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و سایر عکاسی  یهایتکنولوژاجتماعی،  یهاشبکههوشمند،  یهایگوشاز منابع مختلف نظیر  هادادهامروزه حجم بسیار زیادی از اطالعات و  ده:کیچ

 یهاروش. یکی از شودیمگفته  دادهکالن آناخیر است که به  یهادهه. بررسی و پردازش این حجم عظیم از اطالعات چالش شودیمتولید  منابع
چالش بزرگی است که توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. در  هادادهکالن ِیابیخوشهاست.  یابیخوشهپرکاربرد استخراج اطالعات، 

خودکار )قادر  یابیخوشهیک روش سپس از قبل مشخص است( و  هاخوشهغیر خودکار )برای حالتی که تعداد  یابیخوشهیک روش  ابتدا ین پژوهشا
خودکار  یابیخوشهارائه شده است. روش  هادادهکالن یابیخوشهگرگ خاکستری برای  یسازنهیبه( با استفاده از الگوریتم هاخوشهبه یافتن تعداد 

 یمرحلهو در  شودیماجرا  هاخوشهاول یک ساختار درخت گونه از الگوریتم مورد نظر برای یافتن تعداد  یمرحلهکه در  ستیامرحلهیک روش دو 
 ۲مصنوعی و  یدادهمجموعه  13. عملکرد روش ارائه شده بر روی کندیم وجوجست هاخوشهدوم الگوریتم اصلی فضا را برای یافتن موقعیت مراکز 

مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن بررسی شده است.  در سطح شهر پیزا توسط خودروها  مربوط به مسیرهای طی شده واقعی یدادهکالنمجموعه 
 بزرگ و حجیم دارد. یهاداده یابیخوشهآمده نشان از دقت باالی این الگوریتم در  به دستنتایج 

 .گرگ خاکستری یسازنهیبههوش جمعی، الگوریتم  یهاروشخودکار،  یابیخوشه، دادهکالن :یدیلک یهاواژه
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Abstract: The huge amount of data created constantly with increasing rate from different sources such as smart phones, social media, 

imaging technologies and etc. becomes difficult to be analyzed by conventional data analytic tools. For this reason a new field of 

research called Big Data Analytics is growing faster in the research and industrial communities. Clustering big datasets is one of the 

important challenges which attracts more and more attentions among researchers. In this paper first a method for non-automatic big 

data clustering (when the number of clusters is known) and then a two-stage method for big data automatic clustering (able in finding 

the number of clusters) based on grey wolf optimization algorithm are introduced.  In the first stage the algorithm tries to find the 

number of clusters using a tree structure and in the second stage the main algorithm searches the solution space to find the position of 

centroids. The methodology is tested on 13 synthetics and 2 real big mobility datasets. The achieved results show its effectiveness in 

big data clustering. 
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 مقدمه  -۱

امروزه حجم غیر قابل باوری از اطالعات با نرخ فزاینده و از منابع مختلف 
عکاسی  یهایتکنولوژاجتماعی،  یهاشبکههوشمند،  یهایگوشهمانند 

. پردازش و استخراج اطالعات با معنی شودیمتولید  منابع مختلف دیگر و
داده، امری  تحلیلمعمول  یهاروشتوسط  هادادهاز این حجم عظیم از 

تحقیقاتی جدید  ینهیزماین امر باعث ظهور یک . رسدیمدشوار به نظر 
و توجه محققین زیادی را به خود  شده [1] 1هادادهکالن تحلیلبه نام 

 جلب نموده است.
 یهایژگیوکه دارای  شودیماطالق  ییهادادهبه مجموعه  دادهکالن

و سرعت  هایژگیو، تعداد زیاد هادادهخاصی هستند از جمله: حجم زیاد 
متعددی در  یهاچالشباعث پیدا شدن  هایژگیو. این هادادهزیاد رشد 

 یهاتمیالگور یارائهمستلزم  هاچالششده است که رفع این  هاآن تحلیل
، دادهکالن. به طور کلی منظور از باشدیم هاآنبرای هر کدام از جدید 

سنتی امری  یهاروشکه پردازش آن با استفاده از  ستیادادهمجموعه 
عات با معنی از ، استخراج اطالهادادهکالن تحلیل بسیار دشوار است. 

 یهاچالش .[3، ۲]یادگیری است یهامدلاز طریق ایجاد  هادادهکالن
 و هاآن، تغییرات دینامیکی هادادهموجود در این حوزه نظیر حجم زیاد 

مخفی  داریمعنوجود نویز باعث دشوار شدن کشف و استخراج الگوهای 
جدید و کارآمدی برای  یهاتمیالگورشده است. از این رو  هادادهکالندر 

مهم،  یکاوداده، به عنوان یک روش یابیخوشهاین حوزه باید ارائه شوند. 
این روش  .[۴-۶]هاستآن یهاشباهتبر اساس  هاداده یبندگروهفرایند 

 ومختلفی نظیر زیست شناسی، علوم اجتماعی، بازاریابی  یهانهیزمدر 
تقسیم  یابیخوشهحائز اهمیت است. در حقیقت هدف از  هانهیزمسایر 
(  یهاخوشه)یا  یهاگروهموجود در یک مجموعه داده به  یهانمونه

 نیترشیبموجود در یک گروه  یهانمونهمختلف است به نحوی که 
 شباهت را نیترکممختلف  یهاگروهقرار گرفته در  یهانمونهشباهت و 

معرفی  یابیخوشهمختلفی برای  یهاکیتکنبه هم داشته باشند. تاکنون 
 یهاروش. این fuzzy-cmeans [8]و  Kmeans  [7]از جمله اندشده

عملکرد مناسبی از لحاظ  هادادهکالندر مواجهه با  یابیخوشهمتداوِل 
د موجو یهانمونهدقت اجرا نخواهند داشت که دلیل آن تعداد بسیار زیاد 

 . [9] هاستدادهمجموعه  هگوننیادر 
 یابیخوشه یمسالههش از یک روش ابتکاری برای حل در این پژو

ابزار بسیار مفیدی در حل  هاروشاین استفاده شده است.  هادادهکالن
که جایگزین  هاروشمهندسی هستند. اینگونه  یدهیچیپمسائل بسیار 

ل ، برای حاندشدهریاضی مبتنی بر مشتق )نظیر الگرانژین(  یهاروش
ریاضی قادر به حل آن  یهاروشمسائل پیچیده با ابعاد بسیار زیاد که 

 فضای مؤثر یوجوجستدر  هاروش. توانایی این اندشده، ارائه باشندینم
بی بدیل در حل مسائل  ینهیگزرا به یک  هاآنکه  ستیانکتهپاسخ 

رای ابعاد . مسائلی که نه تنها داکندیمتبدیل  یسازنهیبه یدهیچیپ
  باشندیممحلِی زیادی نیز  ینهیبهبسیار زیادی هستند بلکه دارای نقاط 

است که توانایی فرار  ییهاروشنیازمند استفاده از  هاآنو حل کردن 
 محلی را داشته باشند.  ینهیبهکردن از این نقاط 

این مسائل پیچیده است  یجملهاز  هادادهکالنخودکار  یابیخوشه

مرسوم این حوزه به دلیل تعداد  یهاروشکه حل کردن آن با استفاده از 

 زیاد کاری دشوار است.  یهایژگیوو همچنین تعداد  هادادهزیاد 

 هاآندارای نقاط ضعفی هستند که کاربرد  یابیخوشهسنتی  یهاروش

 ینهیبهادن در نقاط از جمله: گیرافت کندیممشکل  هادادهکالنرا برای 

تصادفی و عدم توانایی در پیدا کردن  یهیاول یهاپاسخمحلی، تولید 

 ییهاروشباید از  هادادهکالن یابیخوشه. از این رو برای هاخوشهتعداد 

 استفاده کرد که نقاط ضعف ذکر شده را پوشش دهند. 

الهام  ابتکاری بوده و  یهاروشجزو  هوش جمعی، که یهاروش

مناسبی  یابزارهاموجود در طبیعت هستند  یندهایفراگرفته شده از 

 هاروشاین   .[10]  باشندیم هادادهکالن یابیخوشه یمسالهبرای حل 

مورد  یسازنهیبه یمسالهفضای پاسخِ  یوجوجستاز یک جمعیت برای 

که هر عضو این جمعیت  کنندیمنظر، جهت یافتن پاسخ بهینه، استفاده 

عالوه بر  .باشدیممورد نظر  یسازنهیبه یمسالهیک پاسخ احتمالی به 

یم وجوجستدارای پارامترهایی برای کنترل فرایند  هاروشاین، این 

مورد نظر به کمک این پارامترها قادر هستند  یهاروش. در حقیقت باشند

 مؤثرمحلی فرار کرده و فضای پاسخ را به صورت  ینهیبهاز نقاط 

هخوش یهاروشبر  هاآن، که باعث برتری نمایند. این قابلیت وجوجست

 هادادهکالن یابیخوشهدارای اهمیت زیادی در  ،شودیمسنتی  یابی

فضای پاسخ برای یافتن تعداد  یوجوجستهمچنین امکان  .است

به عبارت دیگر با . باشدیم هاروشقوت دیگر این  ینقطه، هاخوشه

یم، یسازنهیبه یمسالهبه یک  هادادهکالن یابیخوشه یمسالهتبدیل 

هوش جمعی برای حل این مساله استفاده نمود. در  یهاروشاز  توان

خودکار با استفاده از الگوریتم ابتکاری  یابیخوشهاین پژوهش یک روش 

  ارائه شده است. هادادهکالن یابیخوشهجهت  [11]گرگ خاکستری

فضای پاسخ برای  یوجوجستروش ارائه شده توانایی باالیی در 

جهت ارزیابی دارد.  هاخوشهکلی و یافتن تعداد  ینهیبه ینقطه یافتن

 یدادهمجموعه 13عملکرد روش پیشنهادی، دقت روش مورد نظر روی 

مجموعه  ۲و تعداد ابعاد قابل قبول و همچنین  هانمونهمصنوعی با تعداد 

به طور  واقعی تست شده و مورد بررسی قرار گرفته است. یدادهکالن

استفاده از الگوریتم ابتکاری  -1کلی نوآوری این پژوهش عبارت است از: 

 یارائه -۲. هادادهکالن ِیابیخوشهبرای اولین بار در گرگ خاکستری 

که با دقت باالیی قادر به  هادادهکالن یابیخوشهیک روش خودکار در 

ساختار این . باشدیممورد نظر  یدادهمجموعه  یهاخوشهیافتن تعداد 

مقاله بدین صورت است: بخش دوم مروری بر کارهای انجام شده در این 

گرگ خاکستری  یسازنهیبه. در بخش سوم الگوریتم باشدیمزمینه 

چهارم و پنجم به ترتیب به معرفی روش  یهابخشمعرفی خواهد شد. 

