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 -1مقدمه
در طول  50سال گذشته ،فنون تحليل خوشهای در دامنه
وسيعي گسترش يافته است .هارتيگان خوشهبندی دادهها را
بهعنوان گروهبندی مشاهدات مشابه تعريف کرد[.]5
الگوريتمهای  -kميانگين يکي از محبوبترين و مورد
استفادهترين الگوريتمهای خوشهبندی ميباشند و برای
نخستين بار توسط مک کويين معرفي شد[ .]7اين الگوريتمها،
بدين منظور طراحي شدهاند تا دادههای عددی را خوشهبندی
کنند به طوری که هر خوشه دارای يک مرکز به نام ميانگين
است .در اين الگوريتم فرض برآن است که تعداد خوشهها
يعني 𝐾 ثابت باشد ،همچنين در آن يک تابع خطا وجود دارد.
نتايج الگوريتم ممکن است به معيار فاصلهای که بهکار برده
ميشود بستگي داشته باشد .رايجترين معيار بهکار رفته در
الگوريتم خوشهبندی ،فاصله اقليدسي است که پيشتر تعريف
شد .هارتيگان[ ]5الگوريتم مرسوم  -kميانگين را بهصورت
زير تعريف کرد :فرض کنيد 𝑋 يک مجموعه داده با 𝑛
مشاهده باشد ،به عبارتي،
 ،𝑋 = (𝑋1 . … . 𝑋𝑛 )′همچنين هر يک از مشاهدات
دارای 𝑚 ويژگي باشد ،يعني،
) 𝑚𝑖𝑋  -k .𝑋𝑖 = (𝑋𝑖1 . … .ميانگين الگوريتمي است که
پايگاه داده 𝑋 را به 𝐾 خوشه مجزای
} 𝐾𝑆  𝑆 = {𝑆1 . … .از مشاهدات مشابه تقسيم ميکند به
طوریکه در هر خوشه عدمتشابه بين هر مشاهده و مرکز آن
(که به طور تصادفي از مجموعه دادهها انتخاب ميشود)
مينيمم ميشود .تابع زيان بين مشاهده 𝑖𝑋 در خوشه 𝑘 و
مرکز مربوط به آن يعني 𝑘𝑪 بهصورت زير است)1-1( :
𝐾

) 𝑘𝐶  = ∑ ∑ 𝐿(𝑋𝑖 .ميانگين𝐽𝑘−
𝑘𝑆∈ 𝑖𝑋 𝑘=1

که در آن 𝐶𝑘 = (𝐶𝑘1 . … . 𝐶𝑘𝑚 ) ،برای
𝐾  𝑘 = 1. … .و 𝐿 فاصله اقليدسي بين 𝑘𝑆 ∈ 𝑖𝑋 و 𝑘𝑪
ميباشد .هر مشاهده به نزديکترين مرکز 𝑘𝐶 يعني ميانگين
آن تخصيص داده ميشود و تابع زيان ميانگين 𝐽𝑘−محاسبه
ميشود .مراکز خوشهها به ميانگين 𝑘𝑆 به روزرساني ميشود
تا زمانيکه مراکز جديد از مرکز مرحله قبل تغيير نکند .برای
يک مقدار اوليه 𝐾 ،با قرار دادن دادههای بجای مانده به
نزديکترين خوشهها و سپس تکرار تغيير اعضای آن خوشه
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با توجه به تابع زيان ،تا زماني که مقدار تابع زيان ديگر بهطور
معنادار تغييری نکند ،به عبارتي اعضای خوشهها ثابت بمانند،
ادامه مييابد .رابطه ( )1-1را ميتوان بهصورت زير بازنويسي
کرد)1-2( .
𝑛

