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 چكیده

داده یک منبع داده  شود. انبارهمحسوب میکاوی داده های اصلییک روش یادگیری بدون نظارت، یكی از تكنیک عنوانبهبندی خوشه

هاای هاا باه دادهای حجمی از دادهدوره صورتبههای انباره داده، بندی است. در محیطخوشه ازجملهکاوی داده هایروشخوب برای 

 شوند. روزبه داده باید ههای موجود در انباراز داده شدهکشفهای در این حالت، خوشه شود.موجود اضافه می

هاای انبااره داده محایطبندی مبتنی برچگالی افزایشی ارائه شده است که توانایی اساتفاده در در این مقاله یک الگوریتم خوشه

را نیاز ها وه بر افزودن افزایشی نقا،، توانایی افزودن افزایشی خوشهعال شدهارائههای با چگالی متفاوت را دارد. الگوریتم شامل داده

بنادی مبتنای های خوشهبر مبنای یكی از بهترین الگوریتمایم، ای که انجام دادهبا توجه به مقایسه شدهارائهالگوریتم افزایشی  دارد.

به این صورت است کاه  شدهارائهه است. روش کار الگوریتم ارائه شد ،های با چگالی متفاوت را داردبرچگالی که قابلیت کشف خوشه

هاای را به خوشه حاصلهای کند و سپس خوشهبندی میخوشه MD-DBSCANرا با استفاده از الگوریتم  شدهاضافهابتدا نقا، جدید 

هاا . نتایج آزمایشایمآزمایش کردهد ارهای استانددهاد کند. ما الگوریتم پیشنهادی را بر روی مجموعهداده اضافه می هموجود در انبار

ها روز کردن خوشهبرای به MD-DBSCANالگوریتم نسبت به دارای دقت باالیی بوده و  IMD-DBSCAN دهد که الگوریتمینشان م

 ی دارد و درنتیجه دارای افزایش سرعت بسیار خوبی بوده است.ترای بسیار کموجو ناحیهنیاز به پرس

 کلمات کلیدی

 ، انباره دادهMD-DBSCANبندی افزایشی، مبتنی بر چگالی، چند چگالی، خوشه
 

 مقدمه -1
تولید رو  ازجملهبه دالیل مختلف،  شدهیآورجمعهای مکانی امروزه حجم داده
ها بیشتر از . این حجم عظیم دادهاستدر حال افزایش  شدتبهها به رشد نقشه

شود. بنابراین نیاز استت کته  لیوتحلهیتجزدستی  صورتبهآن است که بتواند 
های مکانی اعمتال شتود. کاوی روی دادههای کشف دانش ازجمله دادهروش
عبارت است از استتخرا  دانتش و روابتک مکتانی و هتر [ 1]ی مکانی کاوداده

 ضتمنی در اایگتاه داده یخیتره شتده استت. صورتبهخصوصیت دیگری که 

، معنتادارهتای یرگروهزه داده در بندی اشتیا  اایگتا، یعنی گروه[2] یبندخوشه
هتتای مهتتم کشتتف دانتتش در اایگتتاه داده مکتتانی استتت. یکتتی از تکنیتت 

هتا مورداستتداده داده لیوتحلهیای در تجزطور گستردهخوشه به لیوتحلهیتجز
ای را بته داختل گیرد، به این صورت که ی  مجموعته از اقتالد دادهقرار می
اقالمی کته در داختل  کهیطورکند، بهمی یدههایی سازمانها یا خوشهگروه

و با اقالد موجود در  هستندی  خوشه هستند دارای خصوصیات مشابه به هم 
بنتدی کاربردهتای هتای خوشتهالگتوریتم .[3] هستتندها متداوت سایر خوشه
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-توان به خوشتهجمله این کاربردها میهای مختلف دارند. ازمتعددی در زمینه

، [5] ، کتاوش تصتاویر ازشتکی[4] وجتوتورهای جستتبندی اطالعات در مو
هتای هتا در شتبکهبندی گره، خوشه[6] تشخیص ناهنجاری در اطالعات دما

-و همچنین کاربردهایی نظیر: بازاریابی، کتابداری، زیستت [7] سیمحسگر بی

 اشاره کرد.  و وب نگاریبرداری شهری، مطالعات زلزلهشناسی، نقشه
بندی ایشنهاد شده استت کته ایتن انجاد خوشه های بسیاری برایروش
: مبتنتی بتر اارتیشتن، [8] بندی کتردنوع اصلی دسته 5توان به ها را میروش

، مبتنی بر چگالی، مبتنی بر متدل و مبتنتی بتر شتبکه. مراتبسلسلهمبتنی بر 
هتای اصتلی بترای یکتی از روش بندی مبتنی بر چگتالیهای خوشهالگوریتم
ها این است کته مزایای این الگوریتم ازجملهی هستند. کاوهدادبندی در خوشه

کنند و همچنین فهم ها محدود نمیها خودشان را به شکل خوشهاین الگوریتم
ها را از قبل مشخص نیاز ندارند که تعداد خوشهو  استها نیز ساده و درک آن

استت. بندی مبتنی بر چگتالی بستیاری ارا ته شتده های خوشهکنیم. الگوریتم
DBSCAN [9] بندی مبتنی بر چگالی استت. های خوشهالگوریتم اایه روش
عتدد نظیتر رغم وجود مزایایی کته دارد، دارای کمبودهتایی علیاین الگوریتم 
 های با چگالی متداوت است. اشتیبانی از داده
 ازجملهکاوی های دادهی  منبع داده بسیار مناسب برای روش انباره داده

 هادادهای حجمی از دوره صورتبههای انباره داده، است. در محیکبندی خوشه
که نیاز داریم تا قبل از این روینازاشود. های موجود در انباره اضافه میبه داده