ط ونتایج اختصاص دارند. در بخش ششم نیز نتایج مرب یارائهارائه شده و 

واقعی مورد بررسی قرار گرفته است. بخش آخر هم مربوط  یهادادهبه 

 . باشدیم یریگجهینتبه 
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 تاریخچه  -۲

 هادادهکالن یابیخوشهسنتی در  یهاروشاستفاده از   - ۱-۲

برای  Kmeansمبتنی بر الگوریتم سنتی  یابیخوشهیک روش  ]1۲[در

ارائه شده است. این روش که به صورت موازی با استفاده از  هادادهکالن

Spark  پیاده سازی شده است، دارای دو فاز است. در فاز اول به تعداد

𝑘𝑚𝑎𝑥  با استفاده از یک تابع احتمال )به ( هاخوشه)حداکثر تعداد ممکن

. این شودیممرکز خوشه انتخاب ( هاخوشهجای تصادفی انتخاب کردن 

بهتر و کاهش احتمال گیرافتادن در  یهیاول یهاپاسخهدف تولید  کار با

به  Kmeans. در فاز بعدی الگوریتم شودیممحلی انجام  ینهیبه ینقطه

مرکز  𝑘𝑚𝑎𝑥مختلف اجرا شده و  یهانیماشصورت موازی و بر روی 

، مراکز هاخوشه. پس از آن جهت یافتن تعداد دقیق کندیمرا پیدا  خوشه

. بدین صورت که برای هر جفت شوندیمنزدیک به هم ادغام  یخوشه

از هم محاسبه شده و در  هاآنمتعلق به  یهانمونه یفاصلهمرکز خوشه، 

. شودیمبه عنوان یک مقدار آستانه در نظر گرفته  هاآننهایت میانگین 

دو مرکز خوشه از هم کمتر از این مقدار آستانه  یفاصلهپس از آن اگر 

این  ،بنابر ادعای نویسندگان. شوندیممورد نظر ادغام  یهاخوشهباشد 

دارای نقاط  هاآناما روش  کندیمرا به درستی پیدا  هاخوشهروش تعداد 

به عنوان یک پارامتر ورودی  𝑘𝑚𝑎𝑥باید  -1ضعف بزرگی است از جمله: 

دشوار است.  هادادهکالنن زدن آن برای د شود که تخمیرتوسط کاربر وا

تاکنون معرفی شده است، اما  𝑘𝑚𝑎𝑥اگرچه روابطی برای تخمین زدن 

ی مستقیم یرابطهمجموعه داده  یهانمونهو تعداد  𝑘𝑚𝑎𝑥قطعا بین 

عدد بزرگی خواهد بود و  𝑘𝑚𝑎𝑥 هادادهکالنوجود دارد. در نتیجه برای 

وش باید تعداد زیادی مرکز خوشه تولید شده و در آخر ادغام در این ر

منجر به کاهش دقت روش ارائه  تواندیمو  ستیانهیهزشوند که کار پر 

معمولی با تعداد  یهادادهروش ارائه شده بر روی مجموعه  -۲شده شود. 

قابل تفکیک و جدا  کاماًل یهاخوشهو تعداد ابعاد کم و همچنین  هانمونه

که در  ییهادادهاز هم مورد ارزیابی قرار گرفته است و در مورد مجموعه 

به  توانینمهمپوشانی دارند ادعایی نشده است. پس  هاخوشه هاآن

که  ییهاخوشهادغام کردن  -3 ارزیابی درستی از روش ارائه شده رسید.

تژی معرفی شده در این مجزا هستند با استرا کاماًلاز هم فاصله دارند و 

که مرز مشخصی ندارند  ییهاخوشهپژوهش کار راحتی است اما در مورد 

 و به راحتی قابل تفکیک نیستند، سخت و چالش برانگیز است.

 یابیخوشهدر یک پژوهش مشابه، جین و همکارانش یک روش 

در  .]13[ معرفی کردند Kmeansغیرخودکار از طریق اصالح الگوریتم 

بردار  mبردار ویژگی موجود در مجموعه داده،  Mاین روش ابتدا از بین 

مورد  یمسالهانتخاب شده و براساس اهمیتی که در  ترتیاهمویژگِی با 

 نیترتیاهمیعنی در هر نمونه ویژگی اول با  .شوندیمبررسی دارند مرتب 

بعد  یمرحلهانتخاب شده است. سپس در  یهایژگیوویژگی در میان 

. پس از آن شودیمدر هر بعد )یا ویژگی( محاسبه  هادادهپراکندگی 

خوشه نسبت  kبر اساس مقدار ویژگی اول به یک خوشه از میان  هانمونه

 :شودیمزیر انجام  یرابطه. این کار با استفاده از شوندیمداده 

(1) 1 1 1 1 1min min ( 1)j value j         

 نیترکم 𝑚𝑖𝑛1در بعد اول،  هادادهمیزان پراکندگی  𝛿1فوق  یرابطهدر 
مقدار ویژگی اول  𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒1خوشه و  یشماره jدر بعد اول،  هادادهمقدار 
. اگر این مقدار در نامساوی فوق صدق باشدیممورد نظر  یدادهبرای 
. پس از نسبت شودیمام نسبت داده j یخوشهمورد نظر به  یدادهکند، 
با میانگین گرفتن  هاخوشهمختلف مراکز  یهاخوشهبه  هانمونهدادن 

پرت با استفاده از سایر  یهادادهبعد  یمرحله. در شوندیممشخص 
. مزیت شوندیم یروزرسانبه هاخوشهمشخص شده و مراکز  هایژگیو

پیچیده  شکلبا  یهاخوشهاصلی این روش توانایی آن در پیدا کردن 
یم هاخوشهبزرگ آن، عدم توانایی در پیدا کردن تعداد  ایراداست. اما 

جدا از  کاماًل یهاخوشهبا  ییهاداده. این روش نیز بر روی مجموعه باشد
 هم مورد ارزیابی قرار گرفته است.

برای  DisK-meansدیگر به نام  یابیخوشهیک روش  ]1۴[در
 یهاپاسخد معرفی شده است. در این روش هدف اصلی تولی هادادهکالن

با کیفیت جهت تولید پاسخ نهایی بهتر بوده است. در این روش  یهیاول
نیز پیاده سازی شده است،  Hadoopبستر  یکه به صورت موازی بر رو

. شودیمزیرمجموعه تقسیم  mمورد بررسی به  یدادهابتدا مجموعه 
هر نمونه  یفاصلهکه شامل  M(i,j)سپس برای هر زیرمجموعه ماتریس 

که  یانقطه، محاسبه شده و باشدیمموجود در خوشه  یهانمونهاز سایر 
اولیه  ینقطهد به عنوان مقدار را داشته باش نیترکم آنجمع فواصل 

پس از اجرای الگوریتم  . شودیمانتخاب  ++Kmeansبرای الگوریتم 
Kmeans++  کیفیتm ه دبا استفا پاسخ ارائه شده توسط این الگوریتم

 ترتیفیک. پاسخ با شودیم یریگاندازهاز تابع توان دوم مجموع فواصل 
یماجرا  Kmeansآخر که الگوریتم  یمرحلهبه عنوان پاسخ اولیه برای 

 ا کاهش خوبی. در این روش اگرچه زمان اجرگرددیم، انتخاب شود
که عدم توانایی در پیدا کردن  Kmeans داشته است اما ایراد بزرگ روِش

 کماکان وجود دارد. این ایراد قابل استفاده بودنِ  ،باشدیم هاخوشهتعداد 
روش  ،عالوه بر این .بردیم سؤالرا زیر  هادادهکالنروش ارائه شده برای 

Kmeans++  تنها تفاوتی که با روش سنتیKmeans  دارد در انتخاب
یک  به صورت تصادفی کاماًلاین روش در ابتدا  .]15[ مراکز اولیه است

اده و با استف به ترتیب مراکز، پس از آن سایر کندیمانتخاب  مرکز خوشه
. یعنی احتمال انتخاب هر مرکز شوندیماز یک تابع احتمال انتخاب 

قبلی بستگی دارد. این یعنی برای انتخاب  یشدهخوشه به مراکز انتخاب 
k  عداد اولیه ت یخوشهمرکزk  تکرار باید انجام شود که این یک نقطه

یم هادادهکالنه شده به خصوص در مواجهه با ضعف برای روش ارائ
 . باشد
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 هادادهکالن یابیخوشهابتکاری در  یهاروشاستفاده از  -۲-۲

 Grouping Genetic Algorithmروشی تحت عنوان  ۲015در سال   

(GGA)  در این روش از [1۶]ارائه شد هادادهکالن یابیخوشهبرای .
مناسب  یخوشهالگوریتم ژنتیک برای نسبت دادن هر نمونه به یک 

 یاگونهبه  هاکروموزوماستفاده شده است. برای این هدف ساختار 
 یهانمونهبه تعداد  ییهاژنطراحی شده است که هر کروموزوم شامل 

 یشمارهرون هر ژن که د باشدیممورد نظر  یدادهموجود در مجموعه 
. این ساختار شودیممورد نظر درج  ینمونه)یا برچسب(  خوشه

 یسازنهیبه یدهیپدو بروز  هاآنباعث بزرگ شدن طول  هاکروموزوم
 هادادهکالنو افت دقت الگوریتم به خصوص در مواجهه با  2مقیاس بزرگ

برای تابع برازندگی و  Silhouette [17]از اندیس  این روش. در شودیم
دقت الگوریتم ارائه شده،  یمحسابهبرای  Randهمچنین از شاخص 

فضای پاسخ توسط روش  یوجوجستعلی رغم  استفاده شده است.
GGA  رگ این روش سرعت ضعف بز ینقطه، هاخوشهبرای یافتن تعداد

. دلیل این امر طول بسیار باشدیم هادادهکالنهه با پایین آن در مواج
موجود  یهانمونه)طول هر کروموزوم برابر است با تعداد  هاکروموزومزیاد 

در  است. Silhouetteدر مجموعه داده( و پیچیدگی بسیار زیاد اندیس 
با استفاده از الگوریتم  MEPSOبه نام  یابیخوشهیک روش   [18]
-Xie. در این پژوهش از اندیس استشدهازدحام ذرات ارائه  یسازنهیبه

Benni  [19]  یاهپاسخبه عنوان تابع برازندگی جهت ارزیابی کیفیت 
شامل  وجوجستدر این پژوهش هر عامل ارائه شده، استفاده شده است. 

