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  چکیده

ا� در حقيقت نوعي کاوش ابتدايي بدون دانش يا با دانش قبلي کم مي باشد که تحقيقات زياد� در مورد آن به روش آناليز خوشه

ا� موارد� همچون اندازه و سطح داده ها را درنظر نمي گيرند ها� خوشهپذيرفته است. بسيار� از تکنيکشکل ها� متفاوت صورت 

و در بسيار� موارد اشياء يا نمونه ها� مشابه را به اشتباه و بدون توجه به اينکه ممکن است آنها در سطوح مختلفي قرار داشته 

کاو�، مرحله ا� بسيار بزرگ و چندين بعد�، قبل از اجرا� تکنيک ها� دادهدادهها� باشند، دريک خوشه قرار مي دهند. برا� گروه

ماند که باقي مي ا� حذف مي شوند. ولي سواليها مي بايست اعمال گردد. معموال در اين بخش بعضي از بعدها� دادهحذف برخي داده

توانند نتيجه ا� مناسب را به ما بدهند و حذف برخي ابعاد  ها� آماده شده و مورد پردازش قرار گرفته، مياين است که آيا اين داده

  تاثير� بر رو� آنها نمي گذارد.

اين مرحله خوشه بند� به صورت تقسيم و غلبه استفاده مي نمايد،  روش خوشه بند� ترکيبي مطرح شده در اين مقاله از دو

مونه ها� هم سطح، کل فضا را به زيرفضاهايي تبديل کرده بند� بمنظور گروه بند� نکه در مرحله اول خوشه است بدين ترتيبروش 

مي پردازد و مشکل مطرح شده به عنوان عدم هماهنگي را  K-Meansبند� هريک از زيرفضاها به روش و در مرحله دوم به خوشه

يد و براساس همين نمايد. اين روش هيچ بعد� را حذف نخواهد کرد و به جا� آن زيرفضاها� کوچکتر را انتخاب مي نماحذف مي

بند� کارآمدتر بوده و از صحت باالتر� دهد. روش مطرح شده از روش ها� معمول خوشه بند� را انجام ميزيرفضاها عمل خوشه

 .کندمي  عمل تربند� بهينهبرخوردار است، همچنين مالحظه مي شود که اين روش از لحاظ تعداد تکرار برا� عمل خوشه
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K-Means Divide And Conquer Clustering 
Milad Yadollahi 

ABSTRACT 
Cluster analysis, primitive exploration with little or no prior knowledge, consists of research developed across a 

wide variety of communities. Most clustering techniques ignore the fact about difference in size or level – where in 
most cases, clustering are more concern with grouping similar objects or samples together, ignoring the fact that even 
though they might be similar but they are belong to different levels. For really large data sets, data reduction should be 
performed prior to applying the data-mining techniques which is usually performing dimension reduction, and the main 
question is whether some of these prepared and preprocessed data can be discarded without sacrificing the quality of 
results. Existing clustering techniques would normally merge small clusters with big ones, removing its identity. 

The proposed method uses a two-step clustering base on divide and conquer. In this method, first we cluster the 
objects based on their size and level and actually create some subspaces, then we cluster each of the subspaces that was 
created by the previous K-means clustering. Our proposed method is not to reduce dimension but to select subspaces by 



٢ 

 

clustering and perform clustering based on these subspaces. This method has achieved more accurate and efficient 
results in comparison with the similar methods. Also we can see the numbers of iterations are reduced. 
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 مقدمه .1

را در  "مشابه"تکنیک هاي خوشه بندي با این هدف شروع بکار می کنند که مجموعه از رکوردها را به چند گروه تقسیم کرده و رکوردهاي 

بدین  را ایجاد می نماید. نمونه ها در یک گروه مشابه قرار می گیرند وخوشه هاي یکسان قرار دهند و بدین ترتیب چندین زیرمجموعه داده اي 

از مشتریان با سابقه خرید یکسان،  اي نمونه هایی که در گروه هاي متفاوت قرار دارند مشابه نیستند، مثال یک خوشه ممکن است دسته ترتیب

