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 رو های مکاشاا های مبتنی بر نظریه خرد جمعی را بهمنظور ارزیابی و انتخاب نتایج بهدساات آمده از، پژوهشااگران، در سااا های اخیر:چکیده
 ا ستقال و عدمتمرکز ارزیابی شده و با، نتایج خو شهبندی با ا ست اده از معیارهای پراکندگی، در اینرو ها.خو شهبندیهای پایه پی شنهاد کردند
 بر، ارائه رو شی جهت تخمین خودکار مقادیر بهینه آ ستانه، هدف این مقاله. نتایج بهد ست آمده انتخاب و ترکیب می شوند،آ ستانهگیری از ارزیابیها
 معیاری جدید با، بهمنظور اندازهگیری پراکندگی، در این مقاله، عالوه بر آن.اساااو ویژگیهای اصاالی داده در رو خوشااهبندی بخردانه میباشااد
 رو انبا شت مدارک، جهت محا سبه ا ستقال بهعنوان وزنی در ترکیب نتایج اولیه، همچنین. ارائه می شودAPMM عنوان همگونی بر ا ساو معیار
 ن شان،) مقای سه نتایج تجربی بهد ست آمده بر روی چندین مجموعه داده ا ستاندارد با سایر رو های خو شهبندی (ترکیبی.وزندار ارائه می شود
.میدهد که رو پیشنهادی این مقاله از کارایی مناسبی برخورداراست
 معیار همگونی، آستانهگیری خودکار در خوشهبندی، خوشهبندی بخردانه، خوشهبندی مبتنی بر انتخاب، خوشهبندی ترکیبی:واژههای کلیدی
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Abstract: Recently, researchers proposed heuristic frameworks which are based on the Wisdom of Crowds in order to evaluate and
select the basic results. In these methods, basic results are evaluated by diversity, independency and decentralization metrics. Then, the
evaluated results are selected by thresholding, and combined by a consensus function. This paper aims to propose a method for
automatic evaluation of the optimized threshold values based on the basic features of the input data in WOCCE. Also, Uniformity, a
metric which is based on APMM, is introduced for calculating the diversity of two basic clustering results. Furthermore, Weighted
Evidence Accumulation Clustering (WEAC), a new method for considering independency as a weight in the process of combining the
basic results, is introduced in this paper. The experimental results indicate that the proposed method has higher efficiency in comparison
with the results of other cluster ensemble methods.
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 -1مقدمه
تحلیل خوشاااهبندی ،نقش مهمی را در حوزههای علمی مختلف مانند
دادهکاوی ،یادگیری ماشین ،بازشناسی الگو ،هو تجاری و خوشهبندی
ا سناد ای ا میکند [ .]7 ،1-2خوشهبندی ،وظی ه کاو الگوهای پنهان
در دادههای بدون برچساب را بر عهده دارد [ .]8بهعنوان کاربردهایی از
ع مل خوشاااهب ندی ،میتوان به اسااات اده از آن بهمنظور پیشبینی
درخواساات آتی کاربر در وب [ ،]3ادغام تصاااویر چند فوکوسااه [،]4
اثربخ شی ب سط پرووجو [ ]5و حل م سائل بهینه سازی پویا [ ]6ا شاره
کرد.
خوشهبندی ترکیبی ،بهعنوان یک ابزار قدرتمند برای تحلیل دادهها
ظاهر شده ا ست [ ،]9که به خاطر پیچیدگی م سئله و ضعف رو های
خوشاااهب ندی پا یه ،میتوان از رو های مبتنی بر آن بهره برد .در
سا های اخیر ،خوشهبندی ترکیبی در پژوهشهای علمی مختلف بهکار
گرفته شااده اساات که میتوان به اساات اده از آن جهت شااناسااایی
خوشههای شکل گرفته بهصورت مصنوعی ،]10[ 1از بین بردن نویز 2در
تصاویر پزشکی [ ]11و دستهبندی نیمه نظارتی ]12[ 3اشاره کرد.
در پژوهشهای جدیدی که پیرامون خوشااهبندی ترکیبی صااورت
پذیرفته ،کی یت نتایج اولیه خوشاااهبندی و پراکندگی 4در نتایج اولیه،
توجه بسیاری را به خود جلب کرده است .اما پاسخ به بعضی سؤاالت در
این زمینه ،همچنان با ابهامات زیادی روبروساات .خوشااهبندی ترکیبی
مبتنی بر انتخاب ،5روشااای اسااات که در آن از زیرمجموعه منتخب از
نتایج اولیه ،برای ترکیب و ساااخت نتایج نهایی اساات اده میشااود [،8
.]13-19
خوشهبندی ترکیبی مبتنی بر انتخاب با سه چالش عمده همراه می
باشد .یکی از این چالشها ،بهکارگیری یک استراتژی تولید مناسب می
باشاااد .با وجود اینکه یک اساااتراتژی مناساااب بهمنظور تولید نتایج
الگوریتم های خوشاااهبندی پایه میتواند بهطور چشااامگیری بر روی
عملکرد خوشهبندی ترکیبی مبتنی بر انتخاب تأثیر بگذارد ،اما هیچگونه
ا ستراتژی م شخ صی در تحقیقهای صورت گرفته قبلی در این زمینه
ارائه نشاده اسات [ .]20برخی از این تحقیقها [ ،]21-23 ,19ابتدا هر
یک از مول ه های خوشاااهب ندی ترکیبی مبتنی بر انت خاب را بهطور
جداگانه اجرا میکنند (یعنی ابتدا تمامی نتایج پایه را تولید میکنند)،
ساااپه به ارزیابی این نتایج میپردازند و  ....درحالیکه باقی تحقیقها
[ ،]24 ,14هر یک از اجزای خوشاااهبندی ترکیبی مبتنی بر انتخاب را
بهطور تدریجی اجرا میکنند .به این م هوم که نتیجه اولین الگوریتم
خو شهبندی پایه را تولید کرده و آن را ارزیابی میکنند و  ...ازآنجاییکه
رو دوم ،از نتایج ارزیابی در هر گام برای بهبود کی یت نتایج تولید
شاااده در گام های بعدی اسااات اده میکند ،به آن ،رو با مکانیزم
بازخورد 6گ ته میشود.
چالش دوم در خوشاااهبندی ترکیبی مبتنی بر انتخاب ،ارزیابی می
با شد .معیار اطالعات متقابل نرما شده ( )NMI7بهعنوان متداو ترین
معیار پراکندگی که در خوشااهبندی ترکیبی مبتنی بر انتخاب اساات اده
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میشاااود ،مشاااکل تقارن دارد [ .]22 ,21 ,14اگرچه برخی تحقیقها،
رو های جایگزینی مانند  ]21[ APMMو  ]22[ MAXرا برای حل
این مشاااکل ارائه دادند ،اما رو پیشااانهادی آنها تنها برای ارزیابی
پراکندگی بین یک خو شه و یک افراز بهکار گرفته می شود .از آنجایی
که اسااات اده از رو های ذکر شاااده بهمنظور ارزیابی دو افراز ،موجب
افزایش پیچیدگی زمانی میشااود ،الزم اساات که یک معیار جدید که
بتواند بهطور مستقیم پراکندگی بین دو افراز را ارزیابی کند ،ارائه شود.
چالش ساااوم در خوشاااهب ندی ترکیبی مبتنی بر انت خاب ،ب حث
آ ستانهگیری میبا شد .در عمل ،یافتن مقادیر بهینه آ ستانه کار سختی
بوده و از طرف دیگر ،عملکرد خوشاااهبندی ترکیبی مبتنی بر انتخاب
بهطور قابل مالحظهای به مقادیر آستانه بستگی خواهد داشت [.]20
ت عداد قا بل توجهی از الگوریتم ها در علوم کامپیوتر ،با ال هام از
طبیعت شااکل گرفتهاند .بهعنوان مثا  ،شاابکههای عصاابی مصاانوعی
بااهعنوان رو هااای یااادگیری ،یااا الگوریتم ژنتیااک بااهعنوان رو
بهینه سازی ،از این گروهاند .این الگوریتمها ،با الهام از طبیعت ،بهعنوان
رویکردی نو بهمنظور تول ید ن تایج دقیق ،8پا یدار 9و مساااتحکم ،10در
مسااائل پیچیده بهکار گرفته شاادند .محاساابات جمعی ،11یک رویکرد
جدید در علوم کامپیوتر میبا شد که بر ا ساو برخی از نظریات موجود
در علوم اجتماعی شااکل گرفته اساات .نظریه خرد جمعی 12یکی از این
نظریات میباشااد که یک رو مسااتحکم را بهمنظور تولید نتایج دقیق
در محاسبات جمعی توضیح میدهد.
نظریه خرد جمعی اولین بار توسط سورویکی معرفی شد .سورویکی
در کتاب خود بیان میکند که یک جمع میتواند یک مسئله را بهتر از
اکثر اعضااای آن جمع بهصااورت ان رادی ،حل کند .مطابق تعریف این
کتاب ،یک جمعیت به هر گروهی از افراد اطالق میشااود که شاارایط
چهارگانه پراکندگی ،استقال  ،عدم تمرکز و رو ترکیب آراء را دارند و
میتوانند بهطور جمعی تصمیمی بگیرند و یا مسئلهای را حل کنند.
یکی از دالیلی که سورویکی در خصوص چرایی کارکرد نظریه خرد
جمعی مطرح میکند این اساات که نظر هر فرد ،دو عنصاار را در درون
خود دارد :اطالعات صحیح و اطالعات غلط .اطالعات صحیح (از آن رو
که صحیحاند) همجهتاند و بر روی یکدیگر انباشه می شوند ،اما خطاها
در ج هات مختلف و غیرهمساااو ع مل میکن ند ،لذا ت ما یل به حذف
یکدیگر دارند ،در نتیجه په از جمع نظرات آنچه که می ماند اطالعات
صحیح است [.]25 ,19 ,18 ,14 ,13
با کمی جساااتجو ،میتوان به بسااایاری از م اهیم جدید در علوم
مختلف دست یافت که از نظریه خرد جمعی بهعنوان یک منبع اساسی
اسااات اده کردهاند ،مانند رو  Delphiدر مدیریت ،سااارما یه گذاری
جمعی 13و  ....اخیرًا ،این نظریه در علوم کامپیوتر بهمنظور بهینهسااازی
منابع در شبکههای ح سگر بی سیم [ ]26ا ست اده شده ا ست .عالوه بر
این ،تحقیقهای گوناگونی در حوزه یادگیری نظارت شااده [ ]27-32و
یادگیری بدون نظارت [ ]21 ,19انجام شدهاند که از نظریه خرد جمعی
بهمنظور ارائه رو های جدید اساات اده کردهاند .این تحقیقها تصااریح
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میکنند که معموالً ،اسااات اده از نظریه خرد جمعی منجر به عملکرد
بهتر و پایداری بیشتری خواهد شد.
همانطورکه تصااریح شااد ،در سااا های اخیر ،رو های مبتنی بر
نظریه خرد جمعی ،در حوزه یادگیری بدون نظارت پیشاانهاد شاادهاند.
اینرو ها ،بهمنظور ارزیابی و انتخاب نتایج بهدست آمده از خوشهبندی
های پایه ،ارائه شدهاند که ما آنها را در این مقاله با عنوان "خوشهبندی
بخردا نه" مطرح میکنیم .در اینرو ها ،با اسااات اده از مع یار های
پراکندگی ،استقال و عدمتمرکز ،نتایج خوشهبندی پایه ارزیابی شده و
سااپه با آسااتانهگیری از این ارزیابیها ،نتایج بهدساات آمده انتخاب و
ترک یب میشاااو ند [ .]19 ,18 ,14 ,13اگر چه در اینرو ها ،م قادیر
تعیین شده در فرآیند آستانهگیری ،تأثیر قابل توجهی در کارایی و زمان
اجرای الگوریتم دار ند ،ولی تا به حا هیچ روشااای ج هت تخمین این
مقادیر ارائه نشده است.
هدف این مقاله ،ارائه روش ای جهت تخمین خودکار مقادیر آسااتانه
بهصورت بهینه و بر اساو ویژگیهای اصلی داده ورودی میباشد .عالوه
بر آن ،در این مقاله ،جهت اندازهگیری پراکندگی دو خوشااهبندی پایه،
مع یاری جد ید تحت عنوان همگونی ،14بر اسااااو مع یار  APMMارائه
شده ا ست .همچین ،جهت حذف آ ستانهگیری ،معیار ا ستقال بهعنوان
وزنی در ترکیب نتایج اولیه در نظر گرفته می شود .بدین منظور ،رو شی
جدید تحت عنوان رو انباشاات مدارک وزندار 15ارائه میشااود .نتایج
تجربی بهد ست آمده بر روی چندین مجموعه داده ا ستاندارد ن شان می
دهد که رو پی شنهادی این مقاله ،بهطور مؤثری نتایج نهایی را بهبود
میبخشااد .همچنین ،مقایسااه نتایج بهدساات آمده با سااایر رو های
خوشهبندی ترکیبی نشان از کارایی باالی رو پیشنهادی دارد.
در ادامه مقاله ،ابتدا در بخش دوم به برر سی پیش زمینههای مورد
نیاز پرداخته شااده و در بخش سااوم ،کارهای انجام شااده در این زمینه
مرور می شوند .سپه در بخش چهارم ،مد پی شنهادی این مقاله ارائه
میشااود و در بخش پنجم به ارزیابی و بررس ای فواید و مشااکالت مد
پی شنهادی پرداخته می شود .در نهایت در بخش ششم ،نتایج حاصل از
این مقاله و خط و مشی کارهای آتی بیان میشوند.