اند هایی که از قبل کشف شدهانباره داده در دسترس کاربران قرار بگیرد، خوشه
کتردن انبتاره داده  روزبتهکنیم.  روزبه شدهافزودههای جدید را با توجه به داده

ایتن  معموالًهای جدید صورت بگیرد، اما تواند بالفاصله بعد از افزودن دادهمی
 مثالًهای خاص، شوند و در زمانآوری میمحلی جمع صورتبههای جدید داده

 شوند. اعمال می داده هر شب، بر روی انباره
بندی مبتنی بر چگالی کته جهتت الگوریتم خوشه 5ابتدا  در این مقاله ما

ستازی ایادهاند را ارا ه شده DBSCANرفع مشکل تغییرات چگالی الگوریتم 
 ایتم.ها را معرفی کتردهایم و بهترین آنو مقایسه قرار داده یموردبررسکرده و 

بنتدی ی  الگتوریتم خوشتهاز این ارزیابی،  آمدهدستبهسپس بر اساس نتایج 
. ایتمارا ه داده MD-DBSCANشی بر مبنای الگوریتم مبتنی برچگالی افزای

. های انباره داده بسیار ضروری و مدیتد استتوجود چنین الگوریتمی در محیک
-ها را در محتیکقابلیت افزودن افزایشی نقاط و حتی خوشه شدهارا هالگوریتم 

الگتوریتم  بترخال همچنین، الگوریتم ایشنهادی  های با چگالی متداوت دارد.
Incremental DBSCAN [11]  قابلیت افزودن ی  نقطه در زمان را نیتز

با استداده از این الگوریتم، بعد از افزودن مجموعه نقاط جدید، نیاز نیست دارد. 
بنتدی شتتوند. روش هتای موجتود در انبتاره داده دوبتاره خوشتهکته کتل داده

با استداده از  های جدید راداده ایشنهادی به این صورت است که ابتدا مجموعه
هتتای کنتتیم، ستتپس خوشتتهبنتتدی متتیخوشتته MD-DBSCANالگتتوریتم 

. ما الگوریتم ایشنهادی را کنیماضافه می موجودهایی را به خوشه آمدهدستبه
ها ایم. نتایج آزمایشمورد ارزیابی قرار دادهی استاندارد هابر روی مجموعه داده

-IMD، تحتتت عنتتوان هشتتدارا هدهتتد کتته الگتتوریتم افزایشتتی نشتتان متتی

DBSCAN ،نستبت بته الگتوریتم  انبتاره دادهکتردن  روزبه منظوربهMD-

DBSCAN از  یجتهدرنتو  دارد یای بستیار کمتتروجتو ناحیتهنیاز به اترس
همچنین، الگوریتم افزایشتی  برخوردار است. یتوجهقابلافزایش سرعت بسیار 

قتت دهنتده دین نشتاناز شاخص شباهت باالیی برخوردار است که ا شدهارا ه
 باالی الگوریتم ایشنهادی است.

 مروری بر کارهای مرتبط -2

بندی مبتنی بتر چگتالی های خوشهالگوریتم افزایشی ایشنهادی جز  الگوریتم
بنتدی هتای خوشتهالگوریتم اایه روش عنوانبه DBSCANالگوریتم است. 

اوت را از حجم های با اندازه و اشکال متدمبتنی بر چگالی، قابلیت کشف خوشه
رغم وجود این مزایا، ها دارد و در مقابل نویز نیز مقاود است. علیزیادی از داده
 از طرفتیهای با چگالی متداوت را ندارد. قابلیت تشخیص خوشهاین الگوریتم 

بندی افزایشی که هد  ما در این مقاله ارا ه ی  الگوریتم خوشهبه این با توجه
های با چگالی متداوت است، ما ابتدا نیاز به انتخاب وشهاشتیبانی از خ یتباقابل

بندی مبتنی برچگالی داریم که قابلیتت تشتخیص های خوشهیکی از الگوریتم
 های با چگالی متداوت را داشته باشد. خوشه

هتای ارا ه شد، تاکنون نستخه DBSCANکه الگوریتم  1996از سال 
رفع مشکل  ولین تالشی که در جهتا. مختلدی از این الگوریتم ارا ه شده است

OPTICS [11 ]ارا ه شتد، الگتوریتم  DBSCANچگالی الگوریتم  اتتغییر
 VDBSCANهای دیگری نیز شامل: بعد از ارا ه این الگوریتم، الگوریتمبود. 
[12] ،LDBSCAN [13] ،DDSC [14 ،]DVBSCAN [15 ،]

IVDBSCAN [16 ،]MD-DBSCAN [17 ،]VMDBSCAN [18 ]
از بتین ایتن  ، متاشتدهانجادبا توجه بته مطالعتات  [ ارا ه شد.19] VDSCو 

-VDBSCAN ،LDBSCAN ،MD الگتتتتتوریتم 5 هتتتتتاالگتتتتتوریتم

DBSCAN ،VMDBSCAN  وDVBSCAN  ستازیو ایاده انتخابرا 
ای مقایستهبنتدی، های خوشتهبر اساس معیارهای ارزیابی الگوریتمو  ایمکرده
بتر روی مجموعته  شدهانجادهای ه به آزمایشبا توج. ایمها انجاد دادهبین آن
از شتاخص  MD-DBSCANالگتوریتم طور میتانگین بههای متداوت، داده

هتا برختوردار نسبت به سایر الگوریتم تریشباهت باالتر و درصد خطای اایین
است. بر همین اساس ما الگوریتم افزایشی ایشنهادی را بتر استاس الگتوریتم 

MD-DBSCAN ایم.ارا ه کرده 
بندی افزایشی مبتنی بر چگالی ارا ه شده است. در چندین الگوریتم خوشه

