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Abstract 
Clustering is one of the most important phases of data analysis. Among lots of clustering methods 

which are developed, consensus clustering is one of the most interested and latest methods. In this method 

a group of clusterings are processed together in or

more stability. In consensus clustering algorithms clusters of different clusterings with same labels are 

considered correspondent.  In practice correspondent clusters in different clusterings may differ 

extremely and this may reduce the quality
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 روش. برشمرد ها داده تحليل در مراحل مهمترين از يكي توان

است، گرفته قرار توجه مورد و شده مطرح اخير مطالعات در كه ها

آوردن بدست توافقي، بندي خوشه هدف. كند مي عمل ها بندي

برخوردار اوليه شده انجام هاي بندي خوشه به نسبت باالتري پايداري

متناظر را مختلف هاي بندي خوشه در شماره هم هاي خوشه ،توافقي 

شماره همان با اي خوشه از متفاوت بسيار مشخص شماره يك با اي 

مقاله اين در كه الگوريتمي. تاثير منفي شديدي بگذارد روشدر پائين آوردن كيفيت خروجي 

الگوريتم است بهتر حقيقت در. كند مي مختلف ارائه هاي بندي خوشه

در پيشنهادي الگوريتم خروجي. كنيم محسوب توافقي بندي خوشه

قرار مورد استفاده توافقي بندي خوشه در ورودي عنوان به كه است

  ماتريس تناظر، داده كاوي، خوشه بندي توافقي
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Clustering is one of the most important phases of data analysis. Among lots of clustering methods 

which are developed, consensus clustering is one of the most interested and latest methods. In this method 

a group of clusterings are processed together in order to obtain a more qualified clustering which has 

more stability. In consensus clustering algorithms clusters of different clusterings with same labels are 

considered correspondent.  In practice correspondent clusters in different clusterings may differ 

extremely and this may reduce the quality. In this paper we propose an algorithm which establishes 
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consensus clustering and the output of this algorit
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 است يافتهه بندي بسياري توسعه تاكنون الگوريتم هاي خوش

و روش هايي كه اجتماعي از الگوريتم هاي خوشه بندي را 

بر روي يافتن يك  ،اغلب روش هاي خوشه بندي، مطابق با معيار هاي مشخصي كه براي خوشه بندي استفاده مي كنند

دست مزايايي بيش از آنچه كه يك الگوريتم خوشه بندي مي تواند به آن 

دست  واحد در اين نوع خوشه بندي، نتايج حاصل از چندين خوشه بندي با هم تركيب مي شوند تا در نهايت به يك خوشه بندي

توسط به تنهايي خوشه بندي هاي بهتري توليد مي كنند؛ خوشه بندي تركيب شده اي را مي يابند كه 

نمي باشد؛ حساسيت كمتري نسبت به نويز دارند؛ و قادر به يكپارچه سازي نتايج از منابع توزيع شده 

ماتيك ر، بيوانفو]1[، تشخيص الگو ]3،11[اين روش خوشه بندي كاربرد هاي گوناگوني در زمينه هاي مختلف از قبيل يادگيري ماشيني 

 مي توان به به عنوان مثال. دمفيد واقع شو دي توافقي مي تواند در كاربرد هاي ديگري نيز

كار با داده هاي ) 3خوشه بندي داده هاي ناهمگون، 

 ]2[ 8خوشه بندي با حفظ محرمانگي) 6و  7تشخيص داده هاي دور افتاده

خوشه هاي هم شماره در خوشه بندي هاي مختلف را متناظر در نظر مي گيرند، 

به منظور  .صادق نمي باشدهميشه اين مسئله و يا نوع داده ها 

  .تشخيص دهيمرا  ي مختلفبايد تناظر بين خوشه ها در خوشه بندي ها

مورد استفاده قرار  ،تركيب خوشه ها به منظوردر روش خوشه بندي سلسله مراتبي 

اين روش ها تنها در شرايطي ميزان فاصله و يا ميزان شباهت دو خوشه را اندازه گيري مي كنند كه هر دو خوشه در يك خوشه بندي قرار 

الزم به ذكر است كه منظور از . مي باشدظر در خوشه بندي هاي مختلف 

اين مجموعه داده مي تواندبه صورت عمودي يا افقي . 

به بررسي فعاليت ها مشابه در اندازه گيري فاصله دو خوشه و 

پيچيدگي الگوريتم  4در بخش الگوريتم هاي پيشنهادي را مورد بررسي قرار خواهيم داد؛ 

نيز به نتيجه گيري اختصاص يافته  6؛ بخش بر روي يك مجموعه داده اي خواهيم پرداخت

مي پردازيم و سپس روال كلي دو خوشه   به معرفي روش هايي جهت تشخيص فاصله
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correspondence between the clusters of the clusterings.  In other word this algorithm is a preprocess for 

consensus clustering and the output of this algorithm is a correspondence matrix. 

, Correspondence Matrix 

تاكنون الگوريتم هاي خوش. در تحليل داده مي باشد ها گامو يكي از مهترين خوشه بندي اغلب به عنوان اولين 

و روش هايي كه اجتماعي از الگوريتم هاي خوشه بندي را  3، خوشه بندي بر مبناي تراكم2، خوشه بندي افرازي1سلسله مراتبي

اغلب روش هاي خوشه بندي، مطابق با معيار هاي مشخصي كه براي خوشه بندي استفاده مي كنند

مزايايي بيش از آنچه كه يك الگوريتم خوشه بندي مي تواند به آن  4خوشه بندي توافقي .ديك به پاسخ بهينه متمركز مي شوند

در اين نوع خوشه بندي، نتايج حاصل از چندين خوشه بندي با هم تركيب مي شوند تا در نهايت به يك خوشه بندي

خوشه بندي هاي بهتري توليد مي كنند؛ خوشه بندي تركيب شده اي را مي يابند كه : لگوريتم هاي خوشه بندي توافقي اغلب

نمي باشد؛ حساسيت كمتري نسبت به نويز دارند؛ و قادر به يكپارچه سازي نتايج از منابع توزيع شده  توليدقابل  ديگري

اين روش خوشه بندي كاربرد هاي گوناگوني در زمينه هاي مختلف از قبيل يادگيري ماشيني 

  .دارد

دي توافقي مي تواند در كاربرد هاي ديگري نيزعالوه بر مزاياي ذكر شده، استفاده از خوشه بن

خوشه بندي داده هاي ناهمگون، ) 2مانند فيلد نام خانوادگي كارمند در بانك اطالعات پرسنلي،  5هاي اسمي