𝐾

) 𝑘𝐶  (𝐻. 𝐶) = ∑ ∑ ℎ𝑖𝑘 𝐿(𝑋𝑖 .ميانگين𝐺𝑘−
𝑘=1 𝑖=1

که  𝐶 = (𝐶1 . … . 𝐶𝐾 )′و  Hيک ماتريس 𝐾 × 𝑛 است
به طوریکه برای هر 𝑛  ℎ𝑖𝑘 ∈ {0.1} ،𝑖 = 1. … .و
 ∑𝐾𝑘=1 ℎ𝑖𝑘 = 1است .اجرای الگوريتم به پيدا کردن تعداد
خوشهها و مراکز اوليه دارد .بنابراين الگوريتم ميبايست
بهدفعات بسيار تکرار شود تا تأثير مرکز اوليه کمتر شود .فرآيند
تا زماني ادامه مييابد که هيچ مشاهدهای خارج از خوشهها
باقي نماند .انتخاب خودکار تعداد خوشهها ،يکي از ويژگيهای
مطلوب الگوريتمهای خوشهبندی است .الگوريتم  -kميانگين
هوشمند که توسط ميرکين[ ]8معرفي شد ،به منظور تعيين
تعداد خوشهها و مراکز دقيق آنها مفيد است .در اين روش
مشاهدات خوشهبندی نشده ،در دورترين نقطه از گرانيگاه اوليه
قرار ميگيرد و دورترين نقطه يک مرکز آزمايشي در نظر گرفته
ميشود .آنگاه خوشه توسط همه مشاهداتي که به مرکز
آزمايشي نسبت به مرکز اوليه نزديکتر است ،پر ميشود .پس
از آن که همه مشاهدات خوشهبندی شدند ،خوشههای کوچک
با استفاده از يک مقدار آستانهای از پيش تعيين شده ،حذف
ميشوند .اين روش به علت سادگي ،حتي برای افرادی که
پيش زمينهای از آمار و علوم کامپيوتر ندارند ،نيز خوشايند است
و نيازی به تکميل چندين بار الگوريتم برای يافتن بهترين
تعداد خوشه را ندارد و در واقع يک الگوريتم قطعي است که
تنها به يک بار اجرا نياز دارد.
دودا و همکاران[ ،]3يک روش متفاوت ولي رايج از انتخاب
مقدار 𝐾 ،ارائه کرده است که در آن ،آزمايشها با مقادير
متفاوت برای )𝐾  𝑘 = (1. … .اجرا ميشود و نتايج آن
تحليل ميگردد ،اما اين روش مناسب نيست زيرا ممکن است
الزم باشد تعداد آزمايشهای بسيار زيادی انجام شود.
الگوريتم خوشهبندی  -kميانگين محدب توسط مودها و
اسپنگلر[ ]9پيشنهاد شد که در آن تابع زياني که به عنوان معيار
عدمتشابه به کار ميرود ،ميبايست نامنفي ،متقارن و محدب
باشد .آنها  -kميانگين را به الگوريتم  -kميانگين محدب
تعميم دادند .زماني که خطاهای مثبت و منفي دارای ارزش
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يکسان ميباشند توابع زيان متقارن جهت سنجش
عدمتشابه به کار ميرود ولي در بسياری از حاالت به
معياری نامتقارن نياز است .کامامارا و همکاران[ ]6کالسي
از معيارهای عدمتشابه نامتقارن را معرفي کرد.
يک تابع زيان با توجه به ساختار پايگاه داده انتخاب مي
شود .پارسيان و کرماني[ ]10بيان داشتند که زماني که
بيشبرآوردی و کمبرآوردی دارای ارزش يکساني نمي
باشند ،تابع زيان متقارن مناسبي نيست .هريس و واريان[4
و  ]11نمونههايي در اين باره ارائه کردند .از جمله آن که،
بيش پر نمودن کانتينرها در صنايع فرآوری خوراک،
ناخوشايندتر از کمتر پر کردن آنها است يا در زمان احداث
سد ،کمبرآوردی سطح آب از بيشبرآوردی آن اهميت
بيشتری دارد .تابع زيان الينکس تابعي نامتقارن و محدب
است و در يک سمت صفر ،تقريباً نمايي و در سمت
ديگرخطي ميباشد .احمدزاده و همکاران الگوريتم
خوشهبندی  -kميانگين الينکس بر پايه تابع زيان
نامتقارن الينکس را ارائه کردند[ .]1آنها نشان دادند که
زمانيکه بيشبرآوردی يا کمبرآوردی مراکز خوشهها دارای
اهميت باشد و بتوان به ياری آن مشاهداتي را به خوشهای
خاص هدايت کرد ،اين الگوريتم در مقايسه با الگوريتم -k
ميانگين دارای دقت باالتری است .حال در اين پژوهش
انگيزه معرفي الگوريتم  -kميانگين هوشمند بر پايه تابع
زيان الينکس است .در بخش ،2بر تابع زيان الينکس و
الگوريتم  -kميانگين الينکس مرور ميشود .در بخش3
الگوريتم  -kميانگين الينکس هوشمند معرفي ميگردد و
سپس در بخش 4چند پايگاه داده معتبر که در آن خوشهها
از پيش تعيين شده و مشاهدات آنها دارای برچسب مي
باشند را انتخاب کرده و الگوريتم پيشنهادی بر آنها اجرا
ميشود .همچنين بهکمک اين الگوريتم ،تعدادی پايگاه
داده که به کمک دادههای شبيهسازیشده از چند توزيع
آماری توليد ميشود ،خوشهبندی ميگردد .به کارگيری
مشاهدات برچسبدار سبب ميشود تا دقت الگوريتم به
کمک برخي معيارهای بيروني سنجش اعتبار خوشهبندی،
سنجيده شود .در پايان نتايج در بخش 5جمعبندی ميشود.
 -2الگوريتم  -kمیانگین الينکس
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فرض کنيد 𝛿𝑗 (𝑋) ،يک برآوردگر پارامتر 𝑗𝜃 و = 𝑗∆