ونه ها در تکنیک خوشه بندي به عنوان یک بردار در یک فضاي چندبعدي تراکنش هاي مشابه و دیگر فاکتورهاي همانند و مشابه یکدیگر باشد. نم

، می تواند با استفاده از معیارهاي مختلفی همچون  Yو   Xیا حتی یک نقطه می توانند خود را نشان دهند. شباهت میان دو بردار مانند بردار  

 :محاسبه شود 1رابطه کسینوسی 
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⃗�����|و ⃗� ترانهاده بردار �⃗�  می باشد. ⃗�اندازه بردار   	|

هایی که داراي نمونه وسیله آن میزان تشابه را میان دو شی اندازه گیري نمود.ه را می توان در ابعاد بیش از دو بعد نیز بسط داد و ب 1 رابطه

زاویه میان بردارهاي هریک  در این موارد به عنوان مثال را براي کسینوس ایجاد می نمایند. شباهت بیشتري با یکدیگر می باشند، مقادیر کمتري

ایجاد گردید که در آن ) www.peivand.orgسایتی ( کوچکتر خواهد بود. در تحقیق صورت گرفته و براي کسب داده هاي تحقیقاتی، وب

سایت افراد پس از پاسخگویی به چندین سوال روانشناسی، ابعاد شخصیتی خود را  وشه بندي ما را تشکیل می دادند. در این وبکاربران، اشیاي خ

  به سیستم داده کاوي معرفی می نمایند. سپس خوشه بندي اولیه با توجه به رابطه فوق ایجاد می گردد.

ر به فاکتور فاصله توجه کرده اند و کمتر به فاکتورهایی مانند سطح یا اندازه توجه بیشتر تحقیقات صورت گرفته در رابطه با خوشه بندي، بیشت

شده است. نمونه هایی ممکن است در یک گروه قرار بگیرند ولی متعلق به سطوح متفاوتی باشند، مثال یک ماهیگیر و یک شرکت ماهیگیري. در 

ت و موارد دیگر را تعریف نمود. بدین ترتیب درصورتی که بخواهیم افراد یا اشیاء مورد انسانها نیز می توان سطوح مختلف تحصیلی، درآمد، ترو

وه قرار دیگر را تنها با معیار فاصله و بدون توجه به سطح آنها گروه بندي نماییم، ممکن است اشیایی که در سطوح مختلف قرار دارند را در یک گر

راي ابعاد زیادي می باشند، صورت گرفته است. بیشتر تحقیقات صورت گرفته در مورد تحقیقات کمی در مورد دیتاست هاي بزرگی که دا دهیم.

ا با این عمل داده هایی که ابعاد زیادي را دارا می باشند در ابتدا با کاهش ابعاد داده همراه می باشند که این موارد سوالی را مطرح می سازد که آی

اي در مورد پیچیدگی و زمانی که با فضاهاي کوچکتر کار می کنیم، می توانیم بدون هیچ نگرانیصحت و قابلیت اطمینان نتایج حفظ می گردد. در 

توسعه موجود را  مدي و صحت تکنیک هاي خوشه بنديآمنابع موجود از فاصله اقلیدوسی استفاده نماییم، دراینصورت قادر خواهیم بود که کار

واهد کرد و به جاي آن زیرفضاهاي کوچکتر را انتخاب می نماید و براساس همین روشی که مطرح خواهد شد هیچ بعدي را حذف نخ دهیم.

و هم سطح را در یک خوشه قرار  یکسان اندازه داراي دهد. انتظار می رود که این روش بتواند نمونه هاي زیرفضاها عمل خوشه بندي را انجام می

 از خود نشان دهد. داده و صحت و بهینگی باالتري نسبت به خوشه بندي یک بعدي را

 

  بررسی دیگر تحقیقات .2

تحقیقات بسیار زیادي در سال هاي اخیر براي توسعه خوشه بندي صورت گرفته است. یک دسته بندي عمومی براي خوشه بندي دیتاست 

  هاي داراي ابعاد زیاد وجود دارد که بصورت زیر می باشد:

 کاهش ابعاد   - 1

 مدل هاي صرفه جویی   - 2

 . ]1[ خوشه بندي زیرفضایی  - 3
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معروفترین تکنیک هاي مربوط به روش کاهش ابعاد می باشند، البته واضح است که در هر دو تکنیک  ،انتخاب مشخصه و استخراج مشخصه 

مدل هاي صرفه بخشی از اطالعات را از دست خواهیم داد و طبیعتا این موضوع بر روي صحت نتایج تاثیرگذار خواهد بود. یک بررسی مناسب از 

موجود می باشند که از لحاظ بهینگی تقریبا با روش  شکل موجود می باشد. همچنین مدل هاي گوس از ساده ترین تا پیچیده ترین ]2[جویی در 

K-Means باشند. می. باید توجه داشت که در جایی که داراي فضاهایی با ابعاد کم می باشیم، این روش ها داراي عملکرد مناسبی نیکسان هستند

د و ثانیا هر کالس در یک ندو رویکرد اصلی براي روش هاي زیرفضایی وجود دارد، اوال می بایست مراکز کالس در زیرفضاي یکسان قرار گرفته شو

 مشابهو موارد  خوشه بندي متون و متن کاوي در روش هایی همچون روش. روش استفاده از زیرموضوعات و زیرگروه ها  ]3[ زیرفضاي خاص باشد

مورد استفاده قرار گرفته  ]5[به عنوان یک روش مناسب در  tensor factorization. همچنین روش فاکتورگیري تنشی یا  ]4[ باشند مناسب می

  است. ناسازگاري و عدم یکپارچگی به عنوان یک مشکل در چنین دیتاست هاي عمومی نشان داده شده است. 

و انتخاب مکرر  K-Meansاب زیرفضاها را با خوشه بندي ترکیب می نماید. تعادل میان خوشه بندي ما شاهد روشی هستیم که انتخ ]6[در 

. شودمی مشاهده دو مرحله اصلی در آن یک الگوي توسعه خوشه بندي عمومی وجود دارد که ]7[زیرفضاها نیز نشان داده شده است. همچنین در 

کاهش ابعاد استفاده می شود و بعد از آن چندین بار الگوریتم هاي خوشه بندي با پارامترهاي در مرحله اول از مشخصه هاي باطنی دیتاست براي 

مثال ازآنجاییکه  ،بهترین نتیجه انتخاب می گردد. البته ضعف هایی در این روش وجود دارد BICبراساس معیار  و سپس متفاوت اجرا می شوند

BIC اده قرار می دهد، نمی توان از آن براي مقایسه مدل هاي دیتاست هاي مختلف استفاده یک مدل را براي توزیع دیتاست خاصی مورد استف

کروي براي کار با داده هاي چند  K-Meansارائه شده است که خوشه بندي نیمه نظارتی را با استفاده از روش  ]8[نمود. همچنین روشی در 

است که خوشه بندي براساس شی ترکیبی و خوشه بندي تئوري گراف را تلفیق روشی موجود  ]9[بعدي اسپارس مورد استفاده قرار می دهد. در 

  می نماید.

 به عملکردي بر اساس شی مربوط می سازد و این مسئله را با  و میزان محوري بودن : چندین محدوده را برحسب اهمیت روش اول

  استفاده از برنامه نویسی بهینه غیرخطی حل می نماید.

 یه پشت سرهم می باشد:روش دوم: شامل دو رو  

o یک خوشه بندي عملکرد بر اساس شی براي ایجاد نتایج اولیه  

o .یک سیستم افزودنی ارتباط خودکار بر اساس خوشه بندي تئوري گراف براي اصالح نتایج اولیه 

  

براي  ها استفاده نمود،روشی مطرح شده که می توان توسط آن، ترکیب روش هاي خوشه بندي ترتیبی را براي خوشه بندي داده  ]10[در 

ین نتیجه خواهیم رسید که ترکیب روش ش خوشه بندي واحد استفاده نمود. سپس به اتوسعه عملکرد خوشه بندي می توان از بیش از یک رو

  تر می باشد و می توان بدون داشتن هزینه هاي اضافی مزایایی را کسب نمود.بندي ترتیبی از روش ترتیبی ساده هاي خوشه