یتت  نستتخه افزایشتتی از الگتتوریتم و همکتتارانش  Esterآقتتای  1998ستتال 
DBSCAN  تحت عنوانIncremental DBSCAN [11 .را ارا ه دادنتد ]

هتا های دیگر توانایی حتف  خوشتهاین الگوریتم برخال  بسیاری از الگوریتم
الگتوریتم  ویژگتیافزایشتی از انبتاره داده را نیتز دارد. بتا توجته بته  صورتهب

DBSCANهتای شتعاع ، افزودن و یا حف  اشیا  تنها بر روی همسایهEps 
گفارد. به همین دلیل این الگوریتم افزایشی توانستته می تأثیر شدهحف اشیا  

د. برست DBSCANبه افزایش سترعت بستیار ختوبی نستبت بته الگتوریتم 
های بتا چگتالی متدتاوت را ، این الگوریتم توانایی اشتیبانی از خوشهحالینباا
 دچار مشکل است. زمانی در افزودن و یا حف  کردن ی  نقطه در  ارد وند

ارا ته شتده  DBSCAN[ ی  نسخه افزایشی دیگر از الگوریتم 21در ]
 صتورتبههتا را افتزودن افزایشتی نقتاط، خوشته یجابتهاین الگوریتم است. 

کند. یکی از مزایای این الگوریتم این است که به ما اجتازه افزایشی اضافه می
را  شتدهادغادهتای هتای جدیتد و خوشتههای قتدیمی، خوشتهدهد خوشهمی
وجتو این الگوریتم نیتاز بته اترس یطورکلبههمزمان مشاهده کنیم.  صورتبه

زمانی که تعداد [ دارد ولی 11] در شدهارا ه ای کمتری نسبت به الگوریتمناحیه
 یازموردنوجوهای وجوها متمایل به تعداد ارستعداد ارس اشیا  نویز زیاد باشند

 است.  [11] در شدهارا ه الگوریتم
ارا ه شده است. این  OPTICS[ ی  نسخه افزایشی از الگوریتم 21در ]

و حف  کتردن  [ توانایی افزودن11]در  شدهارا هالگوریتم الگوریتم نیز همانند 
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را دارد. همچنین، این الگوریتم با توجه به ماهیتت  افزایشی صورتبه هاخوشه
های با چگالی متداوت را دارد. ، توانایی اشتیبانی از خوشهOPTICSالگوریتم 

، افزودن و یتا حتف  OPTICSبا توجه به ماهیت مبتنی بر چگالی الگوریتم 
مستقیم  صورتبهحدودی از اشیا  کردن اشیا  تنها بر روی ی  زیرمجموعه م

 تتأثیرمستتقیم تحتت  صتورتبهگفارد. عالوه بر تعیین اشتیا ی کته می تأثیر
ها تغییر کنتد، گیرند و ممکن است سطح مرکز آنقرار می یروزرسانبهعملیات 

 صتورتبهکنتد کته این مقاله ی  مجموعه دیگر از اشیا  را نیز مشخص متی
افیرند. این اشیا  ممکتن استت می تأثیر یروزرسانبهعملیات  براثر یرمستقیمغ

، الگتوریتم یطورکلبتهد. نتبندی را به جلتو یتا عقتب حرکتت دهترتیب خوشه
سترعت  [ از افتزایش11] در شدهارا ه نسبت به الگوریتم OPTICSافزایشی 

 شدهارا هالگوریتم  اما ایچیدگی این الگوریتم نسبت بهباالتری برخوردار است. 
 بسیار باالتر است.  OPTICSبا توجه به ماهیت الگوریتم  [11] در

 MD-DBSCANالگوریتم  -3
-MDکته در ایتن مقالته یت  نستخه افزایشتی از الگتوریتم با توجه به ایتن

DBSCAN  خالصه ایتن الگتوریتم را  طوربهارا ه شده است، در این قسمت
یکتی از بهبودهتای الگتوریتم  MD-DBSCANدهتیم. الگتوریتم شرح می

DBSCAN  است که برخال  الگوریتمDBSCAN توانایی کشف خوشه-

 شده است. [ ارا ه17را دارد. شبه کد این الگوریتم در ]های با چگالی متداوت 
کنتد. ستپس ( را محاسبه متیPDSTالگوریتم در ابتدا چگالی هر نقطه )

گیرد و شروع بته بستک   مرکزی در نظر میعنوان شیترین نقطه را بهمتراکم
ها هنگاد بسک خوشهدر کند. وسیله نقاط همسایه با چگالی مشابه میشه بهخو
ترین نزدیت  kاز بتین نقتاطی کته جتز  (از شبه کد الگتوریتم gatherتابع )

شتان کمتتر از میتانگین   مرکزی هستند، تنها نقاطی که چگتالیهمسایه شی
ک شتوند و بست( باشد به خوشه افزوده میvar * AVGDSTچگالی خوشه )

 varاز اتارامتر دارد.  kو  varاین الگوریتم نیتاز بته دو اتارامتر کنند. ایدا می
اارامتر  شود.جهت محدود کردن تغییرات چگالی مجاز داخل خوشه استداده می

k  همتتان اتتارامتر  درواقتتعنیتتزMinPts .درواقتتع در ایتتن الگتتوریتم  استتت

CAVGDST  وPDST ای خوشتهای متعلت  بته گیرند که نقطهتصمیم می
ایچیدگی زمانی این الگوریتم، در صورت استتداده از ستاختارهای  باشد یا خیر.

