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چکیده

خوشه بندی یکی از شاخه های یادگیری نظارت نشده است که طی فرایندی نمونه ها از یکدیگر جدا و در گروه های شبیه به
هم قرار میگیرند .به دلیل بدون ناظر بودن مسئله خوشه بندی ،انتخاب الگوریتمی خاص جهت خوشه بندی یک مجموعه
ناشناس امری پرخطر و معموال شکست خورده میباشد .به دلیل پیچیدگی مسئله و ضعف روشهای خوشهبندی پایه ،امروزه
اکثر پژوهشها به سمت روشهای خوشه بندی ترکیبی هدایت شده است و همچنین برای بهبود کیفیت و استحکام خوشهها
از خوشهبندی ترکیبی استفاده میشود .پراکندگی و کیفیت نتایج اولیه از جمله عواملی است که در کیفیت نتایج حاصل از
ترکیب موثر است .در این مقاله راهکاری برای بهبود دقت خوشه بندی و افزایش اطمینان پذیری سیستم ،پیشنهاد شده است
که مبتنی بر ازدحام ذرات میباشد .در این مقاله ،از خوشه بندی ازدحام ذرات استفاده شده است که دو کار را انجام می دهد:
ایجاد خوشه بند های پایه و تابع ترکیب ،که پارامترهای اولیه الگوریتم خوشه بندی ازدحام ذرات مانند سرعت و وزن با استفاده
از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات بهینه میشوند .این الگوریتم بر روی مجموعه دادههایی مورد ارزیابی قرار گرفت و مالحظه
شد که تغییرات دقت نسبت به روش مورد مقایسه ،کمتر و میانگین دقت راهکار پیشنهادی در مجموعه دادههای ،Bupa ،Iris
 Ionosphereو  Wineبه ترتیب  %1/20 ،%7/57 ،%0/20و  %0/20نسبت به روش مورد مقایسه بهبود داشته است.
کلمات کلیدی :خوشهبندی ،خوشهبندی ترکیبی ،ازدحام ذرات

 -1مقدمه

خوشهبندی به دستهبندی بدون ناظر الگوها (مانند :مشاهدات ،اقالم دادهها  ،بردارهای ویژگی و ) ...به گروههای مشابهی به
نام خوشه گفته میشود .به این معنی که نمونههای شبیه به هم باید در یک گروه قرار بگیرند و با نمونههای دستههای دیگر
بیشترین تفاوت را داشته باشند .به عبارت دیگر خوشهبندی دادهها ابزاری ضروری برای پیدا کردن دستهها در دادههای بدون
برچسب است [ .]1خوشهبندی در زمینههای بسیاری از قبیل مهندسی (یادگیری ماشین ،هوش مصنوعی ،تشخیص الگو،
مهندسی مکانیک و الکترونیک)  ،علوم کامپیوتر (کاوش وب  ،تحلیل پایگاه داده فضایی ،جمع آوری مستندات متنی ،تقسیم
بندی تصویر)  ،علوم پزشکی (ژنتیک ،زیست شناسی ،میکروب شناسی ،فسیل شناسی ،روانشناسی ،آسیب شناسی)  ،علوم زمین
شناسی (جغرافیا ،زمین شناسی ،نقشه برداری از زمین)  ،علوم اجتماعی (جامعه شناسی ،روانشناسی ،تاریخ ،آموزش و پرورش و
اقتصاد (بازاریابی ،تجارت) کاربرد دارد [.]0 ,0
از آنجایی که اکثر روشهای خوشهبندی پایه روی جنبههای خاصی از دادهها تاکید میکنند ،بنابراین روی مجموعه
دادههای خاصی کارآمد میباشند .به همین دلیل ،نیازمند روشهایی هستیم که بتوانند با استفاده از ترکیب این الگوریتمها و
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گرفتن نقاط قوت هر یک ،نتایج بهتری را تولید کنند .در واقع هدف اصلی خوشهبندی ترکیبی1جستجوی نتایج بهتر ،با کیفیت
و مستحکمتر  ،با استفاده از ترکیب اطالعات و نتایج حاصل از چندین خوشهبندی اولیه است .تحقیقات اخیر در این زمینه
نشان دادهاند که خوشهبندی دادهها میتواند به طور چشم گیری از ترکیب چندین افراز داده سود ببرد .خوشهبندی ترکیبی
میتواند جوابهای بهتری از لحاظ استحکام ،نو بودن ،پایداری و انعطافپذیری نسبت به روشهای پایه ارائه دهد[.]4
بهطور کلی الگوریتمهای خوشهبندی ترکیبی شامل دو مرحله اصلی تولید و ترکیب میباشند .مطابق شکل 1

