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ها رمجموعهیمجموعه داده به ز یبندميتقس یبندهدف از فرایند خوشه .بندی استکاوی خوشهدادهحوزه مسائل در  ترینپرچالشیکی از  - چکيده

است، اعتبارسنجی نتایج بندی بسيار حائز اهميت . موضوعی که در خوشه باشدی شباهت بين اعضای هر زیر مجموعه باالهاست که درجهخوشه ای

بندی کرده است. ها را خوشهبندی مورد استفاده به چه ميزان به صورت صحيح دادهکند روش خوشهاعتبارسنجی مشخص می .بندی استخوشه

گامی که اما هن، شودداخلی گفته می، ی قرار گيرد، اعتبارسنجیاند مورد ارزیاببندی شدههایی که خوشهبندی فقط براساس دادهوقتی نتایج خوشه

ين تواند در تعيشاخص اعتبارسنجی میشود. بيرونی گفته می ،بندی استفاده شود، اعتبار سنجیاز اطالعات خارجی جهت ارزیابی نتایج خوشه

یک شاخص در این مقاله  بندی مورد استفاده قرار گيرد.های گوناگون خوشهارزیابی روشداده و یا مقایسه و های یک مجموعهتعداد صحيح خوشه

ای از معيار نزدیکترین همسایه ای و درون خوشهی برون خوشهدر آن برای بدست آوردن فاصلهجدید اعتبارسنجی درونی پيشنهاد شده است که 

. در محاسبه شاخص پيشنهادی نيازی به شودبه کاهش پيچيدگی زمانی در بهترین حالت و حالت متوسط میاین امر منجر . استفاده شده است

های اعتبارسنجی داخلی های مختلف نيست. جهت مقایسه نتایج شاخص پيشنهادی، روشها در یک خوشه یا در خوشهتک دادهمحاسبه فاصله تک

های خاصی روی یک یا چند نمونه از ها محدودیتدهد هر یک از این روشها نشان میاند. نتایج آزمایشگرفتهگوناگونی مورد بررسی قرار 

نسبت به  دهد که روش پيشنهادی از نظر بهبود عملکرد و پيچيدگی زمان اجرا بهبود خوبیها دارند. این نتایج همچنين نشان میدادهمجموعه

 های مصنوعی و واقعی دارد.های مشابه روی دادهروش

 .هاترین همسایهبندی، نزدیکاعتبارسنجی، خوشه -كليد واژه

 

 مقدمه -1

یافته است كه در یک روش یادگيری غيرساخت aبندیخوشه

دار را های غير برچسبالگوهای مجموعه دادهتالش است توزیع و 

شه ستيم كه هایی از دادهبندی به دنبال گروهپيدا كند. در خو  ه

 اهداده توان رفتارها میبا كشف این شباهت .به هم شباهت دارند

ی و برمبنای آن طوری عمل كرد كه نتيجه نمود یرا بهتر شناسای

ستخراج اطالعات از دادهبهتری  شود. این گروهها در ا صل  ها، حا

شه شه .شوندناميده می bخو سياری نقاط داده در این خو ها از ب

جهات شبببيه به هم هسببتند. شببباهت اشببيام داده مم ن اسببت 

ساس رنگ، آمار، مقادیر خاص شد. از جمله و دیگر ویژگی برا ها با

شهكاربرد های  صویر، پيش توان بهبندی میخو ی بينپردازش ت

سببری زمانی، یادگيری ماشببين، تشببخي  الگو و پردازش زبان 

شاره كردطبيعی  شه. الگوریتم[4]–[1]ا های بندی دهههای خو

ست. با بررسی الگوریتم  ست كه مورد مطالعه قرار گرفته ا زیادی ا

گردد كه بندی، مشببخ  میی خوشببهتلف در زمينههای مخ

های ها تنها به نوع دادهها در تشببخي  خوشببهكارایی الگوریتم

ت تاثير تحزیادی بسيار  به ميزان مورد بررسی بستگی ندارد، بل ه

های مورد استفاده برای معيار انتخاب شده شباهت الگوها و روش

 .باشدها میهای مجموعه دادهتشخي  خوشه

ترین مراحل در تحليل بندی ی ی از مهمارزیابی خوشبببه

شه شواریخو ست كه با د ست. ماهيت بدون بندی ا هایی همراه ا

شه سئله، ارزیابی خو سخت ترین ناظر بودن م بندی را به ی ی از 

بندی تبدیل كرده اسببت. اعتبار سببازی مراحل تحليل خوشببه

بندی را ارزیابی بندی كه ميزان خوب بودن نتایج خوشببهخوشببه

ضروری  دیر زمانیكند، می سئله مهم و  ست كه به عنوان یک م ا

. [5]بندی شببناخته شببده اسببتدر موفقيت كاربردهای خوشببه

سنجیهای روش شه اعتبار صلی بندی را میخو توان به دو نوع ا

 اعتبارسنجیو  cبندی داخلیخوشه اعتبارسنجیدسته بندی كرد: 

شه شهdبندی خارجیخو ساس . وقتی كه نتایج خو بندی فقط برا

شهداده شدههایی كه خو ه بگيرد، اند مورد ارزیابی قرار میبندی 

ته میآن  یابی داخلی گف  ،ها. این روش[7[, ]6]شبببودارز

و  ایهای با بيشترین شباهت درون خوشهخوشههایی كه الگوریتم

ي  ، تشببخكنندمی ایجادرا  ایكمترین شببباهت بين خوشببه

 . دهندمی

یک  له،  قا جدیددر این م بار شببباخ   درونی سبببنجی اعت
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صبببحت معيار برای بدسبببت آوردن پيشبببنهاد شبببده اسبببت كه 

ای را خوشهای و برون، مجموع دو پارامتر درون خوشهبندیخوشه

سبه می سبهمحا  درختاز ی هردو پارامتر كند. این روش در محا

سای ستفاده می گیهم سبه معيار تنها كندا . در حقيقت برای محا

كافی اسببت نزدی ترین و دورترین همسببایه از درخت همسببایگی 

صله همه سبه فا شود و نيازی به محا ست. ی گرهیافت  در ها ني

های مشبببابه، حداقل در ی ی از معيارها فاصبببله همه شببباخ 

استفاده از درخت همسایگی شود. لذا یها محاسبه مدوی گرهدوبه

كاهش  هااین روشپيچيدگی زمانی محاسبببه معيار را نسبببت به 

ای از یک معيار خوشهشاخ  پيشنهادی در معيار برون دهد.می

ستفاده كرده و معيار درون شهبا دقت باال ا ای را جهت افزایش خو

 كيفيت كلی شاخ  بهينه نموده است.