صلی زمانی است که نقاط خوشه بندي براي ایجاد یک معیار تعیین شباهت، در فضاهاي چندین بعدي قرار می گیرند. تحقیقات اخیر مشکل ا

نشان داده است که در فضاهاي چندین بعدي، پیدا کردن فواصل مختلف در ابعاد متفاوت مناسب نمی باشد، زیرا ممکن است دورترین همسایه در 

  . ]11[ نزدیک ترین همسایه باشد یک بعد، در واقعیت

 projective clusteringیا  براي محاسبه خوشه ها در زیرفضاهایی که ابعاد کمتري دارند، تحقیقات اخیر بر روي خوشه بندي افکنشی

دین صورت است که دسته ها به زیرمجموعه هایی تقسیم می گردند که بوسیله تابعی بر اساس شی به فضاهایی با بمتمرکز شده است، این روش 

. بجاي اینکه تمامی نقاط را در یک زیرفضا قرار دهیم، با این روش می توانیم براي هر خوشه چندین زیرفضاي مرتبط شوندابعاد کمتر تقسیم می 

ائه خواهد شد کارایی باالتري دارد و روش قدیمی خوشه بندي را به صورت مناسبی ارتقا داده است. این روش قادر . مدلی که ار ]12[ داشته باشیم

روش خوشه بندي یکباره،  در مقایسه با صحت باالتري تر و بااخواهد بود که نمونه هایی که داراي اندازه و سطح یکسانی می باشند را به صورت کار

یت هایی نیز براي این روش وجود دارد. اوال فضا می بایست قائمه باشد، بدین معنا که نباید هیچ گونه وابستگی اي میان خوشه بندي نماید. محدود

وع صفات یک شی وجود داشته باشد. ثانیا براساس برنامه اي که مورد استفاده قرار می گیرد، تمامی صفاتی که در یک شی وجود دارد می بایست ن

نوع هاي داده اي دیگر هم استفاده نمود.    که بتوان از نمود داشته باشند. با حفظ کلیات این روش، می توان به نوعی عمل هاي داده اي یکسانی

خوشه بندي بر اساس این فضاها، روش تقسیم  انجام عمل در این مقاله با انتخاب زیرفضاها و برابري باشند. ازطرفی نمونه ها می بایست داراي ابعاد

 ارائه خواهد شد.  K-Meansو غلبه

 
  در این مقاله مزایا و فرض هاي زیر موجود می باشد:

  : روش مطرح شده قادر خواهد بود که نمونه هاي داراي اندازه یکسان را گروه بندي نموده و شباهت میان آنها را پیدا نماید. 1فرض

  توسط روش تقسیم و غلبه می باشد. ايمرحلهروش مطرح شده داراي سرعت باالتري در مقایسه با خوشه بندي یک  : 2فرض

  توسط روش تقسیم و غلبه می باشد. ايروش مطرح شده داراي دقت بیشتري از خوشه بندي یک مرحله : 3فرض

 روش مطرح شده اجازه می دهد که فاصله اقلیدوسی در داده هاي داراي ابعاد زیاد مورد استفاده قرار گیرد. : 4فرض
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براي تمامی اشیاء یکسان  ،ابعاد -2فضا می بایست قائمه باشد،  - 1براي استفاده از این روش وجود دارد که عبارتند از: محدودیت هایی نیز 

توضیح داده خواهد شد. نهایتا  مورد استفاده در این روش است و ما از نوع داده ترتیبی استفاده می کنیم. در ادامه چارچوب کاري و متدولوژي

 .یم کردشده و بر روي آن بحث خواه نتایج تحقیق ارائه

 

  مدل تحقیق .3

این چارچوب  مراحل انجام شده در 1 در این تحقیق از چارچوب کاري اي استفاده شده است که متشکل از پنج مرحله اصلی می باشد. شکل

  کاري را نشان می دهد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  چارچوب کاري براي خوشه بندي دیتاست هاي چندین بعدي - 1شکل 

  

گردد. این رابطه مجموع تمامی صفات هر شی را اعمال می ��∑سازي، براي هر شی رابطه در این چارچوب بعد از پیش پردازش و نرمال

نهایت هر گروه را به صورت جداگانه  خوشه بندي کرده و در ،محاسبه کردیم، آنها را بر اساس اندازهمحاسبه می کند. پس از اینکه اندازه اشیاء را 

  خوشه بندي می نماییم.