شکل  -1مراحل خوشه بندی ترکیبی []5

اولین گام در خوشهبندی ترکیبی ،تولید میباشد .بطوریکه در این مرحله مجموعهای از خوشهها یا افرازهای اولیه با
استفاده از الگوریتمهای خوشهبندی تولید و نتایج آن برای تولید افرار نهایی ذخیره میشود .فرایند تولید مناسب در مسئله بسیار
مهم است زیرا نتیجه نهایی وابسته به خوشههای بدست آمده در این مرحله میباشد [ .]6به منظور یکپارچه سازی خوشهبندی
ترکیبی قوی و پایدار نیاز به تنوع اجزای افرازها میباشد ،اولین و سادهترین روش برای ایجاد نتایج متنوع و پراکنده از یک
مجموعه داده ،استفاده از الگوریتمهای مختلف خوشهبندی است [ .]5روش دیگر برای ایجاد پراکندگی ،به دست آوردن نتایج
متنوع از یک الگوریتم خوشهبندی پایه با استفاده از یکی از روشهای زیر میباشد:
 تغییر مقادیر اولیه الگوریتم خوشهبندی انتخاب شده []4
 تغییر پارامترهای الگوریتم خوشهبندی انتخاب شده []8
 استفاده از زیرمجموعههای مختلف از ویژگیها []2
 نگاشت دادهها به فضاهای ویژگی دیگر []12
 تقسیم بندی دادههای اصلی به زیر مجموعههایی متفاوت و مجزا []10 ,11
پس از اینکه نتایج اولیه تولید شد ،بوسیله یک تابع ترکیبکننده این نتایج ترکیب میشوند و افراز نهایی بدست میآید.
این مرحله همان تابع ترکیبکننده 0میباشد که مهمترین گام در الگوریتمهای خوشهبندی ترکیبی است .به طور کلی توابع
ترکیب مختلفی وجود دارد که از جمله میتوان به روشهای مبتنی بر ابرگراف[ ]14 ,10روشهای مبتنی بر رایگیری [,12
 ]16 ,17روشهای مبتنی بر تئوری اطالعات[ ]10روشهای مبتنی بر ماتریس همبستگی [ ]4اشاره کرد.
در این مقاله از تکنیک های خوشه بندی ازدحام ذرات و هرس اجماع با استفاده از عملگرهای انتخاب تکاملی در
طراحی تابع ترکیب استفاده شده است .در الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات 0هر ذره یک افراز را کد گذاری میکند و ذرات
در طول فرایند بهینه سازی حالتهای خود را با تعامل با همسایگانشان بروزرسانی میکنند .اخیرا الگوریتم خوشهبندی ازحام

1

Clustering ensemble
Consensus functions
3
)Particle swarm optimization (PSO
2

2

سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر ،داده کاوی و داده های حجیم

ذرات 1برای خوشهبندی ظهور کرده است [ .]15در  PSCهر ذره یک مرکز خوشه را نشان میدهد و ذرات خود را با استفاده از
اصطالحات شناختی ،اجتماعی و خود سازمان دهی بروزرسانی می کند .برای جزئیات بیشتر به بخش  0مراجعه کنید.
در بخش  0الگوریتم خوشهبندی ازدحام ذرات بیان میشود ،در بخش  0پیشینه تحقیق درباره خوشهبندی ترکیبی بیان
میشود .جزئیات بیشتر الگوریتم پیشنهادی در بخش  4بیان میشود .تجزیه و تحلیل و آزمایشات در بخش  7بررسی میشود
و در نهایت نتیجه گیری بیان میگردد.
-2خوشه بندی ازدحام ذرات

