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هـا بـر اسـاس نـوعي     بنـدي داده توان طبقهبندي را ميخوشه :چکيده
-نـون نسـخه  سنجي متفاوتي تا کمعيارهاي شباهت. شباهت تعريف کرد

هـا،  هر يک از اين روش. اندها را معرفي کردههاي گوناگوني از اين روش
در اين مقاله، به بررسي نيـروي گـرانش بـه    . مزايا و معايبي در پي دارند

. شـود هـاي بنيـادي ذرات مـاده پرداختـه مـي     عنوان يکـي از خاصـيت  
فضاي ها در ي اقليدسي نمونهمعيارهاي شباهت بسياري از جمله فاصله

ويژگي وجود دارد؛ اما با استفاده از خاصيت گـرانش، قضـاوت در مـورد    
شود که برگرفته از تـأثيرات  ها واگذار ميشباهت دو نمونه به خود نمونه

-نتايج اين مقاله بر روي داده. باشدها و اثر نيروي گرانش ميتمام نمونه
ــا روش    ــي ب ــورت گرافيک ــه ص ــدي ب ــاي دو بع ــاي ه و  ISODATAه

DSRPCL2 همچنين اين مقايسه با استفاده از معيار . مقايسه شده است
-K هـای بندي بر روي چنـد مجموعـه داده اسـتاندارد و بـا روش    کالسه

Means ،DSRPCL2    و کوچکترين درخت پوشا صورت گرفتـه و نتـايج
  .رضايت بخش است

خوشه بندي، يادگيري بدون نظارت، جمع شـونده،   :كليدي واژه هاي
  الگوها ي، نيروي گرانش، نيوتن، بازشناسيسلسله مراتب

  مقدمه -١
هـاي  بنـدي در زمينـه  هـاي خوشـه  ي بسيار و متنـوع از شـيوه  استفاده

ها و زواياي ديـد متفـاوت در ايـن زمينـه     گوناگون موجب پيدايش شيوه
گيـري و  اي، تصـميم هـاي داده بنـدي نمونـه  بررسي و طبقـه . شده است

، [2]از جمله اسـتخراج داده   [1]ينکاربردهاي متفاوت در يادگيري ماش
بنـدي و  ،  کالسـه [4]بندي در پردازش تصـاوير  ، قطعه[3] بازيابي اسناد

. آينـد بنـدي بـه شـمار مـي    از کاربردهاي خوشـه   [5]هابازشناسي نمونه
و مقايسـه چنـدين روش مختلـف     [6] بنديبررسي نقش هنر در خوشه

و طرحهــاي  [7] "کــوچکترين درخــت پوشــا"بنــدي در ســاختن خوشـه 
  .نمودي ديگر از اين گستردگي هستند [8] ترکيبي بهينه سازي

هـاي  استفاده از معيارهـاي شـباهت گونـاگون، از عوامـل تفـاوت روش     
گيري اين معيارها اکثراً در قالب يک مقدار قابل اندازه. بندي استخوشه

 هـا يـا عـدم   به کالم ديگـر، غالبـاً بـا انـواعي از شـباهت     . شوندظاهر مي
شـوند؛  شويم که در نهايت منتج به يک عدد مـي هايي مواجه ميشباهت

هـاي  دسـت آوردن خوشـه  در بـه  [9] ي اقليدسيفاصله: به عنوان مثال
هـاي اََبربيضـوي   جهت توليـد خوشـه   Mahalanobisي اَبرکروي، فاصله

ــله [10] ــاربرد در   Hausdorff [11]ي و فاص ــاي پرک ــه معياره از جمل
-با اين وجود معيارهاي ديگـري نيـز مـي   . باشندهت ميتعريف عدم شبا

توان توانند در تعيين شباهت دو نمونه تأثيرگذار باشند که به آساني نمي
گيري ترکيب کرد و بيشتر از اطالعات محيطي بهره آنها را با واحد اندازه

بـه   [9]هـاي همسـايگي   ي تعلق نمونهمي برند؛  به عنوان مثال از نحوه
 ها از يک شباهتي اين روشعمده. موجود استفاده مي کنند هايخوشه

ها بر آنکه توجهي به اثر باقي نمونهبرند بيها بهره ميدو به دو بين نمونه
به عبارت ديگر،  چگونگي و سمت و سـوي گسـتردگي   . آن داشته باشند

ي مـورد بحـث در   ها و به خصوص محل قرارگيري دو نمونـه باقي نمونه
اي از پـاره . انـد ز عواملي است که کمتر مورد توجه قرار گرفتـه ها اخوشه

هاي شباهتي چـون  گيري از معيارها، با بهرهاين موارد در  برخي از روش
-روش. انـد در نظر گرفته شـده Hausdorff و  Mahalanobisي فاصله

، بـا در نظـر گـرفتن مسـتقيم     Nearest Neighborهاي ديگري چـون  
نقش آنها را از يک يا چند بعد خـاص، در انتخـاب    هاي همسايگي،نمونه
امـا در هـيچ يـک،    . کننـد ي يک نمونه تعيين مـي ي در برگيرندهخوشه