 پیش پردازش .1.3

 .داده ها می بایست قبل انجام داده کاوي پاکسازي شوند  

 بایست تغییر نمایند.، برخی نام ها می سایت مربوطه گرفته شده اند از آنجایی که داده هاي تحقیقاتی از وب  

  ند:می باش 5تا  1همچنین مقادیري وجود دارد که در بازه مجاز قرار نمی گیرند. بازه مجاز اعداد صحیح میان  

o  تغییر می دهیم 1بود آن را به  1در صورتی که مقدار کمتر از.  

o  تغییر می دهیم 5بود آن را به  5در صورتی که بزرگتر از.  

 بین رفته باشند باشند یا ازممکن است مقادیري موجود ن:  

o در این صورت شی را حذف کرده و از آن چشم پوشی می نماییم.  

o  دهیم را به آن اختصاص می 1عدد.. 

  

  سازينرمال. 2.3

  آنها را نرمال کرد: 2رابطه داده ها بصورت ترتیبی می باشند، بنابراین می بایست با استفاده از 

 سازيرابطه نرمال -2رابطه 

��� =	
��� − 	1

�	� − 	1
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 خوشه بند� اوليه
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 خوشه بند� زيرفضاها
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  روش ترکیبی براي خوشه بندي. 3.3

براي دسته بندي اشیائی که داراي اندازه یکسانی می باشند بکار می رود، بدین ترتیب ما داراي نمونه هایی با اندازه و یا سطح  ��∑ رابطه

  برابر خواهیم بود.

  

  

  

  

 
 

  

                                                                  

  دو بردار مشابه ولی متفاوت در سطح -2شکل 

  

دو بردار را نشان می دهد که از لحاظ معیار شباهت کسینوسی، مشابه یکدیگر می باشند ولی واضح است که با توجه به ابعاد متفاوتی  2شکل

به عنوان مثال ممکن است یک دانشجوي دکترا با یک با این روش  ز لحاظ اندازه و سطح با یکدیگر متفاوت می باشند.که هرکدام از آنها دارند، ا

  کودك دبستانی در یک خوشه قرار بگیرند.

ا خوشه هایی را تشکیل می دهیم که اشیا را بر اساس ویژگی هاي آنههمانطور که نشان داده شده است، ما در هر خوشه زیرگروه 3 در شکل

  اندازه بود و به ویژگی ها و صفات توجه نشد. عملکرد، بندي می نمایند، باید توجه داشت که در خوشه بندي مرحله اول تنها معیار

  

  
  مراحل روش خوشه بندي ارائه شده  -3شکل     

  

قرار می گیرند. بدین ترتیب هرکدام از  بعد از انجام دومین عملیات خوشه بندي، تقریبا اشیائی که در یک سطح قرار دارند در یک خوشه

  خوشه بندي می گردند.  K-Meansيزیرفضاهاي ایجاد شده توسط خوشه بند

  

  متدولوژي .4

١ 

۲ 
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اي که بدان اشاره شد، ایجاد گردید. در ابتدا ابزارهاي متفاوتی براي داده کاوي به منظور پیاده یک طرح تحقیقاتی با استفاده از چارچوب کاري

-WEKA 3و   Oracle Data Mining 10.2در SPSS Clementine 12.0سازي مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت تصمیم بر این شد که از 

بی را براي تحلیل تصویري ارائه می دهد و همچنین در آن قادر خواهیم بود که از پشتیبانی خو SPSS Clementine 12.0استفاده شود.  5-6

از الگوریتم هاي بیشتري پشتیبانی نموده و مرحله  SPSS Clementine 12.0هاي مختلف تعلق دارند، گزارش بگیریم. رکوردهایی که به خوشه

  آماده سازي داده ها را بخوبی انجام می دهد.