الگوریتم  PSOدر سال 1227برای اولین بار توسط  Kennedyو  Eberhartمطرح شد [ PSO .]18یک الگوریتم جستجوی
مبتنی بر جمعیت میباشد که از روی رفتار اجتماعی دستههای پرندگانی که به دنبال غذا میباشند ،مدل شدهاست .ایده کلی
آن است که هر عضو از ازدحام می تواند از تجارب قبلی اعضای دیگر در طول جستجوی راه حل استفاده کند .هر ذره میتواند
با یک بردار  nبعدی نشان داده شود که این بردار یک راه حل کاندید را برای مسئله بهینهسازی را نشان میدهد .همسایهها
هم با نگاشتی از ذرات جمعیت ،تعریف میشوند که مدلهای متفاوت همسایگی برای نشان دادن بهترین شخصی و بهترین
سراسری وجود دارد که معروفترین آن مانند مدل ون نیومن میباشد .این مدلها با یک گراف نشان داده میشوند که رئوس
آن ذرات میباشد .و دو ذرهای که با یالی به یکدیگر متصل باشند را همسایه هم مینامند PSO .روشی کلی برای بهینهسازی
هدف میباشد که از سوی بسیاری از محققان به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است.
الگوریتم  ]15[ PSCهمانند  PSOبراساس ازدحام جمعیت است با این حال هر ذره یک خوشه واحد (مرکز خوشه) را
نشان میدهد .بنابراین تمام جمعیت الزم است تا یک راهحل بالقوه را نشان دهد .این راهحل کامال بدون نظارت تولید میشود
و ذرات با هر مشاهده در هر مجموعه داده ظاهر میشوند و ذره برنده بروز رسانی میشود (یعنی نزدیکترین به مشاهده) .به
عبارت دیگر در الگوریتم  ،PSOهر ذره تمام راهحل های یک مسئله را شامل میشود ولی در الگوریتم  ،PSCهر ذره بخشی از
راهحل های یک مسئله را شامل میشود .به عنوان مثال در خوشهبندی هر ذره مطابق با یک مرکز خوشه است .در این الگوریتم
هیچ تابع ارزیابی الزم نمیباشد .ویژگی دیگر این است که عالوه بر وجود مولفه های شناختی و اجتماعی که در  PSOنیز است،
 PSCدارای مولفه خود سازماندهی میباشد .به طور کلی هر ذره متشکل از سه حالت زیر است:
 -1سرعت فعلی ذره از طریق فضای وزن s ∈Rd
 -0موقعیت فعلی ذره p ∈ Rd
 -0بهترین موقعیت ذره b ∈ Rd
در هر تکرار  ،tمشاهده ای به طور تصادفی انتخاب میشود که  xαنامیده میشود که از مجموعه داده نمونه برداری
میشود X = {x1, . . ., xα. . ., xn} ⊂ Rd :که در آن  ،nکاردینالیتی و  ،dبعد مجموعه داده میباشد .در هر تکرار  ،tذره برنده
(نزدیک ترین ذره به مشاهده ورودی  )xαذره  (i=1,…,c) iبا توجه به رابطه ( )1بروزرسانی میشود .که  cبرابر با تعداد ذرات
(تعداد خوشه ها) و پارامترهای  ϕ(t), Φ1, Φ 2, Φ 3برای کنترل رفتار جنبشی ذرات مورد استفاده قرار میگیرند .که به طور
خاص ) ،ϕ(tبرابر با وزن اینرسی که در این مقاله برابر با ϕ(t + 1) = 0.95ϕ(t) , ϕ(t = 0) :و  Φ1, Φ 2, Φ 3به ترتیب بردارهای
مثبت برای بروزرسانی مقادیر شناختی ،اجتماعی و خود سازماندهی میباشند ،مطابق رابطه :1
) si (t  1)   (t ) si (t

