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روش یادگيری فعال بدون ناظر یک روش خوشه . در این مقاله رویکردی برای بهبود روش یادگيری فعال بدون ناظر ارائه شده است  – چکيده

کند و بعد از جمع کردن اثرات آنها، ها، آنها را به صورت فازی در فضا مدل میبندی چگالی محور است که با در نظر گرفتن عدم قطعيت در داده

های پيچيده و مختلف را هایی با شکلاین روش می تواند خوشه. کندهای چگال تشکيل شده را بطور موثری پيدا میبخش ورتاپراتوسط یک 

های پرت را شناسایی کند یکی از معایب این های نویزی و دادهتواند بخوبی دادههمچنين این روش می. تشخيص داده و از یکدیگر تفکيک نماید

آید بطوریکه ممکن است برای های نزدیک به هم پيش میهای متفاوت یا دستهها با چگالی دستهبر روی مجموعه داده روش هنگام کار کردن

های پرت پردازش بر روی دادهبنابراین با اضافه کردن یک مرحله پس. های پرت گزارش کندهای نسبتا زیادی را بصورت دادهها دادهتفکيک خوشه

برای بررسی بهبود عملکرد این الگوریتم در مقایسه . توان به نحوه موثری این مشکل را حل نمودبندی میلگوریتم خوشهگزارش شده به فرآیند ا

 .های مختلف صورت گرفته استسازی روی مجموعه دادهبا روش یادگيری فعال بدون ناظر شبيه

 .محور، داده های پرتروش یادگيری فعال بدون ناظر، خوشه بندی، خوشه بندی چگالی  -كليد واژه

 