 هاآناست که تعداد  ییهاسلول یدربردارندهاست: بخش اول  دو بخش
(. مقدار عددی هر 𝑐𝑚𝑎𝑥ممکن است ) یهاخوشهبرابر با حداکثر تعداد 

سلول یک و یا صفر است. یک بودن یک سلول به معنی حضور مرکز 
فضای پاسخ و صفر بودن آن به  یوجوجستمتناظر در فرایند  یخوشه

. باشدیم وجوجستمتناظر در فرایند  یخوشه معنی عدم حضور مرکز
است که طول  هاخوشهشامل مراکز  وجوجستبخش دوم در هر عامل 

𝑐𝑚𝑎𝑥آن برابر است با:  × 𝑝  در این رابطه .p  هاداده یهایژگیوتعداد 
باید از قبل توسط کاربر وارد شود که این  𝑐𝑚𝑎𝑥. بنابراین پارامتر باشدیم

  دادهمجموعه ۶دقت روش پیشنهادی روی  نقطه ضعف بزرگی است.
که از لحاظ تعداد نمونه و تعداد ابعاد از مجموعه  است شدهارزیابی 

در یک   .هستند ترکممصنوعِی مورد استفاده در این پژوهش  یهاداده
ترکیبی با استفاده از الگوریتم  یابیخوشهیک روش  [۲0]پژوهش دیگر 

معرفی شده است. در این  Kmeansازدحام ذرات و روش  یسازنهیبه
روش ابتدا الگوریتم ازدحام ذرات فضای پاسخ را به صورت کلی 

محلی را  یوجوجستیک  Kmeansکرده و سپس روش  وجوجست
یم امانج ،پیرامون بهترین پاسخ یافت شده توسط الگوریتم ازدحام ذرات

از خروجی الگوریتم  Kmeansدوم روش  یمرحله. در حقیقت در دهد
. در این کندیماولیه استفاده  یهاخوشهازدحام ذرات به عنوان مراکز 

 شودیمبه عنوان یک پارامتر معلوم در نظر گرفته  هاخوشهروش تعداد 
 وجوجست هاخوشهو روش ارائه شده فضای پاسخ را برای یافتن تعداد 

دوم باعث  یمرحلهدر  Kmeansعالوه بر این استفاده از روش  .کندینم

. به خصوص شودیممحلی  ینهیبه ینقطهافزایش احتمال گیر افتادن در 
زیاد  باشد. در حقیقت در این روش  هاآنو ابعاد  هانمونهوقتی که تعداد 

 ازدحام ذرات یکی از یسازنهیبهسعی شده است با استفاده از الگوریتم 
پوشش داده شود اما کماکان نقاط ضعف  Kmeansنقاط ضعف روش 

محلی و عدم توانایی در پیدا  ینهیبه ینقطهاصلی آن که گیر افتادن در 
این نقاط ضعف هنگام  ریتأثاست، وجود دارد.  هاخوشهکردن تعداد 

شان داده در پژوهش ن .شودیمنمایان  ترشیب هادادهکالن یبندخوشه
جدید بر مبنای الگوریتم ازدحام  یابیخوشهیک روش  [۲1]شده در 

 .تصویر مورد استفاده قرار گرفته است یبندمیتقسبرای  ذرات معرفی و
دادهموجود در مجموعه  یهانمونهاز میان  هاخوشهدر این روش مراکز 

برای این منظور کاربر باید ابتدا حداکثر  .شوندیممورد نظر انتخاب  ی
( را به عنوان پارامتر ورودی وارد کند. در 𝑛𝑐ممکن ) یهاخوشهتعداد 

مرکز خوشه به صورت تصادفی از میان  𝑛𝑐ابتدای فرایند، به تعداد 
 ،سپس برای هر پاسخ شودیمموجود در مجموعه داده انتخاب  یهانمونه

. شوندیمکدگذاری باینری انتخاب  یوهیشاز با استفاده  هاخوشهمراکز 
، هاپاسخازدحام ذرات و یافت شدن بهترین پس از اجرا شدن الگوریتم 

استفاده  هاخوشهبرای تصحیح کردن محل مراکز  Kmeansاز الگوریتم 
که در ابتدای فرایند  هاخوشهمراکز  یمجموعهبعد  یمرحله. در شودیم

بدین صورت  شودیم یروزرسانبهبه صورت تصادفی انتخاب شده بودند، 
. شوندیمبه مجموعه اضافه  Kmeansکه مراکز یافت شده توسط روش 

همانند روش قبلی، در . ابدییماین فرایند تا رسید به شرط خاتمه ادامه 
کن را به عنوان مم یهاخوشهاین روش نیز کاربر باید حداکثر تعداد 

ورودی وارد کند که امری دشوار است. همچنین استفاده از روش 
Kmeans  که یک روش سنتی است، با هدف بهبود موقعیت مراکز

محلی  ینهیبه ینقطه، به دلیل احتمال باالی گیرافتادن در هاخوشه
. چرا که هیچ تضمینی برای بهبود باشدیمضعف دیگر این روش  ینقطه

یافت شده وجود ندارد به خصوص وقتی که تعداد  مراکِزموقعیت 
موجود در مجموعه داده و همچنین تعداد ابعاد آن بسیار زیاد  یهانمونه
هخوشمختلفی برای ارزیابی کیفیت  یهاسیانددر این پژوهش  باشد.

. Dunn  [۲۲]از جمله اندیس  اندگرفتهانجام شده مورد بررسی قرار  ِیابی
با استفاده از الگوریتم  یابیخوشهو همکارانش یک روش ژانگ  [۲3]در 

. در این روش برای ارزیابی کیفیت اندکردهارائه   3کلونی مصنوعی زنبورها
با  متناظر یخوشهمجموع فواصل هر نمونه تا مرکز توان دوم هر پاسخ، 

گری دی یهاسیانداین تابع برازندگی در قیاس با  آن محاسبه شده است.
)نظیر اندیس  اندشدهتاکنون معرفی  یابیخوشهکه برای ارزیابی کیفیت 

Silhouette ،Davies-Bouldin ،Dunn ...یترکم، از پیچیدگی )و 
. اما سرعت اجرای الگوریتم افزایش یابد شودیمبرخوردار است که باعث 

دقت این تابع بسیار پایین است به طوری که باعث افت کیفیت پاسخ 
یم. در حقیقت استفاده از این تابع برازندگی شودیمهایی یافت شده ن

( هادادهکالن یابیخوشهضعف این روش ) به خصوص در  ینقطه تواند
مجموعه موجود در  یهاخوشهاین روش نیز قادر به یافتن تعداد باشد. 

عالوه بر این، روش ارائه شده تنها بر روی سه مجموعه  .باشدینم داده
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محدود مورد ارزیابی قرار گرفته  یهایژگیوو تعداد  هانمونهداده با تعداد 
 اهروشاست. بهتر بودن دقت در تنها سه مجموعه داده نسبت به سایر 

یک  [۲۴]در   دلیل محکمی بر برتری روش ارائه شده باشد. تواندینم
ارائه شده  4با استفاده از الگوریتم ابتکاری هوش هیجانی یبایخوشهروش 

است. روش ارائه شده در این پژوهش یک الگوریتم ترکیبی است که از 
و الگوریتم هوش هیجانی ایجاد شده است. این  Kmeansترکیب روش 

 ترکیب همگرایی سریعتر الگوریتم هوش هیجانی را به ارمغان آورده است.
یمقبلی در این روش نیز مشاهده  یهاروشبا این وجود نقاط ضعف 

، استفاده از یک هاخوشهاز جمله: عدم توانایی در پیدا کردن تعداد  شود
( که باعث ]۲3[تابع برازندگی با دقت پایین )مشابه روش ارائه شده در 

و همچنین  شودیم هادادهکالنافت دقت روش پیشنهادی در مواجهه با 
محلی به دلیل استفاده از روش  ینهیبه ینقطهحتمال گیر افتادن در ا

Kmeans .  لیو و همکارانش، با استفاده از الگوریتملئو [۲5]در 
ارائه  یابیخوشهروش  یک  Kmeansتابو و روش  یوجوجست 5فراابتکاری

عی تابو س یوجوجستبا استفاده از الگوریتم  هاآن. در واقع اندکردهارائه 
 ینقطه)گیر افتادن در  Kmeansدر برطرف کردن نقاط ضعف روش 

تصادفی(   یهیاول یهاپاسخمحلی و وابستگی جواب نهایی به  ینهیبه
روش ارائه شده در این  ،همچنین برای کاهش زمان اجرا. اندداشته

به صورت موازی پیاده سازی شده  Sparkپژوهش با استفاده از بستر 
ابتکاری و فرا  یهاتمیالگور توانیمکه  دهدیماست. این موضوع نشان 

موازی به کار برد. نقاط ضعف این روش  یهاپردازشابتکاری را برای 
و  هاخوشهاد قبلی عدم توانایی در پیدا کردن تعد یهاروشمانند 

و  کارابوگا ]۲۶[در .باشدیمهمچنین استفاده از تابع برازندگی غیر دقیق 
همکارانش با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری کلونی زنبورها یک روش 

کردن همگرایی و همچنین  ترعیسربرای  هاآن. اندکردهارائه  یابیخوشه
بهتر فضای پاسخ، تغییراتی در الگوریتم کلونی زنبورها به  یوجوجست
. از جمله این که از یک تابع احتمال برای نسبت دادن اندآوردهوجود 
. اندکردهممکن استفاده  یخوشهبدون خوشه به بهترین  یهانمونه

توسط الگوریتم  وجوجستدوم پس از اتمام فرایند  یمرحلههمچنین در 
به کار  هاخوشهبرای یافتن بهترین مراکز  Kmeansروش  کلونی زنبورها،

. به عبارت دیگر خروجی الگوریتم کلونی زنبورها به عنوان مراکز رودیم
. در این روش ردیگیمقرار  Kmeansاولیه در اختیار الگوریتم  یهاخوشه

ه متعلق به هر خوش یهانمونهمجموع فواصل  ، توان دومنیز تابع برازندگی
ایراد این روش نیز عدم توانایی  نیتربزرگ. باشدیمز آن خوشه تا مرک

 در پژوهش نشان داده شده در .باشدیم هاخوشهآن در پیدا کردن تعداد 
 یشدهجدید با استفاده از الگوریتم اصالح  یابیخوشهروش  ]۲7[

نقطهگرانشی معرفی شده است. در این روش برای فرار از  یوجوجست
اصالحاتی در  ،فضای پاسخ مؤثر یوجوجستمحلی و  ینهیبه ی

گرانشی ایجاد شده است. بدین صورت که  یوجوجستالگوریتم اصلی 
اگر پس از تعداد مشخصی تکرار، برازندگی بهترین پاسخ یافت شده 

محلی است. برای  ینهیبه ینقطهپاسخ یافت شده  احتمااًلتغییری نکرد، 
 7پاسخ با میانگین گرفتن از موقعیت خروج از این شرایط موقعیت هر 

