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  بندي متن ه يك شرط فازي براي بهينه كردن اندازه گيري اعتبار نتايج خوشهارائ
  

 3فاطمه ذوالفقاري و2 ، محمد عليشاهي1 بهارك شاكري اسكي

 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رامسر 1

Shakeriaski.b@gmail.com  
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد 2

alishahi@ymail.com  
  مدرس آموزش و پرورش 3

  
  

هايي با  به زير كالس را با هدف بازيابي سريع تر و ساده تر ها اي از داده مجموعهاست و كاوي   دادههايروشبندي يكي از  خوشه - چكيده
 براي .كند ند يك گروه واحد رفتار ميباشد كه مان هاي مشابه مي سري داده  يكداراي   يك خوشه به اين ترتيب. كند تقسيم مي مفهوم خوشه

بدليل اين كه . اين كه بتوانيم از مطالب متني نيز اطالعات را به صورت ساده تر و سريع تر بازيابي كنيم از خوشه بندي متن استفاده مي كنيم
خوشه بندي متن با استفاده از اندازه گيري ارزيابي نتايج . نتايج خوشه بندي كامال قابل اعتماد نيستند نتايج خوشه بندي را ارزيابي مي كنيم

 در اندازه ،شدند كه ما در اين مقاله با اضافه كردن شرط فازي و بكارگيري يك فرمول آماريهايي محاسبه ميمعيار خارجي و اعمال شرط
  .ايم هگيري نتايج خوشه بندي متن به نتايج دقيق تر و بهتري دست پيدا كرد

  .ن خوشه بندي مت،خوشه بندي ،اعتبار خوشه -كليد واژه
  

 مقدمه -1

به است و كاوي   دادههايروشبندي يكي از  خوشه
هايي با  ها به زير كالس اي از داده فرآيند تقسيم مجموعه

هاي با استفاده از الگوريتم. شود الق ميط ا مفهوم خوشه
ها هاي موجود را به خوشهمختلف خوشه بندي داده

تر تر و سادهزيابي سريعدهيم و به منظور بانسبت مي
اطالعات و موضوعات در متن از خوشه بندي متن 

كنيم اما از آنجايي كه نتايج خوشه بندي استفاده مي
كامالً قابل اعتماد نيستند بهتر است تا نتايج خوشه 

براي ارزيابي خوشه بندي متن  از . بندي را ارزيابي كنيم
ها خوشهمعيارهاي خارجي براي اندازه گيري اعتبار 

ها بايد در بررسي معتبر بودن خوشه. شوداستفاده مي
هايي نيز مبتني بر اين كه چه نتيجه اي از خوشه شرط

بندي بهتر از موارد ديگر آن است داشته باشيم، كه ما 
در اين مقاله شرطي را با نام شرط فازي به منظور 

افزايش اعتبار و كارايي نتايج خوشه بندي ارائه داديم و 
ا بكارگيري يك فرمول آماري از اندازه گيري معيار ب

  .خارجي به نتايج چشمگيري دست يافتيم

  خوشه بندي -2
اهميتي در حوزه تحليل داده  تكنيك با خوشه بندي

هدف از . هاي متعددي كاربرد دارد هاست و در زمينه
ه بندي شوخخوشه بندي سازمان دهي داده ها از طريق 

 بر اساس هاداده. تاسهاي مستقل  هخوشآنها در 
 بين اعضاي هر خوشه و حداقل شباهت شباهتحداكثر 

با افزايش . شوند  بندي مي هاي مختلف خوشه بين خوشه
است هايي هايجاد خوشخوشه بندي ها، هدف حجم داده

  .تر انجام دهد عمل بازيابي را ساده بتواندكاربر تا 
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 اعتبار خوشه -3