𝑗𝜃  𝛿𝑗 (𝑋) −برای 𝑚  𝑗 = 1. … .باشد .در اين صورت
تابع زيان الينکس چندمتغيره بهصورت زير است،
𝑚∑ = )𝐿(Δ
𝑗=1{exp(𝑎𝑗 ∆𝑗 ) −
𝑎𝑗 ∆𝑗 − 1},
که در آن  𝑎𝑗 ≠ 0و ) 𝑚∆  .Δ = (∆1 . … .اگر > 𝑎

 ،0تابع زيان الينکس ،برای مقادير مثبت ∆ نمايي و برای
مقادير منفي ∆ و به ازای  ،𝑎 < 0خطي است .زمانيکه
 𝑎 = 1باشد 𝐿(∆) ،کامال نامتقارن بوده و بيشبرآوردی
از کمبرآوردی پرهزينهتر خواهد بود .برای مقادير کوچک و
نزديک به صفر |𝑎| تابع زيان تقريباً متقارن و به تابع زيان
مربع اقليدسي نزديک ميباشد .از اينرو برآورد بهينهای که
توسط تابع زيان مربع اقليدسي و الينکس با |𝑎| نزديک به
صفر به دست ميآيد ،دارای تفاوت زيادی نميباشد .اما برای
مقادير بيشتر |𝑎| ،نقاط بهينه کامال متفاوت است.
اکنون ،تابع زيان الينکس ،بهعنوان معيار عدمتشابه در
خوشهبندی  -kميانگين به کار ميرود ،زماني که
کمبرآوردی و بيش برآوردی ،دارای ارزش يکسان نباشند .از
اينرو الگوريتم  -kميانگين الينکس هوشمند به صورت زير
است.
نخست مقدار 𝐾 مشخص ميشود و مراکز اوليه
𝐾𝐶  𝐶1 . … .به صورت آزمايشي در نظر گرفته ميشود.
معموالً مراکز اوليه بهتصادف از ميان مشاهدات انتخاب
ميشود .تعيين مقدار 𝐾 ،يک مسئله سخت است که ممکن
است از اطالعات پژوهشگر يا هر اطالعاتي پيرامون دادهها
يا تجربيات به دست آيد .همه مشاهدات به نزديکترين
مرکز مربوطه با استفاده از تابع زيان الينکس بهعنوان معيار
عدمتشابه ،اختصاص مييابند .حال مسئله بهينهسازی زير را
= )𝐶  (𝐻.الينکس𝐽
بگيريد،
نظر
در
 (𝑋𝑖 − 𝐶𝑘 ),الينکس𝐿 𝑘𝑖 ∑𝐾𝑘=1 ∑𝑛𝑖=1 ℎکه در آن = 𝐶
 (𝐶1 . … . 𝐶𝐾 )′و ) 𝑚𝑘𝐶  𝐶𝑘 = (𝐶𝑘1 . … .برای
𝐾  𝑘 = 1. … .و الينکس𝐿 تابع زيان الينکس در
رابطه( )2-1است H .يک ماتريس 𝐾 × 𝑛 است به
گونهای که برای هر 𝑛 ،𝑖 = 1. … .
}ℎ𝑖𝑘 ∈ {0.1

𝐾
.∑𝑘=1 ℎ𝑖𝑘 = 1
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اکنون تابع)𝐶  𝐽LINEX (𝐻.با توجه به شرايط  1و ،2
بهصورت زير مينيمم ميشود .دو گام زير را در نظر بگيريد:
گام 𝐶 = 𝐶̂ :1ثابت در نظر گرفته ميشود و معادله
) ̂𝐶  𝐽LINEX (𝐻.حل مي شود ،اين معادله مينيمم ميشود
اگر و تنها اگر:
= 𝑘𝑖ℎ

 (𝑿𝑖 − 𝑪𝑡 ) for 1 ≤ 𝑡 ≤ 𝐾.الينکس𝐿 < ) 𝑘𝑪  (𝑿𝑖 −الينکس𝐿
 .ساير

1.
{
0.

گام ̂ , :2
𝐻 = 𝐻 ثابت در نظر گرفته ميشود ،آنگاه
)𝐶 ̂ .
𝐻(  𝐽LINEXمينيمم مي شود ،اگر و تنها اگر برای هر
عضو ()2
, 𝑗 = 1. … . 𝑚.