دهد كه شبباخ  های انجام شببده نشببان میج آزمایشنتای

ها را در تواند تعداد صبببحيو خوشبببهپيشبببنهادی به خوبی می

های مصبببنوعی و واقعی تشبببخي  دهد. همچنين دادهمجموعه

های آماری صورت گرفته در این مقاله نشان داده است كه تحليل

ا ته شده زدهایی كه توسط این شاخ  تخمينفاصله تعداد خوشه

شه صحيو هر مجموعهتعداد خو شاخ های  سبت به  های داده ن

شان  ست. این نتایج همچنين ن شابه با اختالف معناداری كمتر ا م

شاخ  با وجود كاهش پيچيدگی می صل از این  دهد خروجی حا

های مشابه معتبرتر بوده و ميزان خطای آن از زمانی، از اكثر روش

 بيشتر نيست. CVNNروش 

به بررسبببی روش له  قا مه در بخش دوم این م ها و در ادا

های اعتبارسببنجی درونی در كارهای مشببابه گذشببته شبباخ 

شده  شنهادی ارائه  سوم روش پي ست. در بخش  شده ا پرداخته 

اسبببت. در بخش چهارم  نتایج آزمایشبببات روش پيشبببنهادی و 

سه ست. در های قبلی مورد بحث قرای آن با روشمقای ر گرفته ا

بخش پنجم نتيجه گيری و پيشبببنهاد كارهای آینده ارائه شبببده 

 است.

 بندیهای اعتبارسنجی خوشهبر روش مروری -2

سنجی شه اعتبار سته بندی را میخو صلی د توان به دو نوع ا

 اعتبارسببنجیو  eبندی داخلیخوشببه اعتبارسببنجیبندی كرد: 

 خارجی.بندی خوشه

 بندی با معیارهای داخلیخوشه اعتبارسنجی -2-1

 الگوریتمیک  كيفيتگيری ميزان در این روش برای اندازه

بندی ی خوشببهبندی تنها از اطالعات حاصببل از نتيجهخوشببه

. به عبارت دیگر یک معيار داخلی ارزیابی [8]شببوداسببتفاده می

ضافی نظير برچسپ  نيازتواند بدون خوشه بندی می به اطالعات ا

شه سه روشها برای ارزیابی خو شهو مقای دیگر به  بندیهای خو

تواند برای ارزیابی كار رود. به عالوه، یک معيار داخلی اغلب می

 یا حتی یک خوشه تنها نيز استفاده شود. و بندی كاملیک خوشه

ی مهم تقسبببيم اغلب معيارهای داخلی ارزیابی به دو دسبببته

 .[8]شوندمی

 شه ستگی خو ( كه نشببان g، سببفتیf)فشببردگی معيار پيو

های مربوط به یک خوشه به هم نزدیک چقدر نمونههد دمی

 هستند.

 منزوی بودن معيار جدایی خوشههه(h كه مقدار جدایی و )

 گيرد.های دیگر را اندازه مییک خوشه از خوشه منفک بودن

بندی مبتنی بر مركز های خوشهاین معيارها اغلب برای روش

ه های پيوستهای مبتنی بر چگالی یا خوشهند. زیرا خوشهامناسب

توانند شامل نقاطی باشند كه نه كامال شبيه همدیگر هستند، می

ها جدا هسبببتند. یعنی مقدار و نه كامال از نقاط دیگر خوشبببه

هایی كم خواهد معيارهای پيوسببتگی و جدایی در چنين خوشببه

 .بود

 ها با استفاده از معیارهای خارجیارزیابی خوشه -2-2

برای نقاط  هاردهمعموال منظور از اطالعات خارجی، برچسپ 

ندازه گيری درجه داده اسبببت. در این موارد، ارزیابی به معنی ا

. وقتی  .اسببت دشببتهانطباق بين برچسببپ خوشببه و برچسببپ 

 به تواندیم یبندخوشببهارزیابی ، موجود باشببد ردهبرچسببپ 

 :ردیپذ صورت ریز یهاروش

 بندی با استفاده از یک های مختلف خوشهمقایسه بين روش

 معيار درست

 سه بين پارامترهای یک الگوریتم خوشه ستفمقای  ادهبندی با ا

 از یک معيار درست

 ورت تواند به صبندی دستی میارزیابی این ه كدام فرایند رده

 خودكار از طریق تحليل خودكار به دست آید.