تشخيص داده هاي دور افتاده) 5تعيين تعداد مناسب خوشه ها در انجام خوشه بندي، 

خوشه هاي هم شماره در خوشه بندي هاي مختلف را متناظر در نظر مي گيرند،  ،الگوريتم هاي خوشه بندي توافقي جهت يافتن خوشه بندي نهايي

و يا نوع داده ها پارامتر هاي الگوريتم  ،با توجه به نوع الگوريتم موجوددر حاليكه در خوشه بندي هاي 

بايد تناظر بين خوشه ها در خوشه بندي ها و عملياتي تر نمودن روش هاي خوشه بندي توافقي

در روش خوشه بندي سلسله مراتبي  ،اندازه گيري تشابه بين دو خوشه 

اين روش ها تنها در شرايطي ميزان فاصله و يا ميزان شباهت دو خوشه را اندازه گيري مي كنند كه هر دو خوشه در يك خوشه بندي قرار 

ظر در خوشه بندي هاي مختلف روشي جهت يافتن خوشه هاي مشابه و يا متنا  ارائه

. خوشه بندي ها مختلف، نتايج خوشه بندي هاي انجام شده بر روي يك مجموعه داده اي مي باشد

به بررسي فعاليت ها مشابه در اندازه گيري فاصله دو خوشه و  2در بخش : باشد  ت ميساختار ادامه مقاله به اين صور. توزيع شده و يا اينكه متمركز باشد

الگوريتم هاي پيشنهادي را مورد بررسي قرار خواهيم داد؛  3تشريح روش خوشه بندي توافقي مي پردازيم؛ در بخش 

بر روي يك مجموعه داده اي خواهيم پرداختبه بررسي نتايج اجرا الگوريتم 

  پيشينه كاوي پژوهش

به معرفي روش هايي جهت تشخيص فاصله ،فاصلهابتدا در زمينه روش هاي اندازه گيري 

 .از الگوريتم پيشنهادي مورد بررسي قرار خواهيم داد خوشه بندي توافقي را جهت درك مناسب

  فاصله روش هاي اندازه گيري
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correspondence between the clusters of the clusterings.  In other word this algorithm is a preprocess for 

  مقدمه .1

خوشه بندي اغلب به عنوان اولين 

سلسله مراتبي، نظير خوشه بندي ]9،8[

اغلب روش هاي خوشه بندي، مطابق با معيار هاي مشخصي كه براي خوشه بندي استفاده مي كنند. مورد استفاده قرار مي دهند

ديك به پاسخ بهينه متمركز مي شوندپاسخ بهينه و يا نز

در اين نوع خوشه بندي، نتايج حاصل از چندين خوشه بندي با هم تركيب مي شوند تا در نهايت به يك خوشه بندي .را فراهم مي آورد يابد

لگوريتم هاي خوشه بندي توافقي اغلبا. يابيم

ديگريهر الگوريتم خوشه بندي 

اين روش خوشه بندي كاربرد هاي گوناگوني در زمينه هاي مختلف از قبيل يادگيري ماشيني ]. 7[ باشند مي

دارد] 4،5[و داده كاوي ] 10[

عالوه بر مزاياي ذكر شده، استفاده از خوشه بن

هاي اسمي بندي داده خوشه )1

تعيين تعداد مناسب خوشه ها در انجام خوشه بندي، ) 4، 6ناقص

  .نمود اشاره

الگوريتم هاي خوشه بندي توافقي جهت يافتن خوشه بندي نهايي

در حاليكه در خوشه بندي هاي 

و عملياتي تر نمودن روش هاي خوشه بندي توافقي رفع اين مسئله

 تجهروش هاي موجود 

اين روش ها تنها در شرايطي ميزان فاصله و يا ميزان شباهت دو خوشه را اندازه گيري مي كنند كه هر دو خوشه در يك خوشه بندي قرار اما . گيرند مي

  .داشته باشند

ارائهما در اين مقاله هدف 

خوشه بندي ها مختلف، نتايج خوشه بندي هاي انجام شده بر روي يك مجموعه داده اي مي باشد

توزيع شده و يا اينكه متمركز باشد

تشريح روش خوشه بندي توافقي مي پردازيم؛ در بخش 

به بررسي نتايج اجرا الگوريتم  5؛ در بخش تحليل مي شود

  .است

  

پيشينه كاوي پژوهش .2

ابتدا در زمينه روش هاي اندازه گيري در اين بخش 

خوشه بندي توافقي را جهت درك مناسب

روش هاي اندازه گيري.   1.2



 

 

.  روش هاي موجود جهت اندازه گيري ميزان تشابه بين دو خوشه در الگوريتم هاي خوشه بندي سلسله مراتبي مورد استفاده قرار مي گيرند

به اندازه گيري ميزان فاصله و  ،در اين روش خوشه بندي

و يا اينكه دو خوشه مشابه را به ) در حالت تقسيم كننده

��]. 6[آمده اند  )4(تا  )1( بطوا � فاصله بين  �′�

  

  
  )ب(

  

  
  )د(

اندازه  )ب. (اندازه گيري فاصله با استفاده از فاصله نزديكترين اشياء در دو خوشه

  .بين هر دو شئ  اندازه گيري فاصله با استفاده از ميانگين مجموع فاصله

  .اندازه گيري فاصله با استفاده از فاصله مراكز دو خوشه

بين آنها وجود دارد در يك خوشه بندي قرار   روش هاي مذكور در شرايطي قابل استفاده مي باشند كه خوشه هايي كه نياز به اندازه گيري فاصله

مختلف  ياين روش ها در تعيين تناظر بين خوشه ها در خوشه بندي ها

اشتراك داده اي دارند و اين مسئله موجب مي شود تا روش هاي 
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روش هاي موجود جهت اندازه گيري ميزان تشابه بين دو خوشه در الگوريتم هاي خوشه بندي سلسله مراتبي مورد استفاده قرار مي گيرند

در اين روش خوشه بندي]. 6[انجام مي شود  10يا تجميع كننده 9بندي سلسله مراتبي به دو صورت تقسيم كننده

در حالت تقسيم كننده(مستقل تقسيم نمود   يا ميزان شباهت دو خوشه نياز است تا بتوان يك خوشه را به دو خوشه

  ).ع كنندهدر حالت تجمي

وار چهار روش عمده جهت اندازه گيري ميزان فاصله بين دو خوشه وجود دارد، اين روش ها در

  .مي باشد Ciي  تعداد اشياء در خوشه Ci ،niي  مركز خوشه

�����	
, 	� � �������,�′����� � 

�����	
, 	� � �������,�′����� � 

�����	
, 	� �
�

����
∑ ∑ �� ��′�������  

��!���	
, 	� � ��
 �  

  .داده شده استفاصله بين دو خوشه را نشان اندازه گيري چهار روش 
  

  
  )الف(

  