 -2پیش زمینه
 -1-2نظریه خرد جمعی
نظریه خرد جمعی که اولین بار ساااورویکی در کتابی با همین نام ارائه
داده اساات ،عنوان میکند که یک جمع میتواند مساائله را بهتر از اکثر
اعضاااای گروه حل کند .مککی اشااااره میکند که همه جمع یت ها
(گروهها) بخردانه نیسااتند .یک مثا روشاان از این قض ایه ،بازار سااهام
اساات که جمعیت به ساامت حباب بازار هدایت میشااود .بنابراین ،ابتدا
باید فهمید که تحت چه شاارایطی خرد جمعی میتواند اثرگذار باشااد
[ .]25 ,19 ,14سورویکی ،چهار شرط اساسی زیر را برای تمایز جمعیت
بخردانه از یک جمعیت غیرعاقل پیشنهاد میدهد [:]25 ,14
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 .1تنوع آراء  -هر فرد باید بهطور جداگانه اطالعی از موضااوع مورد نظر
داشته باشد ،حتی اگر اطالعات مزبور غلط و مخدو باشند.
 .2ا ستقال آراء  -نظر افراد باید بهطور م ستقل و بدون تأثیر گرفتن از
یک فرد یا گروه مشخص شکل گیرد.
 .3عدم تمرکز  -افراد باید توانایی شخ صی سازی و نتیجهگیری مبتنی
بر دانش محلی خود را داشته باشند.
 .4مکانیزم ترکیب  -باید مکانیزمی وجود دا شته با شد که بتوان تو سط
آن ،نظرات افراد را با یکدیگر ترک یب کرده و به یک نظر جمعی تبد یل
نمود.
 -2-2خوشهبندی ترکیبی
ایده اصاالی خوشااهبندی اطالعات ،جداکردن نمونهها از یکدیگر و قرار
دادن آنها در گروههای شبیه به هم میباشد .به این معنی که نمونههای
شبیه به هم باید در یک گروه قرار بگیرند و با نمونههای گروههای دیگر
حداکثر ت اوت را دارا باشند [ .]33 ,19در واقع ،خوشهبندی دادهها یک
ابزار ضروری برای یافتن گروهها در دادههای بدون برچسب است [.]17
از آن جایی که اکثر رو های خوشاااهبندی پا یه روی جنبه های
خاصی از دادهها تاکید میکنند ،درنتیجه روی مجموعه دادههای خاصی
کارآمد میبا شند .به همین دلیل ،نیازمند رو هایی ه ستیم که بتوانند
با است اده از ترکیب اینرو ها و گرفتن نقاط قوت هر یک ،نتایج بهینه
تری را تولید کنند .هدف ا صلی خو شهبندی ترکیبی ،ج ستجوی نتایج
بهتر و مساااتحکمتر با اسااات اده از ترکیب اطالعات و نتایج حاصااال از
چندین خوشهبندی اولیه است [ .]17 ,16خوشهبندی ترکیبی میتواند
جواب های بهتری از نظر اساااتحکام ،16نو بودن ،17پا یداری 18و انعطاف
پذیری 19نساابت به رو های پایه ارائه دهد [ .]35 ,34 ,17 ,15بهطور
خال صه خو شهبندی ترکیبی شامل دو مرحله ا صلی زیر میبا شد [,14
:]15
 .1تولید نتایج مت اوت از خوشاااهبندیها ،بهعنوان نتایج خوشاااهبندی
اول یه ،با اعما رو های مختلف؛ که این مرحله را ،مرحله ای جاد تنوع
یا پراکندگی مینامند.
 .2ترکیب نتایج بهدست آمده از خوشهبندیهای مت اوت اولیه ،بهمنظور
تولید خوشااه نهایی؛ که این کارتوسااط تابع توافقی( 20الگوریتم ترکیب
کننده) انجام میشود.

