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چکیده
در الگوريتم خوشهبندی فازی  FCMبايد تعداد و مراکز خوشهها توسط کاربر در ابتدا مشخص شوند.
کیفیت اين الگوريتم بشدت به تعداد اولیه خوشهها و مکان اولیه مراکز خوشهها بستگی دارد .هدف از
خوشهبندی فازی استخراج مدلهای فازی از دادههاست .کاربردهای متعدد خوشهبندی فازی در تحلیل
دادهها و تشخیص الگو و نیز زمینههای پژوهشی موجود در اين زمینه از جمله استفاده از آن در حل مسائل
مسیريابی ،تخصیص و زمانبندی نیاز به مطالعه الگوريتمهای موجود و بهبود و اصالح آنها را آشکارتر
مینمايد .در اين سمینار چندين روش خوشهبندی فازی بر پايه روش خوشه بندی استاندارد  FCMمورد
بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :خوشه بندی ،خوشه بندی فازی c ،میانگین ،طبقهبندی
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فصل اول
مقدمه
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 -0-0مقدمه
خوشهبندی يک کالسبندی بدون نظارت است که در آن کالسها از پیش تعريف نشدهاند .هدف از انجام
خوشهبندی ارائه چشم انداز مناسبی از اتفاقات در حال وقوع در پايگاه دادهها به مصرف کنندة نهايی
اطالعات میباشد .کاربرد ديگر خوشهبندی را میتوان در تعیین دادههايی که با ساير دادهها تفاوت چشمگیر
دارند عنوان نمود .در خوشهبندی کالسیک ،هر نمونه ورودی متعلق به يک و فقط يک خوشه است و
نمیتواند عضو دو خوشه و يا بیشتر باشد .به عبارتی خوشه ها همپوشانی ندارند در حالیکه در خوشه بندی
فازی يک نمونه میتواند متعلق به بیش از يک خوشه باشد .خوشهبندی فازی به کشف مدل های فازی از
دادهها میپردازد .اين مقاله به بررسی الگوريتمهايی که هدفشان استخراج خوشههای فازی از دادههای قطعی
است ،میپردازد .يکی از اولین روشهای خوشهبندی فازی که بر مبنای تابع هدف و استفاده از فاصله
اقلیدسی بنا شده بود در سال  1174توسط دان  3ارائه و سپس توسط بزدك  4تعمیم داده شد .پس از آن
يانگ  5يک بررسی اجمالی روی روشهای خوشهبندی فازی انجام داد .سپس گوستافسون و کسل  2در
سال  1171الگوريتم خوشهبندی فازی با استفاده از ماتريس کوواريانس فازی را ارائه نمودند .تلفیق رويکرد
امکان در خوشهبندی فازی نخستین بار توسط کیم و کريشناپورام  7در سال  1113صورت گرفت .پس از
آن نیز اصالحات و بهبود های بسیاری روی الگوريتمهای ارائه شده صورت گرفتهاند که در اين تحقیق به
برخی از آن هاخواهیم پرداخت .تحلیل خوشه بندی به دنبال سازمان دهی مجموعه ای از داده ها در يک
سری خوشه است به طوری که داده ها (که معموال هر کدام نشا ن دهنده برداری از مقادير کمی در يک
فضای چندين بعدی است  )،در هر خوشه باالترين درجه شباهت را دارا بوده و داده های متعلق به خوشه
های مختلف دارای حداکثر درجه عدم شباهت هستند .روش های تحلیل خوشه ها به دو روش عمده سلسه
مراتبی و تفکیکی تقسیم می شوند .روش های سلسله مراتبی ،کامالً سلسله مر اتبی عمل می کنند به اين معنی
که داده های ورودی در يک دنباله مرتب قرار می گیرند .روش های سلسله مراتبی می توانند تراکمی يا
تفرقی باشند .در روش تراکمی دنباله ای از بخش ها ايجاد می شود که از خوشه بندی که در آن هر داده در
يک خوشه قرار می گیرد شروع و با خوشه يابی که در آن تمام داده ها در يک خوشه قرار می گیرند ،خاتمه
می يابد .در روش تفرقی ابتدا همه داده ها در يک خوشه قرار می گیرند و سپس عملیات شکستن تا رسیدن
به يک حد توقف که معموالً پیش از رسیدن به خوشه هايی با يک عضو می باشد ،ادامه می يابد .تقسیم بندی
يک مجمو عه داده به تعداد خوشه از پیش تعیین شده مبحث بسیار مهمی در تحلیل داده ،بازشناسی الگو و
پردازش تصوير محسوب می شود  .در روش های تفکیکی ،به دست آوردن يک تفکیک از داده های ورودی
در تعداد مشخصی از خوشه ها مورد نظر است .چنین روش هايی معموالً دنبال تفکیکی هستند که يک تابع
کارايی را (معموال به صورت محلی) بهینه کند .برای بهبود کیفیت خوشه بندی الگوريتم چندين بار و در
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نقاط شروع مختلف اجرا می شود و بهترين وضعیت بدست آمده از کل دفعات اجرا به عنوان خروجی خوشه
بندی انتخاب می شود .روش های تفکیکی به دو بخش خوشه بندی سخت و خوشه بندی فازی تقسیم
میشوند .در خوشه بندی سخت ،هر داده به يک و فقط يک خوشه نسبت داده می شود ،در حالیکه در خوشه
بندی فازی ،يک تفکیک فازی صورت میگیرد به اين معنی که هر داده با يک درجه تعلق به هر خوشه متعلق
است  .در شرايط واقعی خوشه بندی فازی بسیار طبیعی تر از خوشه بندی سخت است ،چون داده های
موجود در مرز خوشه های مختلف مجبور به تعلق کامل به يکی از خوشه ها نیستند ،و با درجه تعلقی بین 0