  
  )ج(

اندازه گيري فاصله با استفاده از فاصله نزديكترين اشياء در دو خوشه) الف: (چهار روش اندازه گيري فاصله بين دو خوشه 

اندازه گيري فاصله با استفاده از ميانگين مجموع فاصله) ج. (دورترين اشياء در دو خوشه  استفاده از فاصله

اندازه گيري فاصله با استفاده از فاصله مراكز دو خوشه )د(

روش هاي مذكور در شرايطي قابل استفاده مي باشند كه خوشه هايي كه نياز به اندازه گيري فاصله

اين روش ها در تعيين تناظر بين خوشه ها در خوشه بندي ها .تهي باشد اشتراك داده هاي بين هر دو خوشه يا به عبارتي ديگر

اشتراك داده اي دارند و اين مسئله موجب مي شود تا روش هاي  ،نمي باشند، چرا كه خوشه هاي موجود در دو يا چند خوشه بندي

  .بدست آورنددر چنين حالتي بين خوشه ها را 
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روش هاي موجود جهت اندازه گيري ميزان تشابه بين دو خوشه در الگوريتم هاي خوشه بندي سلسله مراتبي مورد استفاده قرار مي گيرند

بندي سلسله مراتبي به دو صورت تقسيم كننده خوشه

يا ميزان شباهت دو خوشه نياز است تا بتوان يك خوشه را به دو خوشه

در حالت تجمي(يك خوشه واحد تبديل كرد 

چهار روش عمده جهت اندازه گيري ميزان فاصله بين دو خوشه وجود دارد، اين روش ها در

مركز خوشه mi، ′�و  �دو شئ 

  

  
  

�  :كمينه  يفاصله      )1( �′�

� :بيشينه  يفاصله      )2( �′�

�: ميانگين   فاصله      )3( � �′�

���    :مراكز   فاصله      )4(

 

چهار روش هر كدام از  )1(در شكل 

چهار روش اندازه گيري فاصله بين دو خوشه  -) 1(شكل 

استفاده از فاصلهگيري فاصله با 

  

روش هاي مذكور در شرايطي قابل استفاده مي باشند كه خوشه هايي كه نياز به اندازه گيري فاصله

يا به عبارتي ديگرداشته باشند 

نمي باشند، چرا كه خوشه هاي موجود در دو يا چند خوشه بندي قابل استفاده

بين خوشه ها را  ميزان فاصلهموجود نتوانند 

  



 

 

 Sهر خوشه بندي نيز شامل . خوشه بندي مي باشد 

از اشياء مجموعه  #"هدف خوشه بندي توافقي، يافتن خوشه بندي جديد 

  .دهد مدل خوشه بندي توافقي را نشان مي

فرض كنيد مجموعه داده اي . آمده است از يك مثال استفاده مي كنيم

سه خوشه بندي مختلف بر روي اين داده ها بدست آورده ايم، 

.  {{x5, x6} ,{x2, x4} ,{x1, x3}} = %" و $"

از در اين مثال #" جهت يافتن خوشه بندي نهايي 

دو قرار گرفته است، بنابراين چون اين شماره  شماره

 خوشه بندي نهايي بدست آمده ه توضيح داده شد،كبا توجه به روشي 

تشخيص تناظر بين خوشه ها در دو حالت تعداد خوشه هاي برابر و تعداد خوشه هاي 

  .يك مثال مورد بررسي قرار خواهيم دادقبل از تشريح الگوريتم مسئله اي كه نياز به حل آن داريم را با 

X  ندي داريم كه هربهمچنين دو خوشه  .باشد  مي 

توانيم به اين نتيجه برسيم كه  مي و در نظر گرفتن داده ها

  .تشابه بيشتري نسبت به هم دارنديا در واقع  ومتناظر 

 ���# $� %P .....

 $� %# ���2

  x 6      x 7     

                 

  x 8    x 9 

$� %2  

   x1     x 3  

               x 4   x 5 

 $� %3  

Amir Kabir University

  خوشه بندي توافقي

X = {x1  شاملN  شئ و' � ("�, "$, … ,  Pشامل نتايج  +*"

هدف خوشه بندي توافقي، يافتن خوشه بندي جديد . قرار گرفته است Xكه در هر خوشه تعدادي از عناصر مجموعه 

مدل خوشه بندي توافقي را نشان مي )2(شكل ]. 7[بدست آيد  'است به گونه اي كه بهترين نتيجه از اجتماع خوشه بندي هاي 

  مدل خوشه بندي توافقي –) 2(شكل 

  

آمده است از يك مثال استفاده مي كنيم] 2[جهت نشان دادن يكي از روش هاي خوشه بندي توافقي كه در 

, سه خوشه بندي مختلف بر روي اين داده ها بدست آورده ايم، . در اختيار داريم را كه شامل شش شئ مي باشد �

 "�= {{x1, x2}, {، $ = {{x1, x3}, {x2, x4}, {x5}, {x6}}

جهت يافتن خوشه بندي نهايي  .تعلق داردخوشه به كدام در هر يك از سه خوشه بندي نشان مي دهد كه هر داده 

شماره در خوشه %"و   $"در خوشه بندي هاي  x2  به عنوان مثال داده. 

با توجه به روشي . مي شود مشخصبرنده در راي گيري خوشه بيشينه است به عنوان شماره خوشه 

"# = {{x1, x3}, {x2 خواهد بود.  

  نتايج خوشه بندي ها – )1(جدول 

"# "% "$ "�  

1 1 1 1 x1 

2 2 2 1 x2 

1 1 1 2 x3 

2 2 2 2 x4 

3 3 3 3 x5 

3 3 4 3 x6 

  ها تشخيص تناظر بين خوشه

تشخيص تناظر بين خوشه ها در دو حالت تعداد خوشه هاي برابر و تعداد خوشه هاي پيشنهادي به منظور در اين بخش به تشريح الگوريتم هاي 

قبل از تشريح الگوريتم مسئله اي كه نياز به حل آن داريم را با . ها مي پردازيم

{x1, x2, …, x10} =  به صورت ايشود مجموعه داده  مشاهده مي) 

و در نظر گرفتن داده ها با يك نگاه اجمالي به وضعيت خوشه ها در دو خوشه بندي. مي باشند

متناظر  دواز خوشه بندي  2 و 1 و 3هاي  به ترتيب با خوشه يكاز خوشه بندي 

 ���# $� %3  ���# $� %2  ���# $� %1 

	'�� ( ���# $� % )*�� �+� 

	���� ���# $� %  

..... 