 -3کارهای انجام شده
رو های خوشاااهبندی ترکیبی ساااعی میکنند تا با ترکیب افرازهای
مختلف تولید شده از رو های خو شهبندی پایه ،یک افراز م ستحکم از
داده ها تول ید کنند [ .]36-38 ,17در اکثر تحقی قات اخیر ،همه افرازها
با وزن برابر در ترکیب نهایی حا ضر می شوند و همه خو شههای موجود
در افرازها نیز با وزن برابر درترکیب نهایی شرکت میکنند [ ]39 ,17و
یک معیار برای انتخاب از میان ترکیبهای ممکن ارائه شااده که مبتنی
بر کی یت کلی یک خو شهبندی ا ست .برای این کار ،آنها میزان ثبات
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بین افراز ترکیبی و افرازهای پایه را در نظر گرفتند و با اساات اده از یک
قاعده ترکیبی ثابت ،یک معیار شااباهت دو به دو را روی فضااای ویژگی
های چند بعدی بهکار بردند.
عظیمی و همکاران [ ]40از م هوم پراکندگی برای هوشمند نمودن
خوشااهبندی ترکیبی اساات اده کردند .اینرو  ،بهصااورت پویا اقدام به
انت خاب زیرمجمو عه بهی نهای از ن تایج اول یه در ترک یب ن هایی میک ند.
نتایج تجربی بهدساات آمده نیز بیانگر این مورد میباشااند ،که ترکیب
خوشهبندیهای اولیه با بی شترین ،کمترین و میزان متوسطی از تطبیق
با خوشاااهبندی ترکیبی اول یه ،نتی جه بهتری را به ترت یب ،در مجموعه
دادههای راحت ،سااخت و متوسااط میدهد .رو فوق در هر مجموعه
داده سعی میکند تا نتایج خوشهبندی اولیهای که موجب منحرف شدن
نتایج نهایی میشاااود را از ترک یب نهایی خارج کند و به این ترت یب،
خوشااهبندیهای ترکیبی اولیهای را که دارای دقت 21نساابتً مناساابی
هستند ،وارد ترکیب نهایی کند [.]40-42
چندین رو اعتبارسااانجی خوشاااه ،مبتنی بر ایده اسااات اده از
پایداری پی شنهاد شده ا ست [ .]41-44بن هور و همکاران نیز رو شی
برای محاساابه پایداری ارائه کردند که بر مبنای شااباهت بین نمونهها
درخوشااااهب ندی های مختلف ع مل میک ند .در اینرو  ،ماتریه
همبستگی با است اده از رو بازنمونهبرداری بهدست میآید [.]43
فرد و جین یک رو خوشااهبندی ترکیبی ارائه کردند که در آن با
است اده از معیار پایداری خوشه ،شباهت دو به دو آموز داده میشود.
در اینرو  ،بهجای اساات اده از معیارهای ارزیابی مبتنی بر افراز نهایی،
افرازهای حاصااال از الگوریتم های پا یه ،در نواحی مختلف از فضاااای
ویژگی چند بعدی مورد ارزیابی قرار میگیرند [.]39
فرن و لین ،رو شی برای خو شهبندی ترکیبی پی شنهاد کردند که از
زیرمجموعه موثرتری از افرازهای اول یه در ترک یب نهایی اسااات اده می
کند .در اینرو  ،اگرچه تعداد اع ضای شرکت کننده در ترکیب نهایی
کمتر از یک خوشاااهبندی ترکیبی کامل 22اسااات ،به دل یل انتخاب
افرازهای با کارایی باالتر ،نتایج نهایی بهبود مییابند .پارامترهایی که در
اینرو موردتو جه قرار گرفت ند ،ع بارتا ند از :کی یت و پراک ندگی
[ .]23در اینرو  ،از مع یار مجموع اطال عات مت قا بل نر ما شاااده
(( )SNMI23برای یک افراز در مقایساااه با افرازهای دیگر ترکیب) برای
اندازهگیری کی یت یک افراز است اده شده است .همچنین در اینرو ،
معیار اطالعات متقابل نرما شاااده (( )NMIبین تمام افرازهای موجود
درترک یب) برای ا ندازهگیری پراک ندگی الزم برای ترک یب به کار رف ته
است [ .]23فرن و لین نشان دادند که رو پی شنهادی آنها نسبت به
خو شهبندی ترکیبی کامل و یا رو انتخاب ت صادفی ،از کارایی بهتری
برخوردار است [.]23
علیزاده و همکاران [ ،]22روشاای جهت انتخاب خوشااه بر اساااو
معیار پایداری ارائه دادند .در اینرو  ،به معرفی معیار  APMMو رو
ماکزیمم ،جهت رفع م شکل تقارن در معیار  NMIپرداخته شده ا ست.
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اینرو  ،شامل رویکردی نوین جهت تشکیل ماتریه همبستگی بدون
نیاز به تمامی نتایج خوشههای خوشهبندی اولیه میباشد [.]22 ,21
یوساااف نژاد و هم کاران ،اولین بار م هوم اساااتقال دو الگوریتم
خوشهبندی را معرفی ،و تاثیرات آن بر کارایی نتیجه نهایی خوشهبندی
را بررسای کردند .در اینرو  ،دو الگوریتم غیر همنام ،کامالً مساتقل و
درجه اساتقال الگوریتمهای همنام ،بر اسااو پارامترهای اسااسای آن
الگوریتم محاسبه میشوند .برای مثا  ،آنها مقادیر تصادفی اولیه مراکز
خو شه در الگوریتم  k-meansرا بهعنوان پارامترهای ا سا سی مؤثر برای
این الگوریتم فرض کردند [.]19 ,18
علیزاده و همکاران ،از م هوم ذکر شاااده (اساااتقال ) برای تعریف
معیار ا ستقال در خو شهبندی بخردانه ا ست اده کردند .در اینرو  ،با
تغییر رو کار الگوریتم  ،Linkageمعیاری تحت عنوان  Likenessبرای
محاساابه درجه اسااتقال الگوریتم با اساات اده از ماتریه پارامترهای
اساسی آن الگوریتم ،معرفی شد [.]14
در پژوهشی دیگر ،علیزاده با است اده از معیار پایداری ،روشی دیگر
برای محاسبه درجه استقال دو الگوریتم همنام پیشنهاد داد [.]13
خوشهبندی بخردانه ،اولین بار توسط علیزاده و همکاران با است اده
از بازتعریف و نگا شت م هوم خردمندی  -از تعاریف کتاب سورویکی -
به مساائل خوشاهبندی ،معرفی شاد [ .]14در رو ارائه شاده تو سط
علیزاده و همکاران ،نتایج الگوریتم های پا یه در فرآیند اجرای الگوریتم،
تولید و ساااپه بر اسااااو معیارهای اساااتقال و پراکندگی ،ارزیابی
میشوند و در صورت تأیید ،به مجمع خردمند وارد میشوند.
در فرآیند ارزیابی نتایج بهدساات آمده در رو های ارائه شااده در
[ ،]19 ,18 ,14 ,13همیشااه مقادیر ارزیابی با یک سااطح آسااتانه که
توسط کاربر بهصورت دستی وارد می شود ،مقایسه خواهند شد .با اینکه
این مقادیر آستانه تأثیر بسزایی بر کارایی و زمان اجرای الگوریتم دارند،
هیچکدام از رو های پیشین ،راهکاری مناسب برای محاسبه و تخمین
این مقادیر آ ستانه ارائه نکردند .هدف این مقاله ،برر سی عوامل مؤثر بر
روی این مقادیر و ارائه روشی بهمنظور تخمین مقدار بهینه آنها است.