به  هاخوشه. در این روش نیز تعداد شودیمپاسخ نزدیک به آن اصالح 
در نتیجه هر عامل  شودیمعنوان یک پارامتر ورودی به الگوریتم داده 

مرکز خوشه خواهد بود. بنابراین  kتعداد  یدربردارنده وجوجست
عیب این روش نیز عدم توانایی آن در پیدا کردن تعداد  نیتربزرگ
توان دوم قبل در این روش نیز  یهاروش. همانند باشدیم هاخوشه

متناظر به عنوان تابع برازندگی  یخوشهتا مراکز  هانمونهمجموع فواصل 
در یک پژوهش دیگر نیز از الگوریتم فرا  .مورد استفاده قرار گرفته است

برای  MapReduceی مصنوعی زنبورها و روش موازی سازی ابتکاری کلون
در حقیقت . ]۲8[ موازی استفاده شده است ِیابیخوشهیک روش  یارائه

به  وجوجستپیشین است که در آن عوامل  یهاروشاین روش مشابه 
توان  ،هستند. در این روش نیز تابع برازندگی هاخوشهدنبال یافتن مراکز 

متناظر است. نوآوری این  یهاخوشهاز مراکز  هادادهدوم مجموع فواصل 
موازی آن با استفاده از  دیگر تنها پیاده سازِی یهاروشروش نسبت به 

. در این روش برای افزایش باشدیم Hadoopو بستر  MapReduceروش 
تابع  یمحاسبهبه عبارت دیگر  یا هاپاسخارزیابی کیفیت  ،سرعت اجرا

. بدین صورت که شودیماسخ به صورت موازی انجام برازندگی برای هر پ
 وجوجستبرای هر عامل  Map( تابع Mapاول )یعنی فاز  یمرحلهدر 

از  هانمونهفواصل  یمحاسبهرا استخراج کرده و پس از  هاخوشهمراکز 
یممرکز خوشه را مشخص  نیترکینزد، برای هر نمونه هاخوشهمراکز 

. شده استماشین و به صورت موازی انجام  10. این کار با استفاده از کند
مرحله. در دهدیمانجام  هادادههر ماشین این کار  را بر روی بخشی از 

قبل جمع بندی شده و پاسخ  یمرحله( نتایج Reduceدوم )یعنی فاز  ی
ئه متناظر با هر داده است، ارا یخوشهو  هاخوشهنهایی که همان مراکز 

. با وجود موازی سازی الگوریتم ارائه شده و افزایش سرعت اجرای شودیم
باز هم ، کندیمبسیار مفید و کاربردی  هادادهکالنرا برای  آنآن، که 

 .باشدیم هاخوشهعیب بزرگ این روش عدم توانایی در پیدا کردن تعداد 
اشاره شده، عدم  یهاروشضعف اکثر  ینقطه، بررسی شدهمان طور که 

است. این موضوع در مواجهه  هاخوشهدر پیدا کردن تعداد  هاآنتوانایی 
. نوآوری اصلی این پژوهش کندیماهمیت دوچندانی پیدا  هادادهکالنبا 

، با هادادهخودکارکالن یابیخوشهبرای   مؤثریک روش دقیق و  یارائه
 است.  به نام گرگ خاکستریابتکاری  یسازنهیبهاستفاده از یک الگوریتم 

 گرگ خاکستری یسازنهیبهالگوریتم  -۳

گرگ خاکستری از ساختار سلسله مراتبی جایگاه  یسازنهیبهالگوریتم 
در شکار الهام گرفته  هاآندر گروه و همچنین ساختار و وظایف  هاگرگ

 یرهیزنجخاکستری که در باالترین جایگاه  یهاگرگ. ]11[ شده است
 نیترمرتبه. بلند کنندیمبه صورت گروهی زندگی  غالبًاغذایی قرار دارند، 

که مسئولیت شکار، تعیین زمان  شودیمگرگ گروه، گرگ آلفا نامیده 
ه را به عهد گروه یهاتیفعالو سایر خواب، زمان بیدار شدن، مکان اسکان 

به عبارت  .کنندیماز گرگ آلفا و تصمیمات او اطاعت  هاگرگدارد. سایر 
آلفا، گرگ بتا  گرگدیگر گرگ آلفا عهده دار رهبری گروه است. پس از 

باالترین رده را در گروه در اختیار دارد. گرگ بتا در حقیقت مشاور گرگ 
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. کندیماست اما از دستورات گرگ آلفا پیروی  یریگمیتصمآلفا در 
ن و دهمچنین گرگ بتا کاندیدای جایگزینی گرگ آلفا در صورت پیر ش

جایگاه در گروه متعلق به  نیترپست. باشدیمیا مرگ گرگ آلفا، 
مواظبت  یفهیوظ هاآناومگا است. گاها مشاهده شده است که  یهاگرگ

دلتا هستند که جایگاهی  یهاگرگرا بر عهده دارند. گروه دیگر،  هاتولهاز 
 اومگا دارند. نگهبانی، مواظبت از یهاگرگبتا و باالتر از  گرگاز  ترنییپا

است. این ساختار سلسله مراتبی و  هاآنپیر و شکار از وظایف  یهاگرگ
بسیار قابل توجه است به نحوی  ،در شکار هاآنهمچنین تعامل گروهی 

 یِ ازسنهیبهکه مدل سازی ریاضی این فرایند منجر به ابداع الگوریتم 
 یهاگرگشکار توسط گرگ خاکستری شده است. مراحل اصلی 

 :[۲9]باشدیمخاکستری به شرح زیر 
 تعقیب و نزدیک شدن به شکار. 

 محاصره و اذیت کردن طعمه تا زمان تسلیم شدن آن. 

 حمله به سمت شکار. 

 ،هاگرگمتناظر با  وجوجست، عوامل یسازنهیبهدر این الگوریتم 
فرایند شکار متناظر با فرایند یافتن پاسخ بهینه و محل قرار گرفتن شکار 

. بهترین پاسخ موجود در جمعیت باشدیممتناظر با موقعیت پاسخ بهینه 
دوم و سوم هم به ترتیب متناظر با  یهاپاسخمتناظر با گرگ آلفا و 

 جهت نزدیک شدن به هاپاسخکه سایر  باشندیمبتا و دلتا  یهاگرگ
که گفته شد،  طورهمان. رندیپذیم ریتأث هاآنپاسخ بهینه از موقعیت 

خاکستری در فرایند شکار پس از پیدا کردن طعمه، آن را  یهاگرگ
. شودیمتوسط گرگ آلفا هدایت  معمواًل. فرایند شکار کنندیممحاصره 

آلفا، بتا و دلتا بهترین و  یهاپاسخ وجوجستکه در فرایند  ییجاآناز 
اومگا باید  یهاپاسخ، باشندیمموجود در جمعیت  یهاپاسخ نیتربرازنده

. به کنند یروزرسانبهموقعیت خود را با توجه به موقعیت این سه پاسخ 
عبارت دیگر در هر تکرار از الگوریتم، سه پاسخ برتر، ذخیره شده و 

ه با توجه ب شوندیماومگا نامیده  یهاپاسخکه  هاپاسخموقعیت سایر 
نحوه (۴( و )3(، )۲). روابط شودیم یروزرسانبهموقعیت این سه پاسخ 

 :دهندیمرا نشان  هاپاسخموقعیت  یروزرسانبه ی

(۲) 1 2 3, ,D C X X D C X X D C X X            

   

 (3) 1 1 2 2 3 3. , . , .X X A D X X A D X X A D            

 

(۴) 1 2 3( 1)
3

X X X
X t

 
   

پاسخ مورد نظر به ترتیب تا پاسخ  یفاصله 𝐷𝛿و  𝐷𝛼  ،𝐷𝛽در روابط فوق، 
موقعیت این سه پاسخ،  𝑋𝛿و  𝑋𝛼 ،𝑋𝛽. همچنین باشندیمآلفا، بتا و دلتا 

𝑋  ،موقعیت پاسخ مورد نظر𝑡  تکرار،  یشماره یدهندهنشانA  وC  نیز
یمتوسط روابط زیر مشخص  هاآنبردارهای ثابتی هستند که مقادیر 

 . شود

(5) 12. .A a r a   

 

(۶) 22.C r  

 
تا صفر به  ۲برداری است که مقادیر آن بین  𝑎، (۶( و )5در روابط )

 𝑟1و مقادیر بردارهای  ابدییمصورت خطی در تکرارهای الگوریتم کاهش 
یمنیز اعدادی هستند که به صورت تصادفی بین صفر و یک تولید  𝑟2و 

 یهاالمانیر دامق عتًایطبدر تکرارهای مختلف  𝑎. با تغییر مقادیر گردند
مقادیر  (5) یرابطهنیز در هر تکرار تغییر خواهند کرد. با توجه به  𝐴بردار 

روابط فوق اگر  درقرار دارند.   [۲𝑎 ۲𝑎−] یبازهدر  𝐴بردار  یهاهیدرا
1 >|𝐴|  باشد، پاسخ مورد نظر به سمت موقعیت پاسخ آلفا حرکت خواهد

یافت  ینهیبهپیرامون پاسخ  وجوجستکرد که این متناظر با همگرایی و 
در  باشد |𝐴|>1. برعکس اگر باشدیمشده )پاسخ آلفا(  تا تکرار فعلی 

اومگا واگرا شده و به جست و جوی نواحی مختلف  یهاپاسخاین صورت 
لی است که برای یک پارامتر کنتر 𝐴. در حقیقت پردازندیمفضای پاسخ 

فضای پاسخ و هدایت آن به سمت نواحی  یوجوجستکنترل فرایند 
مختلف در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر این پارامتر کنترلی یک 

 .کندیمایجاد  وجوجستدر فرایند  7و استخراج 6تعادل بین اکتشاف
است. این پارامتر در واقع  𝐶پارامتر کنترلِی دیگر این الگوریتم، پارامتر 

حوهنآلفا، بتا و دلتا را در  یهاپاسخموقعیت  ریتأثضریبی است که میزان 
. در واقع تعیین کندیمپاسخ اومگای مورد نظر تعیین  یِیجاجابه ی

ورد نظر گوریتم ممقادیر تصادفی برای این پارامتر باعث افزایش توانایی ال
در اکتشاف نواحی مختلف فضای پاسخ برای یافتن پاسخ بهتر و فرار از 

حرکت پاسخ  𝐶> 1محلی است. بدین صورت که اگر  ینهیبه ینقطهدر 
پاسخ  𝐶< 1آلفا، بتا و دلتا خواهد بود و اگر  یهاپاسخاومگا به سمت 

، مقادیر 𝐴 مورد نظر به سمت نواحی دیگر حرکت خواهد کرد. بر خالف
𝐶  و این باعث افزایش  شوندیمدر تمام تکرارها به صورت تصادفی تولید

نها فضای پاسخ نه ت یوجوجستخاصیت اکتشافی الگوریتم مورد نظر در 
. مراحل مختلف الگوریتم شودیمدر تکرارهای اولیه بلکه در تمام تکرارها 

 : باشندیمگرگ خاکستری به شرح زیر 

  تصادفی یهیاولتولید یک جمعیت. 

