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 خوشه بندي توافقي وزني

 

 

روش هاي خوشه بندي بسياري تاكنون توسعه . ده ها بر شمردخوشه بندي را مي توان يكي از مهمترين مراحل در تحليل دا – چكيده
. يكي از اين روش ها كه در مطالعات اخير مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است، روش خوشه بندي توافقي مي باشد. داده شده اند

اي كه در آن خوشه ها از كيفيت  به گونه استهدف خوشه بندي توافقي تركيب چند خوشه بندي و بدست آوردن يك خوشه بندي نهايي 
 ما در اين مقاله  فرآيندي را جهت خوشه بندي توافقي .د باشن برخوردار، اوليهيخوشه بندي هاخوشه ها در  نسبت به ،و پايداري باالتري

ه در اين مقاله را با يكي  شدارائهدر نهايت الگوريتم . اختصاص مي يابد ي وزن، اوليهيخوشه بندي هابه هر يك از  كه در آن ارائه مي كنيم
 نتايج ارزيابي هايي كه انجام داده ايم نشان .از الگوريتم هاي كارا و مطرح در زمينه خوشه بندي توافقي مورد مقايسه قرار خواهيم داد

  . را نسبت به الگوريتم ديگر بدست مي آوردينتايج بهتراغلب دهنده اين موضوع است كه الگوريتم پيشنهاد شده 

   خوشه بندي، معيار ارزيابيخوشه بندي توافقي، داده كاوي، ماتريس تناظر - اژهكليد و

  

 مقدمه - ۱

رين تخوشه بندي اغلب به عنوان اولين و يكي از مهم
 تاكنون .ها در تحليل داده ها به شمار مي آيد گام

، ۱ [الگوريتم هاي خوشه بندي بسياري توسعه يافته اند
 Heirarchical(، نظير خوشه بندي سلسله مراتبي ]۲

clustering( خوشه بندي افرازي ،)Partitioning 

clustering( خوشه بندي بر مبناي تراكم ،)Density-

based clustering( و روش هايي كه بر روي اجتماعي 
 يكي از روش هاي .از خوشه بندي ها عمل مي كنند

بندي كه در تحقيقات اخير مورد توجه قرار گرفته  خوشه
 Consensus(وشه بندي توافقي ، روش خاست

clustering (اين نوع خوشه بندي در مقاالت . مي باشد
 خوشه بندي گروه هايبا نام هاي ديگري نظير 

)Clustering ensemble( اجتماع خوشه بندي ها ،
)Clustering aggregation(در . نيز شناخته مي شود 

روش خوشه بندي توافقي نتايج حاصل از چندين 

ي با هم تركيب شده تا در نهايت به يك بند خوشه
  .بندي واحد دست يابيم خوشه

خوشه بندي : الگوريتم هاي خوشه بندي توافقي اغلب
بهتري توليد مي كنند؛ خوشه بندي تركيب شده اي را 
مي يابند كه به تنهايي توسط هر الگوريتم خوشه بندي 
ديگري قابل توليد نمي باشد؛ حساسيت كمتري نسبت به 

 دارند؛ و قادر به يكپارچه سازي نتايج از منابع توزيع نويز
  .]۳ [باشند شده مي

اغلب روش هايي كه نتايج حاصل از چندين خوشه بندي 
به مسئله ] ۷، ۶، ۵، ۴، ۳[را با هم تركيب مي كنند 

تناظر بين خوشه ها در خوشه بندي هاي مختلف توجهي 
از برچسب كه ] ۹، ۸[وجود دارند روش هايي البته  .ندارند

  .استفاده مي كنندجهت حل اين مسئله گذاري مجدد 

ارائه فرآيندي جهت خوشه بندي توافقي  در اين مقالهما 
 ، كه در آن ابتدا با استفاده از الگوريتمي نويندهيممي 
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 يتناظر يك به يك بين خوشه ها در خوشه بندي ها
الگوريتم مختلف بدست مي آيد و سپس با استفاده از يك 

 با يكديگر تركيب خوشه بندي هاي موجود ،د يافتهبهبو
در : باشد ساختار ادامه مقاله به اين صورت مي .مي شوند

 به بررسي كارهاي مرتبط در زمينه خوشه بندي ۲بخش 
 روش كار را تشريح ۳توافقي مي پردازيم؛ در بخش 

 پيچيدگي الگوريتم تحليل ۴خواهيم كرد؛ در بخش 
 هاي داده اي كه در مجموعه ۵شود؛ در بخش  مي