𝑗𝑖𝑋𝑎

𝑛∑
𝑒 𝑘𝑖𝑖=1 ℎ

𝑛∑
𝑘𝑖𝑖=1 ℎ

1

𝐶𝑘𝑗 = 𝑎 log

برای اثبات آن کافي است جمع داخلي زير را برای 𝑘
ثابت ،مينيمم کرد.
∑𝑛𝑖=1 ℎ𝑖𝑘 (𝑒 𝑎(𝑋𝑖𝑗 −𝐶𝑘𝑗 ) − 𝑎(𝑋𝑖𝑗 − 𝐶𝑘𝑗 ) − 1).

بدين منظور ،نسبت به 𝑗𝑘𝐶 مشتق گرفته ميشود و با قرار
دادن آن برابر با تهي ،بازده به دست ميآيد .الگوريتم -k
ميانگين بر پايه پردازه زيان الينکس (به جای تابع زيان مربع
اقليدسي) که  -kميانگين الينکس ناميده ميشود ،مشابه
الگوريتم  -kميانگين بوده که تنها تفاوت آن در معيار
عدمتشابه و مراکز خوشهها است .مرکز هر خوشه به ( )1-2به
روز ميشود و دوباره هر مشاهده به نزديکترين مرکز به روز
شده ،اختصاص مييابد .اگر هيچ تغييری در اعضای خوشهها
ايجاد نشود ،خوشهبندی پايان مييابد و افرازهای به وجود آمده
𝐾𝑆  𝑆1 . … .نهايي ميشوند.
-3الگوريتم  -kمیانگین الينکس هوشمند
الگوريتم  -kميانگين الينکس هوشمند تلفيقي از دو الگوريتم
 -kميانگين الينکس و  -kميانگين هوشمند است که در
حقيقت با به کار گرفتن معيار عدمتشابه الينکس در الگوريتم
 -kميانگين هوشمند به دست ميآيد .در اين الگوريتم تعداد
خوشهها و مراکز دقيق آنها مشخص ميشود .در نتيجه انتخاب
مراکز خوشهها بهصورت تصادفي نيست .انتخاب معيار
عدمتشابه الينکس به پژوهشگر در بيشبرآوردی يا
کمبرآوردی مراکز در صورت لزوم ،کمک ميکند .در اين
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الگوريتم ابتدا مشاهدات خوشهبندی نشده ،در دورترين نقطه
از مرکز ثقل اوليه (که با مينيمم کردن تابع زيان الينکس به
دست ميآيد) قرار ميگيرد و دورترين نقطه بهعنوان يک مرکز
آزمايشي در نظر گرفته ميشود .سپس خوشه با مشاهداتي که
به مرکز آزمايش نزديکتر ميباشند تکميل ميشود .نزديکتر
بودن مشاهدات به مراکز آزمايشي با تابع زيان الينکس
تشخيص داده ميشود .همچنين يک مقدار آستانهای که از
پيش تعيين شده است کمک ميکند تا پس از خوشهبندی
همه مشاهدات ،خوشههای کوچک تر از آن مقدار
آستانهای ،حذف شوند .در اين روش به تکرار چندين بار
الگوريتم برای يافتن بهترين تعداد خوشه نيازی نيست و
در واقع يک الگوريتم قطعي است که تنها به يک بار اجرا
نياز دارد ،زيرا مراکز اوليه ديگر تصادفي نميباشند .مراحل
اجرای الگوريتم  -kميانگين الينکس هوشمند را ميتوان
به صورت زير بيان کرد:
 -1در اين مرحله يک مقدار آستانه تعريف ميشود تا همه
خوشههايي که اندازه آن کمتر از مقدار آستانهای است،
حذف شوند.
′
 -2گرانيگاه  𝑪′ = (𝐶 1 . … . 𝐶′𝑚 )′تعريف ميشود
که در آن 𝑚 ،بعد داده ها است .از آنجا که معيار عدمتشابه
الينکس است از اينرو گرانيگاه ،ميانگين مجموعه دادهها
نيست و در واقع با مينيمم کردن تابع زير مشابه آنچه در
بخش پيشين عنوان شد ،به دست ميآيد
𝑛
𝐾
∑𝑘=1 ∑𝑖=1 ℎ𝑖𝑘 (exp(𝑎(𝑋𝑖𝑑 − 𝐶𝑘𝑗 )) −.
)𝑎(𝑋𝑖𝑗 − 𝐶𝑘𝑗 ) − 1

موقعيت اين مرکز در هر مرحله از الگوريتم تغيير نميکند.
اعضايي که دورترين فاصله را تا گرانيگاه کل مجموعه
دادهها دارند ،به عنوان مراکز آزمايشي خوشهها قرار
ميگيرند .خوشه 𝑆 به وجود مي آيد که از اعضايي که به
مرکز آزمايشي نسبت به گرانيگاه ،نزديکترند ،ساخته
ميشود.
 -3مرکز آزمايشي به گرانيگاه خوشه 𝑆 يعني
,

𝑗𝑖𝑋𝑎

𝑛∑
𝑒 𝑘𝑖𝑖=1 ℎ

𝑛∑
𝑘𝑖𝑖=1 ℎ

1

𝐶𝑘𝑗 = 𝑎 Log

𝑚 𝑗 = 1. … .

