موجود نيستند

ري همه داده با تمام ها، امكان نگهدابه حفظ اختصاصي بودن داده

و يا به عبارتي در محيط توزيعويژگي اي قرار شدههايشان فراهم نيست

هاي در دسترس هر نود از اهميت ايم كه اختصاصي بودن ويژگيگرفته

توان با استفاده از روش ارائه شده با دقت زيادي برخوردار است، مي

درن. بيني كردها را پيشباالتري برچسب واقعي داده تايج به دست آمده

با روش مقايسه روش ارائه شده،1شكل. نشان داده شده است1جدول 

مينمودارهاي ميلهبرده را به كمك نام .دهداي نشان

 Strehlروش ارائه شده با روش مقايسه كارايي.1جدول

كننده با تركيب

هاي حذف داده

روش(دورافتاده 

)پيشنهادي

كننده تركيب

-داده بدون حذف

 هاي دورافتاده

پايگاه داده

٧8.٧٨%88.٧;%Wine 

٨٢.٢8%٣;.٧٧%iris 

٩٠.@8%٨8.٩٩%8d5k

@٠.٠٨@%٢.٠٧%PENDIG 

ايبه كمك نمودارهاي ميله Strehlبا روش مفايسه روش ارائه شده.1شكل

گينت�� يريجه
ري شده توجه بسياهاي توزيعهاي اخير، پردازش داده در محيطدر سال

بندي به عنوان يكي از خوشه. استاز محققين را به خود جلب كرده

ميمهمترين آناليزهايي كه روي داده هاي شود، در محيطها انجام

-شده مورد توجه بسياري از محققين در دهه گذشته قرار گرفتهتوزيع

شده هاي توزيعبندي در محيطخوشهدر اين مقاله روشي براي. است

مي.كندارائه مي كند كه ابتدا هر نود روش پيشنهادي بدين صورت عمل

ميهاي در دسترس، خوشهها را بر اساس ويژگيداده و به بندي كند

ميداده ميايي كه در يك خوشه قرار حال. دهدگيرند برچسب يكساني

به تركيب كننده فرستاده ها در هر نود به جاي اينكه برچسب همه داده

ميهاشود، برچسب داده مي. شوندي دورافتاده حذف -به عبارت ديگر

و اجازه هاي دورافتاده تصميم نميتوان گفت هر نود در مورد داده گيرد

هاي در هايي كه بر اساس ويژگيدهد كه بفيه نودها در مورد دادهمي

اين نتايج به تركيب. دسترسش دورافتاده بودند، تصميم گيري كنند

وه برآن در اين مقاله روشي جديد برايعال. شودكننده فرستاده مي

هاي راف فازي هاي دورافتاده با استفاده از نظريه مجموعهتشخيص داده

-از نظريه مجموعه هاي متداولدر اين مقاله بر خالف استفاده. ارائه شد

هاي اين نظريه، كه انتخاب ويژگي است، با توسعه تعريف رافهاي

و حذف داد براساس تئوري دورافتادههايهروشي جديد براي تشخيص

در اين روش تئوري.استو منطق فازي ارائه شده رافهاي مجموعه

ها بر اساس كران باالي هر دهي دادههاي راف فازي با وزنمجموعه

ميهاي دورخوشه، داده و. دهدافتاده را تشخيص با تركيب منطق فازي

داتئوري مجموعه هاي نمادي، قابلدههاي راف ،اين تئوري عالوه بر

مياستفاده براي داده از. باشدهاي عددي نيز اين روش بر روي تعدادي
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بهداده و نتايج گر افزايش دقت دست آمده بيانهاي استاندارد تست شد

ميخوشه و كارايي باالي روش ارائه شده در تمامي موارد . باشدبندي
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