 $� % # $� % ���1  

$� % 1 0

  x 1     

    x 7   

 $� %2  

x 2     x 3 

     x10 

  x 2  

 x 10 

 $� %1  
 $� %3  

x 5     x 6   

    x 9 
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خوشه بندي توافقي   .2.2

{x2, …, xN ,1  مجموعه

كه در هر خوشه تعدادي از عناصر مجموعه  استخوشه 

X  است به گونه اي كه بهترين نتيجه از اجتماع خوشه بندي هاي

  

  

  

  

  

  

  

  

جهت نشان دادن يكي از روش هاي خوشه بندي توافقي كه در 

� (��, �$, �%, �-, �., �/+

{{x5, x6} ,{x3, x4} ,{شامل 

نشان مي دهد كه هر داده ) 1(  جدول

. ستفاده شده استاگيري  رأي

خوشه بيشينه است به عنوان شماره خوشه 

{x4}, {x5, x6} ,2به صورت 
  

 

تشخيص تناظر بين خوشه يهاالگوريتم  .3

در اين بخش به تشريح الگوريتم هاي 

ها مي پردازيم بندي متفاوت در خوشه

) 3(همانطور كه در شكل 

مي باشندسه خوشه  داراي يك

از خوشه بندي  3 و 2 و 1هاي   خوشه
  

  

$� % 

1     x 4           

   x 8 



 

 

  Xاي داده 

در اين الگوريتم هر يك از خوشه ها به  .پذيرد صورت مي

هر بيت در اين الگو متناظر يكي از . برابر تعداد اشياء در مجموعه داده اي مي باشد

مثال  به عنوان .يك و غير اين صورت مقدار آن صفر در نظر گرفته مي شود

و  ) 1001001100(به صورت  به ترتيب ،دواز خوشه بندي 

  .استفاده مي كنيم

0
� � 1�1$1%…12      � � 31. . 67,   � �  

     18 � 9:"
:�8; � �;    < � 31 . . = 7  

مجموعه خوشه ها  
"، تعداد خوشه ها S، هاتعداد خوشه بندي 

نيز در صورت برابري شرط   fتابع  .باشد مي ،در آن قرار دارد

بين هر دو  اين ماتريس اختالفعناصر در واقع  .ايجاد كنيم

. خواهيم كرديا ميزان فاصله بين دو خوشه از فاصله همينگ استفاده 

تناظر شمارش به اين صورت كه تعداد تفاوت ها بين بيت هاي م

را ) 7(رابطه بنابراين . شود مي 4برابر دو از خوشه بندي 

��� � >�����?@�AB��CD�0
�,  0��  

 �"از خوشه بندي  nشماره و خوشه  
"از خوشه بندي 

كه سطر هاي اين  ،در واقع ماتريس تناظر پاسخ مسئله است

 ها هو تعداد خوش ها هايجاد ماتريس تناظر با توجه به دو پارامتر تعداد داد

  .بررسي كرده و الگوريتم هاي پيشنهادي را مطرح مي كنيم

Amir Kabir University

  

  

  

داده  ي بر روي مجموعهدو نمونه خوشه بندي  -) 3(شكل 

  

صورت مي ي كه در ادامه مي آيد،به شرح ،پيشنهادي ريتمالگوبه طور كلي تشخيص تناظر به كمك 

برابر تعداد اشياء در مجموعه داده اي مي باشد ،تعداد بيت هاي الگو. نشان داده مي شود

يك و غير اين صورت مقدار آن صفر در نظر گرفته مي شودمتناظر آن ، در صورت وجود آن داده در خوشه مورد نظر بيت 

از خوشه بندي  سهشماره   و خوشه يكاز خوشه بندي  شماره يك

استفاده مي كنيم) 6(و ) 5(ي به ازاء هر خوشه از روابط تبنابراين جهت تشكيل الگو بي

)5     (      � 31. . E7

)6  (                           

 m خوشه  شماره، N  يا هداداشياء در مجموعه تعداد، P  تعداد خوشه بندي

�8دادهست كه ا 
"در  خوشه اي  هشمار ;�8:
"و  ) در آن قرار دارد  

  .مقدار يك و در غير اين صورت مقدار صفر را بر مي گرداند

ايجاد كنيميك ماتريس فاصله  ،آنهاتالش بر آن است تا با كمك  با در اختيار داشتن الگو هاي بيتي

يا ميزان فاصله بين دو خوشه از فاصله همينگ استفاده اختالف به منظور محاسبه . دنكن خوشه از دو خوشه بندي مختلف را مشخص مي

به اين صورت كه تعداد تفاوت ها بين بيت هاي م ،ميزان فاصله همينگ بين دو خوشه با استفاده از الگو هاي بيتي محاسبه مي شود

از خوشه بندي  شماره سهو خوشه  يكاز خوشه بندي  شماره يك فاصله بين خوشه

)7        (    �, F � 31 . . 67,    �, � � 31 . . E7

از خوشه بندي  mشماره ام ماتريس فاصله است كه فاصله بين خوشه nام و ستون 

در واقع ماتريس تناظر پاسخ مسئله است .پس از محاسبه ماتريس فاصله، ماتريس تناظر را با استفاده از آن بدست مي آوريم

ايجاد ماتريس تناظر با توجه به دو پارامتر تعداد دادنحوه  .دهند و ستون هاي آن را خوشه بندي ها تشكيل مي

بررسي كرده و الگوريتم هاي پيشنهادي را مطرح مي كنيمرا حاالت اين كه در ادامه هر يك از  متفاوت است

 تعداد خوشه هاي برابر درحالتالگوريتم تشخيص تناظر 
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به طور كلي تشخيص تناظر به كمك 

نشان داده مي شود هابيتي الگو يك  صورت

، در صورت وجود آن داده در خوشه مورد نظر بيت استداده ها 

شماره يكبيتي براي خوشه الگو 

بنابراين جهت تشكيل الگو بي. باشد مي) 1011100000(

  

 ،خوشه بندي  شماره iكه 

�	)به صورت , 	$, … , 	G+;

"
:�8; � مقدار يك و در غير اين صورت مقدار صفر را بر مي گرداند �

با در اختيار داشتن الگو هاي بيتي

خوشه از دو خوشه بندي مختلف را مشخص مي

ميزان فاصله همينگ بين دو خوشه با استفاده از الگو هاي بيتي محاسبه مي شود

فاصله بين خوشه مثالبه عنوان  .شود مي

  .خواهيم داشت

ام و ستون mعنصر سطر  ���

  .در آن قرار داده مي شود

پس از محاسبه ماتريس فاصله، ماتريس تناظر را با استفاده از آن بدست مي آوريم

و ستون هاي آن را خوشه بندي ها تشكيل مي ها  هماتريس را  خوش

متفاوت استدر هر خوشه بندي 

  