 -4مدل پیشنهادی
جهت ارائه رو پیشاانهادی ،ما ابتدا بر اساااو تعاریف مطرح شااده در
بخش قبل (کارهای انجام شااده) ،یک تعریف پایه در مورد چهار عنصاار
سااازنده خرد جمعی یعنی پراکندگی ،اسااتقال  ،عدم تمرکز و مکانیزم
ترکیب منا سب ،ارائه میدهیم و سپه ،راهکار پی شنهادی این مقاله را
بر اساو این تعریف پایه بیان خواهیم کرد.
نو بودن و پایداری در نتایج اولیه ،از مهمترین خواصای هسااتند که
این مقاله به دنبا رسیدن به آن است .در اینجا ،نو بودن یعنی رسیدن
به افراز جدیدی در خوشهبندیهای اولیه که تابهحا  ،در سایر نتایج به
این حالت نرساایدهایم که این امر ،کمک بساازایی در کشااف الگوهای
جدید (دانش ضمنی) از داده میکند .پایداری نیز تضمین میکند که با
تکرار مکرر یک رو روی یک داده ،به نتایج مشابهی خواهیم رسید.
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درصورتیکه فقط رسیدن به پایداری نتایج نهایی خوشهبندی ترکیبی
مهم باشااد ،ممکن اساات این دو خصااوصاایت (نو بودن و پایداری) در
خالف را ستای همدیگر عمل کنند ،به این معنی که" :هر چقدر نو بودن
جوابها در تکرار مکرر یک خوشااهبندی بیشااتر باشااد ،جوابهای غیر
پایداری م شاهده می شود و هر چقدر پایداری بی شتری مد نظر با شد،
خیلی از جوابهای نو از دساات رفته و نهایتً درصااد پیشبینی الگوی
درست کمتری مشاهده خواهد شد [.]36-38 ,13-19 ،8
 -1-4محاسبه درجه استقالل دو الگوریتم
در خوشهبندی بخردانه ،استقال دو الگوریتم خوشهبندی به این صورت
تعریف میشود که [" :]19 ,14نتیجه خوشهبندی پایه نباید متأثر از نتایج
دیگر خوشهبندیهای پایه باشد .این تأثیر میتواند در سطح نوع الگوریتم
(گروه) یا پارامترهای مؤثر در نتایج یک الگوریتم خاص (افراد) باشد".
در بیشتر رو های خوشهبندی ترکیبی ،جهت ایجاد پراکندگی و
رسیدن به نتایج نوتر و انعطافپذیرتر ،از تکرار مکرر یک الگوریتم پایه
خوشهبندی (برای مثا  )k-meansروی داده ،بهره گرفته میشود .در
این الگوریتمها ،عمومً جهت ایجاد نتایج مت اوت ،در بخشی از رو حل
مسئله از مقادیر قابل برنامهریزی یا تصادفی است اده میشود .برای مثا
در  ،k-meansمقادیر اولیه مراکز خوشهها یا مقدار  kیا تعداد دفعات تکرار
الگوریتم ،جزء این پارامترها میباشد .الزم به ذکر است که برخی از
الگوریتمها همانند  ،Linkageکه با تکرار مکرر بر روی یک داده ،همیشه
یک جواب معین را تکرار میکنند (معموالً از مولد اعداد تصادفی است اده
نمیکنند) ،شامل این قانون نمیشوند و معموالً در ساخت نتایج اولیه
خوشهبندی ترکیبی ،از هر یک از انواع آن فقط یکبار است اده میشود
[.]45 ,37 ,21 ,17
طبق تعریف ذکر شده استقال در خوشهبندی بخردانه ،است اده از
رو باال جهت ایجاد پراکندگی ،باعث انتشار خطا در نتیجه نهایی
میشود [ .]18 ,14 ,13بهعنوان مثالی از استقال  ،اگر ما دو نتیجه مشابه
از الگوریتاامهای  k-meansو  FCMداشته باشیم ،آنگاه چون رو های
حل مسئله (توابع هدف) در این دو الگوریتم با هم مت اوت بوده و نسبت
به هم مستقل هستند ،نتایج این دو خوشهبندی با اینکه مشابهند ولی
مستقل و قابل اتکا میباشند .همچنین ،بهعنوان مثالی از انتشار خطا،
اگر دو خوشهبندی پایه که هر دو با  k-meansانجام شدهاند ،دارای نتایج
مشابه باشند و پارامترهای تاثیرگذار در الگوریتم ( k-meansبرای مثا
نقاط تصادفی اولیه مراکز خوشهها) با هم برابر بوده و یا اختالف ناچیزی
با یکدیگر داشته باشند ،آنگاه این دو خوشهبندی به علت است اده از رو
مشابه ،به همدیگر وابسته میباشند .یعنی اگر در هر دو ،یک پارامتر
تغییر کند ،نتایج باز هم مشابه خواهند بود.
در اینجا ،باید به ذکر نکتهای در ارتباط با تأثیر انتخاب مقادیر اولیه
بر نتایج نهایی در برخی رو های خوشهبندی بپردازیم .بهعنوان مثا ،
اگر الگوریتم  k-meansدهها بار بر روی یک داده ثابت و با یک مقدار
دهی اولیه ثابت اعما شود ،نتیجه یکسان خواهد بود .برای حل این
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چالش ،برخی تحقیقها بهمنظور ارائه رو هایی برای تعیین مقدار اولیه
مناسب در این الگوریتم ،صورت گرفتند [ .]47 ,46 ,14بر اساو این
تحقیقها ،توجه به مقادیر اولیه و انتخاب آنها بهصورت هدفمند و
مناسب (نه بهصورت تصادفی) ،میتواند عملکرد الگوریتم را بهبود
بخشیده و باعث افزایش دقت آن شود.
همچنین ،ذکر این نکته ضروری است که وقتی در این مقاله بحث
استقال به میان میآید ،به هیچ عنوان استقال مطلق (یعنی کامالً
مستقل بودن دو الگوریتم) ،مد نظر نیست ،چرا که دو الگوریتمی که به
نوعی از هم مستقلند (با یک درجه استقال فرضی) ،حداقل در متریک
مورد است اده با هم اشتراکاتی دارند .به عبارت دیگر ،اگر به تحلیل میزان
مستقل بودن دو الگوریتم بپردازیم ،خواهیم دید که اینها در بعضی
خصیصهها (مانند متریک و یا نمایش دادهها) با یکدیگر مشترک و در
بعضی دیگر (مانند تابع هدفی که باید آن را بیشینه یا کمینه کنند) ،از
یکدیگر مستقل هستند .در نتیجه ،نمیتوان گ ت که فرضً دو الگوریتم،
کامالً مستقل و یا کامالً وابسته هستند ،بلکه میتوان بیان کرد که دو
الگوریتم با چه درجه استقاللی از هم مستقلند.
خوشهبندی بخردانه ،ماتریسی از مقادیر اولیه را بهعنوان عامل
محرک الگوریتم ،بر اساو رو کار هر الگوریتم ،در نظر میگیرد
(بهعنوان مثا  ،مقدار تصادفی اولیه مراکز خوشهها در الگوریتمهایی مثل
 k-meansو  ،FCMیا پارامترهای داخلی الگوریتمها همانند ماتریه
فاصله در رو های  Spectralو هر نوع مقادیر اولیهای که میتوانند رو
کار الگوریتمها را تغییر دهند ،که به این مقادیر اولیه ،پارامترهای اساسی
الگوریتم گ ته میشود) .بدیهی است ،چون رو حل مسئله در هر
الگوریتم ثابت است ،اگر مقادیر ثابت بمانند ،جوابهای نهایی الگوریتم
پایه یکی خواهد بود یا به عبارتی ،نتایج هر الگوریتم پایه به مقادیر این
ماتریه وابسته میباشد .از اینرو بر اساو تعریف استقال  ،درجه
استقال دو الگوریتم بهصورت شبه کد الگوریتم  1محاسبه میشود
[:]19
)Function BIndependency (C1, C2, P1, P2
If type of cluster C1 and C2 is equal then
Distance-Matrix is distance between P1 and P2
Do until Distance-Matrix is not null
Find minimum cell of Distance-Matrix
Store cell in Temp-Array
Remove Row and Column of founded cell
Create new Distance-Matrix
End loop
Return average of Temp-Array
Else
Result = 1
End If
End Function

الگوریتم  :1محاسبه درجه استقالل دو الگوریتم خوشهبندی [,18 ,14
]19

در الگوریتم  C1 ،1و  C2دو الگوریتم خوشهبندی میباشند که قرار
است درجه استقال آنها با هم مقایسه شود .همچنین  P1و  P2به ترتیب،
ماتریههای پارامترهای اساسی این دو الگوریتم میباشند .در صورت