 مقدمه -1

هیای میو ر در زیو ه    روش یادگيری فعال یکیی ا  الگیوری    

ارائه  9111كه توسط پروفسور باقری شوركی در سال فا ی است 

سا ی نحوه یادگيری مغز انسان شبيهاین روش بر مبنای [. 9]شد

روش  .در هنگیا  مواههیه بیا مسیائچ پي يیده ارائیه شیده اسیت        

، [2]سیا ی  های بسیياری ا  هللیه میدل   یادگيری فعال در  مينه

بیا نایان دادن   [ 5]وخوشیه بنیدی   [ 4]بندی  ، دس ه[3]كن رل 

 . است كارایی مناسب اس فاده شده

اوی بوده كه كاربردهای كهای دادهبندی ا  هلله روشخوشه

های پي يده،  یادی در صنعت، پزشکی، علو  اه لاعی و سيس  

در هله ایین علیو  مح ی     . شناسی و مدیریت كاربرد دارد یست

. ها اسیت بعد ا  هلع آوری اطالعات ا  محيط بدنبال تحليچ داده

بنیدی  طب یه برای این منظور اولين كاری كه باید صیورت پیریرد   

هیا اسیت   هایی ا  دادهآوری شده و اس خراج خوشهاطالعات هلع

كه هر خوشه خود نلایانگر خصوصي ی ا  سيسی   میورد ملالعیه    

 . است

ها بیه دیییچ   آوری شده در بسياری ا  سيس  اطالعات هلع

هل نين ملکین اسیت داده   . مخ لفی دارای عد  قلعيت هس ند

نابراین ارائه ب. های پرت نيز در آنها موهود باشدهای نویزی و داده

هیا را در نظیر گرف یه و    روشی كه ب واند ه  عد  قلعيت در داده

تواند بسيار مفيید  ه  داده های پرت و نویزی را شناسایی كند می

 .باشد

بلیور  . انید بندی مخ لفی تا كنون ارائه شدههای خوشهروش

د ا  بنیدی كیر  ها را به چند دسی ه ت سیي   توان این روشكلی می

محیور، شیبکه   بنیدی، چگیالی  بندی بخشای خوشههروش :هلله

هیای خوشیه   هیا، روش ا  ميیان ایین روش  . محور و سلسلهلراتبی

-های بیا شیکچ  بندی چگالی محور دارای قابليت تاخيص خوشه

. هیای پیرت هسی ند   بیه داده های م نوع و زساسيت ك  نسیبت  

DBSCAN [6] ،OPTICS [7 ]،DENCLUE [8 ] و روش

بندی های خوشها  روش هاییمثال [5]ظر یادگيری فعال بدون نا

-بنیدی داده ها علدتا برای خوشهاین روش. چگالی محور هس ند

 .شوندهای عددی با ابعاد پایين اس فاده می

بنیدی ییادگيری فعیال بیدون نیاظر یی  روش       روش خوشیه 

چگالی محور هدید بر اساس مفیاهي  موهیود در روش ییادگيری    

 فیا ی، این روش با در نظر گرف ن ن اط داده بصیورت  . فعال است

آنها را به صورت قلره هوهر و توسط ی  تابع تعل  فا ی در فضا 

هیای  ای كیه هلیان خوشیه   های پيوس هبخش. كندسا ی میمدل

هیا، در  وب هس ند در ا ر ه  پوشانی الگوی هیوهر ایین داده  ملل

اپراتور مورد اس فاده ههت تعيين  تعیداد و  . شوندفضا تاکيچ می

روش یادگيری فعال بدون ناظر بهبود یافته برای خوشه بندی مجموعه داده های با بعد 

 پایين

3سعيد باقری شوركیو  2سجاد ز   اد كليدبری، 9محلد هوادیان
 

 mjavadian@ee.sharif.eduداناجوی دك ری داناگاه صنع ی شریف،  ی داناگاه صنع ی كرمانااه،علل ئتيهعضو  9
 Sajjad_haghzad@ee.sharif.eduداناجوی دك ری داناگاه صنع ی شریف،  2

 Bagheri-s@sharif.edu عضو هيئت عللی داناگاه صنع ی شریف، 3
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 نی اهزای به ه  پيوسی ه اسیت   اعضای هر خوشه، روش برچسب