در  و بندی بررسی شدهروش اعتبارسنجی داخلی خوشه 12

 معرفی شده در CCVN. روش نمایش داده شده است (1)جدول 

 شده است. رذك این جدولدر نيز  [8]

 یهاجنبهبه طور مناسببببی  ی اعتبارسبببنجیاین معيارها

 یابیباز ،یكاورا در داده یبندخوشبببه یكاربردها از یمتفاوت

ستون توضيحات  دهند.و ... پوشش میات، یادگيری ماشين اطالع

 دهد.معيار را نشان می هر محاسباتی روش( 1) در جدول
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 پيشنهادی روش -3

یک  له،  قا جدیددر این م بار شببباخ   درونی سبببنجی اعت

صبببحت معيار برای بدسبببت آوردن پيشبببنهاد شبببده اسبببت كه 

ای را خوشهای و برون، مجموع دو پارامتر درون خوشهبندیخوشه

سرخوشه  سبه میبدون نياز به  سبه كند.محا  یاین روش در محا

. در حقيقت كنداسببتفاده می گیهمسببای درختاز هردو پارامتر 

تنها كافی اسبببت نزدی ترین و دورترین  ،برای محاسببببه معيار

همسایه از درخت همسایگی یافت شود و نيازی به محاسبه فاصله 

ی ی های مشابه، حداقل در ها نيست. در همه شاخ ی گرههمه

شود. لذا استفاده از ها محاسبه میدوی گرهاز معيارها فاصله دوبه

درخت همسایگی پيچيدگی زمانی محاسبه معيار را نسبت به این 

كاهش میروش يار ها  هادی در مع هد. شبببباخ  پيشبببن د

ای از یک معيار با دقت باال اسبببتفاده كرده و معيار خوشبببهبرون

شاخ  بهينه نموده ای را خوشهدرون جهت افزایش كيفيت كلی 

 است.

شهمعيار درون صله هر گره تا خو سعه یافته، ميانگين فا ای تو

نزدی ترین و دورترین گره در همان خوشه را برای هر گره در یک 

سبه می شه محا شهكند. معيار برونخو سایهخو های ای تعداد هم

هر گره مرزی نسبببت به  های دیگر در نزدی یمتعلق به خوشببه

 نماید.های آن گره را محاسبه میهمه همسایه

شه سنجی خو توان به دو بندی به روش داخلی را میاعتبار

سته اول داده سيم نمود. د سته تق شهد سرخو سبت به  ها ها را ن

صهمی صي سته دوم معيارهایی كه خ  ها راهای داده iسنجد و د

 . كندگيری مینسبت به ی دیگر اندازه

های  شببباخ یک  يار يب مع بارسبببنجی خوب، از ترك اعت

شهدرون شهای و برونخو شده و تالش میخو ش يل  كند ای ت

شه شهبندیخو بندی بهينه انتخاب نماید كه ای را به عنوان خو

ن ها را بيشتریای و فاصله ميان خوشهخوشهنسبت نزدی ی درون

 .نماید

ترین و دورترین همسببایه پيچيدگی زمان اسببتفاده از نزدیک

های مشببابه كاهش اجرای روش پيشببنهادی را نسبببت به روش

بدون سرخوشه  هایشاخ هایی كه تا كنون برای روشدهد. می

فاصله همه نقاط را نسبت به ی دیگر محاسبه نموده  اندارائه شده 

ناليز  با آ یت  ها تایج مورد نظر را و در ن عات ن ماری این اطال آ

ها فاصببله بين هر نقطه با تمام كنند در این روشاسببتخراج می

سبه می ستر محا شود. لذا مرتبه اجرایی نقاط درون یا بيرون كال

خواهد  2O(n(ها در بهترین، بدترین یا حالت متوسببط این روش

به دليل اسببتفاده از  KNNتنی بر های مببود. اسببتفاده از روش

ا هترین همسایهبرای پيدا كردن نزدیک Kd-Treeهایی نظير روش

 دهد.این مرتبه را كاهش می

یک شبباخ  اعتبارسببنجی خوب باید بتواند تعداد صببحيو 

های داده بندی در مجموعهها را برای یک روش خوشبببهخوشبببه

های انجام شبببده نشبببان ج آزمایشمختلف تشبببخي  دهد. نتای

تواند تعداد صببحيو دهد كه شبباخ  پيشببنهادی به خوبی میمی

های مصنوعی و واقعی تشخي  دهد. دادهها را در مجموعهخوشه

های آماری صورت گرفته در این مقاله نشان داده همچنين تحليل

هایی كه توسببط این شبباخ  اسببت كه فاصببله تعداد خوشببه

داده های صببحيو هر مجموعهتا تعداد خوشببهه شببده زدتخمين

های مشابه با اختالف معناداری كمتر است. این نسبت به شاخ 

دهد خروجی حاصببل از این شبباخ  با نتایج همچنين نشببان می

های مشبببابه معتبرتر وجود كاهش پيچيدگی زمانی، از اكثر روش

 یبند خوشه یدرون یاعتبارسنج یارهايمع: 1جدول

 توضيحات نام اختصاری شاخ  

 مربع ميانگين ریشه و انحراف از معيار 1
(RMSSTD) [15] 

Root-mean-square std dev  های دوم واریانس نمونه حاصل از تمام ویژگیریشهمحاسبه 

 ها به مجموع مربعات كل مجموعه دادهمحاسبه نسبت مجموع مربعات بين خوشه R (RS) [7] R-squaredمربع  2

 هایی از اشيام داده در دو خوشه متفاوتشمارش اختالف جفت Modified Hubert  statistic [16] اصالح آمار هوبرت 3

 محاسبه متوسط مجموع مربعات بين و درون خوشه Calinski-Harabasz index [18] (CH) هارباز-شاخ  كالينس ی 4

 محاسبه درون وبرون خوشه بر اساس فاصله از مركز خوشه I [5] I Index شاخ  5

 هادوی اشيام خوشهی دوبهمحاسبه برون ودرون خوشه بر اساس فاصله Dunn’s indices [19] (D)  شاخ  دان 6

 ایی بين و درون خوشهدوی فاصلهمحاسبه اعتبار خوشه براساس تفاوت دوبه Silhouette index [20] (S) شاخ  سيهوتی 7

 های دیگرهای هر خوشه با همه خوشهمحاسبه متوسط شباهت Davies-Bouldin index [21] (DB) بولدین-شاخ  دیویس 8