خوشهبندی با الگوريتم  -kميانگين الينکس هوشمند

بهروزرساني مي شود .توجه کنيد که در گام دوم ،گرانيگاه،
از همه داده ها با مينيمم کردن معيار عدم تشابه الينکس
به دست ميآيد ولي در مرحله سوم ،مرکز خوشه 𝑆 با
توجه به رابطه يادشده محاسبه ميشود.
 -4يک خوشه 𝑆 ،که دربرگيرنده مشاهداتي است که
فاصله آن تا 𝑪 کمتر است تا ’𝐶 توليد مي شود .مشاهده
𝑖𝑋 به خوشه 𝑆 تعلق ميگيرد اگر و تنها اگر
) 𝐿(𝑋𝑖 . 𝐶) ≤ 𝐿(𝑋𝑖 . 𝐶′باشد.
 -5اگر مرکز جديد با مرکز قبلي متفاوت باشد اين فرآيند از
ابتدای مرحله  3تکرار ميشود ،در غير اينصورت متوقف شده
و خوشه 𝑆 از پايگاه دادهها حذف ميشود.
 -6تا زماني که همه مشاهدات خوشهبندی شوند ،فرايند ادامه
مييابد.
 -7همه خوشههايي که از مقدار آستانه حذف خوشه
کوچکترند حذف ميشوند.
 -8در پايان با توجه به مراکز به دست آمده ،الگوريتم -k
ميانگين الينکس اجرا شده و خوشههايي که در مرحله پيشين
حذف شدهاند دوباره خوشهبندی ميشوند.
 -4ارزيابي الگوريتمها بر پايگاه دادهها
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باال (باالتر از 104ژول) را در يک معدن زغال توصيف
مينمايد .اين دادهها در دو دسته خوشهبندی ميشوند
"برجستگي لرزهای با انرژی باال" و "برجستگي لرزهای با
انرژی کم" .اگر يک برجستگي لرزهای با انرژی باال در
خوشهی انرژی پايين خوشهبندی شود ،ميتواند بسيار
خطرناک باشد.
 -3بقاء هابرمن ،پايگاه دادهای با  306داده و سه ويژگي
عددی از يک مطالعه بر بيماران زنده مانده از سرطان سينه
است که عمل جراحي را تحمل کردهاند .اين دادهها به دو
دسته بخش ميشوند" ،بيماراني که پنج سال يا بيشتر زنده
ماندهاند" و "بيماراني که کمتر از پنج سال عمر کردهاند".
 -4تلسکوپ گاما در برگيرنده  19020داده و  11ويژگي است
که ذرات گاما با انرژی باال را با فن پردازش تصوير در يک زمين
جوی با تلسکوپ گاما چرنکوف توصيف ميکند .دادهها به دو
خوشه تقسيم ميشوند" ،تکي" و "پس زمينه" .خوشهبندی
يک مشاهده "پس زمينه بهعنوان "تکي" بدتر از خوشهبندی
يک مشاهده "تکي" بهعنوان "پس زمينه" است .از اينرو
الگوريتم  -kميانگين مرسوم برای اين پايگاه داده مناسب
نيست.

 -1-4پايگاه دادههای واقعي
مجموعه دادههايي طبيعي که مورد بررسي قرار ميگيرند در
پايگاه  UCIدر دسترس ميباشند[ .]2همه اين دادهها دارای
برچسب ميباشند ،به اين معني که خوشههای آنها از پيش
مشخص شده است .بنابراين ميتوان به کمک آنها الگوريتمها
را بهراحتي ارزيابي کرد .استاندارد کردن دادهها قبل از اجرای
الگوريتم دقت را افزايش ميدهد .در ادامه الگوريتمهای -k
ميانگين -k ،ميانگين الينکس (هر يک  500بار) و -k
ميانگين الينکس هوشمند بر اين پايگاه دادهها اجرا ميشود و
متوسط دقت ( )AMو ساير معيارهای ارزيابي سنجيده
ميشود.

 -2-4پايگاه دادههای شبیهسازیشده
تابع چگاليها و روابط بين متغيرهای تصادفي انتخاب شده از
آنها را در جدول  1در نظر بگيريد .اکنون پنج پايگاه داده از
توزيعهای يادشده ،به طوریکه هرکدام دارای  100متغير وابسته
با  mويژگي بوده ،توليد کرده به گونهای که در دو گروه،
خوشهبندی شوند .فرآيند توليد دادهها در جدول  ،2نشان داده
ميشود.
در پايگاه دادههای توليد شده ،به  50متغير نخست ،برچسب 1
و به  50متغير دوم ،برچسب  ،2تعلق ميگيرد .حال الگوريتمهای
 -kميانگين و  -kميانگين الينکس -k ،ميانگين هوشمند و
 -kميانگين الينکس هوشمند را بر پايگاه دادهها  500بار اجرا
کرده و متوسط دقت در اين تکرارها سنجيده ميشود.