تفاوت اصلی [. 1]شودكه در پردا ش تصویر نيز ا  آن اس فاده می

ی چگالی محیور دیگیر اوی   بندهای خوشهروش ارائه شده با روش

بلوریکه هر داده نیه  . در مفهو  نحوه نگاه كردن به هر داده است

تیری  تنها در هلان ن له مع بر است بلکه با درهه اطلينان پایين

در ن اط هلسایگی خود نيز مع بر است كه این موضوع با در نظر 

- انيا در نحوه یاف ن خوشیه . شودگرف ن تابع تعل  فا ی بيان می

هاست كه در این روش ا  الگوری   اهزای به ه  پيوس ه اس فاده 

ها اسیت كیه   تفاوت بعدی در نحوه یاف ن مراكز خوشه. شده است

در اییین روش ا  برخییورد مسییيرهای بارییی  بییرای یییاف ن مراكییز 

مسير باری  یکیی ا  مفیاهي  میورد    . ها اس فاده شده استخوشه

در ادامیه توضیيد داده   اس فاده در روش یادگيری فعال است كیه  

 .شودمی

روش یادگيری فعال بدون ناظر عليرغ  مزایای بسیيار، دارای  

. اسیت هیا  ی  ایراد اساسی در مواههه با برخیی ا  مجلوعیه داده  

هایی است كه بسيار بهی   ای دارای خوشههنگاميکه مجلوعه داده

هیا م یدار پیارام ر    نزدی  هس ند برای م لایز كردن ایین خوشیه  

این امر موهیب  . را در این الگوری   به اهبار باید  یاد كرد آس انه

هیای مخ لیف بعنیوان    های  یادی مربوط به خوشهشود تا دادهمی

های پرت در نظر گرف ه شوند و در ن يجه باعث پایين آمیدن  داده

در  این م اله برای رفع ایین مایکچ   . شودبندی میكيفيت خوشه

 .راهکاری ارائه شده است

بنیدی توسیط   ارائه شده در این م اله بعد ا  خوشیه  در روش

پیردا ش بیر روی   روش یادگيری فعال بدون ناظر ی  فرآیند پس

بنیدی صیورت   های پرت ماخص شده توسط الگوری   خوشهداده

گيرد به این نحو كه با پخش قلره هیوهر بیرای هیر كیدا  ا      می

-ادهگيری بر روی درهیه تعلی  د  های پرت و سپس ميانگينداده

اند خوشه برنیده را  هایی كه در محدوده آن قلره هوهر واقع شده

كني ، اگر هوهر مربیوط بیه داده پیرت تایخيص داده     تعيين می

-شده توسط روش یادگيری فعال بدون ناظر، با هيچ كدا  ا  داده

پوشانی نداش ه باشید، آن داده واقعیا داده پیرت    ها ه های خوشه

یاف یه نيیز آن را بعنیوان داده پیرت      خواهد بود و الگوری   بهبیود 

 .درنظر خواهد گرفت

در بخیش دو   : ساخ ار م اله در ادامیه بیه شیری  ییر اسیت     

الگیوری   روش  . مفاهي  روش ییادگيری فعیال ارائیه شیده اسیت     

بندی یادگيری فعال بدون ناظر در بخش سو  و در بخیش  خوشه

ائیه  چهار  روشی برای بهبود روش یادگيری فعیال بیدون نیاظر ار   

ها و ار ییابی الگیوری   ارائیه شیده در بخیش      سا یشبيه. شودمی

گيری پنج  آورده شده است و در نهایت فصچ شا  شامچ ن يجه

 .است

 یادگيری فعالروش  -2

روش یادگيری فعال روشی است كه برای شبيه سا ی عللکرد 

به این . مغز انسان در مواههه با مسائچ پي يده بوهود آمده است

تر و قابچ   مسئله پي يده به چندین مسئله سادهنحوه كه ی

-چنددر این روش ی  سيس   (. 9شکچ )شکند تر میادراک

ورودی -خروهی با تركيب ن ایج چندین سيس   ت -رودی ت و

 .شودخروهی ت ریب  ده می-ت 

 
سيس   خروهی به چند -ورودی ت -شکس ن ی  سيس   چند. 9شکچ 

آنها توسط بخش اس ن اج در روش  ن ایجخروهی و تركيب -ورودی ت -ت 

 .یادگيری فعال

خروهی در ی  صفحه پخش قلره -ورودی ت -هر سيس   ت 

شود و رابله بين ورودی مورد نظر و خروهی  هوهر مدل می

های مسير باری  و شعاع پخش ا  صفحات توسط ویژگی

رابله كلی بين ورودی مورد نظر و خروهی . شوداس خراج می

عللگرهای ماكزیل ، ميانگين و . شودباری  بيان می توسط مسير

. توانند برای  اس خراج مسير باری  اس فاده شوندیا ميانه می

ميزان پخش در هر ن له ا  مسير باری  بيانگر اهليت مسير 

های بدست ترین راها  هلله ساده. باری  در آن ن له است

موهود در های غير صفر آوردن شعاع پخش شلارش تعداد سلول

س ون مربوط به ن له روی مسير باری  با قرار دادن ی  آس انه 

مسير باری  و ميزان پخش مربوط به ی  ن له ا   2شکچ . است

 مسير باری  را ناان داده است

 

ی  الگوی فرضی ایجاد شده بر نلایش مسير باری  و شعاع پخش در . 2شکچ 

 .دهدروی صفحه پخش قلره هوهر را نلایش می
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بعدی در صفحات بلوركلی روش یادگيری فعال ا  هوهرهای سه 

[ 99]هرچندكه در . كندبعدی اس فاده میپخش قلره هوهر دو

بعدی نيز  nهای پخش قلره هوهر، هوهرهای با تعریف گروه

 .تعریف شده است

بعد ا  اس خراج دو ویژگی مسير باری  و ميزان پخش، هلانند 

اطالعات بدست آمده ا  ت   ی  وازد اس ن اج مركزی 3 شکچ

 .كندهای پخش قلره هوهر را با ه  تركيب میت  وازد

 