 خوشهای براساس فاصله اشيام از مراكز ی مراكز خوشه و درون خوشهای براساس فاصلهمحاسبه برون خوشه Xie-Beni index [22] (XB) بنی-شاخ  زی 9

 اشيام خوشه ای براساس واریانسی مراكز خوشه و درون خوشهای براساس فاصلهمحاسبه برون خوشه SD [23] Scattering–Distance Index)) فاصله -پراكندگیشاخ   10

 (S_Dbw) فاصله ميانی-تراكم شاخ  11
[24] 

Density-Between Index های براساس واریانس اشيام خوشای براساس تراكم خوشه و درون خوشهمحاسبه برون خوشه 

12 
بندی براساس خوشهشاخ  اعتبارسنجی 

 [8]  (CVNN)ترین همسایهنزدیک

Clustering Validation Index Based 

on Nearest Neighbors 
 دو اشيامی دوبهای براساس فاصلهو درون خوشه knnای براساس محاسبه برون خوشه
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 بيشتر نيست. CVNNبوده و ميزان خطای آن از روش 

 ایخوشهانتخاب معیار درون -3-1

شردگی درون شهف شباهت دادهخو های موجود در یک ای 

شان می ستر را ن شه به دهد. هر چه دادهكال ضو یک خو های ع

شه شند، خو شته با شتری دا شباهت بي شدی دیگر  ه بندی انجام 

 .كيفيت بهتری دارد

شهمعيار درونایده اوليه  شنهادی ما بر مبنای پيدا  ایخو پي

كردن فاصله هر داده تا نزدی ترین همسایه و دورترین همسایه در 

تواند اسببت. متوسببط این معيار برای هر داده می خوشببههمان 

تخمين خوبی از فشببردگی آن خوشببه باشببد. این معيار بر مبنای 

شان می سی هر داده عمل كرده و ن هد كه داده در دموقعيت هند

سایگی هم شههم صله آن تا دورترین ایخو هایش قرار دارد و فا

همسببایه در همان خوشببه نيز زیاد نيسببت. در صببورتی كه روش 

ای انجام دهد كه بندی را به گونهبندی مورد استفاده خوشهخوشه

ین معيار نيز های یک خوشببه از ی دیگر گسببسببته شببوند، اداده

باشبببد افزایش می بد. هرچه معيار مورد اسبببتفاده كوچ تر  یا

تر است. فرمول محاسبه این معيار بندی انجام شده مناسبخوشه

 نمایش داده شده است. (3( تا )1)شماره  هایرابطهدر 

(1) 𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎(𝐶𝑖) = (
1

2 ∙ 𝑛𝑖

) ∑ (𝑚𝑛𝑛(𝑥) + 𝑚𝑓𝑛(𝑥))

𝑥∈𝐶𝑖

 

(2) 𝑚𝑛𝑛(𝑥) = 𝑚𝑖𝑛
𝑥,𝑦∈𝐶𝑖

(𝑑(𝑥, 𝑦))  

(3) 𝑚𝑓𝑛(𝑥) = 𝑚𝑎𝑥
𝑥,𝑦∈𝐶𝑖

(𝑑(𝑥, 𝑦))  

,𝑑(𝑥و  iتعداد اعضای خوشه  𝑛𝑖كه در آن  𝑦)  فاصله دو دادهx  و

y .است 

در این معيار به دليل محاسبببه فاصببله هر داده از نزدی ترین 

صله هر داده از  سبه فا سایه نيازی به محا سایه و دورترین هم هم

ستفاده های درون همان كالستر نيست. لذا میدادههمه  توان با ا

كه مرتبه  k-d treeهای محاسبه نزدی ترین همسایه مانند از روش

تری دارند، زمان اجرای محاسبه معيار را كاهش داد. اجرایی پایين

كه زمان  [9]است  O(logn)زمان ایجاد و جستجو در این درخت 

عنصببر به  nای با دادهمحاسبببه این پارامتر را در كل مجموعه

O(nlogn) يل می يار تقل كه مع هد. همچنين در صبببورتی  د

شهبرون سایه شده نيز بر مبنای نزدیکتخابای انخو ترین هم

بار درخت را توان در هر داده برای هر دو پارامتر یکباشببد، می

های بزرگ تش يل داد و از آن استفاده نمود. عالوه بر این در داده

 k-dدر صببورتی كه به دليل پيچيدگی زمانی یا فضببایی نتوان از 

tree چه در های دیگری مانند آنتوان از روشرد میاسببتفاده ك

ستفاده [10] ست ا شده ا سایه را ب نمود كه ارائه   هنزدی ترین هم

 زنند.هزینه كمتر تخمين میصورت تقریب و با 

 ایخوشهانتخاب معیار برون -3-2

شهعالوه بر تعيين معيار درون سنجش خو سب برای  ای منا

شه سنجش دوری خو ست معياری جهت  شردگی، الزم ا ها از ف

شود. در حقيقت در عين  شه باید ی دیگر معرفی  حال كه هر خو

های متمایز نيز باید به ميزان فشردگی الزم را داشته باشد، خوشه

الزم از ی دیگر دور باشند. در غير این صورت ام ان دارد بتوان به 

 طور صحيو دو خوشه را با ی دیگر تركيب نمود.