هـا بـه کـار گرفتـه     ي تمام عوامل محيطي، در تعيـين شـباهت  مجموعه
  :توان چنين دانستمهمترين داليل آن را مي. اندنشده

 .ناهمگن بودن معيارهاي شباهت •

 ري نبودن تمام معيارهاي شباهتگيقابل اندازه •

 کشف نشدن تمام عوامل شباهت •

به عبارت ديگر، يک معيار شباهت، بعـد از کشـف شـدن و ارائـه شـدن      
گيري آن، به آساني قابـل ترکيـب بـا بـاقي معيارهـا      فرمولي براي اندازه

هـاي مختلـف،   ها و مقيـاس در واقع، به دليل برخورداري از واحد. نيست
صي براي هر يک از معيارهـاي شـباهت  در تعيـين    توان سهم مشخنمي
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ي هـايي در زمينـه  شباهت کلي دو نمونه مشـخص کـرد؛ گرچـه تـالش    
جمعـي  بندي متفاوت، به صورت دستهاستفاده از نتايج چند روش خوشه

، شده است که به طريقي از مجموع چند معيار شباهت در تعيـين  [12]
  .ها استفاده کنندخوشه

الهام گرفتن از يکي از نيروهـاي بنيـادين طبيعـت کـه      در اين مقاله، با
شود کـه بـه نـوعي    بندي ارائه ميباشد؛ روشي نوين در خوشهگرانش مي

گيري را به عهده رفتار طبيعي ذرات در تمام شرايط و معيارهاي تصميم
هـا  اين نيرو، از عوامل اصلي توليد کولوني. گذاريمواکنش به اين نيرو مي

توان آن را از داليل جمـع شـدن   تر، مير مقياس بزرگهمچنين د. است
هـا و  هاي ماده به دور هم به عنوان يک سياره و تشکيل منظومهمولکول

ماننـد دارنـد؛   دانست که همگي به نوعي ساختار خوشـه ... ها و کهکشان
  .اگرچه اين نيرو تنها عامل تشکيل اين ساختارها نيست

بندي بـه نـام   هاي کالسيک خوشهوشروش ارائه شده در اين مقاله با ر
k-Means [13,14] ،ISODATA [15] ــام ــويني بــه ن ، روش نســبتاً ن

RPCL [16]    و همچنين يک روش خوشه بندي سلسله مراتبـي جمـع
همچنين . مقايسه شده است [7] "کوچکترين درخت پوشا"شونده به نام 

جـود در  هـاي مو از آنجا که روش ارائه شده، اولين روشي است که نمونه
دهـد؛ از پيشـينه تحقيقـاتي در ايـن زمينـه      فضاي ويژگي را حرکت مي

پـردازيم  در قسمت بعد به بررسي قوانين حرکتي نيوتن مي. محروم است
در . شـود ها پيشنهاد ميبندي دادهو در اين راستا روش نويني در خوشه

شود و همچنين  ، به جزييات پياده سازي الگوريتم پرداخته مي۳قسمت 
تـرين همسـايه توضـيح    نزديـك  kبندي به نام يك روش تكميلي خوشه

 ۴در قسـمت  .شودشود كه در ادامة روش پيشنهادي اعمال ميداده مي
هاي فوق بر روي چند مجموعه داده مصنوعي، و چند نتايج اجراي روش

بحـث و   ۵در قسـمت  . شـود ها نشان داده ميمجموعه استاندارد از داده
و  ١٢ انـدازه  نـازنين  قلم بخشها بايد با عنوانشودميگيري مطرح نتيجه

و با تورفتگي از ابتداي خط و  ١پررنگ و  شماره گذاري شده با شروع از 
  .نقطه با بخش بااليي نوشته شود  ۶فضاي سفيد 

فاصله و از دو طرف تراز بـا   د به صورت تكيبا )دهيشامل چک(کل متن 
  .ودنوشته ش ١١  اندازه قلم نازنين نازنين

 بندي و قوانين حرکتروش پيشنهادي خوشه -٢
ايده ابتدايي روش پيشنهادي در ايـن مقالـه، از رفتارهـاي اجتمـاعي و     

در واقع يک انسان بنـا بـه   . ها بر يکديگر گرفته شده استتأثيرات انسان
اي ديگر که تواند به همراه عدهموقعيت و خصوصيات شخصيتي خود مي

يکـديگر برخوردارنـد، در زمـره طبقـه     از خصوصيات نزديکي نسبت بـه  
گاهي شباهت شخصيتي يک . هاي يک جامعه قرار بگيردخاصي از انسان

اي از اوقـات، ممکـن   انسان به يک طبقه اجتماعي بارز است اما در پـاره 
است يک نفر در حد واسط دو يا چند طبقه قرار بگيـرد و تشـخيص آن   

چنين حالتي، ممکـن اسـت   در . که به کدام گروه تعلق دارد دشوار باشد
بـه عبـارتي ديگـر، احتمـاالً چنـين      . اي رفع ابهام کندگذر زمان به گونه

ها گرايش پيدا فردي بعد از مدتي به سمت خصوصيات يکي از اين گروه
تواند نزديکي ذاتي خصوصيات ازمهمترين داليل اين گرايش مي. کندمي