 هاآنبرازندگی  یمحاسبه. 

  آلفا، بتا و دلتا یهاپاسخمشخص کردن. 

 اصلی: یحلقه 

o با استفاده از  هاپاسخ یهمهموقعیت  یروزرسانبه
 (۶)تا  (۲روابط )

o هاپاسخبرازندگی  یمحاسبه 

o  آلفا، بتا و دلتا یهاپاسخمشخص شدن 

o مقادیر پارامترهای  یروزرسانبهa ،A  وC  

 موقعیت پاسخ آلفا به عنوان بهترین پاسخ یافت شده یارائه 

نشان داده شده  هاپاسختغییر موقعیت  ینحوه 1 یشمارهدر تصویر 
 است.
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  .]۱۱[ هاپاسختغییر موقعیت  ینحوه -۱شکل 

 GWOبا استفاده از الگوریتم  یابیخوشه -۴

تدا ابتکاری اب یهاتمیالگوربا استفاده از  یسازنهیبه یمسالهبرای حل هر 

بعد یک  یمرحلهتبیین شود و سپس در  وجوجستباید ساختار عوامل 

 یمسالهطراحی گردد. در  وجوجستتابع برازندگی مناسب برای عوامل 

هستیم. در این مسیر پاسخ  هاخوشهما به دنبال یافتن مراکز  یابیخوشه

 نیترکینزدبه  هانمونهدر آن پس از نسبت دادن بهینه پاسخی است که 

موجود در یک خوشه به هم و عدم  یهانمونهمرکز خوشه، اصل شباهت 

مختلف به بهترین شکل ممکن رعایت شده  یهاخوشه یهانمونهشباهت 

. در باشندیم هاخوشهمراکز  یدربردارنده وجوجستباشد. پس عوامل 

 وجوجستبعد، هر عامل  n مرکز خوشه و  mحقیقت برای یک مساله با 

مرکز خوشه  mیافتن  یمساله. به زبان دیگر باشدیمسلول  m×nشامل 

بعدی  m×n یسازنهیبه یمسالهویژگی، یک  nبرای یک مجموعه داده با 

مرکز  ۴برای یک مساله با  وجوجستساختار عوامل  ۲شکل است. در 

𝐶بردار ویژگی نشان داده شده است. در این تصویر  ۲خوشه و 
𝑖1  و𝐶

𝑖۲ 

کد  ینحوهام هستند. این 𝑖 یخوشهبه ترتیب بعد اول و دوم از مرکز 

و افزایش  هاکروموزومشدن طول  ترکوتاهباعث  وجوجستگذاری عوامل 

یمبرازندگی هر پاسخ  یمحاسبه. برای شودیمسرعت اجرای الگوریتم 

انجام شده به  ِیابیخوشهمختلفی که برای ارزیابی  یهاشاخصاز  توان

-Silhouette ،Davies یهاشاخصاستفاده کرد نظیر  روندیمکار 

Bouldin [۲۲] و شاخص Dunn  در این پژوهش از شاخص .Calinski-

Harabasz [30]  استفاده شده است.  هاپاسخبرازندگی  یمحاسبهبرای 

 

مرکز خوشه و  ۴مساله با  کی یبرا وجوجستساختار عوامل  -۲شکل 

 بعد ۲

که به عنوان تابع برازندگی مورد  Calinski-Harabaszشاخص 
برازندگی هر  (9)تا  (7)استفاده قرار گرفته است با استفاده از روابط 

 : کندیمپاسخ را محاسبه 

(7)  
1

B

w

N kSS
VRC

SS k


 


 

(8) 2

1

k

B i i

i

SS n m m


   

(9) 2

1 i

k

w i

i x c

SS x m
 

   

واریانس درون   𝑆𝑆𝑊، 8یاخوشهمیزان واریانس بین   𝑆𝑆𝐵در روابط باال 
ام، 𝑖 یخوشهمرکز  𝑚𝑖، هانمونهتعداد  𝑁، هاخوشهتعداد  𝑘، 9یاخوشه

𝑚  هادادهمیانگین ،𝑥  ،یک نمونه از دیتاست𝑐𝑖 یخوشه 𝑖 ام و‖𝑥 − 𝑚𝑖‖ 
خوشه. با توجه به  روابط فوق، باشدیماقلیدسی بین دو بردار  یفاصله

 یمساله. پس در یک باشدیم 𝑉𝑅𝐶بهتر متناظر با مقدار بزرگتِر  یابی
1کردن تابع  کمینهبا  یسازنهیکم

𝑉𝑅𝐶
بهترین پاسخ ممکن را  توانیم 

 پیدا نمود. به عبارت دیگر تابع برازندگی برابر است با:

(10) 1
Fitness

VRC
  

 یابیخوشهپیشنهادی برای  یهاروشبعدی به ترتیب  یهارقسمتیزدر 
خوشهاز قبل مشخص است( و  هاخوشهغیر خودکار )حالتی که تعداد 

 . اندشدهخودکار ارائه  یابی

 هادادهکالنغیر خودکار  یابیخوشهروش پیشنهادی برای  -۱-۴

(GWO-Clustering) 

خ تصادفی، برای هر پاس کاماًل یهاپاسخدر ابتدای فرایند به جای تولید 
مورد  یدادهمجموعهموجود در  یهانمونهاز میان  هاخوشه)گرگ( مراکز 

. این کار از تولید مراکز شوندیمتصادفی انتخاب  کاماًلبررسی و به صورت 
به زبان  .کندیمجلوگیری  هاداده یمحدودهبسیار دور از  یهاخوشه
 یهاپاسختولید جمعیت اولیه باعث ممانعت از تولید  ینحوهاین  ،دیگر

 یهیاول یهاپاسخکلی شده و با تولید  ینهیبهبسیار دور از پاسخ  یهیاول
فضای پاسخ توسط الگوریتم ابتکاری به صورت  یوجوجست، ترتیفیکبا 

 تفاده از روابطموثرتری انجام خواهد شد. سپس برازندگی هر پاسخ با اس
. در این مرحله جایگاه هر پاسخ )گرگ( با گرددیممحاسبه  (10)تا ( 7)

 یهاپاسخ. به عبارت دیگر شودیمتوجه به مقدار برازندگی آن تعیین 
از طریق  هاپاسخ. سپس، موقعیت شوندیمآلفا، بتا، دلتا و اومگا مشخص 

موقعیت  یروزرسانبه. پس از هر بار شودیم یروزرسانبه (۴)تا ( ۲)روابط 
موجود در  یهانمونههر پاسخ، یک مجموعه شامل تعدادی از 

، ایجاد اندشدهمورد نظر که به صورت تصادفی انتخاب  یدادهمجموعه
هنمون نیترکینزدبه  هاخوشه. سپس در پاسخ مورد نظر مراکز شودیم

نی با وجود این که . یعشوندیمموجود در این مجموعه نسبت داده  ی
 (۴)تا  (۲)در هر پاسخ با استفاده از روابط  هاخوشهموقعیت مراکز 

a2

a3

a1

C1

R

Alpha

Beta

Delta

Omega or any other hunters

Estimated position of the 

prey

C11 C12 C21 C22 C41 C42C31 C32
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موقعیت یکی از  هاآن، اما در نهایت موقعیت شودیم یروزرسانبه
شبه  3 یشمارهموجود در مجموعه داده خواهد بود. در تصویر  یهانمونه

 ادی نشان داده شده است. هکد الگوریتم پیشن

 
 GWO-Clustering تمیشبه کد الگور -۳شکل 

 هادادهکالنخودکار  یابیخوشهروش پیشنهادی برای   -۲-۴
(Automatic GWO-Clustering) 

خودکار که قادر به پیدا کردن تعداد  یابیخوشهروشی برای  یارائهامروزه 
موجود در یک مجموعه داده باشد، بسیار حائز اهمیت است.  یهاخوشه

در بین  هاآنو رشد جایگاه  هادادهکالناهمیت این موضوع با ظهور 
مرتبط با آن،  یهاتمیالگورو  هاروشمحققان و همچنین کاربرد وسیع 

موجود  یهاکالسو یا  هاخوشه. چرا که تشخیص تعداد ابدییمافزایش 
محال است. از این  بًایتقرکاری بسیار دشوار و  دادهالنکدر یک مجموعه 

دقت  هاخوشهروشی که عالوه بر دقت باال در پیدا کردن محل  یارائهرو 
هم داشته باشد، بسیار مورد نیاز  هاخوشهباالیی در پیدا کردن تعداد 

 هادادهکالنخودکار  یابیخوشهاست. در این قسمت روش ارائه شده برای 
که در حقیقت نوآوری اصلی این پژوهش است به صورت کامل مورد 

توانایی  1-۴. روش پیشنهاد شده در زیر بخش ردیگیمبررسی قرار 
آمده  به دستدارد. نتایج  هاخوشهباالیی در پیدا کردن محل مراکز 

یمموید این امر  ،اندشدهتوسط این الگوریتم که در بخش بعد آورده 
دیگر به  یوجوجست یمرحلهیک  هاخوشهکردن تعداد  . برای پیداباشد

الگوریتم قبلی اضافه شده است. در این مرحله یک ساختار درخت گونه 
. این ساختار شامل چند شودیماجرا  GWO-Clusteringاز الگوریتم 

است.  ییهاشاخهیا  هاگره یدربردارندهکه هر درخت  باشدیمدرخت 
است که با تعداد  GWO-Clusteringگوریتم هر گره درخت درواقع یک ال

. در حقیقت هر درخت فضای پاسخ را گرددیممشخص اجرا  یخوشه
. به این صورت کندیم وجوجست هاخوشهبرای پیدا کردن تعداد مناسب 

که در ابتدای هر درخت یک جمعیت اولیه به صورتی که در زیربخش 
درخت مورد  یهاگرهقبلی توضیح داده شد، ایجاد شده و برای تمام 

. پس از ایجاد جمعیت اولیه، در گره اول یک عدد ردیگیماستفاده قرار 

 با GWO-Clusteringانتخاب شده و الگوریتم  𝑘صحیح تصادفی برای 
 . گرددیمخوشه اجرا  𝑘تعداد 

 
و  𝑘آمده و اطالعات مربوط به این گره شامل  به دستدر پایان نتایج 

برازندگی بهترین پاسخ یافت شده در متغیری به نام حالت فعلی ذخیره 
 یرابطهبا استفاده از  هاخوشه. در ادامه در گره بعدی تعداد گرددیم
 . کندیمتغییر  (11)