 ها استفاده شده است معرفي مي گردد؛ در بخش ارزيابي
هاي جموعه م بر روي ،به بررسي نتايج اجراي روش ۶

 مطالب مطرح  نيز۷بخش در اي خواهيم پرداخت؛  داده
  . خواهيم نمود نتيجه گيري و جمع بنديشده در مقاله را

 كارهاي مرتبط -۲

م مطرح در زمينه چند الگوريتبه ابتدا در اين بخش 
بندي توافقي اشاره خواهيم نمود و سپس به بررسي  خوشه

  . مي پردازيم،آمده است] ۳[ كه در IVCكلي الگوريتم 

: سه روش خوشه بندي توافقي پيشنهاد شده است] ۴[در 
CSPA ،HGPA و MCLA . قبل از اين سه الگوريتم

يك به  اجتماع خوشه بندي ها را انجام خوشه بندي،
 به عنوان ،يك تابع هدف] ۵[در  .كنند تبديل ميگراف 

 و گروه هاي نهايي بين خوشه بندي دوجانبهاطالعات 
روش هاي ديگري نيز  .شود بندي فرموله مي خوشهاوليه 

بين اشياء شباهت دو به دو بر اساس كه وجود دارند 
 HACو ] FC ]۷روش هاي . كنند اي عمل مي داده

  .نوع برشمردتوان از اين  را مي] ۱۱، ۱۰[

 در اين روش .مطرح شده است] ۳[در  IVCالگوريتم 
در خوشه بندي هاي مختلف و ها تعداد خوشه 

همچنين .  باشديكسانبندي نهايي بايد  خوشه
در  -  مانند اغلب اين نوع روش ها-   اي  دادههاي مشخصه

 از IVC در .بندي شركت داده نمي شوند خوشهانجام 
},,...,{بردار  21 NyyyY   استفاده مي شود به طوري

 كه )(),...,(),( 21 iCiii xxxy در اينجا .  است
 .مي باشد C و تعداد خوشه بندي ها Nتعداد داده ها 

)( im x  مشخص مي كند نيزix شمارهدر خوشه بندي  
m، الگوريتم دركرار تهر . در خوشه شماره چند قرار دارد 

IVCمركز خوشه ها ، در گام اول: شامل دو گام مي شود 

 ،در خوشه بندي نهايي محاسبه مي گردد و در گام دوم
در به نزديكترين خوشه ) iy  هايبردار(داده ها 

 روش كلي كار .نسبت داده مي شوندبندي نهايي  خوشه
نتايج مقايسه  . مي باشدkmeans مشابه روش IVCدر 

آمده ] ۳[در كه  الگوريتم مطرح يازدهين الگوريتم با ا
باالتري است، نشان مي دهد اين الگوريتم از كارايي 

 .برخوردار است، آنهانسبت به 

 را از دو جنبه بهبود IVCما در اين مقاله الگوريتم 
 مسئله تناظر بين IVC الگوريتم ،اول اينكه. ايم داده

 ، حل نمي كندرا خوشه ها در خوشه بندي هاي مختلف
. كه اين مسئله در كيفيت خوشه بندي تأثير گذار است

 ما در فرآيند پيشنهادي تناظر يك به يك بين بنابراين
دوم . ها را با الگوريتمي نوين تشخيص مي دهيم  خوشه
 جهت محاسبه فاصله بين بردارهاي IVC در روش ،اينكه

iyله همينگ استفاده مي شود تا مركز خوشه ها از فاص، 
در اين تعيين فاصله تمام خوشه بندي هاي اوليه به طور 

 كه ،گذارند يكساني بر روي خوشه بندي نهايي تأثير مي
بندي ها   كيفيت پائين برخي از خوشه،در اين حالت

 ما .تواند باعث كاهش كيفيت خوشه بندي نهايي گردد مي
 ،Davies-Bouldin شاخص ارائه شده از الگوريتمدر 

محاسبه   اوليهيها   بندي  هر يك از خوشهكه براي 
تا  iy هايبه عنوان وزن در تعيين فاصله بردار ،شود مي

  .ها استفاده مي كنيم  مركز خوشه

 روش كار - ۳

ابتدا روش يافتن خوشه هاي متناظر در  بخشاين در 
. ديرگ ميقرار بررسي مورد  مختلف يخوشه بندي ها