الگوريتم تشخيص تناظر     .1.3



 

 

ابتدا يكي از روال ايجاد ماتريس تناظر به اين صورت است كه 

  آنبا را ي ديگر خوشه بندي ها هاه تناظر بين خوش كرده

فاصله هر يك از ) 7(  با استفاده از الگو هاي بيتي و رابطه

مرتب  بردارهر يك از مقادير بدست آمده در مرحله قبل را در يك 

اولويت ميزان دهنده  نشان SortedDistصعودي فاصله ها در بردار مرتب 

عنصر ) تعداد خوشه ها( Sبنابراين انتخاب . دو خوشه اي را معرفي مي كند كه بيشترين تشابه را به هم دارند

شرط انتخاب دو خوشه به عنوان خوشه هاي متناظر 

ر بعدي در بردار مرتب ، در صورت عدم برقراري اين شرط عنص

شماره خوشه هايي و  SelectedBaseClustering انتخاب مي شوند در مجموعه

انتخاب عنصر تا زماني  .شرط مذكور را بررسي نمود

آورده شده  )1(  روال تشريح شده در الگوريتم. شود

. ها در خوشه بندي هاي مختلف، متفاوت باشد كه تعداد داده 

بايد  در چنين حالتي .اين حالت در شرايطي مي تواند رخ دهد كه برخي از خوشه بندي ها بر روي زير مجموعه اي از مجموعه داده اي انجام شوند

 .باشد هاي مجموعه داده اي 

ها را  ها باشد و در خوشه بندي هايي كه تعدادي از داده 

   

Amir Kabir University

روال ايجاد ماتريس تناظر به اين صورت است كه  ،يكسان باشد مختلف يو خوشه ها در خوشه بندي ها ها  ه


H�I!JKLIM!N" مرجعخوشه بندي ها به عنوان خوشه بندي ��كردهو سعي  گرفته مي شوددر نظر  

با استفاده از الگو هاي بيتي و رابطه سپس و ،در الگوريتم پيشنهادي هر يك از خوشه بندي ها را يك به يك انتخاب كرده


H�I!JKLIM!N"خوشه هاي موجود در آنها را با خوشه هاي ��هر يك از مقادير بدست آمده در مرحله قبل را در يك  .بدست مي آوريم 

صعودي فاصله ها در بردار مرتب ترتيب  .دهيمقرار مي  SortedDistبا نام ) دو خوشه

  .تشابه خوشه ها به يكديگر است

دو خوشه اي را معرفي مي كند كه بيشترين تشابه را به هم دارند ،به عنوان مثال اولين عنصر در بردار

شرط انتخاب دو خوشه به عنوان خوشه هاي متناظر  .مي باشددر دو خوشه بندي ابتدايي اين بردار به معني تشخيص تناظر بين شبيه ترين خوشه ها 

، در صورت عدم برقراري اين شرط عنصست كه هيچكدام از دو خوشه قبال به عنوان خوشه متناظر انتخاب نشده باشند


H�I!JKLIM!N"شماره خوشه هايي كه از  .بررسي مي گردد��انتخاب مي شوند در مجموعه 

شرط مذكور را بررسي نمودقرار داده مي شوند تا بتوان برقراري يا عدم برقراري   Selectedyانتخاب مي شوند در 


H�I!JKLIM!N"صورت مي گيرد كه هر يك از خوشه هاي ��شود O"متناظر با يكي از خوشه هاي  

كه تعداد داده ممكن است  در شرايطي كه تعداد خوشه ها در خوشه بندي هاي مختلف برابر است،

اين حالت در شرايطي مي تواند رخ دهد كه برخي از خوشه بندي ها بر روي زير مجموعه اي از مجموعه داده اي انجام شوند

  :شرايط زير را در انتخاب خوشه بندي مرجع لحاظ كنيم 

هاي مجموعه داده اي  به عنوان خوشه بندي مرجع انتخاب مي گردد كه شامل تمامي داده 

ها باشد و در خوشه بندي هايي كه تعدادي از داده  بايست برابر با تعداد كل داده  كنيم مي ها استفاده مي الگوي بيتي كه براي خوشه 

  .قدار صفر قرار مي گيردنداريم در الگوي بيتي به ازاي آن داده ها م
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هدر شرايطي كه تعداد داد

خوشه بندي ها به عنوان خوشه بندي 

  .بيابيم

در الگوريتم پيشنهادي هر يك از خوشه بندي ها را يك به يك انتخاب كرده

خوشه هاي موجود در آنها را با خوشه هاي 

دو خوشه بر حسب فاصله(صعودي 

تشابه خوشه ها به يكديگر است

به عنوان مثال اولين عنصر در بردار 

ابتدايي اين بردار به معني تشخيص تناظر بين شبيه ترين خوشه ها 

ست كه هيچكدام از دو خوشه قبال به عنوان خوشه متناظر انتخاب نشده باشندا اين

SortedDist بررسي مي گردد

انتخاب مي شوند در  O" كه از

صورت مي گيرد كه هر يك از خوشه هاي 

  .است

در شرايطي كه تعداد خوشه ها در خوشه بندي هاي مختلف برابر است،

اين حالت در شرايطي مي تواند رخ دهد كه برخي از خوشه بندي ها بر روي زير مجموعه اي از مجموعه داده اي انجام شوند

شرايط زير را در انتخاب خوشه بندي مرجع لحاظ كنيم 

به عنوان خوشه بندي مرجع انتخاب مي گردد كه شامل تمامي داده خوشه بندي اي  )1

الگوي بيتي كه براي خوشه  )2

نداريم در الگوي بيتي به ازاي آن داده ها م



 

 

تشخيص تناظر درحالت تعداد خوشه هاي  - ) 1(الگوريتم 

 برابر

Input:    BitPattern[1..S , 1..P]  as  bit_array

               BaseClustering  as  number 

Output: Corresponding[1..S , 1..P]  as  number

 

declare  SortedDist  as  sorted_list each element

declare SelectedBaseClusterig  as  int_list 

declare Selectedy  as  int_list 

 

foreach  "O � ("�, "$, "%, … , "*+           
     for  � � 31. . E7 
          for  j� 31. . E7 
               SortedDist.Add(HammingDistance

     repeat 

          e = SelectNext(SortedDist) 

          if(e.CIndexBaseClustering � SelectedBaseCluster

               continue 

          else 

               SelectedBaseClustering.Add(e.CIndexBaseClustering

               Selectedy.Add(e.CIndexy) 