 
برخیورد بیا یی     ساخ ار كلی عللکرد روش ییادگيری فعیال در   . 3شکچ 

 .خروهی نلایش داده شده است ت -سيس   دو ورودی

 روش یادگيری فعال بدون ناظر -3

روش یادگيری فعیال بیدون نیاظر یی  روش خوشیه بنیدی       

ها ا  خود سا یمحور هدید است كه ن ایج خوبی در شبيهچگالی 

شبه كد مربوط الگوری   این روش در شیکچ  [. 5]ناان داده است

 آورده شده است 4

 
 الگوری   روش یادگيری فعال بدون ناظر. 4شکچ 

سلد مخ لف كوان يزه  nهای ورودی را به الگوری   داده ملاب    

ی  تابع تعل  فا ی برای هر كني  سپس با در نظر گرف ن می

ها شعاع پخش این داده. كني ها را در فضا بخش میداده، داده

ها با هلع بعد ا  پخش داده الگوری   استیکی ا  پارام رهای 

كردن ا ر آنها و سپس نرماليزه كردن مجلوع بدست آمده صفحه 

های در این زالت ملکن است خوشه. آیدپخش هوهر بدست می

-به ه  چسبيده باشند كه برای هدا نلودن این خوشه مجاور ه 

پارام ر . كني ها ا  پارام ر دیگری به نا  آس انه اس فاده می

های نزدی  به  دارد آس انه ن ش مهلی در هداسا ی خوشه

شود كه داده های بيا ری ا  هرچند كه بزرگ بودن آن باعث می

پرت محسوب ها بيرون بياف ند و بعنوان داده محدوده خوشه

تواند به بلوركلی این دو پارام ر شعاع پخش و آس انه می. شوند

برای مثال در صورت دانس ن . روش های مخ لفی تعيين شوند

توان با آ مایش و خلا م دار این ها میتعداد دقي  خوشه

توانند هل نين م دار این پارام رها می. پارام رها را تعيين نلود

سا ی هلانند الگوری   ژن ي  تعيين ينههای بهتوسط الگوری  

 .شوند

ها برای تعيين بعد ا  اعلال آس انه و هدا شدن خوشه 

ها باید اپراتوری كه ب واند این علچ را انجا  دهد تعداد خوشه

روش برچسب  نی اهزای به  پيوس ه ی  ان خاب . اس فاده شود

به  این روش با برچسب  دن یکسان. مناسب برای این كار است

اهزایی كه به  م صچ هس ند بخش های مخ لف را ا  یکدیگر 

 .كندهدا می

ا  مزایییای روش یییادگيری فعییال بییدون نییاظر تاییخيص   

های پیرت  های مخ لف و هل نين تاخيص دادهها با شکچخوشه

هرچند كه ملکن است به دليچ خصوصیيت مجلوعیه داده   . است

هداسیا ی خوشیه هیا    مورد بررسی و ان خاب آس انه بزرگ بیرای  

هایی كه ماهي ا داده پرت نيس ند بعنوان داده پیرت گیزارش   داده

. بنیدی خواهید شید   شوند و در ن يجه باعث كاهش كيفيت خوشه

 .ای كه در این م اله درصدد رفع این ماکچ برآمده

 روش یادگيری فعال بدون ناظر بهبود یافته -4

-دادهدر این روش ماکچ مربوط به درنظرگرف ن برخی ا  

برای این . ها بعنوان داده پرت برطرف شده استهای خوشه

منظور ی  مرزله دیگر به مرازچ الگوری   روش یادگيری فعال 

به این نحو كه بعد ا  انجا  خوشه . بدون ناظر اضافه شده است

های بندی توسط الگوری   و ماخص شدن تعداد خوشه ها، داده

های پرت، ی  دادههای مخ لف و هل نين مربوط به خوشه

هایی كه بعنوان داده پرت تاخيص علليات پردا شی بر روی داده

ها اند به منظور تعيين خوشه از لالی مربوط به آنداده شده

ای برای در صورتی كه بعد ا  این پردا ش خوشه. گيردصورت می
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داده پرت مورد نظر پيدا ناود آن داده، داده پرت محسوب 