سپس الگوريتم خوشه بندي توافقي بهبود يافته مطرح 
  .خواهد شد

 تشخيص تناظر بين خوشه ها - ۱- ۳

خوشه بندي توافقي بر روي مسئله اغلب الگوريتم هاي 
روش هاي  . تشخيص تناظر خوشه ها متمركز نمي شوند

 ،كنند  كه اين مسئله را حل ميبرچسب گذاري مجدد نيز
داد خوشه هاي متفاوتي بر روي خوشه بندي هايي كه تع
ه روشي ارائ] ۱۲[ ما در .دارند قابل استفاده نمي باشند

عالوه بر حل نمودن مسئله مذكور مي تواند داده ايم كه 
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 اين روش نيز نوعي . برطرف كندنيزاين محدوديت را 

 در اين مقاله .آيد روش برچسب گذاري مجدد به شمار مي
 هاي برابر تناظر  الگوريتمي كه در حالت تعداد خوشهفقط

  .آورده خواهد شدمي دهد، را تشخيص 

در اين الگوريتم هر يك از خوشه ها به صورت يك الگوي 
 هر بيت در اين الگو متناظر با .دنبيتي نشان داده مي شو

 در صورت .ده ها در مجموعه داده اي مي باشديكي از دا
 بيت متناظر آن يك و در غير ،وجود آن داده در خوشه

 رايالگوي بيتي ب .رت صفر در نظر گرفته مي شوداينصو
  .مي باشد) ۱ (هرابط به صورت هر خوشه

)۱(  ]..1[],..1[...21 PmCibbbB Nim   

 N شماره خوشه، m شماره خوشه بندي، i ،)۱(در رابطه 
 تعداد P تعداد خوشه بندي ها و Cتعداد اشياء داده اي، 

  .خوشه بندي مي باشدهر خوشه در 

 يكي از ابتداخوشه ها ين بجهت تشخيص تناظر 
ها به عنوان مرجع در نظر گرفته مي شود و  بندي خوشه

 CCDبا استفاده از الگوريتم سپس 
)Correspondence Clusters Detection ( تناظر

ديگر با هاي هر كدام از خوشه ها در خوشه بندي 
  .هاي خوشه بندي مرجع بدست مي آيد  خوشه

ابتدا فاصله بين هر جهت تشخيص تناظر بين خوشه ها 
جفت خوشه در دو خوشه بندي با استفاده از فاصله 

 سپس جفت خوشه هايي كه ،همينگ محاسبه مي گردد
تا زماني كه براي هر  (كمترين فاصله را با يكديگر دارند

به عنوان جفت خوشه هاي  )خوشه يك متناظر پيدا شود
به اين كار . انتخاب مي گردند ،متناظر در دو خوشه بندي

خوشه بندي مرجع با ديگر بين صورت تكراري 
 CCD شبه كد الگوريتم .شودانجام مي بندي ها  خوشه

  . آورده شده است۱ در الگوريتم

 خوشه بندي توافقي وزني - ۲- ۳

در الگوريتم بهبود يافته جهت خوشه بندي توافقي، به ازاء 
هر داده در مجموعه داده اي، برداري به صورت 

 )(),...,(),( 21 iCiii xxxy جهت .  خواهيم داشت

گردد و   خوشه ايجاد ميPانجام خوشه بندي توافقي ابتدا 
  .آوريم  بدست مي) ۲(مركز هر يك از خوشه ها را از رابطه 

)۲(  ]..1[,,...,, PmCcntrmmmcntr mm   

   تشخيص تناظر خوشه ها – ۱الگوريتم 
Input:    BP

 

[1..P

 

, 1..C]: bitArray 

               BClus: int 

 

Output: Corr

 

[1..P

 

, 1..C]: int 

 

Dist: sortedList(Distance, cIdxBClus, cIdxy) 

SelBClus, Sely: intList 

 

foreach }{}...{ 1 BClusCy    

   for ]..1[ Pi  

      for ]..1[ Pi  

        Dist.Add(HamDist(BP[i,BClus], BP[j,y]), i, j) 
      end for 

   end for 

   repeat 

      e = SelectNext(Dist) 

      if(e.cIdxBClusSelBClus  and  e.cIdxySely)   

        SelBClus.Add(e.cIdxBClus) 

        Sely.Add(e.cIdxy) 