()1

)) 1  (bi (t )  pi (t
))  2  ( g  (t )  pi (t
))  3  ( x  pi (t
) pi (t  1)  pi (t )  si (t

)Particle swarm clustering (PSC

3

1

سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر ،داده کاوی و داده های حجیم

سرعت همانند  ،PSOدر محدوده  ±Smaxمیباشد که مانع از انحراف ذرات در طی اجرا میشود.
در این مقاله برای ایجاد تنوع در خوشهبندی سه پارامتر تعداد ذرات  ،cوزن اینرسی و سرعت ماکزیمم به صورت دستی
تنظیم شده است.
-3پیشینه

روشهای خوشهبندی ترکیبی سعی میکنند با ترکیب افرازهای مختلف تولید شده از روشهای خوشهبندی پایه یک افراز
مستحکم از دادهها را تولید کنند .خوشهبندی ترکیبی جایگزین خوبی برای تجزیه و تحلیلهای خوشهبندی میباشد .هدف این
ترکیب ،استفاده از روشهایی برای بهبود کیفیت دادهها میباشد .که در سالهای اخیر نتایج امیدوار کنندهای در این رابطه
بدست آمده است .در زیر تحقیقات مشابه در این زمینه بیان میشود که میتوان در قالب دو قسمت ،روشهای خوشهبندی
بدون استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری و روشهای خوشهبندی با استفاده الگوریتمهای فراابتکاری ،بیان کرد.
-1-3خوشهبندی ترکیبی بدون استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری

نویسنده در [ ]12روشی برای خوشهبندی ترکیبی ارائه داد ،که ایده کلی روش این است که به جای استفاده از همه خوشهها،
تنها از زیرمجموعهای از خوشههای پایه استفاده شود ابتدا در این روش از الگوریتم  K-meansبه عنوان خوشهبند پایه برای
تولید نتایج اولیه استفاده میشود .پراکندگی الزم در نتایج اولیه برای الگوریتم  K-meansنیز ،با انتخاب تصادفی نقاط اولیه
مراکز خوشهها و همچنین با نمونه برداری بدست آمده است .سپس در مرحله بعد کیفیت خوشههای به دست آمده مورد ارزیابی
قرار میگیرند .در مرحله بعد ،خوشهها با توجه به مقدار پایداری خوشه انتخاب میشوند .در گام آخر خوشههای انتخاب شده با
هم ترکیب شده و خوشه نهایی از آنها به دست میآید .استرل و گاش [ ]14معیاری برای انتخاب از بین ترکیبهای ممکن
ارائه دادند که مبتنی بر کیفیت کلی یک خوشهبندی بود .آن ها میزان ثبات بین افرازهای ترکیبی و افرازهای پایه را در نظر
گرفتند و با استفاده از یک قائده ترکیبی ثابت ،معیار شباهت دو به دو را روی فضای ویژگی  dبعدی به کار بردند .نویسندگان
در ] [20یک روش مبتنی بر بازنمونه برداری را برای بررسی اعتبارسنجی نتایج خوشه بندی فازی ارایه کرده اند .در چند
سال اخیر پایداری خوشه به عنوان یک معیار ارزیابی خوشه مورد توجه زیادی قرار گرفته است .نویسندگان در [ ]01و [،]00
نیز روشی مبتنی بر بازنمونه برداری برای اعتبارسنجی خوشه ارایه کرده اند .عنصر اصلی در این روش ،پایداری خوشه است .
معیار پایداری ،میزان همبستگی افرازهای به دست آمده از دو نمونه برداری مستقل از مجموعه داده را اندازه گیری میکند.
هر چه میزان پایداری برای یک خوشهبندی بیشتر باشد ،به این معنی است که اگر الگوریتم خوشه بندی چندین مرتبه دیگر
روی آن نمونه ها به کار رود ،نتایج مشابهی حاصل میشود.
در [ ]00یک روش خوشهبندی ترکیبی ارایه شده است که در آن با استفاده از معیار پایداری خوشه شباهت دو به دو
آموزش داده میشود .در این روش ،به جای استفاده از معیارهای ارزیابی مبتنی بر افراز نهایی ،افرازهای حاصل از الگوریتمهای
پایه در نواحی مختلف از فضای ویژگی  -dبعدی مورد ارزیابی قرار گرفتهاست.
-2-3خوشهبندی ترکیبی با استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری

در [ ]04برای خوشهبندی ترکیبی دو گام در نظر گرفته شده است .در گام اول برای خوشهبندی پایه از سه الگوریتم کلونی
مورچه استفاده شده است .و سپس در گام دوم خوشههای بدست آمده از گام قبل با استفاده از روش ابرگراف با هم ترکیب
میشوند .در [ ]07از ازدحام ذرات در تابع ترکیب استفاده کرده است .نویسندگان در این روش خوشهبندی ترکیبی وزن دار
مبتنی بر الگوریتم ازدحام ذرات را ارائه دادند .سادهترین روش برای ترکیب خوشهها ،رای اکثریت میباشد .روش رایگیری بر
اساس وزنها نوع دیگری از روش رای گیری میباشد که نیازمند محاسبه وزنها با بررسی اطالعات خوشهها میباشد .که
تخمین وزنها بر اساس الگوریتم  PSOبا تابع برازندگی متکی بر نرخ خطای مجموعه تصدیق ،صورت گرفته شده است ،و
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وزنهای بهینه با جستجو در یک فضای  kبعدی بدست آمده اند .و افرازهای تولید شده بوسیله خوشهبندهای پایه ،قبل از
ترکیب شدن ،همتراز میشوند .ولی نتایج آزمایشات روی چند مجموعه داده نشان داد ،این روش بر روی مجموعه دادههایی
که نمونههای کمتری دارند ،به دلیل مشکل  ،over fittingروش مناسبی نیست.
الگوریتم [ ]06برای بهبود کارایی خوشهبندی ترکیبی پیشنهاد شدهاست که مبتنی بر استفاده از زیرمجموعهای از
خوشههای اولیه میباشند .ایده اصلی در این روش برای انتخاب زیرمجموعهای از خوشهها ،استفاده از خوشههای پایدار با
الگوریتمهای جستجوی هوشمند میباشد .از  k-meansبا  kهای متفاوت برای ایجاد خوشههای اولیه پراکنده استفاده شدهاست.
برای ارزیابی خوشهها ،از معیار پایداری مبتنی بر اطالعات متقابل استفاده شدهاست .در گام بعد عمل انتخاب خوشهها توسط
الگوریتم ژنتیک انجام میشود ،در آخر نیز خوشههای انتخاب شده به کمک چندین روش ترکیب نهایی با هم جمع میشوند.
در [ ]05خوشهبندی ترکیبی به عنوان یک مسئله بهینه سازی چند هدفه در نظر گرفته شدهاست که یک الگوریتم ژنتیک برای
آن پیشنهاد دادهشد .که در آن دو معیار بهینه سازی میشود .اول اینکه شباهت را با استفاده از محاسبه شاخص Adjusted
 Randبه حداکثر میرساند .دوم اینکه انحراف معیار به حداقل برسد .در این روش جمعیت اولیه را خوشههای ورودی در نظر
میگیریم .در اینجا روش انتخاب مسابقه استفاده شده است و از تکنیک مسابقه باینری فراگیر برای انتخاب کروموزم ها برای
عمل تقاطع استفاده شدهاست .و از روش برچسب زنی مبتنی بر گراف دوبخشی برای هدف تقاطع استفاده شده است .گراف دو
بخشی براساس محاسبه عدم شباهت بین خوشهها ایجاد میشود.
در [ ]08از ازدحام ذرات هم به عنوان الگوریتم خوشهبندی پایه و هم به عنوان تابع ترکیب استفاده میشود .این روش
شامل دو مرحله میباشد :مرحله تنوع و مرحله تجمیع .در مرحله تنوع ،چندین الگوریتم خوشهبندی بر اساس همکاری چندگانه
ازدحام [ ،]02راهحلهایی را برای دادههای داده شده ایجاد میکند .سپس در مرحله تجمیع ،خروجیهای بدست آمده از مرحله
قبل به عنوان یک فضای ویژگی جدید در نظر گرفته میشود ،تا با استفاده از یک روش جدید همکاری چندگانه ازدحام
خوشهبندی شوند.
جدیدترین روش خوشهبندی ترکیبی مبتنی بر  PSOکه خوشهبندی ترکیبی ازدحام ذرات 1نام دارد [ .]02در این روش
دو کار انجام گرفته شدده است -1 :خوشهبندی ازدحام ذرات -0 .هرس اجماع .0در ابتدا از  PSCبه عنوان خوشهبند های پایه
اسدتفاده میشدود (خوشدهبندی ها یکسان ولی پارامترها مختلف) سپس  PSCنقش تابع اجماع را بازی میکند که تابع اجماع
پیشنهادی عمل هرس را انجام میدهد.در این روش  PSCدو نقش مجزا دارد :اول اینکه  PSCنقش یک خوشهبند پایه را دارد
یعنی افرازهدای مختلفی از الگوریتم  PSCبدسدددت میآید .دوم اینکه نقش یک تابع ترکیب را دارد که هرس اجماع را انجام
میدهد ،یعنی افرازهای پایه را قبل از مرحله نهایی (افراز نهایی) کاهش میدهد .به عبارت دیگر در الگوریتم هرس ،به عنوان
ورودی مرکز خوشههای بدست آمده از  Cتا الگوریتم خوشهبندی را دریافت مینماید سپس در گام هرس تکاملی 0از بین این
 Cتا الگوریتم خوشددهبندی به تعداد ’ Cتا از آنها را براسدداس یکی از عملگرهای انتخاب ،مانند چرخ گردان انتخاب مینماید و
سددپس در مرحله بعدی مراکز این ’ Cتا الگوریتم انتخابی را با الگوریتم  PSCترکیب میکند و مراکز نهایی خوشددهها را تعیین
مینماید.
-4روش پیشنهادی