ن الگوری   روش یادگيری فعال بهبود یاف ه بنابرای. خواهد شد

 .خواهد بود 5بصورت شکچ 

 
  الگوری   روش یادگيری فعال بدون ناظر بهبود یاف ه. 5شکچ 

در این الگوری   به ا ای هر داده پرت كه در مرازچ اوليه 

الگوری   بدست آمده، قلره هوهری با هلان شعاع قلره مرزله 

سپس با درنظر گرف ن . كني پخش میقبچ بر روی صفحه 

-ميانگين یا مجلوع غلظت هوهر ناشی ا  این قلره در محچ داده

-های درون هر خوشه كه در محدوده شعاعی این قلره واقع شده

ای كه دارای بایترین ميانگين یا مجلوع باشد بعنوان اند، خوشه

ای در محدوده شعاعی اگر هيچ داده. شودمیخوشه برنده معرفی 

پرتی واقع ناود، آن داده بعنوان داده پرت گزارش خواهد  داده

ها به این معنی كه این داده به اندا ه كافی به سایر خوشه. شد

 .این موضوع را به تصویر كايده است 6شکچ . نزدی  نبوده است

 
 ب                                 ج                           الف      
ن يجه الگوری   خوشه بندی روش  (مجلوعه داده اصلی، ب (الف. 6شکچ 

  ن يجه الگوری   بهبودیاف ه (یادگيری فعال بدون ناظر، ج
شود ن يجه روش یادگيری فعال بدون مالزظه میهلانلور كه 

داده را بصورت داده پرت  5ناظر بر روی مجلوعه داده فوق، 

نحوه  7شکچ . اندماخص كرده است كه با س اره ناان داده شده

 .دهدهای پرت را ناان میان خاب خوشه برای این داده

 
هایی كه بعنوان داده پرت شناسایی ان خاب خوشه مناسب برای داده. 7شکچ 

 . ای قرار نلی گيردخوشهداده مربوط به شکچ ه در هيچ  .اندشده
، این داده پیرت  شودالف مالزظه می.7 هلانلور كه در شکچ

كه هوهر  دهدناان می ب.7 خوشه پایينی است، شکچم عل  به 

این داده پرت، سیه داده مربیوط بیه خوشیه پیایينی و یی  داده       

مربوط به خوشه باییی را پوشانده است و بزرگی ميیانگين درهیه   

های سه داده مربوط به خوشیه پیایين نسیبت بیه یی  داده      تعل 

ه پیایينی  خوشه باییی بيا ر بوده و درن يجه این داده بیه خوشی  

كه داده پرت مورد بررسی با  دهده ناان می.7شکچ . م عل  است

 .ها تعل  نداردشعاع هوهر ان خاب شده به هي کدا  ا  خوشه

 شبيه سازی -5

در این بخش برای ناان دادن بهبود ن يجه زاصله ا  اعلیال  

برای ایین كیار ا    . ای هایی انجا  دادهسا یروش پيانهادی شبيه

بندی را های مخ لف اس فاده نلوده و كيفيت خوشهمجلوعه داده

در م ایسه با روش یادگيری فعال بدون ناظر میورد ار ییابی قیرار    

گيیری كيفيیت خوشیه   ای ، برای این منظور ا  پارام ر انیدا ه داده

هل نیين بیرای    .اس فاده شیده اسیت   F-measureبندی خارهی 

رت نيز آ مایایی  های پار یابی توانایی الگوری   در تاخيص داده

 AMIاییی  كییه در اییین آ مییایش ا  پییارام ر آمییاری ترتيییب داده

(Adjusted Mutual Information)     بیرای بدسیت آوردن به یرین

سیپس   میان   . ایی  پارام ر برای انجا  خوشه بندی اس فاده نلوده

پارام رهیای الگیوری   و در ن يجیه    اهرای دو الگوری   را با تغيير 

پرت بدست آمده ا  الگوری   روش یادگيری  هایتعداد دادهتغيير 

 .ای مورد بررسی قرار داده فعال بدون ناظر
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 ارزیابی کيفيت خوشه بندی -5-1