               Corresponding[e.CIndexy , y] = e.CIndex

          end if 

     until |SelectedBaseCluster| = S 

end for "O  

 

با رعايت دو شرط زير و  ها در خوشه بندي هاي مختلف يكسان و تعداد خوشه ها در خوشه بندي ها متفاوت باشد

 .در نظر گرفته شود 

 ،ي بيشترها  هتعداد خوشممكن است يك يا چند خوشه از خوشه بندي با 

دهيم تا  مي ارائه ي كه در ادامه مي آيدبه صورت را) 2

حداكثر تعداد خوشه هايي كه مي تواند با يك خوشه متناظر گردد به اندازه 

ها را در بر دارد به عنوان خوشه  ها متفاوت باشد، آن خوشه بندي اي را كه تمامي داده 

) 2(در الگوريتم  بنابراين تغييراتي بايد. البته در اين حالت لزوما خوشه بندي مرجع داراي تعداد خوشه بيشتري نمي باشد

به عبارتي ديگر تعداد خوشه هاي خوشه بندي مرجع بيش از خوشه 

i ( و)ii ( به جا شوندجا.   
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الگوريتم 

rray 

number 

each element=(Distance, CIndexBaseClustering, CIndexy) 

istance(BitPattern[i, BaseClustering], BitPattern[j, y]), i, j) 

BaseClustering   or   e.CIndexy � Selectedy) 

BaseClustering) 

e.CIndexBaseClustering 

 الگوريتم تشخيص تناظر درحالت تعداد خوشه هاي متفاوت

ها در خوشه بندي هاي مختلف يكسان و تعداد خوشه ها در خوشه بندي ها متفاوت باشد در شرايطي كه تعداد داده 

  .كنيم ماتريس تناظر را ايجاد مي

 به عنوان خوشه بندي مرجعي آن بيشينه است ها  هكه تعداد خوشاي 

ممكن است يك يا چند خوشه از خوشه بندي با  مختلف باشد، در خوشه بندي ها ها  هكه تعداد خوش

2(الگوريتم بنابراين  .با يك خوشه از خوشه بندي با تعداد كمتري خوشه متناظر شود

حداكثر تعداد خوشه هايي كه مي تواند با يك خوشه متناظر گردد به اندازه . فراهم شود خوشه يكخوشه با  چندن امكان ايجاد تناظر بي


H�I!JKLIM!N"هاي  هتفاضل تعداد خوش�� .با خوشه بندي ديگر مي باشد 

ها متفاوت باشد، آن خوشه بندي اي را كه تمامي داده  ها در خوشه بندي   ها و خوشه در شرايطي كه تعداد داده 

البته در اين حالت لزوما خوشه بندي مرجع داراي تعداد خوشه بيشتري نمي باشد. 


H�I!JKLIM!N"| در حالتي كه شرط ��|-| "O| Q به عبارتي ديگر تعداد خوشه هاي خوشه بندي مرجع بيش از خوشه (برقرار باشد 0

i(عمل مي كنيم در غير اين صورت كافي است دو شرط ) 2(دقيقا مانند الگوريتم 
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الگوريتم تشخيص تناظر درحالت تعداد خوشه هاي متفاوت    .2.3

در شرايطي كه تعداد داده 

ماتريس تناظر را ايجاد مي) 2(استفاده از الگوريتم 

اي آن خوشه بندي  )1

كه تعداد خوش شرايطيدر  )2

با يك خوشه از خوشه بندي با تعداد كمتري خوشه متناظر شود

امكان ايجاد تناظر بي

تفاضل تعداد خوش

در شرايطي كه تعداد داده 

. گيريم بندي مرجع در نظر مي

در حالتي كه شرط . اعمال گردد

دقيقا مانند الگوريتم ) بندي ديگر است

  



 

 

از يك حلقه ) 1(الگوريتم . در اين قسمت الگوريتم هاي پيشنهادي در اين  مقاله را از لحاظ پيچيدگي زماني مورد تحليل و بررسي قرار مي دهيم

شود؛ در داخل حلقه، فاصله هاي بدست آمده به ازاي هر دو 

O(Mدر نظر بگيريم، اين عمل از مرتبه 
2
خواهد بود؛  (

بنابراين پيچيدگي زماني اين الگوريتم در . تكرار مي شود

  .مي باشد) 1(نيز مشابه الگوريتم 
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در اين قسمت الگوريتم هاي پيشنهادي در اين  مقاله را از لحاظ پيچيدگي زماني مورد تحليل و بررسي قرار مي دهيم

شود؛ در داخل حلقه، فاصله هاي بدست آمده به ازاي هر دو تكرار مي ها  
"به ازاي هر يك از ) P(اصلي تشكيل شده است كه به تعداد خوشه بندي ها 

در نظر بگيريم، اين عمل از مرتبه ) مجذور تعداد خوشه ها( Mخوشه در يك بردار مرتب قرار مي گيرند كه اگر تعداد عناصر بردار را 

تكرار مي شود) S(در داخل حلقه اصلي حلقه ديگري وجود دارد كه به تعداد خوشه هاي خوشه بندي مرجع 

O(P.(M
2
نيز مشابه الگوريتم ) 2(پيچيدگي زماني براي الگوريتم . خواهد بود  
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 تحليل پيچيدگي .4

در اين قسمت الگوريتم هاي پيشنهادي در اين  مقاله را از لحاظ پيچيدگي زماني مورد تحليل و بررسي قرار مي دهيم

اصلي تشكيل شده است كه به تعداد خوشه بندي ها 

خوشه در يك بردار مرتب قرار مي گيرند كه اگر تعداد عناصر بردار را 

در داخل حلقه اصلي حلقه ديگري وجود دارد كه به تعداد خوشه هاي خوشه بندي مرجع 

((S + بدترين حالت از مرتبه  

 



 

 

 متفاوتتشخيص تناظر درحالت تعداد خوشه هاي 

Input:    BitPattern[1..S , 1..P]  as  bit_array

               BaseClustering  as  number 

Output: Corresponding[1..S , 1..P]  as  number

 

declare  SortedDist  as  sorted_list each element

declare SelectedBaseClusterig  as  int_list 

declare Selectedy  as  int_list 
declare counter  as  number initialize with 

 

foreach  "O � ("�, "$, "%, … , "*+           
     for  � � 31. . E7 
          for  j� 31. . E7 
               SortedDist.Add(HammingDistance

     repeat 
          e = SelectNext(SortedDist) 
          if(e.CIndexBaseClustering � SelectedBaseClustering

               continue 

          else 

               if(e.CIndexy � Selectedy) 

                    if(counter == |"H�I!JKLIM!N
��|

                         continue 

                    else 

                         counter++ 
                    end if 

               end if 

               SelectedBaseClustering.Add(e.CIndexBaseClustering

               Selectedy.Add(e.CIndexy) 