 
 

 

 خوشه بندي مرحله اول -4شکل     

  

 

  

  خوشه بندي مرحله دوم -5شکل     

  

  رویه تحقیق .5

هایی روانشناسی طرح گردیده است که افراد پس از ثبت نام به آنها پاسخ می دهند. براساس پاسخاصول سواالتی بر اساس  ،سایت پروژه در وب

را به  5تا  1شخصیتی هر فرد را نشان می دهد. هر کدام از این ابعاد مقداري میان  که کاربر می دهد یک جدول ایجاد می گردد که ابعاد مختلف

با استفاده از این مجموعه داده اي، در اولین خوشه بندي افرادي را که در یک سطح قرار دارند، ولی ممکن است داراي  خود اختصاص می دهند.

م. در خوشه بندي دوم، افرادي که از لحاظ شخصیتی با یکدیگر شباهت دارند پیدا ابعاد شخصیتی متفاوتی باشند را در یک خوشه قرار می دهی

  شوند.می

  

  نتایج و بررسی .6

بدون گروه بندي صورت گرفت و  ،در این بخش به ارائه و بررسی نتایج بدست آمده از این تحقیق می پردازیم. در تحقیق اول خوشه بندي

  د.صل گردیحا 6نشان داده شده در شکل  نتایج به صورت
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  نتایج بدست آمده در تحقیق اول - 6شکل 

  

  

که نتایج آن در  در تحقیق دوم روش توضیح داده شده مورد استفاده قرار گرفت مورد استفاده قرار گرفت. =8Kمقدار در این تحقیق همچنین

  نشان داده شده است.  7شکل 

  
  نتایج بدست آمده در تحقیق دوم -7شکل 
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مطرح شده خوشه  يرابطهبر اساس شباهت و  دوباره هر گروه متعلق به ءاشیا اشیاء به چهار گروه بر اساس اندازه تقسیم شدند ودر مرحله اول 

هاي برابر در هر وجود خوشه با مقایسه این دو تحقیق مالحظه می شود که تعداد تکرارها کاهش یافته است. این بدین معنا است که با بندي شدند.

  تکرار کمتري در روش ارائه شده دیده می شود.دو تحقیق، 

قادر خواهیم بود  در این روش ادغام شده اند،  K-Meansهاي بزرگتر در خوشه بندي معمولیها با خوشهاز سوي دیگر، از آنجایی که خوشه

مدتر آکار K-Meansبندي معمولی که خوشه هایی که داراي اعضاي کمتري می باشند را نیز شناسایی نماییم. روش مطرح شده از روش خوشه 

  بوده و از صحت باالتري برخوردار می باشد.

  

  نتیجه .7

استفاده در این مقاله با بررسی تحقیقات صورت گرفته، روشی جدید براي خوشه بندي فضاهایی که داراي ابعاد زیاد می باشند مطرح گردید. 

مدي ه به اندازه شی، باعث افزایش کارآموعه هاي داده اي چندین بعدي با توجدر مجتشکیل شده است، مرحله  دو که از خوشه بندي این روش از

اندازه خوشه بندي می شوند،  معیار شد. زمانی که در مرحله اول اشیاء براساس K-Meansو صحت نتایج در مقایسه با روش خوشه بندي معمولی 

باعث می شود که از نتایج صحیح تر و مناسب تري برخوردار شویم. به همین درواقع ما از زیرفضاهایی براي خوشه بندي استفاده کرده ایم. این 

ه دلیل ما از فضاي قائمه استفاده کردیم، بدین معنی که هیچگونه همپوشانی میان صفت هاي یک شی وجود نداشت و ابعاد می بایست داراي انداز

ش به دلیل انجام تکرارهاي کمتر از بهینگی بیشتري نسبت به روش هاي همچنین همان طور که اشاره شد این رو یکسان در تمامی اشیاء باشند.

  معمول برخوردار می باشد.

ي براي پروژه هاي آینده سعی داریم که این روش را در محدوده هاي دیگر داده کاوي مانند متن کاوي اعمال نماییم. همچنین تاثیر پارامترها

  تعداد ابعاد نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. همچنین و K-Meansمختلف در خوشه بندي مانند 
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