طبق نتایج بدست آمده از روش  ،PSCEدریافتیم که تغییرات دقت اجرای الگوریتم در تکرارهای متعدد ،نامنظم است .به عبارت
دیگر دقت الگوریتم در اجراهای مختلف با تغییرات زیادی مواجه است .که این باعث میشود اطمینانپذیری سیستم کاهش
پیدا کند .به همین دلیل راهکاری برای حل این مشکل و افزایش دقت الگوریتم ارائه دادیم .با بررسی پارامترهای اولیه PSC
1

)Particle swarm clustering ensemble (PSCE
Ensemble pruning
3
Evolutionary pruning
2

5

سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر ،داده کاوی و داده های حجیم

مانند  Vmaxو  Wدریافتیم که آنها تاثیر بسیاری برای تعیین جایگاه مراکز خوشه دارند که این جایگاه مناسب مراکز خوشه تاثیر
مستقیمی در تولید افرازهای اولیه و تغییرات دقت دارند ،به همین دلیل درصدد بهبود این پارامترها برآمدیم .در روش  PSCEاز
پارامترهایی برای خوشهبندی  PSCاستفاده شده است که عدم اطمینانپذیری و یا به عبارتی افزایش و کاهش نامنظم دقت را
در پی داشت که این مسئله باعث کاهش میانگین دقت نیز شده است .در این مقاله ،پارامترهای  Vmaxو  Wدر  PSCبا استفاده
از الگوریتم  PSOبهینه شدند که باعث شد خوشه بندی بهتر کند .در الگوریتمهای تکاملی مانند  ،PSOتابع برازندگی رکن
اساسی آن می باشد که اگر تابع برازندگی به خوبی تنظیم نشود و یا اصال وجود نداشته باشد ،سیستم به خوبی کار نمیکند.
بنابراین در روش خوشه بندی ترکیبی ازدحام ذرات بهینه شده ،1میانگین دقت در چند بار اجرای الگوریتم به عنوان تابع برازندگی
برای  PSOدر نظر گرفته شده است .پس از بهینه شدن پارامترهای  Vmaxو  ،Wوارد مراحل تولید و ترکیب افرازها میشویم.
در این مقاله ما عالقهمند به تشکیل اجماعی از خوشهبندهای  PSCفردی از طریق یک  PSCدیگر هستیم .رویکردهای اجماع
هیچ نیازی به همبستگی خوشهبندی یا سازگاری برچسبهای خوشهای ندارند (عملی که از لحاظ محاسباتی گران میباشد و
مهمتر از همه کیفیت نتیجه نهایی را تحت تاثیر قرار میدهد) .روال کلی خوشهبندی ترکیبی به این صورت است که :در ابتدا
مجموعه داده  Xتبدیل به ) C(jخوشهبند پایه میشود ) C(j)= (j = 1, . . ., Cکه  Cبرابر با تعداد خوشهها میباشد و سپس افرازها
براساس ) C(jتا خوشهبند پایه با بردار برچسب ) λ(jتولید میشوند و در نهایت یک تابع  Γترکیب استفاده میشود که افرازها را
برای رسیدن به نتیجه نهایی  ، λترکیب میکند:
))λ= Γ(λ(1), . . ., λ(j), . . ., λ(C