 است. O(nlogn)از مرتبه  k-d Treeیا  R*-Treeشاخص مکانی مانند 

 الگوریتم افزایشی پیشنهادی -4
 3نیتاز بته  IMD-DBSCANالگوریتم افزایشی ایشنهادی، تحتت عنتوان 

دو اتتارامتر اول همتتان اارامترهتتای . دارد Δو  MinPts ،var اتتارامتر ورودی
نیتز جهتت کنتترل  Δاتارامتر . هستند MD-DBSCANالگوریتم  یازموردن

الگتوریتم شتود. های با چگالی مشابه استداده متیتغییرات چگالی داخل خوشه
 افزایشی ایشنهادی برای دو حالت زیر طراحی شده است:

 (Minptsافزودن افزایشی نقاط )تعداد نقاط کمتر از  .1
 (Minptsاز  بیشترها )تعداد نقاط افزودن افزایشی خوشه .2

 ت اول: افزودن افزایشی نقا،حال -4-1

این  تأثیرهای موجود، باید اشیا ی که تحت بعد از افزودن نقطه یا نقاط به داده
قترار دهتیم. بتا توجته بته ماهیتت  یموردبررسنقاط هستند را بازیابی کرده و 

هتای چگالی، تنها الزد است کته همستایه بندی مبتنی برهای خوشهالگوریتم
قرار بدهیم. اما ایتن کتار چنتدان ستاده  یموردبررسنقاط جدید را  Epsشعاع 

و متا یت   های با چگالی متداوت استتانباره داده دارای خوشهنیست؛ چراکه 
در این صورت باید برای تماد نقاط مجموعه داده ی  واحد نداریم.  Epsشعاع 
متا  کهیدرصتورتبری استت. امتا انجاد دهیم که کار هزینهای وجو ناحیهارس

توانیم این مشکل را برطتر  حداکثر چگالی موجود در انباره داده را بدانیم، می
هتای ( ما فقک همستایهEps)حداکثر شعاع  Max-Epsکنیم. یعنی با داشتن 

دهتیم. امتا قترار متی یموردبررسرا  شدهافزودهنقاط جدید  Max-Epsشعاع 
 حتالینبااکند. را برای ما تولید نمی Epsشعاع  MD-DBSCANوریتم الگ

توان با استتداده از تکنیکتی در این الگوریتم می مورداستدادهبا توجه به روش 
 ها را به دست آورد.خوشه Epsشعاع 

تا  kمیانگین فاصله از  ،به ازای همه نقاط MD-DBSCANالگوریتم 
گیرد و همواره کتار را یم در نظرگالی نقاط چ عنوانبهرا  ترین همسایهنزدی 
بتدین ترتیتب کنتد. بندی نشده است آغتاز متیترین نقطه که خوشهاز متراکم
شوند و از ترکیب نادرست ها ابتدا تشخیص داده میخوشه ینترمتراکمهمیشه 
تر شود، چراکه خوشه با چگالی اایینهای با چگالی متداوت جلوگیری میخوشه

-، خوشه با چگالی باالتر را نیز شتامل متیتربزرگ Epsشتن شعاع به دلیل دا

استت، بنتابراین  Minpts انتدازهبه kکه اارامتر شود. از طرفی با توجه به این
اش تقریتب بستیار تترین همستایهمین نزدیت اُ kترین نقطه از فاصله متراکم
الزد استت  دهد. بنتابراینبه آن خوشه را به ما می طمربو Epsخوبی از شعاع 

 اعمال کنیم. MD-DBSCANتغییراتی در الگوریتم 
در هنگاد شروع به کار برای بسک هر خوشته، متا فاصتله نقطته شتروع 

 عنوانبتهاش را تترین همستایهمین نزدیت اُ MinPtsترین نقطه( از )متراکم
 مورداستدادهروش  گیریم. از طرفی با توجه بهآن خوشه در نظر می Epsشعاع 
خوشه خودش را بداند. بنابراین  Eps، هر نقطه باید شعاع شدهارا هیتم الگور در

متعلت  بته  نقاط یتمامبهمربوط  Epsدر هنگاد بسک هر خوشه، مقدار صدت 
ها موجود در بین خوشه Epsشعاع  ینتربزرگکنیم. آن خوشه را نیز تنظیم می

  گیریم.در نظر می Max-Eps عنوانبهنیز را 
نقطه و یا نقاط جدیتد را بته دستت  Max-Epsهای شعاع ابتدا همسایه

کنتیم. اضافه می Primary_List ی  لیست، مانند هب را ن نقاطآوریم. ایمی
 Epsتنها نقاطی که در شعاع  Primary_Listسپس، از بین نقاط موجود در 
گیتریم( دارای متی Max-Epsرا برابتر بتا  Epsشان )برای نقاط نویز شعاع 

 Second_List لیستتی ماننتد طه جدید باشند را انتخاب و بتهحداقل ی  نق
تنهتا  Second-Listبتا استتداده از ایتن روش،  یبترت ینبدکنیم. اضافه می

 شتدهافزودهنقتاط جدیتد  تتأثیرمستتقیم تحتت  طوربهشامل نقاطی است که 
بعتد از  هتاحال باید این نقاط را بررسی کنیم تا وضعیت نهایی خوشتههستند. 
از  pن نقاط جدید مشخص شود. بنابراین با برداشتن یت  نقطته ماننتد افزود

Second_List گردد. )دقت داشته باشید که کار آغاز میSecond_List  در
از یت  نقطته  کهدرصتورتیابتدا تنها شامل نقاط قدیمی استت. نقتاط جدیتد 

 Second_Listافیر باشتند و برچستب خوشته بگیرنتد بته مرکزی دسترسی
)بتا احتستاب نقتاط  pنقطته  Epsهای شتعاع حال همسایه(. شوندمیافزوده 

 دهد:رخ  pبرای ممکن است آوریم. حاالت زیر جدید( را به دست می
ی  نقطه مرکزی بوده و با احتساب نقاط جدید هتم نقطته  قبالً pنقطه  .1