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol.XX, no.XX

/ XXمجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،XXشماره

XX

یکی نبودن نوع دو الگوریتم ،استقال آنها برابر با  1محاسبه میشود که
به معنی کامالً مستقل میباشد ،در غیر این صورت ،ماتریه n  n
فاصله  Max-Distanceبر اساو  P1و  P2تشکیل میشود .در اینجاn ،
برابر با حداکثر اندازه ماتریههای  P1و  P2است .الزم به ذکر است که
در ای ن حالت ،هر چه فاصله (در این مقاله ما از فاصله اقلیدسی است اده
کردیم ،ولی میتوان از هر معیار فاصله دیگری است اده کرد) بیشتر باشد،
درجه استقال بهتری بهدست خواهد آمد .از اینرو در حلقه الگوریتم 1
میبایست هر بار ،مقدار حداقل ،پیدا شده و در  Temp-Arrayنگهداری
شود و سطر و ستونی که در آن ،این مقدار وجود دارد ،حذف شده و برای
ماتریه جدید به وجود آمده ،مجددًا همین کار تکرار شود .نهایتً مقدار
درجه استقال  ،میانگین مقادیر حداقلها در ماتریه فاصله خواهد بود.
خروجی الگوریتم  1همواره یک مقدار بین  0و  1خواهد بود که در آن،
 1به معنی کامالً مستقل و  0به معنی کامالً وابسته میباشد.
در رو های پیشین ،از میانگین مقادیر  BIndependencyبرای
محاسبه درجه استقال هر الگوریتم است اده میشد .چون این مقادیر،
شامل تعداد زیادی ( 1استقال الگوریتمهای غیر همنام) میباشند ،درجه
استقال همیشه برابر با یک عدد نزدیک به  1محاسبه میشد .در این
مقاله ،مطابق با رابطه ( ،)1مقدار بیشینه مقادیر محاسبه شده
 ،BIndependencyفقط در الگوریتمهای همنام بهعنوان درجه استقال
الگوریتم در نظر گرفته میشود تا تأثیر آن بر روی کی یت نتایج نهایی
ح ظ شود:
M

()1

) IND(C )  max BIndepende nce(C , Ci
1

در رو های پیشین ،په از محاسبه درجه استقال  ،آن را با مقدار
آستانه قابل برنامهریزی  iTکه توسط کاربر در ابتدای اجرای الگوریاتم
وارد میشد ،مقایسه و در صورت تأیید ،نتیجه آن را وارد مجمع بخردانه
میکردیم [ .]19 ,18 ,14در ای ن مقاله ،از درجه استقال الگوریتم
بهعنوان وزنی در ترکیب نتایج انتخابشده ،است اده میکنیم .در
اینرو  ،هم یک مرحله از اجرای الگوریتم حذف میشود که این امر،
موجب کاهش زمان اجرای الگوریتم میشود و هم دیگر نیازی به
آستانهگیری از معیار استقال نخواهیم داشت .در بخش مکانیزم ترکیب
نتایج اولیه ،روشی جدید تحت عنوان انباشت مدارک وزندار را جهت
است اده از درجه استقال الگوریتم بهعنوان وزنهای نتایج اولیه انتخاب
شده معرفی خواهیم کرد.
 -2-4محاسبه پراکندگی نتایج اولیه
در خوشاهبندی بخردانه ،پراکندگی نتایج اولیه را به این صاورت تعریف
میکنیم که" :هر الگوریتم خو شهبندی پایه ،باید بهطور جداگانه و بدون
واسااطه ،به دادههای مساائله دسااترساای داشااته و آنها را تحلیل و
خوشااهبندی کند ،حتی اگر نتایج آن غلط باشااد ".در اینجا ،نتایج غلط،
موجب کشاااف عدم تنوع و جلوگیری از تکرار یک جواب خاص خواهد
شد.
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ما در این مقاله ،از معیار  APMMبرای محاسااابه مقدار پراکندگی
ا ست اده میکنیم ،چراکه این معیار ،هم سریعتر از  NMIمیبا شد و هم
مشکل تقارن ندارد [ .]21 ,19 ,18 ,14 ,13در اینرو  ،برای محاسبه
تراکم خوشه  Ciاز رابطه ( )2است اده میکنیم:

 APMM C , P 
M

*b
j

()2

i

j 1

1
M

AAPMM(Ci ) 

در رابطه ( )2پارامتر * Pjbنشاااان دهنده -jامین افراز از مجموعه
مرجع اسااات .همچنین تابع  APMMدر راب طه ( )2را از راب طه ()3
محاسبه میکنیم:

()3






 n 

 2n c log 

 nc 
APMM (C , P ) 
kp
 np
n 
n c log  c    n ip log  i
 n  i 1
 n

در رابطه ( ،)3پارامتر  ، nتعداد کل نمونههای خو شه  Cمیبا شد.
همچنین nc ،تعداد نمونههای مشاااترک بین خوشاااه  Cو افراز  Pمی
باشاااد .عالوه بر این K p ،تعداد خوشاااههای موجود در افراز  Pبوده و
 n ipتعداد نمونههای خوشه -iام در افراز  Pمیباشد.
از آنجایی که  AAPMMفقط تراکم یک خوشه را محاسبه میکند،
برای محاسااابه یک خوشاااهبندی ،در این مقاله مطابق رابطه ( ،)4از
معیاری جدیدی تحت عنوان همگونی است اده میشود:
M

()4

) Uniformity( P)  max AAPMM (C i
i 1

در رابطه ( ،)4مع یار همگونی ،تراکم یک افراز که در اینجا نتی جه
یک خو شهبندی پایه ا ست را محا سبه میکند که در آن M ،تعداد کل
خو شهها میبا شد .رو های پی شین ،از میانگین  AAPMMخو شهها
برای ارزیابی تراکم اسااات اده کردهاند که این امر ،باعث افزایش احتما
ورود خوشاااه ها با پراکندگی کمتر و در نتیجه ،کاهش دقت الگوریتم
میشود .از آنجایی که خروجی معیار همگونی بین  0و  1میباشد ،طبق
رابطه ( ،)5پراکندگی نهایی هر افراز برابر با ت ا ضل  1از مقدار بهد ست
آمده این معیار میباشد:
()5

)DIV ( P)  1  Uniformity( P

این م قا له ،از ترک یب رو های عظیمی و هم کاران [ ]40-42و
علیزاده [ ،]13روشااای را جهت تعیین مقدار بهینه برای آساااتانهگیری
پراکندگی بهصورت خودکار ارائه میدهد.
همانطورکه پیشتر نیز اشاااره شااد ،عظیمی و همکاران ،داده را به
سه نوع راحت ،متوسط و سخت دستهبندی کردند .همچنین آنها اثبات
کردند که به ترتیب برای هر یک از انواع راحت ،متوساط و ساخت داده
بهتر اسااات نتایج با  33درصاااد پراکندگی پایین ،میانی و باال ،په از
ارزیابی انتخاب شوند [ .]40-42از اینرو ،در این مقاله به جای است اده
از یک مقدار ثابت بهعنوان آسااتانه پراکندگی ،په از ارزیابی پراکندگی
نتایج اول یه ،از بازهٔ  DIV  0.33برای انتخاب نتایج اول یه در داده های
را حت ،از بازه  0.33  DIV  0.66برای انت خاب ن تایج اول یه در داده های
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XX

متوساااط و از
سخت است اده میشود.
برای ارز یابی داده ها بهمنظور دساااتهبندی آنها در ساااه مجموعه
مذکور ،این مقاله از رو علیزاده [ ]13که به نوعی توساااعه یافتهتر از
رو عظیمی و همکاران میباشااد ،اساات اده کرده اساات .در اینرو ،
مطابق رابطه ( )6از معیار سادگی بهعنوان روشی جهت تعیین نوع داده
است اده شده است [:]22 ,13
() 6

برای انت خاب ن تایج اول یه در داده های

 

1 B
 Stability Pi
B i 1

Simplicity ( D ) 

در راب طه ( B ،)6ت عداد کل یه افراز های تول ید شاااده در فرآی ند
خوشااهبندی میباشااد و پایداری افراز -iام مطابق رابطه ( )7محاساابه
میشود [:]22 ,13
()7



 APMM C
M

,P

i

i 1

1
M

Stability( P ) 