در واقـع  . باشـد ه اين فرد با آن گروه و همچنين قـدرت جاذبـه آن گـرو   
همواره شخصيت هر انسان از اطرافيـانش بـه نسـبت نزديکـي و جاذبـة      

  .پذيردشخصيتي آنان تأثير مي

توان اين الگوي رفتـاري را در مـوارد ديگـري چـون     با کمي بررسي مي
گرايش بارهاي الکتريکي و يا ذرات ماده به سوي يکديگر نيز ديـد و بنـا   

حرکت يـک  .  قاله را تا حدي توجيه کردبه اين مشاهدات، رويکرد اين م
بار الکتريکي وابسته به نيروهـاي گـرانش و رانشـي اسـت کـه از سـوي       

) ١(طـور کـه در رابطـه    همـان . شـود بارهاي مجـاور بـر آن اعمـال مـي    
پيداست، اين نيرو وابسـتگي مسـتقيم بـا حاصـل ضـرب مقـدار دو بـار        

  .الکتريکي و رابطة عکس با مجذور فاصلة آنها دارد

)١(  
2

21

d
qqF ∝

  
ــه ــي و   q2و  q1 ک ــاي الکتريک ــک از باره ــر ي ــدازه ه ــين  dان ــله ب فاص

F.آنهاست نيز بردار نيروي گرانش يـا رانـش بـين بارهـا اسـت کـه در        
باشـد و بـه هـر ذره در سـوي مخـالف      راستاي خط واصل بين آنها مـي 

-، دو بار مشابه يکديگر را دفع مـي شود؛ به عبارت ديگرديگري وارد مي

دهد که اگر عالمـت بارهـا مخـالف هـم     اندازه آن را نشان مي F. کنند
  .[17]شودباشند منفي شده و موجب جذب آنها به سوي هم مي

همچنين ذرات ماده به نسبت جرم يکديگر و عکس مجذور فاصله بـين   
  . کنندگر نيروي جاذبه وارد ميبه يکدي) ٢(آنها، مطابق رابطه 

)٢(  
2

21

d
mmF ∝

  
نيـز   F. فاصـله بـين آنهاسـت    dجرم هر يـک از ذرات و   m2و  m1که 

شود به جز آنکـه سـوي نيـروي وارد بـر هـر ذره      همانند قبل تعريف مي
  .[17]کندهمواره به سمت ديگري است و هر ذره ديگري را جذب مي

تـوان ناشـي از برآينـد نيروهـاي وارد     نهايتاً حرکت يک بار يا ذره را مي
بر اين اساس دراين مقالـه، روشـي بيـان شـده     . شده از اطرافش دانست

اي، يک ذره ماده با جرم واحد در نظر هاي دادهاست که هر يک از نمونه
دسـت  ، بين هر دو ذره نيرو يي بـه  )٢(با الهام از رابطه . شوندگرفته مي

بـا  . کشـد شود و آنها را به سوي يکديگر ميآيد که بر هر دو وارد ميمي
فرض نبودن هيچ نيروي ديگري در اين محيط، برآيند نيروهاي وارد بـر  
يک ذره را به دست آورده و آن را تنهـا عامـل حرکـت دهنـده ذرات در     

اين حرکت نيز کامالً ساده و بـر اسـاس قـوانين حرکتـي     . گيريمنظر مي
  .نشان داده شده است) ٤(و)٣(هاي آيد که در رابطهوتن به دست ميني

)٣(  
tVtaX 0

2

2
+=∆
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)٤(  mFa /=  
  

-را نشان مي tجايي ذره در جهت برآيند نيروها طي زمان جابه∆Xکه 

نيـز جـرم    m. اسـت Fد نيروها شتاب حرکتي ناشي از برآين aدهد و 
ها برابر واحـد فـرض شـده    ذره است که در ابتداي کار به ازاء تمام نمونه

نيز بردار سرعت اوليه ذره است که در اين مقاله، همانطور که  0V. است
  . شودبيان خواهد شد، همواره برابر صفر در نظر گرفته مي

اي به اين گونه است که هاي دادهبندي نمونهکرد اين مقاله به خوشهروي
اي را يک ذره ساکن در فضاي ويژگـي، بـه   هاي دادهاگر هر يک از نمونه

در ) كنـد به طوري كه فضـايي را اشـغال نمـي   ( جرم واحد و حجم ناچيز
رود که نيروي گرانش بين ذرات، آنها را به سـوي  نظر بگيريم، انتظار مي

-در اين بين، ذراتي که بـه يکـديگر نزديکتـر مـي    . ديگر متمايل کنديک
بـا نيـروي بيشـتري بـه سـوي      ) از شباهت بيشتري برخوردارنـد ( باشند

نيروي بيشتر بـين دو ذره مجـاور و همچنـين    . شونديکديگر کشيده مي
آورد کـه ايـن دو ذره،   فاصلة کمتر بين آنها، اين انتظار را به وجـود مـي  