مرکزی است. در این صورت نقاط جدیدی که در همسایگی ایتن نقطته 
 قتبالًگیرند. اگر نقطه جدیتد را می pشه مربوط به قرار دارند برچسب خو
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هتای بتا چگتالی برچسب خوشه داشته باشد )با توجه بته وجتود خوشته
نقطته متداوت، نقاط ممکن است از چندین خوشته در دستترس باشتند(، 

کمتری داشته باشد. ستپس  Epsگیرد که شعاع ای را میبرچسب خوشه
را بته انتهتای لیستت کته برچستب خوشته گرفتته استت  ینقطه جدید

Second_List  کنیم.بیشتر اضافه می بررسیبرای 

نقطه مرکزی نبوده و با احتساب نقاط جدید تبدیل به نقطه  قبالً pنقطه  .2
ای بوده استت(. در ایتن نویز یا نقطه حاشیه قبالًمرکزی شده )این نقطه 

از هتی  نقطته  Pصورت ممکن است ی  خوشه جدید ایجاد شود )اگتر 
خوشته  ینچنتد( و یا اش در دسترس نباشدموجود در همسایگیمرکزی 

ی  نقطه مرکزی با خوشته  P)اگر در همسایگی نقطه  باهم ادغاد شوند
ها کمتر یا مستاوی بتا آن Epsمتداوت وجود داشته باشد و تداوت شعاع 

 .گیرندقرار ب موردبررسیباید  Pدر این حالت نقاط همسایه . باشد( ∆
ه در صورت نیاز به ادغاد دو خوشته، ایتن ادغتاد در دقت داشته باشید ک

کمتتر یتا  دو خوشتهمربتوط بته  Epsاع عشود که تداوت شصورتی انجاد می
های با چگتالی متدتاوت از ادغاد خوشه صورت یناباشد. به  ∆مساوی اارامتر 
برای محاستبه شتعاع  مورداستدادهبا توجه به روش  درواقع کنیم.جلوگیری می

Eps هر خوشه، ممکن است برای دو خوشه با چگتالی مشتابه نیتز  مربوط به
متداوتی به دست آید، اما این تداوت شعاع برای دو خوشه با چگالی  Epsشعاع 

تدتاوت  نبه الگوریتم، ای ∆با افزودن اارامتر  روینازامشابه چندان زیاد نیست. 
بنتابراین کنتیم. های با چگالی مشابه را کنترل میمربوط به خوشه Epsشعاع 

تداوت شتعاع  دارای ی  نقطه مرکزی مشترک باشند و دو خوشه کهدرصورتی
Eps  باشد، آنگاه آن دو خوشه باهم ادغتاد متی ∆شان کمتر و یا مساوی با-

-بررسی جهت ادغاد خوشه .شودینمشوند و در غیر این صورت ادغامی انجاد 

از چنتد خوشته  ای ممکتن استت)نقاط حاشتیهها ها و یا تغییر اعضای خوشه
به خوشه با چگتالی بتاالتر تخصتیص  یتدرنهاافیر باشند. این نقاط دسترسی
موجتود در شتبه کتد الگتوریتم  CheckClustersتوسک تابع شوند( داده می
نقاطی که  یتدرنهادهد و در غیر این دو حالت تغییری رخ نمی شود.انجاد می

 زنیم.نویز برچسب می عنوانبهبرچسب خوشه ندارند را 

 هاحالت دوم: افزودن افزایشی خوشه -4-2

بنتدی را داشتته به انباره داده قابلیتت خوشته شدهافزودهزمانی که تعداد نقاط 
نقتاط  کتهینادر این حالتت قبتل از کنیم. دیگر عمل می یاگونهبهباشند، ما 

-MDجدید را به نقاط موجود اضافه کنیم، این نقاط را با استداده از الگتوریتم 

DBSCAN بندی شتعاع کنیم. در هنگاد خوشهبندی میخوشهEps  مربتوط
کنیم تعیین میدر بخش قبلی  شدهدادهبه هر خوشه را با استداده از روش شرح 

هتا را نیتز نقاط متعل  بته خوشته Eps، صدت آمدهدستبهو بر اساس مقادیر 
 Epsصتدت کنیم. برای نقاط نویز از مجموعه داده جدید، مقدار مقداردهی می
از بتین مجموعته  Max-Epsکنتیم. تنظتیم متی Max-Epsشان را برابتر 

سپس بته ازای همته نقتاط جدیتد  آید.های قدیمی و جدید به دست میخوشه
دهیم و نقاطی را که دارای حداقل ی  نقطه ای انجاد میوجو ناحیهی  ارس

این نقتاط  Epsهای شعاع همسایه به همراهشان باشند  Epsقدیمی در شعاع 
وجتو کنیم. دقت داشته باشتید کته اترساضافه می Ch-Pointsرا به لیست 

هر نقطه و با احتساب همه  Epsای برای هر نقطه بر اساس مقدار صدت ناحیه
هتای بر استاس ماهیتت الگتوریتم درواقعشود. نقاط جدید و قدیمی انجاد می

نقتاط جدیتد را  Epsهتای شتعاع مبتنی بر چگالی، تنها الزد استت همستایه

 Epsاز طرفی نقاط جدیدی کته در همستایگی شتعاع  قرار دهیم. موردبررسی
اول نیاز به بررسی ندارند. سپس  وهلهشان نقطه قدیمی وجود نداشته باشد در 

کنتیم. کتار را آغتاز متی Ch-Pointsاز لیست  pبا برداشتن ی  نقطه مانند 
 از: اندعبارتهد حاالت مختلدی که برای این نقاط ممکن است رخ د

در ایتن  در مجموعه داده جدید نویز باشاد. p: نقطه 1حالت 

گیرنتد. قرار متی موردبررسیآن نقطه  Max-Epsحالت نقاط موجود در شعاع 
 pهای این نقطه ی  نقطه مرکزی وجود داشته باشد که نقطه اگر در همسایه