در رابطه ( M ،)7تعداد خوشه هر افراز میباشد و  APMMاز رابطه
( )3محا سبه می شود .مطابق تعریف علیزاده ،اگر نتایج سادگی دادهای
کمتر از  0,5باشااد ،آن داده را سااخت ،اگر نتایج سااادگی آن داده بین
 0,5و  0,55باشد ،آن داده را متوسط و در صورت بهد ست آمدن نتایج
سادگی دیگری برای آن داده ،آن را راحت در نظر میگیریم [.]22 ,13
 -3-4عدم تمرکز در تولید نتایج اولیه
در معیار کی ی عدم تمرکز ،مطابق تعاریف خوشهبندی بخردانه ،دو واژه
اصالی مطرح میشاود :شاخصایساازی و نتیجهگیری بر اسااو دانش
محلی.
شخصیسازی در خوشهبندی بخردانه به این صورت تعریف میشود
[ " :]19 ,18 ,14 ,13شخ صی سازی در خو شهبندی ترکیبی یعنی باید
الگوریتم پایه برای ر سیدن به نتایج مؤثرتر ،به هر طریقی که منا سبتر
اسااات دادههای ورودی را تحلیل کند که این کار ،میتواند بهصاااورت
تغییر ابعاد داده یا ادغام دادهها و  ...صورت پذیرد".
مطابق تعاریف خوشاهبندی بخردانه ،تحلیل بر اسااو دانش محلی
به این صااورت تعریف میشااود [" :]19 ,18 ,14 ,13در خوشااهبندی
بخردانه ،هر الگوریتم پایه جهت رسااا یدن به نتایج مؤثرتر ،باید بهطور
آزادانه بهترین انتخاب را در پارامترهای اساسی خود داشته باشد".
مطابق تعاریف باال ،علیزاده و یوسااف نژاد ،سااه شاارط زیر را برای
تحقق شاارایط عدم تمرکز در خوشااهبندی بخردانه تعریف کردند [,13
:]18
 -1تعداد الگوریتم های پا یه شااارکتکننده در تول ید نتایج اول یه با ید
بیشتر از یک الگوریتم باشد.
 -2رو ورود نتایج یک الگوریتم پا یه به مجمع بخردانه با ید طوری
باشااد که نتایج نهایی تحت تأثیر خطاهای آن قرار نگیرد ،یا به عبارتی،
نباید رو تصمیمگیری در مورد جواب نهایی ،متمرکز باشد.

Serial no.XX

ارائه روشی جدید برای خودکارسازی آستانهگیری . . .

 -3مقدار آساااتانه  ،cTضاااریب عدم تمرکز نامیده میشاااود که از آن
بهعنوان ضریب برای تعداد خو شههای الگوریتم پایه ا ست اده می شود.
در اینرو  ،تعداد خوشااهها در خوشااهبندی پایه از  kتا  cT  kمتغیر
میباشد.
در این مقاله ،دو شرط او عینً ا ست اده شده ا ست ،ولی به جای
تعیین مقدار آسااتانه  ،cTاز روشاای که اخیرًا توسااط علیزاده ارائه شااد،
برای تولید پراکندگی الزم اسااات اده شاااده اسااات .در اینرو  ،تعداد
خوشااههای هر الگوریتم از بازه  k  2, , k  2به شاارطی که مقدار
انتخاب شده در این بازه کمتر از عدد  2نبا شد ،تعیین می شود که در
آن ،k ،تعداد کالو داده در نتیجه نهایی میباشد [.]13
 -4-4مکانیزم ترکیب نتایج اولیه
در خوشهبندی بخردانه ،خوشههای انتخاب شده توسط ماتریه
همبستگی ،با هم ترکیب شده و نتیجه نهایی را تولید میکنند .در
رو های پیشین ،از رو انباشت مدارک ( )EACاست اده میشد که در
آن ،نتایج  mخوشهبندی روی دادههای نمونهبرداری شده ،در ماتریه
همبستگی  n nذخیره میشوند .هر داده ورودی از این ماتریه در
رو انباشت مدارک ،بهصورت رابطه ( )8محاسبه میشود [:]37
ni , j

()8

mi , j

C (i, j ) 

در رابطه ( ni , j ،)8تعداد دفعاتی است که ج ت نمونههای  iو  jبا هم
در یک خوشه گروهبندی شدهاند و  mi , jتعداد نمونهبرداریهایی است که
هر دوی این ج ت نمونهها بهطور همزمان در آن ظاهر شدهاند [ .]37با
توجه به نحوه محاسبه پارامتر  ، ni , jمیتوان گ ت شمار تعداد نمونهها،
یعنی هر نتیجه ،با وزن مساوی و برابر با  ،1در جواب نهایی شرکت
میکند .در این مقاله ،دیدگاه جدیدی در مورد رابطه ( )8مطرح میشود،
که در آن ،به جای فرض کردن وزن یکسان و برابر با  1برای هر نتیجه
تولید شده از الگوریتمهای شرکت کننده در مجمع بخردانه ،از درجه
استقال آن الگوریتمها که طبق رابطه ( )1محاسبه میشود و مقداری
بین  0و  1خواهد بود ،است اده میشود .از اینرو ،رابطه ( )8بهصورت زیر
اصالح میشود:
A lg p

()9

 IND
ni , j

mi , j

C (i, j ) 

در رابطه ( INDA lg ،)9درجه استقال الگوریتمی است که ج ت
p

نمونههای  iو  jرا با هم در یک خوشه ،گروهبندی کرده است .اینرو
که ما بهعنوان رو انباشت مدارک وزندار میشناسیم ،با تأثیر مستقیم
استقال بر روی ماتریه همبستگی ،باعث تغییر شکل دندروگرام ترکیب
نتایج شده و کی یت نتیجه نهایی را بهبود میبخشد.
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XX

شکل  :1چهارچوب خوشهبندی بخردانه با تخمین مقادیر آستانه بهصورت خودکار

 -5-4جمعبندی

 -5ارزیابی

شااا کل  1فرآی ند اجرای الگوریتم خوشاااهب ندی بخردا نه را در رو
پیشاانهادی این مقاله به تصااویر میکشااد .همانطورکه در شااکل 1
م شاهده می شود ،ابتدا نتایج خو شهبندیهای پایه ،تولید شده ،آنگاه بر
ا ساو رابطه ( ،)6سادگی داده چک شده ،سپه بر ا ساو رابطه (،)5
پراکندگی نتایج اولیه ،ارزیابی شده و نتایج منا سب وارد مجمع بخردانه
میشااوند .در بخش ترکیب ،با اساات اده از رابطه ( ،)9عناصاار ماتریه
همب ستگی بر ا ساو درجه ا ستقال الگوریتمهای شان ت شکیل شده و با
ا ست اده از الگوریتم سل سله مراتبی ات صا میانگین ،نتایج خو شهبندی
نهایی تشااکیل میشااود [ .]19 ,18 ,16 ,14 ,13الگوریتم  ،2شاابه کد
فرآیند شکل  1را نمایش میدهد:

 -1-5مجموعه دادهها

)Function Wised-Clustering (Data, k, n
Initiate nCrowd = 0
Do until nCrowd is less than n
Generate a new basic clustering result
Calculate result Simplicity
Evaluate Diversity of result
If result was acceptable then
Add result to wised crowds
nCrowd++
End If
End Do
Create Co-Association matrix based on WEAC
Create final result based on Co-Association matrix
End Function

الگوریتم  :2شبهکد خوشهبندی بخردانه با آستانهگیری خودکار

در الگوریتم  ،2پارامتر ورودی  ،nبرابر با ت عداد اعضاااای مجمع
بخردانه [ k ،]19 ,18 ,14 ,13برابر با تعداد خوشاااه های نتی جه نهایی
مسئله Data ،برابر با داده ورودی و  nCrowdبرابر با تعداد اعضای فعلی
انتخاب شده در مجمع بخردانه میبا شد .همانطورکه پیشتر نیز به آن
ا شاره شد ،در این فرآیند ،بهمنظور تولید نتیجه نهایی از روی ماتریه
همبستگی ،از الگوریتم سلسله مراتبی اتصا میانگین است اده میکنیم،
چراکه تأثیر بسزایی بر روی کارایی الگوریتم و دقت نتیجه بهدست آمده
دارد [.]44 ,43 ,41 ,22 ,19 ,18 ,13-16 ،8
مجموعه داده استانداردی میباشد که در آزمایشهای تجربی صورت
پذیرفته در این پژوهش ،مورد است اده قرار گرفتهاند.