تا  1که نشان دهنده تعلق نسبی آنها است تفکیک می شوند .الگوريتم های خوشه يابی دينامیک ،الگوريتم
های تکراری دو مرحل های جايگزين الگوريتم های خوشه بندی سخت هستند که شامل ساخت خوشه ها
در هر تکرار و شناسايی نماينده های مناسب يا مراکز خوشه ها برای هر خوشه با بهینه سازی محلی يک
معیار کارايی بین خوشه ها و نماينده های مربوط به آنها می باشند .اين پروسه بهینه سازی از مجموعه ای از
نماينده های اولیه يا يک تقسیم بندی اولیه شروع شده و به صورت متقابل يک مرحله تخصیص(که در آن
نماينده ها ثابتند) را در جهت اختصاص دادن الگو ها به خوشه ها بر طبق شباهت آنها به نماينده ها به کار
می برد .سپس در مرحله نمايش (که در آن تفکیک ثابت است) نماينده ها بر طبق تخصیص الگوها در مرحله
قبل به روز می شوند و اين مراحل تا زمان همگرايی الگوريتم که در آن معیار کارايی به يک مقدار ايستا برسد
ادامه می يابند .الگوريتم خوشه يابی سخت دينامیک وفقی نیز يک معیار را بر پايه يک میزان تناسب بین
خوشه ها و نماينده های آنها بهینه می کند با اين تفاوت که فاصله های مورد استفاده برای مقايسه خوشه ها و
نماينده های آنها در هر تکرار تغییر می کنند .اين فاصله ها به طور قطعی معین نمی شوند و می توانند برای
خوشه های مختلف متفاوت باشند .فايده اين فاصله های وفقی اين است که الگوريتم خوشه يابی قادر به
تشخیص خوشه ها با اشکال و اندازه های مختلف است .مقداردهی اولیه ،مرحله تخصیص ،و حد توقف
تقريباً در الگوريتم های خوشه يابی سخت دينامیک وفقی و غیر وفقی يکسان است  .تفاوت عمده بین اين
الگوريتم ها در مرحله نمايش است که در حالت وفقی شامل دو قدم (به روز رسان ی نماينده های خوشه ها
و فاصله ها) است.

تئوری مجموعه فازی به کار گرفت ه شده در تحلیل خوشه يابی عمدتاً بر روی خوشه يابی فازی بر پايه
روابط فازی و توابع هدف تمرکز دارد .يکی از اولین روش های خوشه يابی فازی ،بر پايه يک تابع هدف ،و
با استفاده از فاصله اقلیدسی توسط  dunnارايه شده و بعدها توسط  Bezdekتعمیم داده شد Yang .يک
بررسی اجمالی قابل فهم بر روی رو ش های خوشه يابی فازی انجام داد Greoenen .و  Jajugaيک مدل
خوشه يابی فازی بر پايه ريشه توان دوم فاصله مینکوفسکی شامل فاصله اقلیدسی مجذور شده و مجذور
نشده معرفی کردند .اولین الگوريتم خوشه يابی فازی وفقی بر پايه فواصل درجه دوم تعريف شده با يک
ماتريس کوواريانس فازی ،توسط  Gustafsonو  Kesselبیان شد .مطالعه با جزئیات بیشتر روی اين
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الگوريتم اولیه توسط  Krishnapuramو  Kimانجام شد Babuska .و همکارانش تخمین ماتريس
کوواريانس فا زی مورد استفاده در الگوريتم  (GK)Gustafson-Kesselرا بهبود بخشیدند .پس از آن Frigni

و  Nasraouiروشی بر پايه الگوريتم استاندارد  FCMبرای حل مشکل خوشه بندی و وزن دهی ويژگی ها به
طور همزمان ارايه کردند .در اين مقاله رو ش های مختلف خوشه بندی فازی تفکیکی بر پايه فواصل مجذور
وفقی ارايه و مقايسه شده اند .اين فواصل مجذور وفقی توسط ماتريس های معین مثبت متقارنی تعريف
میشوند که برای به روزسازی فواصل در قدم دوم مرحله نمايش الگوريتم ،بايد معکوس شوند .گرچه در
حاالتی که اين ماتريس ها مجازاً تکین باشند ،مشکالت عددی ممکن است رخ دهند و ماتريس معکوس پذير
نباشد .يک روش برای حل اين مشکل استفاده از روش ارايه شده توسط  Babuskaو همکارانش است.
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