رسي نماييم اندازه براي اينكه اعتبار خوشه بندي را بر
  :هاي متعددي وجود داردگيري

  اندازه گيري معيار خارجي 

 اندازه گيري معيار داخلي

  اندازه گيري معيار نسبي

  اندازه گيري معيار خارجي -3-1
 Cمعيار خارجي براي مقايسه بين ساختار خوشه بندي 

 كه توسط يك  الگوريتم خوشه بندي بر روي مجموعه
 كه به صورت مستقل از P افراز آيد، با بدست ميxداده 

C بر روي xپس براي . رودشود بكار مي ايجاد مي
 و يك افراز C نياز به ساختار خوشه بندي C با Pمقايسه 

Pخواهيم داشت  .C و P در نظر ) 1( را به صورت رابطه
  .مي گيريم

)١( C={c1,….cm} و P={p1,…,ps}  

 يكسان در نظر P و Cها در د خوشهلزومي ندارد تا تعدا
توانيم بين دو داده  ميP و Cبا دارا بودن . گرفته شوند

بررسي كنيم كه آيا اين دو داده متعلق به خوشه يا افراز 
 را P و Cيكساني هستند يا نه، تا بتوانيم نزديكي بين 

براي انجام دادن اين بررسي تعاريف . اندازه گيري كنيم
  :شتزير را خواهيم دا

• ss  : هر دو داده به خوشه يكسان درC و 
  . تعلق دارندPگروه يكسان در 

• sd  : هر دو داده به خوشه يكسان درC و 
  . تعلق دارندPهاي متفاوت در گروه

• ds  :هاي متفاوت در هر دو داده به خوشهC 
  . تعلق دارندPو گروه يكسان در 

• dd  :هاي متفاوت در هر دو داده به خوشه
Cهاي متفاوت در   و گروهPتعلق دارند .  

 ها ds و تعداد bها برابر  sd  و تعدادa ها برابر ssتعداد 
.  در نظر گرفته مي شوندd ها ابرابر dd و تعداد cبرابر 

 در نظر مي گيرند Mي داده نيز برابر تعداد كل مجموعه
  .را خواهيم داشت) 2(پس رابطه 

)٢( M= a+b+C+d  
  .م را محاسبه كنيMي توانيم نيز م) 3(ي كه از رابطه

)٣( M=N(N-1)/2  
  

  روش هاي اندازه گيري معيار خارجي  -3-1-1

با تعاريفي كه در باال در مورد معيار خارجي داشتيم 
  را با استفاده از اندازه P و C توانيم نزديكي  بين  مي

  :هاي زير بدست بياوريم گيري

• Rand Index : با استفاده از اين اندازه گيري
هايي كه هم در توانيم تعداد كل زوج داده مي

خوشه يكسان و هم در گروه يكساني هستند و 
-هاي متفاوت و هم در گروهيا هم در خوشه

هاي متفاوت هستند را اندازه گيري كنيم 
 .[2,6]) 4رابطه (

)۴(   
هايي كه در نسبت زوج داده: Jaccardضريب  •

ه خوشه يكسان و در گروه يكسان هستند را ب
هايي كه هم در خوشه يكسان يا در زوج داده

رابطه . (دهندگروه يكسان هستند را نشان مي
5( 

)۵(   
ميانگين هندسي دو احتمال : F&Mاندازه گيري  •

 احتمال ،كند كه احتمال اولرا محاسبه مي
اين است كه دو داده تصادفي در خوشه 
يكسان هستند اما در گروه شبيه قرار گرفتند 

 دوم اين است كه دو داده تصادفي و احتمال
درگروه شبيه هستند ولي در خوشه يكسان 

 )6 رابطه. (قرار گرفتند

)۶( 

با استفاده از قوانين آماري، رابطه : Hubertآمار  •
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براي ارتباط بين دو داده بكار گرفته مي ) 7(
 .[1]شود 

)٧(  
  :به عنوان مثال مجموعه داده زير را در نظر مي گيريم

Z={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}  
ي  اي كه از اين مجموعهcي خواهيم  اعتبار  خوشهمي