اگـر  . به ذرات با فاصله بيشتر، به يکديگر برخورد کننـد پيش از رسيدن 
چه در واقعيت، اثر نيروي گريز از مرکز ممکن اسـت موجـب شـود کـه     

ها براي هميشه يا مدت طوالني بـه دور يکـديگر در حـال گـردش     نمونه
اما معمـوال نيروهـاي ديگـري    ) مانند چرخش ماه در مدار زمين( باشند 

کـه  ...) صطکاک، مقاومت هوا، چسبندگي و ا(نيز در طبيعت وجود دارد 
اگـر  . شوندها و در نتيجه همگرا شدن آنها ميباعث کاهش سرعت نمونه

انـد امـا بـه    سازي نيروهاي خارجي در نظر گرفته نشدهچه در اين پياده
طريقي که در ادامه خواهد آمد، در فواصل زماني خاصي، تمام ذرات در 

قابل توجه است . کنندود را آغاز ميفضا متوقف شده و مجدداً حرکت خ
که رويکرد اين مقاله با سيستم جاذبه و حرکت در دنيای واقعی تفـاوت  
چشمگيری دارد، به عنوان مثال برخورد دو جسـم در دنيـای واقعـی بـا     

های متفاوت و پويايي ممکن است مواجه شـود و در نظـر گـرفتن    حالت
همچنـين  . فيزيکـی اسـت  جسمی جرم دار با اندازه صفر دور از واقيـت  

پايستگی انرژی يا خـارج شـدن انـرژی از سيسـتم و همچنـين حرکـت       
ــه    ــن مقال ــه نســبت رويکــرد اي ــاالتری ب ــدگي ب پيوســته ذرات از پيچي

  .برخوردارند

ها به حرکت خود در فضاي ويژگـي  براين اساس، در اين الگوريتم، نمونه
آنگـاه آن دو  . نـد دهند تا زماني که دو نمونه به هم برخـورد کن ادامه مي

. آوريمرا از يک خوشه به حساب مي) ناميماز اين پس ذره نيز مي(نمونه
سپس، به جاي آن دو ، يک ذره به جرمي برابر بـا مجمـوع جـرم دو ذره    

مکان اين ذره جديد در . آمده است) ٥(دهيم كه در رابطة قبلي قرار مي
انگين وزنـي،  شـود كـه ميـ   محاسـبه مـي  ) ٦(فضاي ويژگي، بنا به رابطه 

و وزن هر يک نيـز بـا جـرم آن متناسـب     ( هاي دو ذره قبلي استمکان
  ).است

)٥(  21 mmmnew +=  

)٦(  
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اند، آنگاه اي باشند كه به هم برخورد كردههاي دو ذرهجرم m2و  m1اگر 
mnew       جرم ذرة حاصل از ادغـام آنهاسـت و بـه همـين شـكلX  ن نشـا

  .باشددهندة بردار مكان اين ذرات مي

ايـن  . توان ادامه داد تا زماني که به شرط توقف برسـيم اين عمل را مي 
خوشه باشد؛ که در  kتواند به دست آوردن تعداد مطلوب شرط توقف مي

ذره در فضـاي ويژگـي    kشود که اين صورت الگوريتم، زماني متوقف مي
-اي از نمونـه ن روند، هر ذره از مجموعهبعد از توقف اي. باقي مانده باشد

  .ناميمهاي اوليه به دست آمده است که اين مجموعه را يک خوشه مي

گـروه بـه عهـده خـود آنهـا      هاي همدر واقع در اين روش، انتخاب نمونه
گذاشته شده است و جز رابطه نيروي ما بين آنها و قـوانين حرکتـي کـه    

دخالت نظـري از سـوي مـا در آن    باشند، هيچ الگو گرفته از طبيعت مي
اي در مـورد چگـونگي در نظـر گـرفتن     بنـابراين دغدغـه  . شودوارد نمي

  .بندي نداريممتغيرهاي محيطي تأثيرگذار در روند خوشه

) ٢(هـاي ها، در رابطهتوان مشاهده کرد که فاصله نمونهبا کمي دقت مي
ارد بر يـک  همچنين محاسبه برآيند نيروهاي و. کندخودنمايي مي) ٣(و 

نمونه، يادآور به دست آوردن فاصله يک نمونه تا مرکـز يـک خوشـه در    
توان چند نمونه نزديک براي بحث بيشتر، مي. باشدمي k-Meansروش 

رسند را به عنـوان يـک خوشـه در    به هم که احتماالً به زودي به هم مي
نظر گرفت و نمونه ديگري در فاصله ما بين چند خوشه، کـه بـر سـر آن    

قابل مشاهده اسـت کـه   . رقابتي درگرفته است را نمونه سرگردان بناميم
تنها، مرکزيت يک خوشه، در به عضويت در آوردن يک نمونه سـرگردان  

توانـد در  هـاي آن مجموعـه مـي   تأثيرگذار نيست؛ بلکه تعداد بيشتر نونه
جهت حرکت نمونه مورد رقابت و حتي سـرعت آن تأثيرگـذار باشـد بـه     