 -1پايگاه داده آيريس که مجموعهای از  150نمونه گل است
به گونهای که هر يک دارای  4ويژگي است و در سه خوشه،
طبقهبندی ميشود و در هر خوشه  50مشاهده قرار ميگيرد.
 -2پايگاه دادهی برجستگي لرزهای دربرگيرنده  2584داده با
 18ويژگي عددی و کيفي است که مسئلهی پيشبيني انرژی

-3-4ارزيابي الگوريتم
در اين بخش ،الگوريتم  -kميانگين هوشمند الينکس ،با
خوشهبندی پايگاه دادههای واقعي و شبيهسازی شده ،مورد
ارزيابي قرار ميگيرد و نتايج آن با الگوريتمهای  -kميانگين،
 -kميانگين الينکس و  -kميانگين هوشمند مقايسه ميشود.
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بدينمنظور ،از معيار بيروني معيار تغيير اطالعات نرمال شده
( )NVIو معيار دروني ديويس  -بالدين ( )DBاستفاده ميشود.
اگر  NVIدر فاصله ] [0.1قرار گيرد ،بدان معناست که کارکرد
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الگوريتم مناسب است .هر چقدر مقدار آن کوچکتر باشد
خوشهها همگنترند .همچنين مقادير کمتر  DBنشان ميدهد
که خوشهها به خوبي جداسازی شدهاند.

جدول  - 1معرفي توزيعها و روابط بین متغیرهای تصادفي و مستقل تولید شده از اين توزيعها

)𝒙(𝒇

روابط ميان متغيرهای تصادفي مستقل
ضرب 𝑛 متغير تصادفي مستقل و هم توزيع LN
دارای توزيع  LNاست.

)𝜇(log(𝑥)−

𝑅𝜖𝜇 ), 𝑥 > 0, 𝜎 > 0,
), 𝑥, 𝜇 ∈ 𝑅, 𝜎 > 0

جمع 𝑛 متغير تصادفي مستقل و هم توزيع نرمال،
کوشي ،گاما و پواسن به ترتيب دارای همان توزيعها
هستند.

(𝑥−𝜇)2
2𝜎 2

2𝜎 2

exp (−

exp (−

1
𝜋𝜎√2

, 𝑥 ≥ 0, 𝛼, 𝛽 > 0

1
𝜋𝑥𝜎√2

= )𝑥(𝑓

الگ نرمال
)(LN
نرمال

𝛽𝑥𝛽 𝛼 𝑥 𝛼−1 𝑒 −

گاما

)Γ(α

… , 𝑥 = 0,1,

𝑥𝜆𝜆𝑒 −
!𝑥

پواسن

جدول  - 2فرآيند تولید چند پايگاه داده از  100متغیر وابسته هرکدام با 𝒎 ويژگي که در دو گروه خوشهبندی ميشوند

𝒀 = (𝒀𝟏 . … . 𝒀𝟏𝟎𝟎 )′

پايگاه داده

𝑌𝑖 = (𝑋𝑖1 + 𝑋0 . 𝑋𝑖2 + 𝑋0 . 𝑋𝑖3 + 𝑋0 ) = (𝑌𝑖𝑗 ) for 𝑗 = 1.2.3

𝑑𝑖
𝑑𝑖𝑖 𝑗𝑖𝑋 𝑋0 .
~ Gamma(1.3), 𝑌𝑖𝑗 ~ Gamma(2.3) for 𝑖 = 1. … .50
𝑑𝑖𝑖
𝑑𝑖
𝑋𝑖𝑗 ~ Gamma(6.3), 𝑌𝑖𝑗 ~ Gamma(7.3) for 𝑖 = 51. … .100

گاما

𝑌𝑖 = (𝑋𝑖1 𝑋0 . 𝑋𝑖2 𝑋0 . 𝑋𝑖3 𝑋0 ) = (𝑌𝑖𝑗 ) for 𝑗 = 1.2.3
𝑑𝑖
𝑑𝑖𝑖 𝑗𝑖𝑋 𝑋0 .
~ LN(1.1), 𝑌𝑖𝑗 ~ LN(2.2) for 𝑖 = 1. … .50
𝑑𝑖𝑖
𝑑𝑖
𝑋𝑖𝑗 ~ LN(20.1), 𝑌𝑖𝑗 ~ LN(21.2) for 𝑖 = 51. … .100