  .شود با افرازي كه داريم مقايسه كنيم داده توليد مي

C={{1,5,11},{2,8},{6,10},{3,4,9},{7,12}} 

P={1,5,11,2,8},{6,10},{3,4,7,9,12}}  
و   c وb و aبا استفاده از تعريف معيار خارجي مي توانيم 

d را بدست بياوريم تا اعتبار خوشه Cرا اندازه بگيريم  .
ها بينيد اين متغير مي1همان طور كه در جدول 

  .محاسبه شدند
   براي اعتبار خوشه بنديd وc وb وaمحاسبه  :1جدول 

12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1    

d  a d  d  c  d  d a  d  d  c   1  

d  c d  d  a d  d  c d  d     2  

c d  d  a d  c  d   d a       3  

c d  d  a d c  d  d         4  

d  a d  d  c d  d            5  

d  d  a d  d  d              6  

a d  d  c d                7  

d  c d  d                  8  

c d  d                    9  

d  d                      10  

d                        11  
  
  

 بدست a=9 , b=0 , c=12 ,d=45 1با توجه به جدول 
ايي كه در باال هاكنون اين مقادير را در فرمول. آيند مي

  :سنجيم را ميCدهيم و اعتبار خوشه ذكر شد قرار مي

Rand=0.8182 

Jaccard=0.4285 

F&M=0.19639 

Hubert=0.5816  

 خوشه بندي متن -4

خوشه بندي متن خيلي نزديك به خوشه بندي است و 
ها مشخص نيستند بندي از قبل تعداد خوشه مانند خوشه

-سريع بازيابي ميو اطالعات و موضوعات داخل متن را 
  .نمايد

 معيارهاي ارزيابي خوشه بندي متن -5

ي وسيعي از ارزيابي خوشه بندي متن مجموعه
 چند شرط براي [3]در . معيارهاي ارزيابي وجود دارند

ارزيابي چنين معيارهايي ارائه دادند كه خوشه بندي بايد 
هر شرط شامل يك الگو به صورت . آنها را ايفا نمايد

(D1,D2) ظر گرفتيم كه در نD2 خوشه بندي بهتري را 
ها  دهد و چون شرط ارائه ميD1بطور شهودي نسبت به 

  : داريم خواهيم داشتQرا بر روي معيار 

Q(D1) < Q(D2)  

  شرط يكجور بودن خوشه -5-1
بينيم اين شرط يك شرط  مي1همان طور كه در شكل 

ها بايد يكجور و هم جنس اصلي است كه در آن خوشه
هاي باشند و هم چنين نبايد عناصر متعلق به خوشه

  .[5]مختلف با هم ادغام شوند 

اي از عناصر متعلق  را به عنوان مجموعهsدر اين شرط 
گيريم و همان   در نظر ميL1,…,Lnهاي  خوشه به

   D1در صورتي كه بينيم  مي1طوري كه در شكل 
ري از دو خوشه باشد اين  با عناصCشامل يك خوشه 

 Liي  را به دو خوشه شامل عناصر خوشهCشرط خوشه 
  :كند پس خواهيم داشت  تقسيم ميLjو

Q(D1) <Q(D2)  

 
 شرط يكجور بودن : ١شكل 

به عبارت ديگر در اين شرط عناصر متعلق به يك خوشه 
هاي مختلف بايد در خوشه خودشان قرار بگيرند و خوشه

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 

 508
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  .ن را دارا باشندبايد عناصر خودشا

  شرط كامل بودن خوشه -5-2
 شامل دو D1بينيم مي 2همان طور كه در شكل 

باشد كه شامل عناصر متعلق به   ميC2 و C1ي خوشه
 بايد با هم C2 و C1پس . باشد ميLيك خوشه  مانند 

  :پس داريم كه. در  يك خوشه ادغام شوند

Q(D1) <Q(D2)  