( اسببتفاده 4جهت محاسبببه معيار برون خوشببه ای از رابطه )

 شده است. پيشنهاد [8] می كنيم كه در

(4) 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟(𝑁𝐶, 𝑘) = 𝑚𝑎𝑥
𝑖=1,2,…,𝑁𝐶

((
1

𝑛𝑖

) ∑ (𝑞𝑗/𝑘)

𝑗=1,2,…,𝑛𝑖

) 

ترین تعداد نزدیک 𝐶𝑖،k یهای خوشببهتعداد گره 𝑛𝑖كه در 

های های عضو خوشهترین همسایهتعداد نزدیک 𝑞𝑗ها و همسایه

ست.  ست كه تعداد تعداد گره kدیگر ا سایگی هر گره ا ها در هم

، jگره در همسایگی گره  kهای دیگر از این های عضو خوشهگره

𝑞𝑗  ضای صله اع سنجش فا شده و به عنوان پارامتری برای  ناميده 

 رود.های دیگر به كار میشهیک خوشه از خو

ها، وضببعيت هندسببی عالوه بر فاصببله همه گره این روش

ا گيرد. در این روش بها نسبت به ی دیگر را نيز در نظر میخوشه

ها، برای هر ترین همسببایهبه عنوان تعداد نزدیک kانتخاب یک 

همسببایه كه در خوشببه دیگر قرار  kهایی از این گره تعداد گره

به   𝑞𝑗/𝑘شببود. سببپس ناميده می 𝑞𝑗دارند نيز محاسبببه شببده و 

شود. در صورتی كه یک گره عنوان وزن آن گره در نظر گرفته می

ای در خوشه دیگر نداشته باشد وزن همسایگی خود همسایه kدر 

صفر در نظر گرفته می سط آن  شه متو سپس برای هر خو شود. 

شده و مقدار حداكثر این اوزان همه گره سبه  شه محا های آن خو

ها در ها در كل مجموعه داده به عنوان معيار فاصببله خوشببهوزن

های kمناسب، الگوریتم با  kشود.  برای پيدا كردن نظر گرفته می

كه  kرا شببببده و ( اج20و  10، 5مختلف )در این پژوهش  ای 

 شود.كمترین مقدار را برای معيار به دست دهد انتخاب می

به روش بت  يار برتری این روش نسببب به مع های محاسببب

باتی خوشببببهبين حاسببب يدگی م ای عالوه بر دارا بودن پيچ

O(dNlogN) های دیگر كمتر اسببت، در نظر كه نسبببت به روش

ها نسبببت به ی دیگر ر گرفتن خوشببهگرفتن شبب ل هندسببی قرا

بدین معنی كه تنها گره هایی را در محاسببببه معيار اسبببت. 

كند كه در نقاط مرزی خوشببه قرار ای دخيل میخوشببهبرون
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 شوند.های ميانی در محاسبه معيار دخيل نمیاند و گرهگرفته

ای كه مورد خوشهای و برونخوشهبا توجه به معيارهای درون

ی ها)فرمول بررسی قرار گرفت، معيار مورد استفاده عبارت است از

 ((:8الی  5)

(5) 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥(𝑁𝐶, 𝑘) = 𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑁𝐶)
+ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑁𝐶, 𝑘) 

 كه در آن

(6) 

𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎(𝑁𝐶)

= (
1

𝑁𝐶
) ∑ [

1

2 ∙ 𝑛𝑖

∑ (𝑚𝑖𝑛
𝑦∈𝐶𝑖

(𝑑(𝑥, 𝑦))

𝑥∈𝐶𝑖

𝑁𝐶

𝑖=1

+ 𝑚𝑎𝑥
𝑦∈𝐶𝑖

(𝑑(𝑥, 𝑦)))] 

(7) 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟(𝑁𝐶, 𝑘) = 𝑚𝑎𝑥
𝑖=1...𝑁𝐶

((
1

𝑛𝑖
) ∑ (𝑞𝑗/𝑘)𝑗=1…𝑛𝑖

)  

(8) 𝑓_𝑛𝑜𝑟𝑚 (𝑖) = 𝑓(𝑖)/(max
NC

𝑓(𝑖)) 

 

توجه داشبببت كه این معيار به شببب ل جمع دو معيار  ایدب

شهبرون شهای و درونخو ست و از آنجا كه بزرگی خو این دو ای ا

بل از جمع آن فاوت اسبببت الزم اسبببت ق با هم مت يار  ها، مع

 سازی شوند.نرمال

از  یاخوشبببهدرون و برون اريكه هر دو معبا توجه به این

ستفاده م هاهیهمسا نیترکینزد درخت ر ه یتوان برایكنند میا

ر و سپس ه داد ليتش را  هاهیهمسا نیترکینزد درختگره ابتدا 

صورت اريدو مع سبه كرد. در  مجموعه  یهاكه تعداد گره یرا محا

ها با اسببتفاده از هیهمسببا نی تریكردن نزد دايباشببد، پ nداده 

خواهد  2O(n( ی( از مرتبه زمانForce-Bruteكوركورانه ) یهاروش

 R-tree [12]و  k-d tree [11]هایی نظير بود. اما استفاده از روش

این زمان را در حالت متوسط برای ایجاد و جستجو در هر گره به 

O(logn) دهد كه در نتيجه پيچيدگی زمانی اجرای كاهش می

مه گره به این الگوریتم برای ه هد بود.  O(nlogn)ها از مرت خوا

سبه معيار برون شهپيچيدگی زمانی محا ستفاده از خو  k-dای با ا

tree ر با برابO(nlogn) ای پس از خوشببهاسببت. در معيار درون

تشببب يل درخت باید به دنبال نزدی ترین و دورترین گره در این 

درخت گشبببت. لذا پيچيدگی زمانی جسبببتجو در بهترین حالت 

O(1)  و در بدترین حالتO(logn)  ست. بنابراین در برای هر گره ا

ر ها براببدترین حالت، پيچيدگی اجرای الگوریتم برای همه گره

با  مانی اجرای الگوریتم O(nlogn)اسببببت  به ز جه مرت . در نتي

ست با  سبه معيار برابر ا  .O(nlogn)+O(nlogn) = O(nlogn)محا

شده  سبات ذكر  شده برای با توجه به محا سبه  مرتبه زمانی محا

معيار ارائه شببده در این پژوهش از معيارهای مشببابه در كارهای 

پيشين كمتر بوده و در نتيجه معيار مورد نظر در زمان كمتر قابل 

 محاسبه است.