               Corresponding[e.CIndexy , y] = e.CIndex

          end if 
     until |SelectedBaseCluster| = S 

end for "O  

نتايج حاصل از پياده سازي و س تشريح مي گردد و سپ

اين مجموعه داده شامل . استفاده شده است شئ داده اي مي باشد،

  .آمده است )2

 

  نوع فيلد ها  تعداد كالس ها

  )اعشاري(عددي 
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تشخيص تناظر درحالت تعداد خوشه هاي  - ) 2(الگوريتم 

bit_array 

number 

sorted_list each element=(Distance, CIndexBaseClustering, CIndexy) 

initialize with 0 

HammingDistance(BitPattern[i, BaseClustering], BitPattern[j, y]), i, j) 

BaseClustering )       (i) 

|-| "O|)       (ii) 

BaseClustering) 

e.CIndexBaseClustering 

  آزمون

تشريح مي گردد و سپ در اجراي الگوريتم مورد استفاده قرار گرفته است،كه ابتدا مجموعه داده اي 

  .اجراي الگوريتم پيشنهادي جهت نشان دادن عملكرد آن ارائه مي شود

شئ داده اي مي باشد، 214شامل كه  glassي داده اي  براي انجام آزمون در اين مورد از مجموعه

2(جدول ي داده اي در  مشخصات كامل اين مجموعه. مي باشد 11اطالعاتي در مورد شش نوع شيشه

glassمشخصات مجموعه داده اي  – )2(جدول 

تعداد كالس ها  تعداد فيلد ها  تعداد داده ها  نام جدول

glass 214  10  6  
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آزمونپياده سازي و  .5

ابتدا مجموعه داده اي در اين بخش 

اجراي الگوريتم پيشنهادي جهت نشان دادن عملكرد آن ارائه مي شود

  

  مجموعه داده اي    .1.5

براي انجام آزمون در اين مورد از مجموعه 

اطالعاتي در مورد شش نوع شيشه

  

نام جدول

lass

  



 

 

مي باشد، كه در پروژه ها و تحقيقات مرتبط با يادگيري 

   

Amir Kabir University

مي باشد، كه در پروژه ها و تحقيقات مرتبط با يادگيري  UCI Machine Learning Repositoryاين مجموعه داده اي يكي از مجموعه هاي 

  .استفاده مي شود
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اين مجموعه داده اي يكي از مجموعه هاي 

استفاده مي شود ها تحليل دادهماشيني و 



 

 

Expectation Maximization )EM( ،K-Means  و

انجام خوشه بندي . تعداد خوشه ها به منظور انجام خوشه بندي در هر يك از روش ها شش در نظر گرفته شده است

برچسب كالس ها  )3(جدول سطر ها در  ؛آمده است

بيانگر تعداد داده هايي از هر كالس است كه در يك خوشه 

  .پياده سازي شده است

 glassنتايج انجام سه خوشه بندي بر روي مجموعه داده اي 

  3خوش بندي 
FarthestFirst  

C5  C6  C1 C2  C3  C4  C5  C6  

38  0  70  0  0  0  0  0  
42  11  65  1  0  0  0  10  
12  0  17  0  0  0  0  0  
1  7  5  0  2  1  0  5  
5  1  4  0  0  0  2  3  
2  1  4  0  0  4  0  1  

در  C1 هم شماره آن يعني  بسيار متفاوت از خوشه

. را به عنوان خوشه بندي مرجع انتخاب مي كنيم 1روش پيشنهادي و يافتن خوشه هاي متناظر، خوشه بندي 

پس مقادير سخوشه بندي مرجع با يك خوشه بندي ديگر محاسبه مي شود و 

دو ماتريس نشان داده . به عنوان خوشه هاي متناظر انتخاب گردند

  .مي باشد

C3 C2 C1   

24 27 187 C1  

34 33 133 C2  

27 26 174 C3  

15 12 168 C4  

30 29 137 C5  

92 91 75 C6  

  )ب

ماتريس فاصله بين خوشه هاي ) ب. (2ماتريس فاصله بين خوشه هاي خوشه بندي مرجع و خوشه بندي 

ماتريس تناظر بين خوشه بندي مرجع و مي توان 

ست كه هر خوشه در هر ا اين  هر سطر و ستون نشان دهنده

  بدين معني است كه خوشه 2πو ستون  C6به عنوان مثال تقاطع سطر 
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Expectation Maximizationسه بار عمل خوشه بندي را به ترتيب با روش هاي  glassي داده اي 

تعداد خوشه ها به منظور انجام خوشه بندي در هر يك از روش ها شش در نظر گرفته شده است. مي دهيم

Weka آمده است )3(جدول ج اين خوشه بندي در نتاي. بوده است 3.5.8ي  نسخه

بيانگر تعداد داده هايي از هر كالس است كه در يك خوشه  )3(جدول  هر مقدار در. ها نيز نشان دهنده يك خوشه مي باشند

پياده سازي شده است C#.NET 2008الگوريتم نيز با استفاده از  الزم به ذكر است كه

نتايج انجام سه خوشه بندي بر روي مجموعه داده اي  – )3(جدول 

   1خوش بندي 
Expectation Maximization 

  2خوش بندي 
K-Means  

C1 C2 C3  C4  C5  C6  C1 C2  C3  C4  

0  13  0  1  19  37  15  0  0  17  
0  17  12  4  1  42  21  0  0  2  
0  1  0  0  5  11  3  0  0  2  
3  0  9  1  0  0  1  2  2  0  
1  0  4  1  3  0  0  3  0  0  

22  1  0  6  0  0  0  23  0  3  

بسيار متفاوت از خوشه 1در خوشه بندي  C1ي  مشخص است، به عنوان مثال خوشه )3

روش پيشنهادي و يافتن خوشه هاي متناظر، خوشه بندي  يجهت اجرا

خوشه بندي مرجع با يك خوشه بندي ديگر محاسبه مي شود و   ماتريس فاصله ،قبل از تعيين خوشه هاي متناظر

به عنوان خوشه هاي متناظر انتخاب گردند ،تا در نهايت خوشه هايي كه بيشترين تشابه را به هم دارند