 
 شرط آامل بودن خوشه:  ٢شکل 

ها از اصلي هاي يكجور بودن و كامل بودن خوشهشرط
هايي هستند كه هر معيار ارزيابي بايد داشته  ترين شرط

 كه ،ها به اهداف سيستم خوشه بنديباشد و اين شرط
ي يك جور نگه داري عناصر يك جور بايد در خوشه

هاي ناجور نگه داري شوند و عناصر ناجور بايد در خوشه
  .نمايد شوند اشاره مي

  شرط بي نظمي -5-3
 آن 3شرط ديگري كه در خوشه بندي داريم و در شكل 

كنيم اين است كه خوشه بندي نا منظم را مشاهده مي
به خوشه بندي نا منظم بهتر از خوشه بندي نا منظم به 

در شرايطي كه . يك خوشه بندي مرتب شده است
توانند با عناصر ديگر در يك عناصري داريم كه نمي

يرند يعني يك مجموعه شامل عناصر خوشه قرار بگ
 اين شرط مي گويد كه دارا ،گوناگون يا بي نظم داريم

ي نا منظم يا  ي منظم به همراه مجموعهبودن مجموعه
اي بدون خوشه به گوناگون بهتر از دارا بودن مجموعه
همان طور كه در . همراه عناصر داراي اختالل است

 n با CCleanي بينيم در صورتي كه خوشه مي3شكل 
 n  خوشه اي با Cnoisyعنصر متعلق به يك خوشه و 

 خوشه گوناگون را كه با هم ادغام شده است nعنصر با 
ي جديد را يك عنصر از يك خوشه D1داشته باشيم در 

 اين عنصر D2 قرار داده است و در CCleanي در خوشه
  ادغام كرده است و خواهيم Cnoisyي جديد را با خوشه

  :داشت

Q(D1) <Q(D2)  

 
 شرط گوناگوني خوشه : ٣شکل        

  شرط سايز خوشه ها -5-4
ي بزرگ بايد از تعداد يك خطاي كوچك در يك خوشه

در . [4]هاي كوچك بهتر باشد خطاهاي زياد در خوشه
 عناصر شبيه به هم را با يكديگر 4اين شرط مانند شكل 

دهيم و در كنيم و در يك خوشه قرار ميادغام مي
ها زياد شود آنها را در دو خوشه ورتي كه سايز خوشهص

  .قرار مي دهيم

  

 
 شرط سايز خوشه ها : ۴شکل 

هاي اندازه گيري معيار خارجي، نتايج با استفاده از روش
  بر روي چهار شرط D2 و  D1ها در هر دو حالت خوشه

باال مورد ارزيابي قرار گرفته است كه نتايج آن را در 
 .ينيمب مي2جدول 

 

 

 

 

 

  

  ارزيابي شرط ها با استفاه از اندازه گيري معيار خارجي: 2جدول 

ز يســــا
  خوشه

ــ  يبــــ
   ينظم

كامـــل 
   بودن

ــور ي كج
  بودن 

  

0,95 
0,95  

0,72 
072 

0,68  
0,70  

0,68  
0,70   Rand  

0,71 0,37 0,31 0,31 Jaccard  
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0,71  0,37  0,35  0,32 
0,84 
0,84  

0,61 
0,61  

0,47 
0,52  

0,47 
0,49  F&M 

  

هاي اين نتايج فقط بر روي دو شرط اول يعني شرط
ها كارا هستند و در دو يكجور بودن و كامل بودن خوشه

شرط بعدي به علت اين كه در نتايج تغييري حاصل 
  .شوند كارا نخواهند بودنمي

   روش پيشنهاديبررسي -6
هاي باال به علت اين كه ممكن است داده بطور در شرط

لق باشد ما در اين مقاله شرط همزمان به دو خوشه متع
فازي بودن را اضافه كرده ايم و براي ارزيابي نتايج عالوه 

هايي كه در مقاالت قبل مورد بررسي قرار بر روش
 را نيز به Hubertگرفتند ما در اين مقاله اندازه گيري 