(11) new oldk k    

یک عدد صحیح تصادفی است. سپس در گره بعدی  휀 (11) یرابطهدر  
 یهیاولو جمعیت  هاخوشهبا تعداد جدید  GWO-Clusteringالگوریتم 

. در پایان نتایج این گره با شودیمتشکیل شده در ابتدای فرایند اجرا 
. اگر برازندگی پاسخ جدید بهتر از برازندگی گرددیمحالت فعلی مقایسه 

. گرددیمپاسخ قبلی باشد، نتایج گره جدید به عنوان حالت فعلی ذخیره 
 ۴در شکل  .ابدییمموجود در درخت ادامه  یهاگرهاین روند تا انتهای 

 3 در روش پیشنهادی تعداد فلوچارت یک درخت نشان داده شده است.
بهترین نتیجه که شامل تعداد  هاآندرخت اجرا شده و از میان نتایج 

درخت بوده  3فاز اول الگوریتم شامل . گرددیمانتخاب  باشدیم هاخوشه
. در هرگره الگوریتم اندداشتهگره  10 هادرختاست که هر کدام از 

GWO-Clustering  تکرار اجرا شده  150پاسخ اولیه و تعداد  5با تعداد
 ،هاستخوشهکه هدف یافتن موقعیت مراکز  فاز دومسپس در . است

مرکز  k تکرار برای یافتن ۶00 با تعداد GWO-Clusteringالگوریتم 
. در این فاز نیز جمعیت اولیه همان شودیمخوشه )خروجی فاز اول( اجرا 

که برای بهترین پاسخ یافت شده ایجاد شده است.  ستیاهیاولجمعیت 
به عنوان مثال اگر پاسخ نهایی درخت اول بهترین پاسخ در بین سه 

ایجاد شده برای این درخت به عنوان  یهیاولدرخت باشد، جمعیت 
. ذکر این نکته نیز الزم است شودیمجمعیت اولیه برای فاز دوم انتخاب 

هدف . شودیمبه جمعیت اولیه اضافه  همکه بهترین پاسخ یافت شده 
شبه کد  5. در شکل هاستخوشهاصلی این مرحله یافتن موقعیت مراکز 

الگوریتم خودکار آورده شده است. در بخش بعد مشخصات مجموعه 
الت آمده برای دو ح به دستاستفاده شده و همچنین نتایج  یهاداده

 . اندشدهتوضیح داده شده آورده 

 جام شدهآزمایشات ان -۵

 یدادهمجموعه  13برای بررسی و ارزیابی عملکرد روش ارائه شده، 
در تمامی آزمایشات . ]31[ اندشدهمختلف انتخاب  یهایژگیومصنوعی با 

با استفاده  یابیخوشه یهاروشانجام شده، دقت روش پیشنهادی و دیگر 
محاسبه شده است. همچنین در بخش مربوط به  ]Rand ]3۲از شاخص 

 یوجوجستکه قادر به  ]Xmeans ]33خودکار، عملکرد روش  یابیخوشه
نیز هست، مورد بررسی قرار  هاخوشهفضای پاسخ برای یافتن تعداد 

گرفته و دقت آن با روش پیشنهادی مقایسه شده است. عالوه بر این 
با   Xmeansدقت روش  تریعلمو  ترقیدق یسهیمقابرای انجام یک 

Inputs : number of wolves, maxit

Output: Alpha solution

Initializing:

  For i=1 to number of wolves do:

 select k data points randomly from the data set as centroids. 

  End.

Calculating the fitness amount:

 For i=1 to number of wolves do:

1. Assign each data point in the dataset to the closest centroids.

2. Calculate Calinski-Harabasz index.

 End.

 Defining Alpha, Beta, Delta and Omega wolves.

Main loop:

 For it =1 to maxit  do:

For i=1 to number of population do:

2. Calculate new positions of the Omega wolves

3. Select j samples from the dataset randomly.

4. Find the closest samples to the new position of the centroids.

5. Assign the position of the closest samples to the position of the 

    centroids.

6. Calculate fitness amount of the wolves.

End.

 Update Alpha, Beta, Delta and Omega wolves..

End.



 . . . یسازنهیبهاستفاده از الگوریتم                                                                                      1399بهار  ،1شماره  ،50جلد ز، یبرق دانشگاه تبر یمهندس مجله/  ۴9

 

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 50, no. 1 , spring 2020                                                                                                               Serial no. 91 

نیز محاسبه شده و با دقت روش  ]10NMI ]3۴ استفاده از شاخص
 پیشنهادی مورد مقایسه قرار گرفته است. 

 
 فلوچارت یک درخت -۴شکل 

 یدرباره ]35[ 11نتایج آزمون آماری فریدمن نیز در پایان این بخش
، یابیخوشه یهاروشعملکرد روش پیشنهاد شده با دیگر  یسهیمقا

 یهاربخشیزدر . گرفته استمورد بررسی قرار  ،Randبراساس شاخص 
به کار گرفته  مصنوعِی یهادادهمجموعه به ترتیب  3-5 و 5-۲، 5-1

 .اندشدهرفی عبه طور مختصر م NMIشاخص و  Randشاخص   ،شده
بعدی نتایج آزمایشات انجام شده آورده شده  یهاربخشیزسپس در 

الزم به ذکر است که تمام آزمایشات در محیط نرم افزار متلب  است.
و  windows 10( و بر روی ماشینی با سیستم عامل ۲01۶ ینسخه)

 :اندشدهمشخصات زیر پیاده سازی 
CPU: Core i7-4700 MQ, 2.4 GHz, RAM: 8GB 

 مصنوعی یهادادهمعرفی مجموعه   -۱-۵

( S4و  S1 ،S2 ،S3دو بعدی ) یهاداده: این مجموعه S یهادادهمجموعه 

گوسی با درجات همپوشانی متفاوت  یخوشه 15نمونه در  5000دارای 

افزایش  هاخوشههمپوشانی  یدرجه S4تا  S1به طوری که از  هستند

 یمجموعهبیش از سه  هاخوشهمیزان همپوشانی  S4. یعنی در ابدییم

  .]3۶[ دیگر است

به ترتیب دارای  A3و  A1 ،A2 یهاداده: مجموعه A یهادادهمجموعه 
نمونه 150هستند که هر خوشه دارای  یارهیدا یخوشه 50و  35، ۲0
مجموعه  از کمتر هاخوشهمیزان همپوشانِی  .باشدیمدو بعدی  ی

  .]37[ باشدیم S یهاداده

-G2-32-60، G2-128-60، G2 یهاداده: مجموعه G2 یهادادهمجموعه 

 یخوشهنمونه در دو  ۲0۴8که همگی دارای  G2-1024-70و  256-60
بردار ویژگی  10۲۴و  ۲5۶، 1۲8، 3۲به ترتیب دارای باشندیمگوسی 

 ۶0اول  یدادهبرای سه مجموعه  هادادههستند. همچنین انحراف معیار 
 . ]38[ باشدیم 70 بابرابر  ،G2-1024-70 یدادهو برای مجموعه 

 
 10۲۴دارای  هادادهاین مجموعه : High dimensional یهادادهمجموعه 
 Dim032 یداده. مجموعه باشندیممتمایز  کاماًل یخوشه 1۶نمونه در 

بردار ویژگی  ۶۴دارای  Dim064 یدادهبردار ویژگی و مجموعه  3۲دارای 
مشخصات کلی این مجموعه  1 یشمارهدر جدول  .]39[ باشندیم

  آورده شده است. هاداده

  Randشاخص   -۲-۵

انجام شده در حالتی که  ِیابیخوشهدقت  یریگاندازهاین شاخص برای 
. در حقیقت این شودیماستفاده  ،از قبل مشخص است هاداده یخوشه

 هاآن یسهیمقاو  یابیخوشه یهاتمیالگورعملکرد  شاخص برای ارزیابِی
درصد تصمیمات درست اتخاذ  Rand. شاخص ردیگیممورد استفاده قرار 

 مختلف به یهانمونهرا، درنسبت دادن  یابیخوشهشده توسط الگوریتم 
نمونه  nبا . برای یک مجموعه داده کندیممختلف، محاسبه  یهاخوشه

𝑦اگر  = {𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛} باشد و  هاداده یهابرچسب یمجموعه𝑥 =

{𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛} وریتم باشد، شاخص آمده توسط الگ به دست یهابرچسب
Rand  گرددیممحاسبه  1۲ یرابطهبا استفاده از: 

(1۲) 
2

a b a b
R

na b c d

 
 

    
 
 

 

 فوق : یرابطهدر 
a یمجموعهکه هم در  ییهانمونه: تعداد جفت 𝑥  یمجموعهو هم در 𝑦 

 در یک خوشه قرار دارند.
b : یمجموعهکه هم در  ییهانمونهتعداد جفت 𝑥  یمجموعهو هم در 𝑦 

 متفاوت قرار دارند.  یخوشهدر دو 
c  : یمجموعهکه در  ییهانمونهتعداد جفت 𝑥  قرار دارند  خوشهدر یک

 .اندشدهمتفاوت واقع  یخوشهدر دو  𝑦 یمجموعهاما در 

 بررسی شده یهادادهمشخصات مجموعه  -۱جدول 

تعداد  مجموعه داده 
 هانمونه

تعداد 
 هایژگیو

تعداد 
 هاخوشه

 

S datasets 

S1  

۵۰۰۰ 

 

۲ 

 

۱۵ 

 

S2 

S3 

S4 

 

A datasets 

A1 ۳۰۰۰ ۲ ۲۰ 

A2 ۵۲۵۰ ۲ ۳۵ 

A3 ۷۵۰۰ ۲ ۵۰ 

 

G2 datasets 

G2-32-60 ۲۰۴۸ ۳۲ ۲ 

G2-128-60 ۲۰۴۸ ۱۲۸ ۲ 

G2-256-60 ۲۰۴۸ ۲۵۶ ۲ 

G2-1024-70 ۲۰۴۸ ۱۰۲۴ ۲ 

High dimensional 

datasets 

Dim032 ۱۰۲۴ ۳۲ ۱۶ 

Dim064 ۱۰۲۴ ۶۴ ۱۶ 

 

                             

                         k 

               GWO-Clustering    
      K      

                                  

K= K ±ɛ  

               GWO-Clustering    
      K      

                                  

   

K= K ±ɛ  
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d  : یمجموعهکه در  ییهانمونهتعداد جفت 𝑥  متفاوت  یخوشهدر دو
 .قرار دارنددر یک خوشه  𝑦 یمجموعهقرار دارند اما در 

  NMIشاخص   -۳-۵

را به  هاخوشهمورد نظر تعداد  ِیابیخوشهالگوریتم  ،در بعضی موارد
رکز م نیترکینزداما بعد از نسبت دادن هر نمونه به  کندیمدرستی پیدا 