        Corr[e.cIdxy, y] = e.cIdxBClus 

      end if 

   until PSelBClus ||   

   clear  Dist, SelBClus, Sely 

end foreach 

تنها در زمان ايجاد اوليه ) ۲(الزم به ذكر است كه رابطه 
  .گردد خوشه ها استفاده مي

 داده ها را به  ابتداپس از آن در يك فرآيند تكراري
را  نزديكترين خوشه نسبت داده و سپس مركز خوشه ها

تا iy جهت تعيين فاصله .دوباره محاسبه مي كنيم
mcntrوزن اختصاص داده  تركيب فاصله همينگ و  از

شبه  .بندي ها استفاده مي كنيم   خوشهشده به هر يك از
 WHD) Weighted Hammingالگوريتم كد 

Distance(  ستفاده از با اجهت تعيين فاصله دو بردار
  . آورده شده است۲در الگوريتم مشخص، وزن 

   فاصله همينگ وزني– ۲الگوريتم 
Input:     y, cntrm: clusteringVector 

               Weight

 

[1..C]: float 

 

Output: Dist: float 

 

Dist

 

 = 0 
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for ]..1[ Ci  

    if(y[i] != cntrm[i]) 

        Dist = Dist + Weight[i]     

    end if 

end for 

وزن در نظر گرفته شده براي هر يك از خوشه بندي ها 
  . مي باشد۰,۹۹۹ تا ۰,۰۰۱عددي بين 

 Davies-Bouldinدر روش پيشنهادي از شاخص 
 .جهت تعيين وزن هر يك از خوشه ها استفاده مي شود

اين شاخص ميزان فشردگي و براي مقادير كوچك 
 ].۱۳[خوب خوشه ها را نشان مي دهد شدگي  تفكيك

به دليل  و آمده است] ۱۳[روش محاسبه اين شاخص در 
عدم وجود فضاي كافي از ذكر روابط الزم جهت محاسبه 

 اين . خودداري مي كنيمDavies-Bouldinشاخص 
 با . نشان مي دهيمDB با  از اين پسشاخص را در مقاله

) ۳(رابطه  كه در Min-Max از نرمال سازي  استفاده
 ها را به گونه اي تغيير DB مقدار هر كدام از ،آمده است

سپس با .  قرار گيرد۰,۹۹۹ تا ۰,۰۰۱مي دهيم كه بين 
  .بدست مي آوريمرا وزن هر خوشه  )۴(استفاده از رابطه 

)۳(  
001.0)001.0999.0(

}{}{

}{

)(








DBMinDBMax

DBMinDB

DBMinMaxNorm

i

i

  

)۴(  ]..1[)(1 PiDBMinMaxNormW ii   

خوشه بندي توافقي در نهايت نيز با استفاده از الگوريتم 
 WCC) Weighted Consensusوزني كه نام 

Clustering ( را براي آن در نظر گرفته ايم، عمل
ها و بدست آوردن خوشه بندي بندي تركيب خوشه 

 در WCC شبه كد الگوريتم .نهايي انجام مي شود
  .آورده شده است ۳الگوريتم 

   خوشه بندي توافقي وزني– ۳الگوريتم 

Input:     Y

 

[1..N] : clusteringVectorArray 

               W

 

[1..P] : float 

 

Output: * : Final Clustering with P clusters 

 

Intialize *   // Create clusters center 

repeat 

 ]..1[})(|{ * PiiyySi     // 
thi  cluster 

  // Compute the center of each cluster 

  for ]..1[ Pm    

الزم به ذكر است كه شماره خوشه ها در خوشه بندي ها 
 با استفاده الگوريتم ،WCCبايد قبل از اجراي الگوريتم 

CCD تغيير ، وسط آن تو ماتريس تناظر بدست آمده
 .كند

 تحليل پيچيدگي -۴

 متغير و ،WCC تعدا تكرار ها در الگوريتم پيشنهادي
تعداد اين تكرار ها در . وابسته به مجموعه داده اي است

 روش هاي بسياري . بوده است۶آزمايشات ما كمتر از 
 توسعه داده شده kmeansجهت بهبود  سرعت براي 

 نيز WCCيتم توان از آنها براي الگور است كه مي
  .استفاده نمود

است كه  O(NC) نيز WCCپيچيدگي مكاني الگوريتم 
N تعداد داده ها و Cتعداد خوشه بندي ها اوليه است .  