همچنـين گسسـتگي و   . تر به سمت خود بکشـد را مطمئن نحوي که آن
توانـد بيـانگر   هاي درون يک خوشه، که مـي ناسازگاري بيشتر بين نمونه

در مقايسه با خوشه ديگري بـا همـان تعـداد نمونـه و     (وسعت بيشتر آن
نيز باشد؛ به نمونه سـرگردان فرصـت بيشـتري جهـت     )ناسازگاري کمتر

اي خوشه، به دليـل گسسـتگي، زمـان    هدهد زيرا خود نمونهعضويت مي
هـا و  توان شکل خوشـه حتي مي. بيشتري نياز دارند تا به يکديگر برسند

 .ها در يک خوشه را موثر دانستجهت پخش شدن نمونه

 پياده سازي -٣
رو شـديم کـه از آن   سازي اين الگوريتم با مشکالتي روبهدر مرحله پياده

در واقـع  . ي ويژگـي بـود  سازي حرکت پيوسته ذرات در فضاجمله شبيه
پيشبيني محل يک ذره در يـک زمـان خـاص، تـابعي از محـل و بـردار       

براي چيره شدن بـر  . خاصي از گذشته است سرعت تمام ذرات در زمان
اين مشكل، در اين مقاله زمان به شـکل گسسـته در نظـر گرفتـه شـده      
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دسـت  ، برآيند نيروهاي وارد بر تمام ذرات بـه   tدر واقع در لحظه . است
آيند و بر اساس نيروي وارد بـر هـر ذره و مكـان آن، بنـا بـه روابـط       مي

. شـود محاسبه مي t+εمختصات آن در فضاي ويژگي در لحظه ) ٤(و)٣(
به سمت صفر ميل کند جواب اين الگوريتم بـه حرکـت پيوسـته      εاگر 

  .ناميمرا يك بازة زماني مي t+εتا  tاز اين پس فاصله . شودنزديک مي
ديگر آنکه در اين مقاله، در انتهاي حرکـت هـر ذره در يـک بـازه      نکته 

کنيم به شـكلي كـه سـرعت اوليـه آن در     زماني، آن را کامالٌ متوقف مي
در واقع از بردار سـرعت در اينجـا اسـتفاده    . مرحله بعد صفر خواهد بود

نشده است؛ و اين برگرفته از اين فرض است كـه اگـر يـك ذره بـا يـك      
ل در حال نزديك شدن به يك خوشه مورد نظر باشد، و به سرعت متعاد

يك باره به هر دليلي در بين مسير متوقف شود؛ اگر بدون تغيير شـرايط  
مكاني و نيروهاي موجود در سيستم، حركت خود را مجـدداً آغـاز كنـد؛    

ايـن فـرض در حالـت    . همچنان به سوي آن خوشه تمايل خواهد داشت
دهد كه يك ذره از اغلب هنگامي رخ ميباشد و هاي خاصي صحيح نمي

در چنين حالتي حركت ايـن ذره بـا   . سرعت بسيار بااليي برخوردار باشد
چنين سرعتي بدون در نظر گـرفتن نيروهـاي گريـز از مركـز و انتخـاب      

εهمچنـين  . شـود سـازي حركـت مـي   هاي كوچك، موجب خطاي شبيه
مختلـف   هـاي سرعت باالي يک ذره ممکن اسـت آن را در بـين خوشـه   

چنان که در پيش گفته شد، ساکن کردن ذرات، تا حدي . سرگردان کند
-از آزمايشات چنين به نظر مـي . کندهمگرا شدن آنها را نيز تضمين مي

رسد كه ساكن شدن هر ذره پس از هر مرحلـه جـواب مناسـبتري را در    
اي چـون  اين عمل شايد تـا حـدي نقـش نيروهـاي بازدارنـده     . پي دارد

كند با اين تفاوت كه اثر آن در آخر هر بازه زمـاني  بازي مياصطكاك را 
  .كندخودنمايي مي

، از سرعت اجراي برنامـه تـا حـد بسـياري     εاز آنجا که کوچک گرفتن  
اي بزرگ باشد؛  به شرط آنكه کاهد؛ سعي شده که مقدار آن تا اندازهمي

اگـر  . اي به هـم برخـورد نکننـد   در زمان كمتر از اين مدت، هيچ دو ذره
-مـي  εبناميم، آنگاه  Tmaxرا در يك بازة زماني،  εبزرگترين مقدار مجاز 

همچنين، دو ذره در صورتي به . باشد Tmaxتواند هر مقداري كوچكتر از 
رسند كه تصوير آنها بر هر خط دلخواه، بر روي هـم منطبـق   يكديگر مي

مـان بـه   شود؛ بنابراين زمان رسيدن دو ذره به يكديگر، بزرگتر مساوي ز
كه از اين پـس خـط تصـوير    ( هم رسيدن تصوير آنها بر يك خط دلخواه

را چنـان انتخـاب كـرد كـه در زمـاني       εتـوان  پس مـي . است) ناميممي
اي بر يـك خـط دلخـواه بـرهم     كوتاهتر از اين مدت، تصوير هيچ دو ذره