با واقعیت فاصله دارد. به  هاخوشهکه شکل  شودیمخوشه، مشاهده 
 به معنی دقت لزومًا هاخوشهعبارت دیگر دقت باال در پیدا کردن تعداد 

ده یافت ش یهاخوشهنیست. برای بررسی دقیق شباهت  یابیخوشهباالی 
از  این شاخص که شودیماستفاده  NMIز شاخص اصلی ا یهاخوشهبه 

 : کندیمخوشه را محاسبه  دوزیر میزان شباهت بین  یرابطهطریق 

(13) 2 ( ; )
( , )

( ) ( )

I Y C
NMI Y C

H Y H C





 

خوشهبرچسب  C، هانمونهکالس  یشماره Y، 13 یشماره یرابطهدر 
تابع  Hمشخص شده است،  یابیخوشهکه توسط الگوریتم  هاآن ی

. این دو تابع باشدیماطالعات مشترک  یکنندهتابع مشخص  Iآنتروپی و 
 :شوندیمبه صورت زیر محاسبه 

(1۴) 
1

log
n

i i

i

H p p


   

(15) 
,

( , )
( , ) ( , )log

( ). ( )x y

p x y
I x y p x y

p x p y
  

شبیه  ترشیبیافت شده  یهاخوشهباشد،  ترشیب NMIهرچه مقدار 
 اصلی هستند. یهاخوشه

 غیر خودکار یابیخوشهآمده برای  به دستنتایج   -۴-۵

نتایج حاصل از اعمال روش پیشنهادی بر روی مجموعه  5تا  ۲ر جداول د

. قابل مشاهده است ،1-5معرفی شده در زیربخش  مصنوعِی یهاداده

به کار برده شده است.   Randبرای ارزیابی دقت روش پیشنهادی شاخص 

 Kmeansبا روش  GWO-Clusteringعملکرد الگوریتم  هاجدولدر این 
فازی مبتنی بر وزن دهی به  یابیخوشهو یک الگوریتم  PSOروش ، 

جداول  مورد مقایسه قرار گرفته است. ]RLFWFCM ]۴0به نام  هایژگیو

که یکی از  Kmeansبرتری روش پیشنهادی را بر روش  5تا  ۲

. به زبان دهندیمنشان  باشدیم یابیخوشه یهاروش نیترمتداول

دقت باالیی در پیدا کردن مراکز  GWO-Clusteringروش  ترساده

نیز این موضوع به خوبی نشان داده شده  9تا  ۶دارد. در تصاویر  هاخوشه

هستند که توسط  هاخوشهاست. در این تصاویر، نقاط سیاهرنگ مراکز 

 یکننده. همچنین نقاط آبی رنگ مشخص اندشدهالگوریتم یافت 

 .باشندیممورد بررسی  یدادهموجود در مجموعه  یهانمونه

دقت باالی روش پیشنهادی در پیدا کردن  یدهندهنشان 9تا  ۶تصاویر 

زیاد و حتی  یهاخوشهبا تعداد  یهادادهمجموعهبرای  هاخوشهمراکز 

آمده برای  به دستقت صد در صدی د .باشندیمد ابعاد زیاد تعدا

که هر کدام به ترتیب دارای  dim064و  g2-1024-70 یهادادهمجموعه

نشان از  باشندیمخوشه  1۶و  ۲بردار ویژگی و همچنین  ۶۴و  10۲۴

 .باشدیمارائه شده  یابیخوشهتوان باالی روش 

 
 هادادهکالن یابیخوشهخودکار  تمیشبه کد الگور -۵شکل 

 
 S یهادادهآمده برای مجموعه  به دستنتایج  -۲جدول 

 S1 S2 S3 S4 روش

GWO-

Clustering 
۹۹۸۴/۰ ۹۹۲۳/۰ ۹۶۵۷/۰ ۹۵۴۸/۰ 

Standard PSO ۹۸۸۳/۰ ۹۸۵۰/۰ ۹۵۵۷/۰ ۹۵۰۳/۰ 

Kmeans ۹۹۰۱/۰ ۹۷۷۷/۰ ۹۵۲۲/۰ ۹۴۷۲/۰ 

RLFWFCM ۹۹۲۷/۰ ۹۹۲۳/۰ ۹۶۲/۰ ۹۵۱۶/۰ 

 
 

 A یهادادهآمده برای مجموعه  به دستنتایج  -۳جدول 

 A1 A2 A3 روش

GWO-Clustering ۹۹۹۳/۰ ۹۹۹۳/۰ ۹۸۷۳/۰ 

Standard PSO ۹۶۱۷/۰ ۹۸۱۱/۰ ۹۸۸۹/۰ 

Kmeans ۹۸۷۷/۰ ۹۹۲۴/۰ ۹۹۴۹/۰ 

RLFWFCM ۹۹۱۸/۰ ۹۹۴۶/۰ ۹۹۱۷/۰  
 

 G2 یهادادهآمده برای مجموعه  به دستنتایج  -۴جدول 

-G2-32-60 G2-128-60 G2-256-60 G2-1024 روش

70 

GWO-

Clustering 
۱ ۱ ۱ ۱ 

Standard PSO ۸۵۱۷/۰ ۹۴۲۲/۰ ۸۹۹۸/۰ ۹۰۹۵/۰ 

Kmeans ۱ ۱ ۱ ۱ 

RLFWFCM ۱ ۱ ۱ ۱  
 

 high یهادادهآمده برای مجموعه  به دستنتایج  -۵جدول 

dimensional 
 Dim032 Dim064 روش

GWO-Clustering ۱ ۱ 

Stage 1:

Inputs: number of trees, length of tree, number of population

For i=1 to number of trees do:

1.k =  Generate a random integer  number  

2. beginning population =  Generate a random population

3.Current state.fitness =  inf

4. Current state.k=Ø 

for  j=1 to length of tree do:

if (j==1) do:

current state.k=k

end

best fitness =  GWO-Clustering(k , beginning population)

if best fitness <  current state.fitness

current state.fitness=best fitness

curent state.k=k

end

k =  current state.k ± ɛ 

end

Bestk[i] =  current state.k

End

Output: find the best solution which has the best fitness amount and its corresponding k 

and its corresponding beginning population

Stage 2:

Final output =  GWO-Clustering(best k, beginning population)
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Standard PSO ۹۵۷۶/۰ ۹۶۶/۰ 

Kmeans ۱ ۱ 

RLFWFCM ۵۵۸۱/۰ ۶۹۶۵/۰  

 
 الف

 
 ب

 
 ج

 

 د
 روش توسط آمدهبه دست  یهاخوشه مراکز  -د ج، ب، الف، ۶شکل 

 S4 و S1 ، S2، S3یداده مجموعه یبرا بیترت به یشنهادیپ

 
 الف

 
 ب

 
 ج

 روش توسط آمده به دست یهاخوشه مراکز -ج ب، الف، ۷شکل 

 A3 و A1، A2 یهاداده مجموعه یبرا بیترت به یشنهادیپ
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 الف
 

 
 ب

 
 ج

 
 د

آمده توسط روش  به دست یهاخوشهمراکز   -الف، ب، ج، د ۸شکل 

-g2-32-60 ،g2-128-60 ،g2 یهادادهپیشنهادی به ترتیب برای مجموعه 

 g2-1024-70و  256-60

 

 
 الف

 
 ب

 روش توسط آمده دستبه  یهاخوشه مراکز  -ب و  الف ۹شکل 

 dim064 و dim032یهاداده مجموعه یبرا بیترت به یشنهادیپ

 
به  11و  10نمودارهای همگرایی که در تصایر  یسهیمقااین با  برعالوه 

به  ،اندشده آورده PSOو  GWO-Clusteringترتیب برای الگوریتم 
-GWOفضای پاسخ را توسط الگوریتم  مؤثر یوجوجست توانیمسادگی 

Clustering  الگوریتم 11مشاهده نمود. با توجه به تصویر ،PSO  در همان
 تواندیمتکرارهای اولیه به جواب نهایی همگرا شده است. این موضوع 

محلی شود در حالی که الگوریتم  ینهیبه ینقطهباعث گیر افتادن در 
GWO-Clustering  فضای پاسخ در طی  مؤثر یوجوجستپس از

نواحی  یوجوجستمختلف، در تکرارهای آخر همگرا شده و به تکرارهای 
در تمام آزمایشات انجام شده، تعداد  بهینه پرداخته است. ینقطهپیرامون 

به عنوان یک پارامتر معلوم در نظر گرفته شده است در حالی  هاخوشه
، اطالعات هادادهکالن، به خصوص در یابیخوشهکه در بسیاری از مسائل 

آن در  یهاخوشهمورد نظر و تعداد  یدادهر مورد مجموعه کافی د
چالشی بسیار مهم  هاخوشهدسترس نیست. از این رو پیدا کردن تعداد 

آمده توسط  به دست. در زیربخش بعدی نتایج قابل توجه باشدیم
یمنیز  هاخوشهخودکار که قادر به یافتن تعداد  یابیخوشهالگوریتم 

 ، ارائه شده است. باشد
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 Automaticخودکار) یابیخوشهآمده برای  به دستنتایج   -۵-۵

GWO-Clustering ) 

خودکار و روش  یابیخوشهآمده توسط الگوریتم  به دستمیانگین نتایج 
Xmeans  آورده شده است. نتایج مندرج در این جداول  13تا  ۶در جداول

 هاخوشهپیدا کردن تعداد  نشان از دقت باالی الگوریتم پیشنهادی در
به وضوح برتری روش پیشنهادی را  توانیمدارد. با توجه به این جداول 

روش  NMIو  Randمشاهده کرد. از منظر هر دو معیار  Xmeansبر روش 
AGWO-Clustering  عملکرد بهتری داشته است. این روش در قیاس با

خودکار است، نه تنها با دقت  یابیخوشه، که یک روش Xmeansروش 
را پیدا کرده است، بلکه زمان  هاآنو مراکز  هاخوشهتعداد  یاالعادهفوق 

 .باشدیم Xmeansاز روش  ترکماجرای آن نیز بسیار 
 
 

 
 الف

 
 ب

 

 ج

 
 د

 به یشنهادیپ تمیالگور ییهمگرا ینمودارها -د ج، ب، الف، ۱۰شکل 

 dim032 و S1، A1، g2-32-60 یهاداده مجموعه یبرا بیترت

 
 الف

 
 ب
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 ج

 
 د

 standard PSO تمیالگور ییهمگرا ینمودارها -د ج، ب، الف، ۱۱شکل 

 dim032 و S1، A1، g2-32-60 یهاداده مجموعه یبرا بیترت به

 
 

 