 ارزیابی نتایج -4

شين  12شده با روش ارائه ،هابرای اجرای آزمایش روش پي

مورد  داده جهت آزمایششببود. دو دسببته مجموعهمقایسببه می

صورت  سته مجموعه داده كه به  ست. یک د ستفاده قرار گرفته ا ا

های هر معيار مصببنوعی توليد شببده و جهت نشببان دادن قابليت

ستفاده قرار می سته از دادهمورد ا سادگی این د ها گيرد. جهت 

قابل  jای پراكندگیبوده و توسط نمودار نقطه  دارای دو خصيصه

سته دوم دادهانمایش ست كه ازند. د دریافت  [13] های واقعی ا

های مستخرج گيرند. این دسته، دادهقرار می شده و مورد استفاده

ها اند كه تعداد داده و خصببيصببه در آناز اطالعات دنيای واقعی

 متفاوت است.

شامل  صنوعی  ست كه هر  5اولين مجموعه داده م شه ا خو

 1000گره و در مجموع، مجموعه داده دارای  200خوشببه دارای 

خوشه به صورت تصادفی و با توزیع نرمال ها در هر گره است. داده

ها به اند. فاصبله خوشبهحول محور افقی و عمودی انتخاب شبده

شند. این گونه ست كه به راحتی قابل تف يک با شده ا ای انتخاب 

شبود. نمودار ناميده می «مصبنوعی بدون اختالل»مجموعه داده، 

قابل مشبباهده ( 1) پراكندگی مصببنوعی بدون اختالل در شبب ل

 است.

 
 . گره 1000 با اختالل بدون یمصنوع داده مجموعه: 1ش ل 

مجموعه داده مصبببنوعی بعدی همان داده مصبببنوعی بدون 

مصنوعی »درصد اختالل است. این مجموعه داده،  5اختالل اما با 

 (2)شببود. نمودار پراكندگی آن در شبب ل ناميده می «با اختالل

 نشان داده شده است.

ها با ی دیگر برابر خوشه kدر دو مجموعه داده اوليه فشردگی
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ها گونه نبوده و خوشببههای واقعی معموالً ایناسببت اما در داده

صيت و  صو ستند. برای نمایش این خ شردگی متفاوتی ه دارای ف

جموعه بندی، مبررسببی تیثير آن در پارامترهای ارزیابی خوشببه

شردگی ناهمسان»ی داده ایم. این مجموعه داده را ایجاد كرده« ف

گره  700متشبب ل از سببه خوشببه قابل تف يک و مجموعاً دارای 

ست. توزیع داده شه حول محورهای افقی و عمودی ا های هر خو

 (3)نرمال اسبببت. نمودار پراكندگی این مجموعه داده در شببب ل 

 نمایش داده شده است.

 
 .اختالل درصد 5 و گره 1000 با اختالل با یمصنوع داده مجموعه: 2ش ل 

 

 .گره 700 با همسان ريغ یفشردگ با داده مجموعه: 3ش ل 

شه ش يلخو های داده قبلی به راحتی شده در مجوعههای ت

ست. اما گاهاً در برخی داده شهقابل تف يک ا ها با های واقعی خو

ها، ی دیگر همپوشببانی دارند. جهت تحليل تیثير این نوع از داده

ایجاد شبببده اسبببت. این  «زیرخوشبببه»مجموعه داده مصبببنوعی 

ست كه هر كدام دارای  5مجموعه از  شده ا ش يل  شه ت  200خو

گره اسبببت. توزیع هر خوشبببه  1000گره و مجموعه داده دارای 

ست اما متوسط مقدار داده خوشه روی محورهای  های هرنرمال ا

ها مقداری اند تا خوشببهعمودی و افقی به ی دیگر نزدیک شببده

شند. نمودار پراكندگی این مجموعه داده در  شته با شانی دا همپو

 نمایش داده شده است. (4)ش ل 

 
 .گره 1000 با رخوشهیز یمصنوع داده مجموعه: 4ش ل 

ست ميزان پ شده، مم ن ا شخصات ذكر  راكندگی عالوه بر م

ها در هر خوشببه متفاوت باشببد. این مجموعه داده با ت يير داده

ها انحراف معيار توزیع نرمال هر خوشه قابل ایجاد است. تعداد گره

عنصببر اسببت. نمودار پراكندگی مجموعه  1500در این مجموعه 

 نمایش داده شده است.( 5) در ش ل «lپراكندگی مت ير»ی داده

ها دارای های باال برخی از مجموعه دادهدادهمجموعهعالوه بر 

های مصبببنوعی جهت شببب ل منظمی نيسبببتند. برخی از داده

شدهسازی این دادهشبيه های اند. ی ی از این مجموعهها ایجاد 

ست كه در t4.8kداده  ست. این مجموعه  [13] ا سی ا ستر قابل د

درصد اختالل در این پژوهش مورد  10سازی با حذف جهت ساده

در  «t4.8k_modified»ه داده اسببتفاده قرار گرفته اسببت. مجموع

 نمایش داده شده است. (6)ش ل 

های مصبببنوعی كه جهت مقایسبببه معيارهای عالوه بر داده

های ارزیابی توليد شبببده اسبببت، این معيارها روی برخی داده

ها، مستخرج از اطالعات واقعی نيز محاسبه شده است. تعداد داده

ها در هر تعداد صببحيو خوشببه های هر داده وتعداد خصببيصببه

ستفادهواقعی مجموعه داده  های این پژوهش در شده در آزمایشا

 نمایش داده شده است. (2)جدول 

بندی، ارزیابی خوشبه هایشباخ های مقایسبه ی ی از راه

توانایی تشببخي  تعداد خوشببه صببحيو اسببت. جهت مقایسببه 

برای آن  شاخ بندی شده و هر ها خوشهمعيارها، مجموعه داده

مقدار  9بندی ها برای خوشببهتعداد خوشببه شببود.محاسبببه می

صحيو برای هر  شه  ست كه تعداد خو سر هم ا شت  متفاوت و پ

ها برای همه داده در ميان آن قرار دارد. تعداد خوشبببهمجموعه

ستفاده های دادهمجموعه و برای مجموعه داده  10تا  2ی مورد ا

letters ،22  در نظر گرفته شبببده اسبببت. در انتها توانایی  30تا
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صحيو در هر مجموعه  هاشاخ  شه  شخي  تعداد خو جهت ت