توان بـه ازاء  هـر دو ذره،    همچنين اين خط دلخواه را مي. منطبق نشود
هاي هر دو ذره در در اين مقاله، خط واصل مكان. ت در نظر گرفتمتفاو

ابتداي يك بازه زماني، به عنوان خط تصوير حركت آن دو در نظر گرفته 
برابـر بـا    εهمچنـين  . شده است كه در طول اين بازه تغيير نخواهد كرد

بيشترين زماني است که در كوتاهتر از اين مدت، تصوير حرکت هيچ دو 
  . ر روي خط تصوير آنها، به هم برخورد نکننداي بذره

بنا به آن چه كه گفته شد؛  در اين مقاله، در ابتداي هر بازه زمـاني، بـه   
آيـد و  هاي کنـوني آنهـا بـه دسـت مـي     ازاء هر دو ذره، خط واصل مکان

آنگـاه بـا   . شـود سپس برآيند نيروهاي وارد بر هر ذره، بر آن تصـوير مـي  
کنـد،  با توجه به اين نيروي تصوير شـده حرکـت   تصور آنكه هر ذره تنها 

-به دست مي) اگر وجود داشته باشد(زمان برخورد اين دو ذره در آينده 
 ε با محاسبه اين زمان به ازاء هر دو ذره، کوچکترين آنها بـه عنـوان  . آيد

آنگاه با انجام محاسبات حرکتي جديـد و بـدون در نظـر    . شودتعيين مي
به دست آمده در مرحلة قبل، محـل هـر يـک از    گرفتن تصوير نيروهاي 

  .شودمشخص مي t+εذرات در زمان 
گاه دو ذره بـه هـم   ، هيچεاز آنجا که ممکن است طي اين روند انتخاب 

به عنوان کمترين فاصله مجاز بين دو نمونه تعريف شده است  Dنرسند؛ 
باشـد،  که در انتهاي هر بازه زماني، اگر فاصله دو ذره از اين حـد کمتـر   

اند و آنگونه که گفتـه شـد در هـم    شود که به هم برخورد کردهفرض مي
  .شوندادغام مي

مشـخص اسـت كـه در طـي     . در آخر، بايد شرط توقف را تعيـين نمـود  
جايي ذرات و همچنين ادغـام شـدن   مراحل زماني متفاوت به دليل جابه

بزرگتر  εهر چه . آيدهاي متفاوتي به دست مي εاحتمالي برخي از آنها، 
بيـانگر آن اسـت كـه فاصـله ذرات از يكـديگر      ) نه كامالً(باشد؛ تا حدي 

-اگر اين زمان از يك حد مورد انتظار بيشتر شود، مي. بيشتر شده است
اي بيشـتر از معمـول   توان گفت كـه تمـامي ذرات، دو بـه دو، از فاصـله    

د كه هاي متفاوتي تعلق دارنبرخوردارند؛ و ذرات كنوني هر يك به خوشه
در اين مقاله، در ابتداي هـر  . در اين صورت، زمان توقف فرا رسيده است

آيد كه نشان دهنده زماني است كه انتظـار  به دست مي Tavgبازه زماني، 
بيان ) ٧(بنابر اين شرط توقف توسط رابطة . در حدود آن باشد εرود مي
  .شودمي

)٧
(  

avgTQ ×>ε  

در هـر   Tavgهمچنـين  . اسـت  εضـريب آزادي  يك عدد ثابـت و   Qكه 
به دسـت آمـده    εو  Tavgبرابر است با زماني بين ) ٨(مرحله، بنا به رابطة

  .در مرحلة قبل
)٨
(  

10).1(.1 <<−+=+ ββεβ n
avg

nn
avg TT  

. باشـد مـي  εبه سمت  Tavgعددي ثابت و ضريب سوق  βكه 
n

avgT وnε 
در ايـن مقالـه از   . ام هسـتند  nدر مرحلـة   εو   Tavgرتيـب،  بيانگر، به ت

هاي اين الگوريتم استفاده شـده اسـت   براي مقدار دهي ثابت) ١(جدول 
  .اندها جواب مورد قبولي را توليد كردهكه در آزمايش
  هاي استفاده شده در اين مقالهمقادير ثابت -)١(جدول

ثــاب 
  ت

  مقدار

D  ٠.٠١ 
Q ٣  
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Β  ٠.٢  
  
گذار ديگري چون اصـطكاك و  نيـروي گريـز از    نيروهاي تأثير بررسي  

همچنـين در نظـر   . هايي از ادامـه ايـن مقالـه باشـد    تواند جنبهمركز مي
-سازي دقيقتـري امكـان  گرفتن بردار سرعت ذرات در محيطي كه شبيه

پذير باشد يا به دست آوردن معادالت مكان ذرات در زمـان پيوسـته، از   
آيند كه شـايد نتيجـة بهتـري را در بـر     ه حساب ميهايي بديگر فعاليت
  .داشته باشند

نيـز بـه    ]١[ترين همسـايه  بندي نزديکدر ادامه روشي تحت نام خوشه
کار گرفته شده است که به صورت تکرار شونده، هر نمونـه را متعلـق بـه    