 مجموعه هاي داده اي - ۵

ما الگوريتم پيشنهادي را بر روي چهار مجموعه داده اي 
، iris ،glassاين چهار مجموعه . يمه اارزيابي كرد

vehicle و segmentي باشند م. irisداده هايي شامل  
 داده هايي شامل glass. در مورد سه نوع گل زنبق است

 نوع شيشه ۶در رابطه با اجزاء شيميايي تشكيل دهنده 
 نوع وسيله ۴ در مورد داده هايي شامل vehicle .است

 نيز شامل داده هايي در مورد segment. نقليه است
ي داده اي از اين مجموعه ها . بندي تصاوير استقطعه

UCI Machine Learning Repository  
مشخصات اين چهار مجموعه داده اي در . باشند مي

  . آورده شده است۱ جدول

   مشخصات مجموعه هاي داده اي– ۱جدول 

  خوشه ها  كالس ها  داده ها  فيلدها نام
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iris ۴  ۱۵۰  ۳  ۳  
glass ۹  ۲۱۴  ۷  ۶  
vehicle ۱۸  ۸۴۶  ۴  ۴  
segment ۱۹  ۲۳۱۰  ۷  ۷  

 نتايج - ۶

 براي هر مجموعه داده اي ، اوليهياجتماع خوشه بندي ها
 ۱۰اين هر يك از .  خوشه بندي مي باشد۱۰شامل 

  خوش بنديسه روشيكي از  با استفاده از ،خوشه بندي
KMeans ،XMeans و EM در نرم افزار weka 

 هر كدام از اين سه روش . بدست آمده است۳,۵,۸نسخه 
 خوشه ۱۰ه متفاوت جهت توليد را با پارامترهاي اولي

  .بندي مورد استفاده قرار داده ايم

جهت ارزيابي خوشه بندي نهايي از سه معيار دقت 
)Accuracy( فشردگي ،)Compactness ( وRand 

  . شده استاستفاده

معيار دقت با استفاده از برچسب كالس ها ميزان دقت 
را در انتساب داده ها به خوشه ها روش خوشه بندي 

الزم به ذكر است كه برچسب كالس ها . شان مي دهدن
شوند و در فرآيند   تنها براي ارزيابي نتايج استفاده مي

اين معيار را نشان ) ۵(رابطه . خوشه بندي دخالتي ندارند
  .مي دهد
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است كه داراي اكثريت در خوشه شخص از يك كالس م

mCمي باشند .  

معيار فشردگي، ميانگين فاصله بين هر دو داده در 
اين ) ۶( رابطه .هاي مشابه را اندازه گيري مي كند خوشه

  .معيار را نشان مي دهد
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  .باشد مي

نيز تعداد تصميمات درست و نادرست ] Rand] ۱۴معيار 
داده ها در خوشه ها را با استفاده از جفت در قرار دادن 

 اين معيار نيز در .برچسب كالس ها شمارش مي كند
  .آورده شده است) ۷(رابطه 

)۷(  
DDDSSDSS
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 داده هايي است كه در يك  تعداد جفتSS) ۷(در رابطه 
 تعداد SD ؛ كالس مشابهي هستنداز و  مي باشندخوشه

از جفت داده هايي است كه در يك خوشه مي باشند و 
 تعداد جفت داده هايي DS ؛ هاي متفاوتي هستندكالس

است كه در دو خوشه متفاوت مي باشند و از كالس 
 تعداد داده هايي است كه در دو DD و ؛مشابهي هستند

 خوشه متفاوت مي باشند و از كالس هاي متفاوتي هستند
]۱۴[.  

جهت ارزيابي ميزان توافق خوشه بندي نهايي با خوشه 
.  استفاده مي كنيمANMIبندي هاي اوليه نيز از معيار 

آورده شده است و ما به دليل عدم ] ۴[اين معيار در 
وجود فضاي كافي از ذكر جزئيات روش محاسبه آن 

  .نيمخودداري مي ك

ابتدا الگوريتم ، WCC و IVC مقايسه دو الگوريتم جهت
IVC  خوشه بندي اوليه و براي هر ۱۰بر روي را 

 سپس الگوريتم . كرديمآزمايشمجموعه داده اي 
ها  روي همان دادهر برا  )WCC(پيشنهادي در اين مقاله 

نتايج حاصل از  به ترتيب ۳و  ۲ول اجد .ل كرديماعما
با استفاده از  را WCCو  IVC اي هالگوريتمارزيابي 