گیترد. ه را میبرچسب آن خوش pافیر چگالی باشد، نقطه از آن نقطه دسترسی
آن نقطته  برچستب خوشته ،از چندین نقطه مرکزی در دستترس باشتد pاگر 

 Epsبتا شتعاع  pگیرد که چگالی بتاالتری دارد. ستپس نقطته مرکزی را می
با توجه به شعاع جدیدش ی  نقطته  p کهیدرصورتشود. جدیدش بررسی می
دین خوشته ادغتاد احتمتالی چنت منظوربتهآن  تأثیراتفیرمرکزی باشتد، نقتاط 

که در  یعبارتنداز نقاط p[ نقطه 11] تأثیرافیرنقاط  گیرند.قرار می موردبررسی
 یهنقاط همسا ینکه از ا یقرار دارند بعالوه نقاط pنقطه  Epsشعاع  یگیهمسا
 :یعنیم هستند، یمستق یچگال افیریدسترس

{p}( ) ( ) {q | o N (p) ^ q o}D DAffected p N p       )1( 

 ظر گرفته شده است.کل نقاط، در ن عنوانبه Dکه در آن 

ای در مجموعه داده جدید یک نقطه حاشیه p: نقطه 2حالت 

اگر این نقطه با احتساب نقاط قدیمی تبدیل به ی  نقطه مرکزی شود،  باشد.

-را می pبرچسب نقطه  ،برچسب خوشه ندارند کهآن Epsهای شعاع همسایه

شتان وشتهخ Epsشتعاع  کهدرصتورتیگیرند و نقاطی که برچسب دارند نیتز 
گیرند. ستپس را می pباشد، برچسب خوشه نقطه  pنقطه  Epsبیشتر از شعاع 

 بتازهمگیرنتد. قترار متی موردبررسیبسک بیشتر  منظوربه pاز  یرافیرتأثنقاط 
در  دو خوشته، ایتن دو خوشتهکنیم، در صورت وجود شترایک ادغتاد می یدتأک

 باشد. ∆یا مساوی با  ها کمترآن Epsشوند که تداوت شعاع صورتی ادغاد می

در مجموعه داده جدید یک نقطاه مرکازی  p: نقطه 3حالت 

 ،pبعد از بررسی برچسب خوشه نقتاط همستایه نقطته  در این صورت باشد.

نقطه مرکزی مربتوط  زا p کهدرصورتیبازیابی و  pاز  یرافیرتأثمجموعه نقاط 
کمتتر  وشتهدو خآن  Epsافیر بود و تداوت شتعاع به خوشه دیگری دسترسی

 شوند.بود، آن دو خوشه ادغاد می ∆مساوی 

در مجموعه داده قدیمی یاک نقطاه ناویز  p: نقطه 4حالت 

این نقطه ممکن است با احتساب نقاط جدیتد تبتدیل بته یت  نقطته  باشد.

از ی  نقطه مرکزی از  pکه نقطه  دهدمیای شود. این حالت زمانی رخ حاشیه
. اگتر باشتدبرچسب خوشه آن نقطه را گرفتته بوده و  افیریدسترسنقاط جدید 
ای افیر باشد، برچسب خوشه آن نقطهاز چندین نقطه مرکزی دسترسی pنقطه 
که نقطه نویز برچسب یت  بعد از این کمتری دارد. Epsگیرد که شعاع را می

خوشته  Epsنیز گدتیم، این نقطه با شعاع  قبالًگونه که خوشه را گرفت، همان
گیرد تا اگر تبدیل بته یت  نقطته قرار می موردبررسی است هجدیدی که گرفت

  از آن بپردازیم. یرافیرتأثمرکزی شده باشد، به بررسی نقاط 

-در مجموعه داده قدیمی یک نقطه حاشیه p: نقطه 5حالت 

تبدیل بته  شدهافزودهاین نقطه ممکن است با احتساب نقاط جدید  ای باشد.

 منظوربتهآن بازیتابی و  یرافیرتأثت نقاط ی  نقطه مرکزی شود. در این صور
شبه کد مربوط به افتزودن افزایشتی  گیرند.قرار می موردبررسیادغاد احتمالی 

 ( نشان داده شده است.1ها در شکل )خوشه
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Algorithm #1: IMD-DBSCAN Algorithm 

Input: New_D, Old_D, Minpts, var, ∆ 

1.  If NumberOfPoints(New_D) < Minpts  
2.       //Incremental Points Function 

3.  Else //Incremental Clusters 

4.     Call MD-DBSCAN(New_D,Minpts, k) 
5.     Initialize Eps of all Points exists in New_D 

6.     Foreach Point P in New_D 

7.        If NEps(P) Contains a Point out of New_D 
8.           If P is a noise Point 

9.              If P is reachable From Any Core Point exists in NEps(P) 

10.                Mark P as ClusterId of Core Point With Minimum Eps 
11.                Update P.Eps 

12.                Ch_Points.add(NEps(P) P) 

13.             End If //Line 9 

14.          Else 

15.             Ch-Points.add(NEps(P) P) 

16.          End If //Line 8 

17.       End If //Line 7 
18.    End For 

19.    Foreach Point P in Ch_Points 

20.       If P is a core point 
21.         If P was not a Core Point earlier 

22.             If P.ClusterId!=Null 

23.                Mark all Points exists In NEps(P) As P.ClusterId if they 
                     Are Not clustered or their Eps is more than P.Eps  

24.                Call CheckClusters(P,Affected_Points(P)) // Check For  

                     Merge Clusters Or Change Cluster Members 
25.             Else 

26.               If no core point exists in NEps(P) Or P is  Not reachable  

                    From any Core Point 
27.                  If |NEps(P)| That Not Clustered >= Minpts 