اش نيز به آن تعلـق دارد و ايـن   داند که نزديکترين همسايهاي ميخوشه
اين روش تنها تا حـدي  . دهد تا به يک شرط توقف برسدمه ميکار را ادا

کند و نقشي در عملکـرد  بندي را تصحيح مياشتباهات يک روش خوشه
اين روش . شوددر  اين مقاله نيز از اين روش پيروي مي. اصلي آن ندارد

هـا  روش پيشنهادي  بـر روي نمونـه   بندي اوليه توسطبعد از يک خوشه
گيـرد کـه   اي تعلق مياين تفاوت که هر نمونه به خوشهبا . شوداجرا مي

. اش برخوردار استهاي همسايهترين نمونهنزديک kبيشترين سهم را از 
های بسيار کوچک با تعـداد  تواند از توليد خوشهاستفاده از اين روش مي

های اصلی، که شاهد آن در بيشـتر  های بسيار کم در اطراف خوشهنمونه
همچنـين ايـن تکنيـک    . بندي هستيم، جلوگيری کنـد هاي خوشهروش

گيـری  هـا را جهـت تصـميم   ها تا مرکز خوشـه کمکي، نقش فاصله نمونه
های بـزرگ و کوچـک   دهد و در نتيجه، قابليت داشتن خوشهکاهش مي

 .کندرا در کنار يکديگر فراهم مي) نه بسيار کوچک(

 نتايج -٤
ــا    ــه را ب ــن مقال ــنهادي اي ــدا روش پيش ــر روي  ISODATAدر ابت  ٢ب

بـه   dades.Matمجموعـه اول  . دهـيم مجموعه داده دوبعدي نشان مـي 
کـه بـراي ايـن     ISODATAهمراه يـک سـري پارامترهـاي ذکـر شـدة      

نتيجه اجراي )  ١(اند و شکلمعرفي شده [18]مجموعه تنظيم شده، در 
 .دهدآن را نشان مي

يي هـا کـه درون دايـره  (هـا  پيداسـت کـه بعضـي از نمونـه    ) ١(در شکل
بـه  (رغم نزديکي به يک خوشه، به خوشـه ديگـري  علي) اندمشخص شده

نتيجـه  ) ٢(شـکل . گيرنـد تعلق مـي ) ي کمتر تا مرکز خوشهدليل فاصله
ــر روي همــان مجموعــه اســت  ــه، ب ي مقايســه. اجــراي روش ايــن مقال

-همسايه نزديک را به خوبي نشان مـي  kعملکرد تکنيک ) ١(و)٢(شکل
  .  باشدمي ٧، kار دهد که در اين مقاله مقد

  
انتخـاب شـده    [19]نمونه داده  ٣٦٠بعدي ديگري با  ٢ي داده مجموعه
پيش از اجرای . هاي مورد انتظار آن استتعداد خوشه ١٢يا  ٤است که 

ISODATAــدازه ــن داده ، ان ــه اي ــاس مجموع ــه مقي ي داده اول هــا را ب
dades.Mat  ٤(و)٣(هـاي  هاي شکلکه به همين جهت، مقياس(برده (

تـا بـا همـان پارامترهـا     ) باشندمتفاوتند گرچه قابل تبديل نيز مي)٥(با 
خوشـه اوليـه بـر روي آن اجـرا      ٨را بـا   ISODATA. خوشه بندي شود

اما ايـن روش  . شودنتيجه مناسب آن ديده مي) ٣(ايم که در شکل کرده
بهترين نتيجـة حاصـل،   . خوشه نشد ١٢به هيچ شکلي قادر به تشخيص 

که از پارامترهـای  ( تعداد خوشه دلخواهاما ) ٣(پارامترهاي شکل با همان
ISODATA خوشـه مطـابق    ٦بـه دسـت آمـد کـه      ١٢برابـر بـا    )است

دايــره در  ٢بنــدي آن توســط خطــاي خوشــه. تشــکيل شــد) ٤(شــکل
اجـراي روش پيشـنهادي بـر روي ايـن     . مشخص شـده اسـت  ) ٤(شکل

و ) ٤(هـاي  ه شـکل در مقايسـ . شودديده مي) ٥(مجموعه داده در شکل
که تعداد ( ISODATAتوان برتري روش ارائه شده را به نسبت ، مي)٥(

-در تشخيص دقيقتر خوشه) آوردها را به صورت پويا به دست ميخوشه
  .ها و همچنين تعداد آنها مشاهده کرد

ــاً  ــا و روش   ISODATA ¤RPCLنهايتـ ــت پوشـ ــوچکترين درخـ ، کـ
 [20]ه داده از پايگــاه دادة پيشــنهادي ايــن مقالــه بــر روي دو مجموعــ

UCI)Wine.dat, Iris.dat (    کـه مشخصـات آنهـا در جـدول)آمـده  ) ٢
در . ها برچسب کالس نيز دارنـد اين مجموعه از داده. انداست؛ اجرا شده

هـاي  ها،  هر خوشه را با بيشـترين برچسـب نمونـه   ادامة هر يک از روش
کنـيم و بـدين   مـي بندي متعلق به آن خوشه تبديل به يک قانون کالسه