Serial no.XX

در ادامه ،جدو  1مشاهده میشود که این جدو  ،شامل مشخصات 14
جدول  :1مجموعه دادهها
شماره

نام مجموعه داده

تعداد ویژگیها

تعداد کالوها

تعداد نمونهها

1

Ionosphere

34

2

351

2

Optdigits

62

10

5620

3

Pendigits

16

10

10992

4

Statlog

36

7

6435

5

Wine

13

2

178

6

Yeast

8

10

1484

7

Half Ring

2

2

400

8

Iris

4

3

150

9

Balance Scale

4

3

625

10

Breast Cancer

9

2

683

11

Bupa

6

2

345

12

Galaxy

4

7

323

13

Glass

9

6

214

14

SA Heart

9

2

462

برای انجام آزمایشها ،سعی شده است که مجموعه دادهها از لحاظ
تعداد کالوها ،تعداد ویژگیها و همچنین تعداد نمونهها از حداکثر
تنوع برخوردار باشند .در نتیجه نتایج آزمایشها تا حد ممکن مستحکم
و قابل تعمیم خواهد بود .جدو  ،1اطالعات مختصری از این مجموعه
دادهها در اختیار میگذارد .برای اطالعات بیشتر در مورد هر کدام از این
مجموعه دادهها ،به [ ]48 ,22رجوع کنید .نتایج آزمایشها بر روی
ویژگیهای نرما شده از این مجموعه دادهها گزار شده است.
 -2-5الگوریتمهای خوشهبندی پایه
همانطورکه در بخش عدمتمرکز به آن اشاره شد ،یکی دیگر از الزامات
رو خوشهبندی بخردانه ،است اده از الگوریتمهای پایه غیرهمنام در
فرآیند تولید نتایج اولیه است .این مقاله عینً از همان الگوریتمهای
رو های پیشین جهت تولید نتایج اولیه است اده کرده است [.]18 ,14
جدو  ،2فهرست این الگوریتمها را نشان میدهد.
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جدول  :2الگوریتمهای پایه []18 ,14
شماره

نام الگوریتم

1

K-Means

2

Fuzzy C-Means

3

Median K-Flats

4

Gaussian Mixture

5

Subtractive Clustering

6

Single-Linkage Euclidean

7

Single-Linkage Hamming

8

Single-Linkage Cosine

9

Average-Linkage Euclidean

10

Average-Linkage Hamming

11

Average-Linkage Cosine

12

Complete-Linkage Euclidean

13

Complete-Linkage Hamming

14

Complete-Linkage Cosine

15

Ward-Linkage Euclidean

16

Ward-Linkage Hamming

17

Ward-Linkage Cosine

18

Spectral clustering using a sparse similarity matrix
Spectral clustering using Nystrom method with
orthogonalization
Spectral clustering using Nystrom method without
orthogonalization

19
20

 -3-5نتایج آزمایش
رو پیشنهادی در محیط  MATLAB 7.1پیادهسازی و مورد آزمایش
قرار گرفته است و نتایج آزمایشها ،روی میانگین  10بار اجرای مستقل
برنامه ،گزار شدهاند .عملکرد رو های مختلف خوشهبندی ،با است اده
از فرایند بازبرچسبگذاری بین خوشههای بهدست آمده و کالوهای
واقعی و مقایسه آنها ،محاسبه شده است [ .]18 ,14جدو  ،3عملکرد
رو های مختلف را در مقایسه با رو پیشنهادی این مقاله نشان
میدهد.
همانطورکه در جدو  3مشاهده میشود ،رو پیشنهادی در اکثر
موارد بهتر از سایر رو ها عمل کرده است .همچنین ،در برخی از دادهها
همانند ( Ionosphere ،Glassو  ،)Yeastبا اینکه شرایط کامالً بهبود
نیافته ،اختالف نتایج با بهترین رو  ،مقدار کمی میباشد .با اینکه رو
 Subtractiveبهترین نتیجه را روی داده  Ionosphereایجاد کرده است
ولی در سایر دادهها دقت مناسبی نداشته است .این مسئله ،مثا مناسبی
برای نشان دادن وابستگی کارایی الگوریتمهای خوشهبندی پایه به
جنبههای خاص از مجموعه داده ،و همچنین دلیلی محکم جهت
بهکارگیری رو های ترکیبی میباشد.
شکل  ،2میانگین دقت الگوریتمهای خوشهبندی را در آزمایشهای
تجربی جدو  3نشان میدهد.

Serial no.XX

شکل  :2میانگین دقت الگوریتمهای خوشهبندی مورد آزمایش

مطابق با شکل  ،2با این که رو ترکیب کامل ( ،)EACتمامی افرازهای
نتایج اولیه را در تولید نتیجه نهایی است اده کرده است ،ولی دقت کمتری
را نسبت به سایر رو های ترکیبی مبتنی بر انتخاب داراست .این مسئله
در دادههای بزرگ بهتر خود را نشان میدهد ،بهطوریکه مطابق با جدو
 ،3در سه مجموعه داده  Pendigits ،Optdigitsو  ،Statlogsتشخیص
الگوی صحیح با ترکیب تمامی نتایج ،بسیار سخت حاصل میشود .از
طرف دیگر ،چهارچوب غیرمتمرکز خوشهبندی بخردانه که در شکل 1
ارائه شده است ،یکی از مهمترین دالیل بهتر کارکردن الگوریتم
پیشنهادی این مقاله در دادههای نوع سخت میباشد ،چون در سایر
رو های مبتنی بر انتخاب ،تغییرات در مقادیر ارزیابی معیار پراکندگی،
قبل و په از انتخاب خوشه ،بر روی دقت نتیجه نهایی تأثیر بسیاری
میگذارد .عالوه بر آن ،میتوان به تأثیرات سایر معیارهای پیشنهادی در
خوشهبندی بخردانه ،از جمله معیار استقال نیز اشاره کرد .از طرفی
دیگر ،با اینکه در رو های  APMM ،WOCCEو  MAXنیز از
معیارهایی مشابه با رو پیشنهادی این مقاله جهت ارزیابی نتایج اولیه
است اده شده است ،ولی رو پیشنهادی ،به علت تخمین درست مقادیر
آستانه ،بهتر از آن رو ها عمل کرده است .قابلذکر است ،که رو
پیشنهادی در مجموع تقریبً سه درصد بهتر از رو  WOCCEعمل
کرده است ،ولی در اینرو دیگر نیاز به تعیین مقادیر آستانه نیست.
همچنین مطابق نتایج شکل  ،3زمان اجرای الگوریتم پیشنهادی این
مقاله نسبت به سایر رو های خوشهبندی بخردانه بهصورت چشمگیری
کاهش پیدا کرده است و تقریبً نزدیک به رو  ،APMMکه روشی تک
معیاره است ،میباشد.

شکل  :3مقایسه زمان اجرای روشهای استفاده کننده از نظریه خرد
جمعی
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جدول  :3مقایسه دقت ( )Accuracyروشهای مختلف خوشهبندی بر حسب درصد .ستون دقت ،مربوط به میانگین ( )Meanو انحراف از معیار ()Std
دقت حاصل از  10بار اجرای هر یک از الگوریتمهای مورد آزمایش ،بر روی هر یک از مجموعه دادههای جدول  ،1میباشد.
شماره
مجموعه
داده
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