28.                     Create New Cluster containing P and its neighbors  

                          and Set their Eps 
29.                     Mark All Points in NEps(P) As New ClusterId if they  

                          are Not clustered or their Eps is more than P.Eps 

30.                     Call CheckCluster(P,Affected_Points(P)) 
31.                  Else 

32.                    Mark P As Noise 

33.                  End If //Line 27   
34.               Else 

35.                    Mark P and NEps(P) as ClusterId From Core Point With  

                         Minimum Eps exists in NEps(P) if they are Not  
                         Clustered Or their Eps is more than New Eps 

36.                    Call CheckClusters(P, Affected_Points(P)) 

37.               End If //Line 26    
38.             End If //Line 22               

39.         Else 

40.            Mark all Points exists In NEps(P) As ClusterId Of P if they  
                 are Not Clustered or their Eps is more than P.Eps 

41.            Call CheckCluster(P,Affected_Points(P)) 

42.         End If //Line 21      
43.       End If//Line 20 

44.    End For//Line 19   

 IMD-DBSCAN(: شبه کد الگوریتم 1شكل )

 سازی و ارزیابیپیاده -5
را  موردنظربندی الگوریتم خوشه 5ایج مربوط به مقایسه در این قسمت ابتدا نت

دهیم و سپس به سراغ نتایج مربتوط بته ارزیتابی الگتوریتم افزایشتی ارا ه می
، VDBSCANالگتوریتم  5 یستهو مقا یتابیمنظور ارزبهرویم. ایشنهادی می

LDBSCAN ،DVBSCAN ،VMDBSCAN  وMD-DBSCAN، 
 ینتدوزو یکدر مح شارپ یس نویسیبان برنامهبا استداده از ز یتمانج الگور ینا
، PathBased [22] استتاندارد داده مجموعته چهتار از و انتدشده سازییادها

Jain ،Aggregation  وCan473  یدو مجموعه داده مصتنوع ینو همچن 
در همته ایتن  مورداستدادهساختار شاخص  است. یدهاستداده گرد یابیارز یبرا

معیتار  2هتا متا از منظور مقایسه این الگوریتمبهست. ا k-d Tree هایتمالگور
Jaccard ]23[  وFowlkes-Mallows ]24[ و معیار درصد خطا خوشته-

هتای حاصتل از معیتار اول میتزان شتباهت خوشته دوایم. بندی استداده کرده
کننتد. ایتن دار را محاسبه میهای برچسبهای مورد ارزیابی با خوشهالگوریتم
 آیند:های زیر به دست میرمولمعیارها از ف

_
A B TP

Jaccard Index
A B TP FP FN

 
 

             )2( 

. _ .
TP TP

Fowlkes Mallows Index
TP FP TP FN


 

     )3( 

 

 Fowlkes Mallows(: نتایج ارزیابی با توجه به معیار 1جدول )

 Datasets 
 

Algorithm 

Can473 Jain Aggregation PathBased DS1 DS2 

LD 0.767 0.973 0.924 0.88 0.94 0.985 

VD 0.692 0.783 0.863 0.627 0.625 0.79 

DV 0.71 0.961 0.987 0.751 0.84 0.95 

VM 0.66 0.785 0.652 0.813 0.76 0.91 

MD 0.95 1 0.847 0.857 0.96 1 
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 Jaccardمعیار  میانگین بر اساس الگوریتم 5(: نتایج ارزیابی 2شكل ) 
 

کنید، بر اساس معیار  ( مشاهده می2( و شکل )1طور که در جدول )همان
Fowlkes Mallows  وJaccard الگتتتتتوریتم ،MD-DBSCAN  از

در شتکل ها برخوردار استت. شاخص شباهت باالتری نسبت به سایر الگوریتم
-با توجه به معیار درصد خطا خوشه ،الگوریتم 5( نیز نتایج ارزیابی مربوط به 3)

 MD-DBSCANن داده شده است، که بتر استاس آن الگتوریتم بندی نشا
 ها از درصد خطای کمتری برخوردار است.نسبت به سایر الگوریتم
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 الگوریتم مورد ارزیابی 5بندی (: درصد خطا خوشه3شكل )
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 MD-DBSCANما الگوریتم افزایشی ایشنهادی به همراه الگتوریتم 
ستازی نویسی سی شتارپ در محتیک وینتدوز ایتادهده از زبان برنامهرا با استدا
 k-dسازی ایتن دو الگتوریتم متا از ستاختار شتاخص ایاده منظوربهایم. کرده

Tree ای کارایی داشته باشیم. کامپیوتر وجوهای ناحیهایم تا ارساستداده کرده
بایتت حافظته گیگا 6و  Core i5بترای ارزیتابی دارای اردازنتده  مورداستداده
ها به شامل افزودن افزایشی نقاط و خوشه شدهانجادهای ارزیابیداخلی است. 
نمونه ما خروجی الگوریتم افزایشی  عنوانبهاست.  موردنظرهای داده مجموعه

را  Jainنقطه به مجموعته داده  111خوشه شامل  4ایشنهادی بعد از افزودن 
بینید، در قستمت )التف( از شتکل می طور کهایم. هماننشان داده( 6شکل)در 
انتد و متا نقتاط ( دو خوشه آبی و سبز از قبل در مجموعه داده وجود داشتته6)

( نیز خروجتی 6ایم. در قسمت )ب( از شکل )ها اضافه کردهرا به آن قرمزرنگ
رنتگ   کنید که در آن هر خوشه با ینهایی الگوریتم افزایشی را مشاهده می

 ده است.متداوت نشان داده ش
[ متورد 25] Randمیزان دقت الگوریتم ایشنهادی با استتداده از معیتار 