 گيرد.داده مورد مقایسه قرار می

 

 
 گره 1500 با ريمت  یپراكندگ داده مجموعه: 5ش ل 

 

 .t4.8k_modified داده مجموعه: 6ش ل 

 
 هاخوشه ويصح تعداد و داده هر یهاصهيخص تعداد ها،داده تعداد: 2جدول 

 واقعی داده مجموعه هر یبرا

ف
ردی

 

 هاتعداد گره نام 
تعداد 
 خصیصه

تعداد 
 خوشه

7 

داده
ی

ی واقع
ها

 

Iris 150 4 4 

8 Cancer 691 10 2 

9 Wine 178 13 3 

10 Letter 20000 16 26 

11 Satimage 6435 36 6 

12 Glass 214 9 6 

13 Yeast 1484 8 10 

14 Ecoli 336 7 8 

15 Magic 19020 11 2 

16 Vehicle 846 18 4 

 

ستفادهروش خوشه با  K-meansشده در این پژوهش بندی ا

تد  كه در نرم افزار  Aggloیا  Graphم  Cluto [14]اسببببت 

 سازی شده است.پياده

 های مصنوعیدادهروی مجموعه نتایج آزمایش -4-1

شنهادی برای مجموعه شاخ  صنوعی از پي تا  2های داده م

شه 10 شده و در جدول  خو سبه  ست.  (3)محا شده ا شان داده  ن

دهنده نشان شاخ ترین ميزان طور كه قبالً گفته شد پایينهمان

سط این معيار پيد ست كه تو شه ا ست. بهترین تعداد خو شده ا ا 

شهتعداد  داده پس از خط تيره بعد از نام صحيو هر مجموعه خو

ست. كمترین مقدار  شده ا سبه شاخ آن نمایش داده  شده محا

 در هر مجموعه داده با فونت تيره مشخ  شده است.
 تعداد مختلف. یهاداده مجموعه یرو یشنهاديپ اريمع محاسبه: 3جدول 

 نیكمتر نيهمچن. است شده داده نشان رهيت خط از پس هاخوشه ويصح

 .است شده داده شینما بزرگ حروف با مجموعه هر در شدهمحاسبه شاخ 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1.16 1.16 1.07 0.93 0.93 0.19 0.35 0.64 1 5-بدون اختالل

 1.54 1.57 1.59 1.62 1.44 0.76 0.79 0.87 1.028 5-با اختالل

 1.64 1.64 1.1 1.13 0.99 1.02 0.93 0.78 1.05 3-ناهمسانفشردگی 

 1.23 1.23 1.03 1.04 0.99 0.33 0.39 0.41 1 5-زیرخوشه

 1.52 1.29 1.24 1.26 1.20 1 0.98 0.76 1.025 3-پراکندگی متغیر

t4.8k_modified-6 1 0.91 0.74 0.72 0.63 0.94 0.91 1.12 1.47 

 

ست،  (3)طور كه در جدول همان شده ا شخ    شاخ م

شنهادی  صحيو كمينه برایی هر مجموعهپي شه  داده در تعداد خو

ها را در همه توانسبببته اسبببت تعداد خوشبببهشبببده و در نتيجه 

 های مصنوعی به درستی تشخي  دهد.دادهمجموعه

 های واقعیدادهنتایج آزمایش روی مجموعه -4-2

 های واقعی كه ازوعه دادهپيشنهادی روی مجم شاخ دقت 

بندی خوشه دریافت شده است نيز آزمایش شده است. روش [13]

ستفاده در این آزمایش شهمورد ا مبتنی بر  kmeansبندی ها خو

ست كه در نرم ست. پياده cluto [14]افزار گراف ا شده ا سازی 

نمایش ( 4) های داده در جدولنتایج آزمایش برای این مجموعه

 داده شده است.
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 هاخوشه ويصح تعداد. یواقع یهاداده مجموعه یرو شاتیآزما جینتا: 4جدول 

 نيهمچن. است شده مشخ  آن یروبرو رهيت خط از بعد داده مجموعه هر در

 بزرگ حروف با است شده افتهی شاخ  هر توسط كه هاخوشه ويصح تعداد

 .است شده داده شینما

 

C
H

 

I
 D
 

S
 D

B
 

S
D

 S
_

D
b

w
 

X
B

 C
V

N
N

 

ی
  پيشنهاد

شاخ
 

Iris-3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 

Cancer-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Wine-3 4 5 6 2 2 2 7 2 3 3 

Letter-26 28 22 22 28 28 25 28 28 27 27 

Satimage-6 2 3 2 2 2 2 2 2 5 5 

Glass-6 8 7 3 2 2 2 9 2 5 5 

Yeast-10 14 14 14 7 7 7 14 7 10 10 

Ecoli-8 13 6 7 3 2 7 13 2 8 8 

Magic-2 2 4 2 2 2 6 8 2 2 2 

Vehicle-4 9 7 6 2 2 2 7 2 4 4 

 0.7 0.7 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 دقت

 