در این بخش ا  آ مایاات روش یادگيری فعال بدون ناظر با 

بندی با نسخه بهبود یاف ه آن ا  نظر بهبود در كيفيت خوشه

پارام ر ار یابی كيفيت  برای این منظور ا . اندکدیگر م ایسه شدهی

ماخصات  9هدول . اس فاده شده است F-Mesaureبندی خوشه

ن ایج بدست آمده را  2هدول  دهد وها را نلایش میاین داده

-Fبرای بدست آوردن به رین م دار جا در این .دهدناان می

measure   م دار پارام رهای الگوری   را بصورت  یر تغيير داده ای

پارام ر شعاع . و به رین ن يجه را در هر مورد گزارش كرده ای 

و  0.2.ی با پله 095.تا  0.5.پخش قلره هوهر را در رنج 

 .0.5.ی با پله 055.تا  02.پارام ر آس انه را در رنج 

-ی ار یابی كيفيت روش خوشههایی كه براماخصات مجلوعه داده. 9 هدول

 .اندبندی ارائه شده اس فاده شده

تعداد  ست داده

 داده

تعداد 

 ویژگی

تعداد 

 دسته

 منبع

R15 6.. 2 95 http://cs.joensuu.fi 

/sipu/datasets/ 

Flame 24. 2 2 http://cs.joensuu.fi 

/sipu/datasets/ 

Aggregation 788 2 7 http://cs.joensuu.fi 
/sipu/datasets/ 

Haberman 3.6 3 2 http://archive.ics 

.uci.edu 

D31 39.. 2 39 https://cs.joensuu.

fi/sipu/datasets/ 

/sipu/datasets/ 

3D64 64... 3 64 Synthetic 

های مخ لف بر اساس بندی بر روی مجلوعه دادهن يجه خوشه. 2 هدول

  F-measureپارام ر ار یابی 

مربوط  F-measureپارامتر  

به روش یادگيری فعال بدون 

 ناظر

 F-measureپارامتر 

 مربوط به روش بهبود یافته

R15 .01554 .01167 

Flame .01463 .01859 
Aggregation .0133. .01148 

Haberman .08527 .08532 
D31 .07977 .016.7 

3D64 .01231 .0115. 

دهد روش بهبود یاف ه علوما ناان می 2هلانلور كه هدول 

 .شودبندی میش كيفيت خوشهباعث افزای

توانایی الگوریتم در تشخيص داده های ارزیابی  -5-2

 پرت

های بلنظور م ایسه قابليت این دو الگوری   در تاخيص داده

درصد  .5تا  2م داری نویز سفيد ا   R15پرت، به مجلوعه داده 

ن يجه خوشه بندی ... شکچ . درصد اضافه شده است 2ی با پله

درصد نویز  .5روش بهبود یاف ه را بر روی این مجلوعه داده با 

 . ناان ميدهد

  
ن يجه روش ( ن يجه اهرای روش یادگيری فعال بدون ناظر، ب( الف. 8شکچ 

 بهبود یاف ه

ناان داده شده است روش یادگيری  8هلانلور كه در شکچ 

بهبود یاف ه تعدادی ا  داده های اطراف هر خوشه را كه  فعال

م عل  به هر خوشه هست را بخوبی تاخيص داده و به خوشه 

 .مربوطه اضافه ميکند

 

 
 الف

 
 ب

 
 ج

 
 د

و  R15درصد بر روی مجلوعه داده  .5تا  2تزری  نویز سفيد ا  . 1شکچ 

دقت خوشه بندی، ( درصد نویز كاف شده توسط دو الگوری  ، ب( نلایش الف

 AMIم دار پارام ر ( ، دRand Indexم دار پارام ر ( ج

الف ناان ميدهد كه روش یادگيری فعال بدون ناظر .1شکچ 

. درصد بيا ری ا  داده های پیرت و نیویزی را تایخيص ميدهید    

ود دقیت خوشیه بنیدی    ب نيز دیده ميا.1هلانلور كه در شکچ 

روش یادگيری فعال بدون ناظر ا  روش بهبود یاف یه نيیز بيای ر    

 یرا داده هیای موهیود   . است كه این امر نيز طبيعی بنظر ميرسد

در اطراف هر خوشیه ییا هیزو خوشیه هسی ند و ییا داده نیویزی        

كه روش یادگيری فعال بدون نیاظر آنهیا را در هیر زیال     . هس ند

2918 

بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران،دانشگاه شیراز،21 تا 23 اردیبهشت 1395
Archive of SID

www.SID.ir

http://cs.joensuu.fi/
http://cs.joensuu.fi/
http://cs.joensuu.fi/
http://archive.ics/
http://www.sid.ir