پواسن

تک متغیره

𝑌 = (𝑌1 . ⋯ . 𝑌100 ), 𝑌𝑖 = 𝑋𝑖 + 𝑋0
𝑑𝑖
𝑑𝑖𝑖 𝑖𝑋 𝑋0 .
~ Poisson(1), 𝑌𝑖 ~ Poisson(2) for 𝑖 = 1. … .50
𝑑𝑖𝑖
𝑑𝑖
𝑋𝑖 ~ Poisson(10), 𝑌𝑖 ~ Poisson(11) for 𝑖 = 51. … .100

الگ نرمال

چند متغیره با  3ويژگي

𝑑𝑖
𝑑𝑖𝑖 𝑗𝑖𝑋 𝑋0 .
~ Normal(0.1), 𝑌𝑖𝑗 ~ Normal(0.2) for 𝑖 = 1. … .50
𝑑𝑖𝑖
𝑑𝑖
𝑋𝑖𝑗 ~ Normal(4.1), 𝑌𝑖𝑗 ~ Normal(4.2) for 𝑖 = 51. … .100

نرمال

خوشهبندی با الگوريتم  -kميانگين الينکس هوشمند
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جدول - 3نتايج الگوريتمهای  –kمیانگین –k ،میانگین الينکس –k ،میانگین هوشمند و  -kمیانگین الينکس هوشمند ،در پايگاه دادههای شبیهسازی شده

الگوريتم

NVI

DB

AM

𝒂

0.24

0.78

82.9

-

0.22

0.63

87.3

10-3

 -kميانگين الينکس

0

0.57

100.0

-

 -kميانگين هوشمند

0

0.57

100.0

-3

 -kميانگين

10

 -kميانگين الينکس هوشمند

-

 -kميانگين

0.83

0.73

0.71

0.73

0.86

73.0

-6

10

 -kميانگين الينکس

0.83

0.81

72.0

0.78

0.71

79.0

10-6

 -kميانگين هوشمند

0.21

0.62

98.0

-

0.21

0.62

98.0

10-6

 -kميانگين الينکس

0.21

0.62

98.0

-

 -kميانگين هوشمند

0.21

0.62

98.0

-6

-

 -kميانگين

0.52

0.44

0.45
0.42

0.45
0.44

95.8
94.0

-

0.44

0.45

96.0

10-6

10

الگ نرمال

 -kميانگين

10

94.0

نرمال

 -kميانگين الينکس هوشمند

 -kميانگين الينکس هوشمند

-6

پايگاه داده

 -kميانگين الينکس
 -kميانگين هوشمند

گاما

پواسن

 -kميانگين الينکس هوشمند

در هر پايگاه داده بهترين نتايج در هر ستون پررنگ نشان
دادهشده است .از آنجا که در پايگاه دادههای شبيهسازی
شده در جدول  ،3بيش برآوردی و کم برآوردی دارای
اهميت نيست ،لذا مقدار 𝑎 در الگوريتم خوشهبندی -k
ميانگين الينکس و الينکس هوشمند ،به صفر بسيار
نزديک باشد و اين سبب ميشود تا مراکز خوشهها (که با
مينيمم کردن تابع زيان الينکس بهدست آمده است) به
مراکز حاصل از مينيمم کردن تابع زيان مربع اقليدسي
بسيار نزديک شود .نتايج جدول ،نشان ميدهد که
الگوريتم خوشهبندی  -kميانگين الينکس هوشمند در
مواردی در مقايسه با ساير الگوريتم ها دارای دقت
بيشتری است .در ادامه عملکرد الگوريتم ها را بر پايگاه
دادهها ی واقعي معرفي شده مقايسه ميشود .در جدول،4

در پايگاه داده ی آيريس ،بيش برآوردی و کم برآوردی
دارای اهميت نيست .ولي در ديگر پايگاه دادهها،
خوشه بندی اشتباه يک مشاهده ممکن است دارای هزينه
و آسيب زياد باشد لذا بيش برآوردی يا کم برآوردی دارای
اهميت هستند .نتايج جدول ،4بيانگر آن است که
الگوريتم  -kميانگين الينکس هوشمند در اين مجموعه
داده ها ،در مقايسه با ساير الگوريتمها ازجمله الگوريتم
 -kميانگين ،عملکرد بهتری دارد ،بهويژه زماني که
بيشبرآوردی و کم برآوردی دارای اهميت يکسان نباشند.
الگوريتمهای  -kميانگين و  -kميانگين هوشمند که بر
پايه معيارهای عدم تشابه متقارن بنا شده ،برای دادههايي
مناسب ميباشند که در آنها خطاهای مثبت و منفي دارای
اهميت يکسان باشد.
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جدول  - 4نتايج الگوريتمهای  –kمیانگین –k ،میانگین الينکس –k ،میانگین هوشمند و  -kمیانگین الينکس هوشمند ،در پايگاه دادههای واقعي