الگوریتمهای خوشهبندی ترکیبی مبتنی بر انتخاب
دقت

Proposed
Method

الگوریتمهای خوشهبندی پایه

الگوریتمهای خوشهبندی ترکیبی

WOCCE

D&I

APMM

MAX

EAC

MCLA

HGPA

CSPA

[]14

[]19

[]21

[]22

[]37

[]17

[]17

[]17

SingleLinkage

Subtractive

FCM

Kmeans

میانگین

73/67

70/52

69/21

70/94

64/48

67/80

71/22

58/40

70/48

64/38

77/00

67/80

65/51

انحراف

0/341

0/132

0/740

0/130

0/914

1/118

0/210

1/378

0/121

1/304

0/012

0/974

1/342

میانگین

78/56

77/16

77/59

77/10

76/11

48/12

77/15

64/77

75/21

10/28

47/72

38/33

47/23

انحراف

0/692

0/210

0/690

0/841

0/650

0/503

0/452

0/198

0/643

2/202

1/312

0/921

0/241

میانگین

64/13

58/68

59/87

47/40

57/02

43/90

58/62

47/55

58/32

10/46

10/40

36/77

40/97

انحراف

0/420

0/180

0/810

0/699

0/521

0/430

0/730

0/231

0/903

3/920

0/956

1/020

1/690

میانگین

57/76

55/77

55/46

54/88

54/23

43/96

55/71

52/94

54/23

23/80

23/80

49/91

40/89

انحراف

0/591

0/719

0/180

0/528

0/140

0/817

0/342

0/491

0/956

1/562

0/934

2/140

1/831

میانگین

74/46

71/34

70/19

64/60

69/17

70/56

70/22

62/36

67/41

37/64

67/23

71/34

65/73

انحراف

0/141

0/542

0/240

0/231

0/789

0/890

0/330

0/202

0/931

1/321

0/910

0/785

0/510

میانگین

30/12

32/76

31/92

31/06

32/40

31/74

17/56

15/23

14/00

29/73

31/20

29/98

31/19

انحراف

0/462

0/268

0/830

0/245

0/124

0/234

0/962

1/134

2/760

1/186

1/570

0/341

0/692

میانگین

97/80

87/20

86/38

80/00

78/48

77/17

74/50

50/00

74/50

75/75

86/00

78/00

75/75

انحراف

0/310

0/140

0/920

0/420

0/590

0/920

0/380

0/310

0/850

1/190

1/620

0/921

1/240

میانگین

97/30

92/00

89/43

74/11

72/89

96/00

89/34

48/66

85/34

68/00

55/30

82/66

65/30

انحراف

0/620

0/590

0/720

0/250

0/320

1/930

0/660

0/920

0/190

0/990

1/110

1/040

1/460

میانگین

58/64

54/88

54/92

52/65

52/10

52/00

51/36

41/28

51/84

46/40

45/32

44/00

40/32

انحراف

0/580

0/610

0/420

0/630

0/910

0/280

0/710

0/110

0/820

0/820

1/920

1/670

2/170

میانگین

98/00

96/92

96/37

96/04

75/72

95/02

96/05

50/37

80/97

65/15

65/00

94/43

93/70

انحراف

0/140

0/770

0/290

0/880

0/400

0/390

0/520

0/230

0/270

1/040

1/750

1/310

1/940

میانگین

60/83

57/02

56/32

55/07

56/17

55/18

55/36

50/72

56/23

57/68

53/97

50/10

54/49

انحراف

0/120

0/460

0/910

0/280

0/280

0/510

0/170

0/860

0/590

1/330

0/250

0/830

0/980

میانگین

37/18

35/88

34/61

33/72

32/78

31/95

28/48

31/27

29/41

25/07

29/72

34/98

30/03

انحراف

0/670

0/810

0/520

0/360

0/690

0/920

0/420

0/900

0/380

1/160

0/820

1/480

0/480

میانگین

51/00

51/82

50/74

47/19

44/17

45/93

51/40

41/12

38/78

36/44

36/44

47/19

42/05

انحراف

0/780

0/920

0/340

0/210

0/470

0/630

0/850

1/350

1/820

1/480

1/250

0/870

1/370

میانگین

72/47

68/70

67/99

70/91

63/96

65/19

62/54

50/93

58/42

65/15

67/26

63/41

64/51

انحراف

0/250

0/460

0/740

0/420

0/720

1/920

0/570

1/930

0/740

0/920

1/170

0/610

0/740

همانطورکه پیشتر گ ته شد ،نتایج آزمایشهای انجام شده در این
پژوهش ،که در جدو  3قابل مشاهده میباشند ،بیانگر عملکرد بهتر
رو پیشنهادی در مقایسه با دیگر رو ها هستند .اما برای حصو
اطمینان از این امر که عملکرد رو پیشنهادی ،از نظر آماری نیز با دیگر
رو ها مت اوت است ،از آزمون فریدمن 24پیادهسازی شده در نرم افزار
 IBM SPSS Statistics 22است اده شد .نتایج تحلیلها ،بیانگر ت اوت
آماری قابل توجهی بین عملکرد رو های مورد مقایسه میباشند
( df=12 ،p<0.01و =95.372642مجذور کای .)25همچنین نتیجه
رتبهبندی فریدمن ،که در جدو  4قابل مشاهده است ،بیانگر این مورد
میباشد که رو پیشنهادی ،بهترین عملکرد را ،با کسب میانگین رتبه
 ،12/29در بین دیگر رو ها از خود نشان داده است.

Serial no.XX

در انتها ،به بررسی نتایج آزمایشهای انجام شده به منظور تحلیل
اثر نویز بر روی عملکرد رو پیشنهادی میپردازیم .در این آزمایشها،
از مجموعه دادههای  Optdigitsو  Pendigitsاست اده شد ،چرا که این دو
مجموعه داده ،نسبتً دارای تعداد ویژگیها و نمونههای زیادی میباشند.
شکل  4عملکرد رو پیشنهادی APMM ،D&I ،WOCCE ،و MAX
را بر روی مجموعه دادههای ذکر شده با درصدهای مت اوتی از نویز ،نشان
میدهد .به منظور اضافه کردن نویز ،برخی از ویژگیهای مجموعه
دادههای مذکور به طور تصادفی تغییر داده شدند .با توجه به شکل ،4
میتوان دریافت که در آزمایشهای انجام شده در این قسمت ،رو
پیشنهادی نتایج پایدارتری را تولید کرده است.

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol.XX, no.XX

/ XXمجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،XXشماره

ارائه روشی جدید برای خودکارسازی آستانهگیری . . .

XX

جدول  :4میانگین رتبه بهدست آمده روشهای حاضر در آزمایشها ،بر
اساس آزمون فریدمن
نام الگوریتم

میانگین رتبه

Proposed Method

12/29

WOCCE

11/46

D&I

10/29

APMM

8/04

MAX

7/04

EAC

7/25

MCLA

7/54

HGPA

3/00

CSPA

5/57

Single-Linkage

3/54

Subtractive

4/93

FCM

5/75

K-means

4/32

 -6نتیجه
در این مقاله ،روشی جدید بر اساو خوشهبندی بخردانه ،برای حل
مسائل خوشهبندی پیشنهاد شده است .از آنجایی که در خوشهبندی

الف :عملکرد رو

پیشنهادی APMM ،D&I ،WOCCE ،و  MAXبا

اعما آنها به مجموعه داده  Optdigitsبا درصدهای مت اوتی از نویز

بخردانه ،مقادیر آستانه تعیین شده برای معیارهای ارزیابی ،تأثیر قابل
توجهی در کارایی و زمان اجرای الگوریتم دارند و در رو های پیشین،
هیچ رویکردی جهت تعیین این مقادیر ارائه نشده است ،در این مقاله
رویکردی جدید ،جهت تخمین خودکار مقادیر آستانهای بهصورت بهینه،
بر اساو ویژگیهای اصلی داده ورودی معرفی شده است .عالوه بر این،
بهمنظور اندازهگیری پراکندگی دو خوشهبندی پایه ،معیاری جدید تحت
عنوان همگونی بر اساو معیار  APMMارائه شده که موجب ح ظ
کی یت ارزیابی نتایج اولیه میشود .همچین رو جدیدی تحت عنوان
رو انباشت مدارک وزندار ،بهمنظور در نظر گرفتن استقال بهعنوان
وزنی در ترکیب نتایج اولیه ،ارائه شده است.
نتایج تجربی رو پیشنهادی مقاله بر روی  14مجموعه داده
مختلف و متنوع نشان میدهند که اینرو  ،نسبت به رو های متداو
پایه ،ترکیبی و بخردانه ،برتری قابل مالحظهای دارد .همچنین ،بررسیها
نشان میدهند که اگرچه رو پیشنهادی ،از زیرمجموعه کوچکی از
نتایج خوشهبندیهای اولیه است اده میکند ،اما به خاطر مؤثر بودن این
زیرمجموعهها و همچنین حذف خوشهها با کی یت پایین و تکراری که
تأثیر من ی روی میزان همبستگی واقعی نمونهها دارند ،نتیجه نهایی آن
حتی از ترکیب کامل ( )EACهم بهتر میباشد.

ب :عملکرد رو

پیشنهادی APMM ،D&I ،WOCCE ،و  MAXبا

اعما آنها به مجموعه داده  Pendigitsبا درصدهای مت اوتی از نویز

شکل  :4عملکرد روش پیشنهادی APMM ،D&I ،WOCCE ،و  MAXبا اعمال آنها به دو مجموعه داده  Optdigitsو  Pendigitsبا درصدهای
متفاوتی از نویز
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