    

به هلیين دليیچ اسیت كیه م یدار دو      . داده پرت محسوب ميکند

در ایین روش ا  روش بهبیود یاف یه     AMIو  Rand Indexپارام ر 

د .1شیکچ  و  Rand Indexم دار پارام ر ج .1شکچ . كل ر ميباشد

  .را برای این دو الگوری   ناان ميدهد AMIم دار پارام ر 

 زمان اجرا -5-3

اضافه كردن ی  مرزله به الگوری   روش یادگيری فعال 

بدون ناظر بدون ش  باعث افزایش  مان اهرای این الگوری   

سا ی به هلين دليچ برای بررسی این موضوع ی  شبيه. شودمی

این مجلوعه داده دارای . ای بر روی ی  مجلوعه داده انجا  داده

ها در هر تعداد داده. دو خوشه با تو یع گوسی و تصادفی است

ه این دليچ كه روش بهبود ب. درنظر گرف ه شده است ..5خوشه 

هایی كه بعنوان یاف ه ی  مرزله اضافی است كه تنها بر روی داده

گيرد پس هرچه تعداد اند صورت میداده پرت تاخيص داده شده

های پرت تاخيص داده شده بيا ر باشند اصوی باید  مان داده

 بنابراین با تغيير پارام رهای الگوری  ، نلودار. بيا ری صرف شود

های پرت تاخيص  مان اهرای الگوری   را بر زسب تعداد داده

الف ناان داده شده ..9كني  كه در شکچ داده شده ترسي  می

در م ابچ برای ناان دادن كارایی روش پيانهادی م دار . است

 .دهي نلایش میب ..9شکچ را نيز در  F_measureپارام ر 

  
های پرت كاف برزسب تعداد داده مان اهرای الگوری   ( الف. .9شکچ 

های پرت كاف برزسب تعداد داده F-measureم دار پارام ر ( ب. شده

 .شده
های پرت  مان شود كه با افزایش تعداد دادهمالزظه می

رابله بين  توان گفت كهمی. شودسا ی قدری بيا ر میشبيه

 :برابر است با  مان اهرای این دو الگوری  

              (9                                     )
     

    مان اهیرای الگیوری   بهبیود یاف یه و           كه در آن 

بلیور      مان اهرای روش یادگيری فعیال بیدون نیاظر اسیت و     

 :ت ریبی برابر است با

   
                  

                    
       (2               )

         

 گيری نتيجه -6

در ایین م الیه روشیی بیرای بهبیود عللکیرد و ن يجییه روش       

بعلیت   .رائیه شیده اسیت   بندی یادگيری فعال بیدون نیاظر ا  خوشه

هایی كه روش ییادگيری فعیال بیدون نیاظر در تعيیين      محدودیت

-های نزدی  به هی  داشیت داده  پارام رها بلنظور تفکي  خوشه

های بدون خوشه معرفی های پرت یا دادهبعنوان داده دیهای  یا

شدند در زاليکه لزوما هله آنهیا داده پیرت نبیوده و برخیی ا      می

به هلين منظور . گرف ندقرار میهای پرت هزو دادهآنها به اش باه 

پیردا ش بیر روی   روش ارائه شده در این م اله با اعلال ی  پیس 

انید، باعیث   هایی كه بعنیوان داده پیرت تایخيص داده شیده    داده

-بندی روش یادگيری فعال بدون ناظر میی كيفيت خوشه افزایش

  .كندمی تایيدسا ی بخوبی این موضوع را ن ایج شبيه. گردد
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