در گام اول که هرس تکاملی نام گرفته است ،انتخاب افرازها ) V = V(1)∪ . . . ∪V(Cانجام میگیرد که این انتخاب
براساس برآورد کیفیت افرازها صورت می گیرد .شایستگی یک افراز به طور مستقیم در دسترس نیست بنابراین در این مقاله از
شاخص ارزیابی داخلی مانند معیار  Xie–Beniاستفاده شده است و زیر مجموعهای از خوشهها با استفاده از عملگر انتخاب چرخ
گردان انتخاب میشوند .رابطه ( )1فرمول محاسبه معیار  Xie–Beniرا نشان میدهد که در این معیار هدف ،مینیمم شدن آن
میباشد.
2

()1

uijm x j - vi
2

 
= XB

n

c

j=1

i=1

nmin vi - v j
i¹ j

در گام دوم افرازهای انتخاب شده )’ V’(1)∪ . . . ∪ V’(Cاز مرحله قبل ،به عنوان ورودی برای ترکیب نهایی استفاده
میشوند .که این ترکیب با استفاده از الگوریتم  PSCدیگری با همان پارامترهای قبل صورت میگیرد .و در نهایت افراز نهایی
و مراکز خوشههای نهایی بدست میآید .در شکل  0فلوچارت الگوریتم  OPSCEبیان شده است:

)Optimized particle swarm clustering ensemble(OPSCE
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شکل  -2فلوچارت الگوریتم OPSCE

-5نتایج ارزیابی

الگوریتم  OPSCEبر روی سیستمی با مشخصات پردازنده  ، intel core i7حافظه  8GBو سیستم عامل  64bitو در محیط متلب
 R2013aپیادهسازی شده است .که برای ارزیابی آن از مجموعه دادههایی استفاده شده است که از سایت  UCIانتخاب شده
است .که در جدول  1اطالعات مربوط به این مجموعه دادهها بیان شده است:
جدول  -1مجموعه داده ها

مجموعه داده

تعداد نمونه

تعداد کالس

تعداد ویژگی

Ionosphere
Iris
Wine
Bupa

071
172
158
047

0
0
0
0

04
4
10
5

-1-5مقایسه دقت الگوریتم  OPSCEو  PSCEروی مجموعه دادههای مختلف

میزان تغییرات دقت در الگوریتم  OPSCEو  PSCEبر روی مجموعهدادههای  Wine ،Bupa ،Ionosphereو  Irisمورد ارزیابی
قرار گرفت .همانطور که مالحظه میشود ،در هر چهار مجموعه داده (شکلهای  ،)6-0تغییرات دقت در  17مرتبه اجرا در روش
پیشنهادی  OPSCEبسیار کمتر از روش  PSCEمیباشد و روش  PSCEدر اجراهای مختلف تغییرات دقت بیشتری داشته است.
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شکل  -3مقایسه دقت الگوریتم  OPSCEو  PSCEروی مجموعه داده Ionosphere