هـاي يـادگيري بـه    بنـدي بـر روي نمونـه   ي نرخ کالسهشکل با محاسبه
  . پردازيممي) ٤(و ) ٣(ها در جداولبررسي صحت اين روش

  
مشـاهده   Gravityهـا بـا نـام    که در جدول(از آنجا که روش اين مقاله 

خوشة نهايي مي رسد؛   ٤ها به در مورد هرکدام از اين مجموعه) کنيدمي
RPCL اوليـه اجـرا کـرديم کـه تـا انتهـا        را نيز با با همين تعداد خوشه

اي تنظـيم کـرديم   را نيز به گونه ISODATAپارامترهاي . تغييري نکرد
 k-Meansکه به همين تعداد خوشة نهايي برسد که معـادل بـا اجـراي    

همچنـين روش سلسـله مراتبـي    . ساده به ازاء همين تعداد خوشه است
خوشـه نهـايي اجـرا شـده      ٤پوشا نيز با شرط توقـف  کوچکترين درخت 

  .ايمنمونه تکراري دارد که حذف کرده ٣ IRISمجموعه . است

  
  dades.Matبر روي  ISOADATاجراي ): ١(شکل
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  dades.Matاجراي روش پيشنهادي بر روي ): ٢(شکل

  
خوشه  ٤, [19]نمونه داده ٣٦٠بر روي  ISODATAاجراي ): ٣(شکل

  دلخواه

  
خوشه  ١٢، [19]نمونه داده  ٣٦٠بر روي  ISODATAاجراي ): ٤(شکل

 دلخواه

  
  [19]نمونه داده  ٣٦٠اجراي روش پيشنهادي بر روي ) : ٥(شکل

  
هاي ذکر شـده را بـر  روي مجموعـه    اجراي روش) ٤(و ) ٣(هاي جدول

  .دهندنشان مي WINE و IRISهاي، به ترتيب، داده
 [20]فاده هاي مورد استمجموعه داده): ٢(جدول

ي مجموعـــــه
  داده

  هاتعداد کالس  هاتعداد ويژگي  هاتعداد نمونه

IRIS ٣  ٤  ١٥٠-٣=١٤٧  
WINE ٣  ١٣  ١٧٨  

  
  IRISهاي بندي بر روي مجموعه دادهنتايج کالسه): ٣(جدول

ــه   بنديروش خوشه ــرخ کالسـ نـ
 بندي

ISODATA(K-Means) ٨٣.٦٧  
RPCL  ٨٨.٤٤  

  ٦٨.٠٣ کوچکترين درخت پوشا

  ٨٦.٣٩ يشنهاديروش پ

 WINEهاي بندي بر روي مجموعه دادهنتايج کالسه): ٤(جدول
ــه   بنديروش خوشه ــرخ کالسـ نـ

 بندي
ISODATA(K-Means)  ٧٢.٤٧  

RPCL ٧٠.٧٩  

  ٣٩.٨٩ کوچکترين درخت پوشا

  ٩٦.٠٧ روش پيشنهادي
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پيداسـت، روش ايـن مقالـه،  نـرخ     ) ٤(و ) ٣(هايهمانطور که از جدول
بـه دسـت    WINE يار بهتري ر ا در مورد مجموعـه داده بندي بسکالسه

نـرخ کمتـري    % ٢نزديـک   IRISآورد اگر چه در مورد مجموعه دادهمي
  .دارد RPCLنسبت به 

 يريجه گينت -٥
هـا بـا اسـتفاده از قـوانين     بندي دادهدر اين مقاله روشي نوين در خوشه

سـازي  حرکت نيوتن و نيروي جاذبه گرانش ارائه شـد کـه اگرچـه پيـاده    
هاي طبيعي نيست اما با الهام از اين رفتارها، خود کاملي از تشکيل توده

دهد که اين روش نتايج نشان مي. کندنياز از پارامترهاي فراوان ميرا بي
ها و تنهـا بـا حرکـت    بدون در نظر گرفتن معيار واضحي از شباهت داده

رط توقـف  شـ . بندي مناسـبي اسـت  آنها در فضاي ويژگي، قادر به خوشه
رسد بر خالف برخي از شـرايط توقـف عـام    پيشنهاد شده نيز به نظر مي

هاي نـا مناسـب را   امکان توقف در وضعيت) هامانند تعداد نهايي خوشه(
سـازي پيوسـته   بررسي شرايط توقف کاملتر، پياده. به شکل کمتري دارد

حرکت ذرات، در نظر گرفتن نيروهاي ديگر دخيل در طبيعت و بررسـي  
تواند از جمله کارهاي آينده کت با توجه به نيروهاي گريز از مرکز ميحر

 .اين مقاله به شمار آيد

  مراجع
  
-رويکردي نوين و چند جانبه بـه خوشـه  بوسـتاني،   .رطاهري،محمد  ]۱[

، دوازدهمـين کنفـرانس   هاي جديد و ترکيبیبندي با استفاده از تکنينک
  .١٣٨٥هشتي، ، دانشگاه شهيد ب١٤٥انجمن کامپيوتر ، ص 
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