هتای ختارجی یکتی دیگتر از شتاخص Randارزیابی قرار گرفته است. معیار 
 آید:می به دستبندی است که از طری  رابطه زیر های خوشهارزیابی الگوریتم

_
TP TN

Rand Measure
TP FP FN TN




  
                   )2( 

 Minptsارزیابی ابتدا چنتدین نقطته )کته تعدادشتان کمتتر از  منظوربه
ایم تا قسمت ها اضافه کردهتصادفی تولید و به مجموعه داده صورتبهاست( را 

هتا شتامل ای از خوشتهافزودن افزایشی نقاط را بررسی کنیم. سپس مجموعه
 هتاداده مجموعتهنقطه را متناسب با هر مجموعه داده تولید کترده و بته  111

هتا را بررستی کنتیم. نتتایج ایم تا قسمت افزودن افزایشی خوشتهاضافه کرده
 کنید.( مشاهده می4را در شکل ) Randحاصل از معیار 
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 حاصل از الگوریتم افزایشی پیشنهادی Rand(: نتایج معیار 4شكل )

 

-IMDلگتتوریتم کنیتتد، ا( مشتتاهده متتی4کتته در شتتکل ) گونتتههمان

DBSCAN هتتای دارای میتتزان شتتباهت بتتاالیی نستتبت بتته مجموعتته داده
میتانگین، افتزودن افزایشتی نقتاط  طوربهی که اگونهبهبرچسب خورده است، 
 1993ی معیار شباهت ها داراو افزودن افزایشی خوشه1999دارای معیار شباهت 

اشتید کته درصتد . توجته داشتته باستت( 1)مقدار ایده آل معیار شباهت  است
بنتدی که بترای خوشته MD-DBSCANبندی خطای خود الگوریتم خوشه

 شدهافزودهمجموعه نقاط موجود در انباره داده و همچنین مجموعه نقاط جدید 
تتوان یرگفار بوده استت. بنتابراین متیتأث Randشود نیز در معیار استداده می

 خوردار است.گدت که الگوریتم افزایشی ایشنهادی از دقت خوبی بر

در این قسمت با مقایسه زمتان اجترا الگتوریتم افزایشتی ایشتنهادی بتا 
الگوریتم اایه نشان خواهیم داد که الگتوریتم افزایشتی ایشتنهادی از سترعت 

زمتان اجترا نتتایج مربتوط بته باالتری نسبت به الگوریتم اایه برخوردار است. 
در  مورداستتدادهوعه داده مجم 5 الگوریتم افزایشی و الگوریتم اایه به تدکی 

کنیتد، الگتوریتم گونه که مشتاهده متی( نشان داده شده است. همان5شکل )
IMD-DBSCAN نستبت بته الگتوریتم  نیاز به زمان اجترا کمتتریMD-

DBSCAN .دارد و در نتیجه از سرعت باالتری برخوردار است 
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 هاریتم(: مقایسه زمان اجرا الگو5شكل )

 نتیجه -6
شتود. کاوی محسوب میبندی یکی از کارهای رایج و مهم در دادهخوشه
-یتاز الگتوریتمموردنهای سازی دادهیکی از منابع خوب برای یخیره انباره داده

ای حجمتی از دوره صتورتبههای انباره داده بندی است. در محیکهای خوشه
بنتابراین الزد استت کته الگوهتای شود. های موجود افزوده میها به دادهداده
که در دسترس کاربران قترار بگیرنتد، های موجود قبل از ایناز داده شدهکشف

از طرفتی  شتوند. روزبتهبته انبتاره داده  شتدهافزودههای جدید با توجه به داده
ستاده  با توجه بته اینکته فهمشتان یبر چگالبندی مبتنی های خوشهیتمالگور
دارای  را دارنتد هتاخوشتهاز  اختیتاری اشتکال ونویز  تشخیصقابلیت و  است

هایی ازجمله ازشکی ، محبوبیت بسیاری هستند و کاربردهای بسیاری در زمینه
بنتدی مبتنتی بتر رو در این مقاله ی  الگوریتم خوشتهینازاجغرافیا و .. دارند. 

، که بر اساس ارزیتابی و MD-DBSCANچگالی افزایشی بر اایه الگوریتم 
های بسیار خوب جهت تشخیص ایم، یکی از الگوریتمای که انجاد دادهیسهمقا
هتای الگتوریتم های با چگالی متداوت است، ارا ه شد. یکتی از ویژگتیخوشه

همچنتین  های با چگالی متدتاوت استت.ایشنهادی قابلیت اشتیبانی از خوشه
را دارد. بتر  ی نقطه و خوشههردوایشنهادی توانایی افزودن افزایشی  الگوریتم

های مختلف، الگوریتم افزایشی ایشنهادی از آزمایش آمدهدستبهاساس نتایج 
از  MD-DBSCANدارای دقت بتاالیی بتوده و نستبت بته الگتوریتم اایته 

 برخوردار است. باالتریسرعت 
ها بتود. الگوریتم ایشنهادی ما تنها شامل افزودن افزایشی نقاط و خوشه

های افزایشی از مجموعه خوشه صورتبهها ف  خوشهاین در حالی است که ح
از مواقتع  یاریدر انبتار داده، بستبرانگیز است. موجود همچنان ی  کار چالش

 ین. بنابراشوندیحف  م یمیقد هایداده یبرخ ید،جد هایهنگاد افزودن داده
موجود حف   هایرا از مجموعه خوشه هاییخوشه یممطلوب است اگر ما بتوان

 .ینیمموجود بب هایخوشه یرا بر رو یرشو تأث یمکن
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 نقطه 111بعد از افزودن  Jain مجموعه دادهبر روی  0.3=∆و  Minpts=9  ،var=2.5الگوریتم پیشنهادی با پارامترهای (: خروجی 6شكل )
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