شکل  -4مقایسه دقت الگوریتم  OPSCEو  PSCEدر مجموعه داده Bupa

شکل  - 5مقایسه دقت الگوریتم  OPSCEو  PSCEدر مجموعه داده Wine
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شکل  -6مقایسه دقت الگوریتم  OPSCEو  PSCEدر مجموعه داده Iris

در جدول  0میانگین دقت الگوریتم  OPSCEو الگوریتم  PSCEبا یکدیگر مقایسه و نتایج آن گزارش شده است .همان
طور که مشاهده میشود ،میانگین دقت الگوریتم  OPSCEنسبت به روش  PSCEدر مجموعه دادهها  ،بهبود پیدا کرده است و
افزایش محسوسی داشته است.
جدول  -2میانگین دقت در الگوریتم  OPSCEو PSCE

مجموعه داده

میانگین دقت روش OPSCE

میانگین دقت روش PSCE

Ionosphere

88/40

86/72

Bupa

20/51

85/26

Wine

20/22

22/26

Iris

24/46

20/44

-6نتیجه گیری

خوشهبندی ترکیبی به عنوان روشی برجسته برای بهبود نتایجی بهتر از لحاظ دقت ،کیفیت و استحکام ،با استفاده از ترکیب
نتایج حاصل از چندین خوشهبندی پایه ،ظهور کرده است .همچنین برای باالتر بردن سرعت همگرایی و دستیابی به نتایج
بهینه در روشهای خوشهبندی ترکیبی میتوان از الگوریتمهای فراابتکاری استفاده کرد به همین دلیل در این مقاله راه کاری
برای خوشهبندی ترکیبی مبتنی بر الگوریتم خوشهبندی ازدحام ذرات ارائه شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در الگوریتم
 PSCبر خالف دیگر الگوریتمهای بهینهسازی ازدحام ذرات ،هر ذره نشان دهنده یک مرکز خوشه است نه کل افراز .این ویژگی
همراه با خاصیت خود سازماندهی PSC ،را تبدیل به یک الگوریتم ساده و رقابتی و کارامد کرده است .خوشهبندی ترکیبی شامل
دو مرحله میباشد :ابتدا چندین افراز پایه از مجموعه داده بدست میآید و سپس افرازهای پایه به عنوان ورودی دریافت و با
استفاده از تابع ترکیب ،یک افراز نهایی ایجاد میشود .که مسلما تابع ترکیب مهمترین عامل در الگوریتمهای خوشهبندی
ترکیبی میباشد.
در این مقاله از الگوریتم  ،PSCدر هر دو مرحله تولید و تابع ترکیب استفاده شده است .در این تابع ،خوشهبندی بر روی
زیر مجموعهای از نمونههای افرازهای پایه اجرا میشود .قبل از تولید افرازهای پایه ،پارامترهای  PSCرا با استفاده از الگوریتم
 PSOبهینه کردیم تا خوشه های اولیه بهتری تولید شود .و سپس وارد مرحله تولید افرازهای اولیه میشویم و سپس در مرحله
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هرس تکاملی با استفاده از عملگر انتخاب زیر مجموعهای از افرازها انتخاب شدند (به عبارت دیگر انتخاب افرازها قبل از ترکیب
. برای ترکیب افرازهای انتخابی مرحله قبل استفاده و افراز نهایی تولید شدPSC  و در نهایت از الگوریتم.)نهایی
 مقایسهPSCE  بر روی تعدادی مجموعه داده اجرا و نتایج آن مورد ارزیابی قرار گرفت و نتیجه آن با روشOPSCE الگوریتم
 با. از تعداد کل افرازها) نتایج بهتری را در بر دارد%02  و دریافتیم به طور کلی انتخاب تعداد کمی از افرازهای پایه (زیر.شد
 بهبود پیدا کرده است و همچنین دقتPSCE  دریافتیم که تغییرات دقت الگوریتم نسبت به روشOPSCE ارزیابی الگوریتم
. افزایش محسوسی پیدا کرده استOPSCE الگوریتم
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