   .ارزيابي هايمان افزوده ايم

  شرط فازي بودن -6-1
اي ورتيكه دادهبينيم در ص مي5همان طور كه در شكل 

داشته باشيم كه با يك درجه تعلق به خوشه اول و با 
ي تعلق ديگري به خوشه دوم متعلق باشد، يك درجه

اين . بهتر است تا اين داده را در هر دو خوشه قرار دهيم
 هم ي كهيعني حالت هاي مبهم در مورد وضعيتشرط

  .كارا خواهد بود ها را در بر خواهيم داشت، خوشهپوشاني

 
 شرط فازي : ۵شکل 

نتايج ارزيابي شده حاصل از اعمال شرط  -6-2
  فازي

بينيم عالوه بر اين كه در  مي3همان طور كه در جدول 
اين مقاله ما شرط فازي بودن را ارائه داده ايم، نتايج 

هايي كه تا به حال خوشه بندي متن را عالوه بر روش
 آماري  با استفاده از اندازه گيري،شدند استفاده مي

Hubertنيز اندازه گيري كرده ايم  .  

ارزيابي شرط فازي با استفاده از معيار خارجي و افزودن فرمول : 3جدول 
  آماري ومقايسه با ساير روش ها

0,96  
0,98  

0,95  
0,95  

  

0,72  
0,72  

0,68  
0,70  
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0,87  
0,91  

0,71  
0,71  

0,37  
0,37  

0,31  
0,32  

  

0,31  
0,32  

  

Jaccard 

0,91  
0,93  

0,84  
0,84  

0,61  
0,61  

  

0,47  
0,52  

0,47  
0,49  

F&M 

0,94  
0,95  

0,91  
0,91  

0,66  
0,66  

0,53  
0,59  

0,53  
0,56  

Hubert 

  
  

كنيم عالوه بر اين كه شرط همان طور كه مشاهده مي
فازي در خوشه بندي متن با استفاده از تمامي اندازه 

ها رط دقت باالتري را نيز از ساير ش،ها كاراستگيري
همچنين با بكارگيري اندازه گيري . نتيجه داده است

- دقت بيشتري را نسبت به اندازه گيريHubertآماري 
 . بدست آورده ايمF&M  وJaccardهاي 

 گيري نتيجه -7

 كه باشد كاوي مي  دادههايروشبندي يكي از   خوشه
 دهدهاي شبيه به هم را در يك خوشه قرار مي داده

  بيشترين شباهت ي داخل هر خوشههابطوريكه كه داده
هاي مختلف كمترين ها در خوشه و دادهرا با يكديگر

خوشه بندي متن را  .شباهت را با يكديگر دارا هستند
اما . دهيم تا اعمال بازيابي را تسريع ببخشيمانجام مي

بخاطر اين كه نتايج خوشه بندي كامالً قابل اعتماد 
براي . كنيمابي مينيستند نتايج خوشه بندي را ارزي

ها را با دارا بودن  خوشه،ارزيابي نتايج خوشه بندي
كنيم و هاي اعتبار، اندازه گيري مي هايي و  معيارشرط

در اين مقاله به منظور . دهيممورد سنجش قرار مي
بندي شرطي  بهينه كردن اندازه گيري اعتبار نتايج خوشه
فاده از تمامي را مبني بر شرط فازي ارائه داديم و با است

معيارهاي اندازه گيري خارجي آن ها را اندازه گيري 
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كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه كه شرط فازي در 
ها از خوشه بندي متن با استفاده از تمامي اندازه گيري

تر است و  هاي مطرح شده تا به حال كاراتمامي شرط
 .ها نتيجه داده استدقت باالتري را نيز از ساير شرط

 برروي Hubertهمچنين با بكارگيري اندازه گيري آماري 
خوشه بندي متن دقت بيشتري را نسبت به اندازه 

  . بدست آورديمF&M  وJaccardهاي گيري
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