مي باشد 3و  2خوشه بندي مرجع تا هر كدام از خوشه بندي هاي   ماتريس فاصله

C5 C4 C3 C2 C1    C6 C5 C4 

124 50 24 10 66 C1   43 26 11 

119 52 34 60 34 C2   51 34 57 

121 47 27 49 61 C3   10 27 50 

105 31 15 33 51 C4   30 13 28 

116 16 30 56 60 C5   47 30 53 

38 114 92 118 102 C6   109 92 115 

)الف( ب(      

ماتريس فاصله بين خوشه هاي خوشه بندي مرجع و خوشه بندي ) الف(: ماتريس هاي فاصله

  3خوشه بندي مرجع و خوشه بندي 

مي توان ، در نظر بگيريم مرتب شده را آمده است )4(شكل  مقادير ماتريس فاصله كه در

هر سطر و ستون نشان دهنده تالقي. است ماتريس تناظر نشان دهنده) 5(شكل  .نمودمحاسبه 

به عنوان مثال تقاطع سطر . كدام خوشه در خوشه بندي مرجع مي باشد متناظر

  .در خوشه بندي مرجع مي باشد 2متناظر با خوشه شماره 

π3 π2 π1   

5  1  0  C1  

3  0  1  C2  
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  نتايج حاصل    .2.5

ي داده اي  ابتدا بر روي مجموعه

FarthestFirst  مي دهيمانجام

Wekaنيز با استفاده از نرم افزار 

ها نيز نشان دهنده يك خوشه مي باشندد و ستون نرا نشان مي ده

الزم به ذكر است كه .خاص قرار گرفته است

 

  

  خوشه/ برچسب كالس 

build wind float  
build wind non-float  

vehic wind float  
containers  
tableware  
headlamps  

  

3(جدول همانطور كه در 

جهت اجرا. باشد مي 3و  2بندي  خوشه

قبل از تعيين خوشه هاي متناظر ،در روش پيشنهادي

تا در نهايت خوشه هايي كه بيشترين تشابه را به هم دارند ،بدست آمده مرتب شده

ماتريس فاصله )4( شكل شده در

  
 C6 

 44 

 52 

 9 

 31 

 48 

 110 

 

ماتريس هاي فاصله -) 4(شكل 

  

مقادير ماتريس فاصله كه در اگر

محاسبه را  3و  2هاي  بندي خوشه

متناظر ،بندي ها يك از خوشه

متناظر با خوشه شماره  ،2در خوشه بندي  6شماره 

 



 

 

كه خوشه ها با شماره يكسان در خوشه بندي هاي عمل مي كند 

مشاهده شد در عمل ممكن است خوشه هاي هم شماره 

در ي به دست آمده با كاهش كيفيت خوشه ها ،در اين حالت

در خوشه بندي هاي مختلف ارائه تشخيص دقيق تناظر بين خوشه ها 

نسبت به حالتي مي شود كه دقتي در  ،استفاده از الگوريتم پيشنهادي به عنوان مرحله اي قبل از انجام خوشه بندي توافقي منجر به بهبود نتايج

 زاده عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد  جناب آقاي مهندس احمد خادم
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[3] A. Strehl, J. Ghosh; “Cluster Ensembles –
Machine Learning Research, 2002. 
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1
 Hierarchical clustering 

2
 Partitioning clustering 

3
 Density-based clustering 

4
 Consensus clustering 

5
 Nominal data 

6
 Missing data 

7
 Outliers data 

8
 Privacy-preserving 
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4  3  2  C3  

0  4  3  C4  

1  5  4  C5  

2  2  5  C6 

  ماتريس تناظر –) 5(شكل 

عمل مي كند خوشه بندي توافقي به اين صورت با توجه به آنچه كه در اين مقاله مطرح شد، 

مشاهده شد در عمل ممكن است خوشه هاي هم شماره  هم همانطور كه در نتايج پياده سازي. دمي گيرمختلف را به عنوان خوشه هاي متناظر در نظر 

در اين حالت هك بديهي است واز اينر ؛در خوشه بندي هاي مختلف بسيار متفاوت از يكديگر باشند

تشخيص دقيق تناظر بين خوشه ها در اين مقاله الگوريتمي جهت بنابراين . خوشه بندي توافقي مواجه خواهيم شد

استفاده از الگوريتم پيشنهادي به عنوان مرحله اي قبل از انجام خوشه بندي توافقي منجر به بهبود نتايج

   .متناظر گرفتن خوشه وجود ندارد

جناب آقاي مهندس احمد خادم وآقاي صفاري، مدير عامل شركت فن آوري اطالعات و پردازش 

  .كمال تشكر را داريمواحد مشهد كه ما را در تهيه اين مقاله ياري نموده اند، 

Data Clustering using evidence accumulation”, ICPR, 2002. 

Clustering Aggregation”, ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD), 

– A Knowledge Reuse Framework for Combining Multiple P

A Mixture Model of Clustering Ensemble”, SDM, 2004. 

Combining Multiple Clustering Systems”, PKDD, 2004. 

Mining Concepts and Techniques, Second Edition, Morgan Kaufmann, 2006.

Consensus Clustering”, Proceedings of the Sixth International Conference on Data Mining (ICDM), 2007

Survey of Clustering Data Mining Techniques”, Accrue Software Institude, 2002. 

Recent Advanced in Clustering: A Brief Survey”, WSEAS Transactions on Information Science 

Integration Microarray Data by Consensus Clustering”, International Conference  on Tools with 

Random Projection for High Dimensional Data Clustering : A Cluster Ensemble Approach

IDMC2008       

11-12  NOV       

Amir Kabir University 

  

  نتيجه گيري .6

با توجه به آنچه كه در اين مقاله مطرح شد، 

مختلف را به عنوان خوشه هاي متناظر در نظر 

در خوشه بندي هاي مختلف بسيار متفاوت از يكديگر باشند

خوشه بندي توافقي مواجه خواهيم شد

استفاده از الگوريتم پيشنهادي به عنوان مرحله اي قبل از انجام خوشه بندي توافقي منجر به بهبود نتايج .كرديم

متناظر گرفتن خوشه وجود ندارد

  

  تقدير و تشكر

آقاي صفاري، مدير عامل شركت فن آوري اطالعات و پردازش جناب از 

واحد مشهد كه ما را در تهيه اين مقاله ياري نموده اند،  اسالمي

  

 مراجع

”, ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD), 

A Knowledge Reuse Framework for Combining Multiple Partitions”, Journal of 

. 

”, Proceedings of the Sixth International Conference on Data Mining (ICDM), 2007. 

”, WSEAS Transactions on Information Science 

”, International Conference  on Tools with 

Random Projection for High Dimensional Data Clustering : A Cluster Ensemble Approach”, 
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 Divisive 

10
 Agglomerative 

11
 http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Glass+Identification

Amir Kabir University

                                                                                                                        

http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Glass+Identification 

IDMC2008       

11-12  NOV       

Amir Kabir University 

                                                                               