مشببخ  اسببت دقت روش  ( نيز4جدول )طور كه در همان

شنهادی از اكثر روش ست. دقت به معنای پي شتر ا ها به مراتب بي

سبت تشخي  صحيو تعداد كالسترها در مجموعه های داده به ن

ست های دادهتعداد كل مجموعه ست تعداد ا سته ا . این روش توان

شه ها نيز وشهایی كه بقيه رهای دادهها را در همه مجموعهخو

ها را تعيين كنند، پيدا اند به طور صببحيو تعداد خوشببهتوانسببته

عداد اند تها كه معيارهای دیگر نتوانستهكند. در بسياری از خوشه

شه ست  شاخ ها را تعيين كنند نيز خو سته ا شنهادی توان پي

شه صحيو تعين نماید. پيچيتعداد خو صورت  دگی زمان ها را به 

 -با وجود ی سبان بودن دقت- CVNNاین معيار نسببت به روش 

 .كمتر است

رسببد خطای تخمين معيار به نظر می( 4) با توجه به جدول

داد جا كه تعپارامترها كمتر است. از آن ریپيشنهادی نسبت به سا

كوچک است  یتا مقدار واقع نيها كم بوده و فاصله هر تخمنمونه

 یرويپ t-student  عیخطا از توز نیتوان در نظر گرفت كه ایم

 یخطا معنادار تفاوت اثبات یابر tاز تسببت  توانیم لذاكند. یم

سا یشنهاديشاخ  پ سبت به  ستفاده هاشاخ  رین  یا. بركرد ا

صله هر مقدار تخم نیانجام ا ست ابتدا فا شده را از مقدار زدهنيت

نشببان داده ( 5) در جدول ریمقاد نی. امیآوریبه دسببت م یواقع

ست. م سطر دو هر مجموعه داده در  اريو انحراف مع نيانگيشده ا

آخر قابل مشاهده است. همچنين مقادیر محاسبه شده برای معيار 

 محاسبه شده است. شاخ  پيشنهادیپيشنهادی در سطر 

و مقادیر مشببخ  شببده در جدول  tبا اسببتفاده از تسببت 

ده با شزدهی تخمينتوان نتيجه گرفت كه فاصله تعداد خوشهمی

ارزیابی  شبباخ ی واقعی در هر مجموعه داده در تعداد خوشببه

نسبببت به دیگر معيارها  0,001پيشببنهادی با سببطو معناداری 

 كمتر است. 

 كه نتيجه گرفتتوان میآمده با توجه به نتایج به دسبببت

داخلی مؤثر و بهينه برای ارزیابی  شاخ پيشنهادی، یک  شاخ 

تواند با ضریب دقت باال بندی است كه میهای خوشهاعتبار روش

مانی كم برای داده يدگی ز با پيچ یاد، روشو  های های ز

 گرفته در اینبندی را اعتبارسنجی نماید. آزمایشات صورتخوشه

شان داد كه این روش علی الخصوص در مورد داده هایی پژوهش ن

با سبباختارهای هندسببی غير منظم كارایی خوبی از خود نشببان 

 دهد.می

 
 یداده مجموعه هر یبرا هاخوشه تعداد  يتشخ در نيتخم یخطا: 5جدول 

 آن یروبرو رهيت خط از بعد داده مجموعه هر در خوشه ويصح تعداد. یواقع

 هر در خوشه یواقع تعداد تا شاخ  هر نيتخم فاصله. است شده مشخ 

 .است شده مشخ  داده مجموعه

 

Iris-3
 C

an
cer-2

 

W
in

e-3
 L

etter-2
6

 S
atim

ag
e-6

 

G
lass-6

 Y
east-1

0
 

E
co

li-8
 M

ag
ic-2

 V
eh

icle-4
 

CH 1 0 1 2 4 2 4 5 0 5 

I 0 0 2 4 3 1 4 2 2 3 

D 1 0 3 4 4 3 4 1 0 2 

S 1 0 1 2 4 4 3 5 0 2 

DB 1 0 1 2 4 4 3 6 0 2 

SD 1 0 1 1 4 4 3 1 4 2 

S_Dbw 1 0 4 2 4 3 4 5 6 3 

XB 1 0 1 2 4 4 3 6 0 2 

CVNN 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

شاخ  

 پيشنهادی
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

 2.34 1.34 3.45 3.12 2.89 3.56 2.23 1.56 0 0.78 ميانگين

 2.59 2.11 3.94 3.30 2.71 0.96 2.44 1.83 0 0.42 معيارانحراف 

 گيریبندی و نتيجهعجم -5

سنجی داخلی  شاخ در این پژوهش یک  جدید برای اعتبار

را بر اساس  شاخصیبندی معرفی شد. این روش های خوشهروش

صله درون شهفا شهخو صله بين خو شه و فا ضای یک خو  ایای اع

كند. همچنين جهت های غير ی سببان ارائه میاعضببای خوشببه

شه سرخو سبه آن نيازی به تعيين  ست. از آنمحا جا كه در ها ني

هایی با ساختارهای نامنظم سرخوشه لزوماً شاخ  مناسبی داده

تواند معيار از پارامترهای همه اعضای خوشه نيست این روش می

ها دادهبندی دراین مجموعهاعتبارسببنجی خوشببهمناسبببی برای 
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صله گره شد. این روش تنها فا سایهها تا نزدیکبا ها را ترین هم

های كند؛ لذا پيچيدگی زمانی اجرای آن از همه روشمحاسبه می

ست. آزمایش شابه كمتر ا شنهادی م شان داد كه روش پي با ها ن

ها در مجموعه تعداد صحيو خوشهتواند میخطای كم دقت باال و 

ساختارهای هندسی نامنظم تعيين داده های مصنوعی و واقعی با 

ها كمتر كدام از روشدقت و ميزان خطای این روش از هيچ نماید.

 CVNNشببده در روش نبوده و با دقت و ميزان خطای محاسبببه

 برابر است.
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