NVI

D

AM

𝒂

0.99

0.96

51.2

-

 -kميانگين

0.87

0.99

72.8

0.9

 -kميانگين الينکس

0.99

0.96

66.2

-

 -kميانگين هوشمند

1.00

0.72

73.3

0.9

 -kميانگين الينکس هوشمند

0.99

1.41

58.9

-

 -kميانگين

0.95

1.74

70.7

0.1

 -kميانگين الينکس

0.98

1.26

64.9

-

 -kميانگين هوشمند

0.92

1.61

71.0

0.1

 -kميانگين الينکس هوشمند

0.98

0.42

90.8

-

 -kميانگين

1.0

0.40

93.4

0.1

 -kميانگين الينکس

1.0

0.42

90.9

0.98
0.52
0.49
0.54
0.51
0.85

0.40
0.63
0.53
0.68
0.54
1.62

93.4
78.3
84.8
80.2
84.0
64.9

0.1
10-3

 -kميانگين هوشمند

0.54
0.59
0.54

0.66
0.71
0.66

75.7
75.3
76.0

10-3
0.1
0.1

الگوريتم

 -kميانگين الينکس هوشمند
 -kميانگين
 -kميانگين الينکس
 -kميانگين هوشمند
 -kميانگين الينکس هوشمند
 -kميانگين
 -kميانگين الينکس
 -kميانگين هوشمند
 -kميانگين الينکس هوشمند

اما معيار عدم تشابه الينکس در هر دو حالت متقارن و
نامتقارن کارآمد است .پارامتر 𝑎 در پايگاه داده آيريس به
دليل عدم اهميت بيشبرآورد يا کم برآوردی ،به صفر
بسيار نزديک انتخاب ميشود و در ساير پايگاه دادهها،
انتخاب 𝑎 بدين صورت است که در بازه ] [−1.1در
فواصل  0.1مقداری از 𝑎 که منجر به مقادير کمتر
معيارهای  NVIو  DBميشود و در عين حال باعث دقت
بيشتری ميشود ،انتخاب ميشود.
-5نتیجهگیری
گاهي به يک معيار عدم تشابه غيرمتقارن نياز است تا
فاصله بين داده ها محاسبه شود .در اين پژوهش تابع زيان
الينکس به عنوان معيار عدمتشابه بهجای ساير معيارهای
رايج از قبيل مربع اقليدسي ،منهتن و ...در خوشهبندی

پايگاه داده

بقاءهابرمن

تلسکوپ گاما

برجستگي لرزهای

آيريس

هپاتیت

 -kميانگين هوشمند بهکار برده شده است .بنابراين
مر اکز در هر خوشه ميانگين يا ميانه مشاهدات نيست .در
اينجا با معرفي الگوريتم  -kميانگين هوشمند الينکس،
کارکرد آن بر شماری از پايگاه داده شبيه سازی شده و
واقعي که از پيش برچسبگذاری شدهاند ،به ياری برخي
معيارهای دروني و بيروني همچون  NVI ،AMو DB
سنجيده شده است  .تفاوت اصلي اين الگوريتم با ديگر
الگوريتمهای خوشه بندی مبتني بر مرکز در آن است که،
زماني که در خوشه بندی بيشبرآوردی يا کم برآوردی
مراکز دارای ارزش باشد ،به عبارتي خوشهبندی نادرست
مشاهدات دارای زيان و هزينه زيادی باشد ،تا اندازهای
مي تواند در دستهبندی درست مشاهدات بهتر عمل کند
همچنين آن که انتخاب مراکز اوليه به تصادف نيست در
نتيجه سرعت پردازش اطالعات (به دليل نياز نداشتن به

خوشهبندی با الگوريتم  -kميانگين الينکس هوشمند

تکرار الگوريتم به منظور حذف اثرات تصادفي مراکز
تصادفي) افزايش مي يابد .مقادير معيار های ارزيابي نيز
مي تواند به انتخاب صحيح پارامتر 𝑎 کمک کند .از ويژگي
مهم اين الگوريتم آن است که زماني که مقدار 𝑎 به صفر
نزديک باشد ،عملکرد آن همانند الگوريتم  -kميانگين
هوشمند رايج است .به طور کلي نتايج نشان دهنده آن
است که عملکرد الگوريتم  -kميانگين هوشمند الينکس
از  -kميانگين و  -kميانگين هوشمند در بيشتر حاالت
بهتر است .نتايج الگوريتمهای  -kميانگين الينکس
هوشمند به دليل تصادفي نبودن مراکز اوليه ،معادل
چندين مرتبه اجرای الگوريتمهای  -kميانگين رايج
است ،اما نتايج بهتری ارائه ميکند.
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