 از ۳ و ۲ در جداول .دن نشان مي ده،معيارهاي ذكر شده
  ومعيار دقتنشان دادن جهت  به ترتيب Cو  A وفحر

  .معيار فشردگي استفاده شده است

  IVCنتايج ارزيابي الگوريتم : ۲جدول 

 A C Rand ANMI مجموعه
iris ۰,۸۸۷ ۱,۸۴۳ ۰,۸۵۵ ۰,۸۱۰ 
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glass ۰,۵۳۷ ۳,۳۳۵ ۰,۶۰۰ ۰,۶۷۲ 
vehicle ۰,۳۹۴ ۱۸۰,۴۵۷ ۰,۵۸۵ ۰,۶۲۹ 
segment ۰,۶۶۳ ۲۰۷,۰۸۷ ۰,۸۲۸ ۰,۷۲۶ 

  WCCنتايج ارزيابي الگوريتم : ۳جدول 

 A C Rand ANMI مجموعه
iris ۰,۹۱۰ ۱,۸۴۵ ۰,۸۷۳ ۰,۸۱۶ 
glass ۰,۵۳۷ ۳,۲۹۹ ۰,۶۱۷ ۰,۶۸۳ 
vehicle ۰,۴۴۸ ۱۵۷,۶۶۸ ۰,۶۰۴ ۰,۵۸۲ 
segment ۰,۶۷۴ ۲۰۱,۹۷۹ ۰,۸۳۶ ۰,۷۲۰ 

الزم به ذكر است كه مقادير حاصل از ارزيابي معيار دقت 
مقادير بزرگتر .  عددي بين صفر و يك مي باشدRandو 

براي اين دو معيار و مقدار كوچكتر براي معيار فشردگي 
  .كيفيت باالتر خوشه بندي را نشان مي دهند

ن  به صورت پر رنگ نشا۳مقاديري كه در جدول شماره 
 WCCداده شده است نشان دهنده اين مسئله است كه 

بهتر و كاراتر عمل اغلب با توجه به معيارهاي ارزيابي 
  .كند مي

 الزم به ذكر است كه اين ANMIدر رابطه با معيار 
شاخص نشان دهنده كيفيت خوشه بندي نمي باشد بلكه 

بين خوشه بندي نهايي و ميزان توافق ميانگين تنها 
بنابراين كاهش . را نشان مي دهداي اوليه خوشه بندي ه

در برخي از موارد نسبت   WCCاين شاخص در الگوريتم
هاي   به دليل وزن دهي به خوشه بندي،IVCبه الگوريتم 

 كه اين مسئله مي تواند بر روي ميانگين اوليه مي باشد
  . تأثيرگذار باشد،ميزان توافق نهايي بدست آمده

 نتيجه گيري -۷

 WCC و CCD ،WHDله سه الگوريتم ما در اين مقا
 مسئله تناظر بين CCDالگوريتم . را مطرح كرديم

ها در خوشه بندي هاي مختلف را حل مي كند كه  خوشه
اين مسئله در اكثر روش هاي  خوشه بندي توافقي لحاظ 

 با تركيب فاصله همينگ و WHDالگوريتم . نمي شود
  فاصله بردارهاي مربوط به،وزن هر خوشه بندي

وزن خوشه ها نيز با . بندي ها را محاسبه مي كند خوشه
.  تعيين مي گرددDavies-Bouldinاستفاده از معيار 

 نيز خوشه بندي توافقي وزني WCCدر نهايت الگوريتم 
ارزيابي هايي كه انجام داده ايم نشان . را انجام مي دهد

مي دهد كه روش پيشنهادي در اين مقاله جهت 
 IVC كاراتر از روش خوشه بندي بندي توافقي، خوشه

 يكي از IVCالزم به ذكر است كه روش . عمل مي كند
با ] ۳[روش هاي بسيار كارا در اين زمينه است كه در 

  .يازده الگوريتم مطرح ديگر مقايسه شده است

كارهاي آينده اي كه مي تواند در راستاي اين كار 
جاي  اول بررسي معيارهاي ديگر به ،پژوهشي انجام شود

DB و ارزيابي  جهت انجام خوشه بندي توافقي وزني
نتايج آن، دوم انجام خوشه بندي توافقي وزني بر روي 

  .خوشه بندي هايي با تعداد خوشه متفاوت، مي باشد

   سپاسگزاري

مهندس احمد خادم زاده عضو هيئت علمي از جناب آقاي 
كه ما را در تهيه اين دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد 
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