-AGWOتوسط روش  آمده به دستنتایج میانگین  -۱۰جدول 

Clustering  یهادادهبرای مجموعه G2 

تعداد  دقت مجموعه داده

 هاخوشه

تعداد 

 یهاخوشه

 یافت شده

زمان 

اجرا 

)برحسب 

 ثانیه(

Rand NMI 

G2-32-60 ۱ ۱ ۲ ۲ ۷۶/۵۱۸ 

G2-128-60 ۱ ۱ ۲ ۲ ۷۲/۶۸۰ 
G2-256-60 ۱ ۱ ۲ ۲ ۴۶/۹۲۶ 
G2-1024-70 ۱ ۱ ۲ ۲ ۲۸۸۶  

برای  Xmeansتوسط روش  آمده به دستنتایج میانگین  -۱۱جدول 

 G2 یهادادهمجموعه 

مجموعه 
 داده

تعداد  دقت

 هاخوشه

تعداد 

 یهاخوشه

 یافت شده

زمان اجرا 

)برحسب 

 ثانیه(
Rand NMI 

G2-32-60 ۵۰/۰ ۳۱۳/۰ ۲ ۱۰ ۵۹/۱۰۱۳۹ 

G2-128-

60 
۵۰/۰ ۳۰۹/۰ ۲ ۱۱ ۰۱/۱۶۶۸۰ 

G2-256-

60 
۵۰/۰ ۳۰۸/۰ ۲ ۱۵ ۱۲/۲۲۷۱۵ 

G2-1024-

70 
۵۰/۰ ۳۰۷/۰ ۲ ۱۷ ۲۱/۷۰۶۴۴ 

 
 

-AGWOتوسط روش  آمده به دستنتایج  میانگین -۱۲جدول 

Clustering  یهادادهبرای مجموعهHigh dimensional 

تعداد  تقد مجموعه داده
 هاخوشه

تعداد 
 یهاخوشه

 یافت شده

زمان 
اجرا 

)برحسب 

 ثانیه(

Rand NMI 

Dim032 1 1 1۶ 1۶ 09/۴۶5 

Dim064 1 1 1۶ 1۶ ۶3/518  
 

برای  Xmeansتوسط روش  آمده به دستنتایج میانگین  -۱۳جدول 

 High dimensionalیهادادهمجموعه 

مجموعه 

 داده

تعداد  تقد

 هاخوشه

تعداد 

 یهاخوشه
 یافت شده

زمان 

اجرا 
)برحسب 

 ثانیه(

Rand NMI 

Dim032 98۴/0 9۶8/0 1۶ 1۴ 7/1899 

Dim064 98۴/0 9۶8/0 1۶ 1۴ 8/۲1۴7  
دارد.  یاالعادهاهمیت فوق  هادادهکالن یابیخوشهاین موضوع در  

خودکار و جایگاه  یابیخوشههمچنین این جداول پیچیدگی بحث 
. دهندیمخودکار را نشان  یابیخوشهابتکاری و فرا ابتکاری در  یهاروش

عاد و اب هانمونهفضای پاسِخ پیچیده که ناشی از تعداد زیاد  یوجوجست
سنتی  یهاتمیالگوراست که  برزماناست، امری دشوار و  هاآنزیاد 

توانایی انجام آن را ندارند. روش پیشنهاد شده در این پژوهش  یابیخوشه
تا  ۶نتایج مندرج در جداول به خوبی این چالش را مرتفع کرده است. 

بسیار قابل توجه است، عملکرد خوب  چهآنموید این موضوع هستند.  13
و همچنین  هاخوشهبا تعداد  یهادادهدر مورد مجموعه  روش پیشنهادی

  .باشدیمبا تعداد ابعاد زیاد 

-AGWOتوسط روش  آمده به دستنتایج  میانگین -۶ جدول

Clustering  یهادادهبرای مجموعه S 

مجموعه 

 داده

تعداد  دقت

 هاخوشه

تعداد 

 یهاخوشه

 یافت شده

زمان 

اجرا 

)برحسب 

 ثانیه(

Rand NMI 

S1 ۹۹۵۹/۰ ۹۸۵۵/۰ ۱۵ ۱۶ ۱۵/۷۵۳ 
S2 ۹۹۲۳/۰ ۹۳۹۴/۰ ۱۵ ۵/۱۶ ۳۳/۷۶۴ 
S3 ۹۶۶/۰ ۷۸۷۸/۰ ۱۵ ۷۵/۱۴ ۳۶/۸۲۸ 
S4 ۹۵۴/۰ ۷۲/۰ ۱۵ ۷۵/۱۴ ۸۴/۷۷۱  

برای   Xmeansتوسط روش آمده  به دستنتایج  میانگین -۷ جدول

 S یهادادهمجموعه 

مجموعه 

 داده

تعداد  دقت

 هاخوشه

تعداد 

 یهاخوشه

 یافت شده

زمان اجرا 

)برحسب 

 ثانیه(

Rand NMI 

S1 ۹۱۶۱/۰ ۸۰۹۴/۰ ۱۵ ۸ ۷۳/۶۷۰۴۶ 
S2 ۹۳۶۱/۰ ۸۱۱۰/۰ ۱۵ ۹ ۳۸/۶۴۵۰۸ 
S3 ۹۱۵۶/۰ ۷۱۸/۰ ۱۵ ۹ ۰۱/۶۳۳۱۲ 
S4 ۹۱۹۹/۰ ۶۶۶/۰ ۱۵ ۱۰ ۹۲/۶۴۷۲۳  

-AGWOتوسط روش  آمده به دستنتایج میانگین  -۸جدول 

Clustering  یهادادهبرای مجموعه A 

مجموعه 
 داده

تعداد  دقت
 هاخوشه

تعداد 
 یهاخوشه

 یافت شده

 زمان اجرا
Rand NMI 

A1 99۴/0 9۴/0 ۲0 ۲۴ ۴۶/۶15 
A2 99۲۶/0 9۲۴/0 35 38 ۴۴/789 
A3 9917/0 9۲9/0 50 55 77/1339  

برای  Xmeansتوسط روش  آمده به دستنتایج میانگین  -۹جدول 

 A یهادادهمجموعه 

مجموعه 
 داده

تعداد  دقت
 هاخوشه

تعداد 
 یهاخوشه

 یافت شده

زمان اجرا )بر 
 Rand NMI حسب ثانیه(

A1 85۶9/0 7۲8/0 ۲0 ۶ 98/19195 
A2 908/0 7۴3/0 35 9 35/7۶9۴9 
A3 901/0 715/0 50 9 5۴/1838۴5  
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به  هاخوشهکه تعداد  ییهادادهعالوه بر این حتی در مورد مجموعه 
به که دقت  شودیمدقیق پیدا نشده است، باز هم مشاهده  کاماًلصورت 

و همچنین روش متداول  PSOآمده حتی از روش الگوریتم  دست
Kmeans  در بخش قبل  هاآنغیرخودکار هستند و نتایج  یهاروشکه

آورده شده، بهتر است.  به عبارت دیگر روش ارائه شده نه تنها دقت 
 یاادهالعدارد بلکه دقت فوق  هاخوشهکز باالیی در پیدا کردن موقعیت مرا

و  1۲ یشمارهارائه کرده است. در تصاویر  هاخوشهدر پیدا کردن تعداد 
پیدا شده توسط الگوریتم پیشنهادی برای مجموعه  یهاخوشهمراکز  13

 .اندشدهنشان داده  A3 و S1 ،S4  ،A1 ،A2 یهاداده

 
 الف

 
 ب

-AGWO توسط شده افتی یهاخوشه مراکز -ب و الف ۱۲شکل 

Clustering  یبرا بیترت به S1 و S4 

 
 الف

 
 ب

 
 ج

 تمیالگور توسط شده افتی یهاخوشه مراکز -ج ب، الف، ۱۳شکل 

AGWO-Clustering یبرا بیترت به A1، A2 و A3 

 
 الف

 
 ب 

 
 ج 
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 د

-AGWO تمیالگور ییهمگرا ینمودارها -د ج، ب، الف، ۱۴شکل 

Clustering یهاداده مجموعه یبرا بیترت به S1، A1، g2-32-60 و 
dim032 

 

. دهندیماین تصاویر خروجی الگوریتم در یک آزمایش خاص را نشان 
این است که برای  باشدیممشهود  کاماًل 13و  1۲از تصاویر   چهآن

با دقت کامل یافت نشده است،  هاخوشهکه تعداد  ییهاداده مجموعه
اضافِی یافت شده توسط الگوریتم که در تصاویر با رنگ  یهاخوشهمراکز 

به طوری  باشندیم، بسیار نزدیک به سایر مراکز اندشدهقرمز مشخص 
اصلی  یهاخوشهاضافی را با  یهاخوشهاین  توانیمکه در اکثر موارد 

اضافی باز هم دقت  یهاخوشهادغام کرد. در هر صورت حتی با وجود 
یم اهروشبول و در اکثر آزمایشات بهتر از سایر روش پیشنهادی قابل ق

خودکار  یابیخوشهنیز نمودارهای همگرایی روش  1۴. در شکل باشد
خاص آورده شده  یهاشیآزمانمونه و برای  یدادهبرای چهار مجموعه 

آمده همانند حالت قبل نشان از  به دستاست. نمودارهای همگرایِی 
خ توسط الگوریتم گرگ نواحی مختلف فضای پاس یوجوجست

خاکستری دارند. برخالف الگوریتم ازدحام ذرات که اعضای جمعیت در 
، در شوندیمهمان تکرارهای اولیه به بهترین پاسخ یافت شده همگرا 

 یهابخش مؤثر یوجوجستپس از  هاپاسخالگوریتم گرگ خاکستری، 
 .  شوندیممختلف فضای پاسخ در تکرارهای آخر همگرا 

یممحلی را کمتر  ینهیبهاین نکته احتمال گیر افتادن در نقاط 

حائز اهمیت است،  هادادهکالن. در کنار دقت باال آنچه در پردازش کند

 ترساده. به زبان باشدیممورد استفاده  یهاتمیالگورزمان اجرای 

 یبازهحتی با دقت باال در یک  هادادهکالناستخراج اطالعات مفید از 

نی بسیار زیاد قابل قبول نیست. با وجود این که روش پیشنهادی زما

است اما این به معنی کامل   Xmeansاز روش خودکار  ترعیسربسیار 

متعددی برای کاهش زمان  یهاکیتکنو  هاروش .باشدینمبودن آن 

از  اندشدهمعرفی  هادادهکالناجرا و همچنین افزایش سرعت پردازش 

مرتبط  یهاروشمربوط به موازی سازی  یهاکیتکنو  اهیتکنولوژجمله 

زیادی  یهاپژوهش. تاکنون MapReduceو  SPARKنظیر  هادادهکالنبا 

 یهانهیزمهوش جمعی به صورت موازی در  یهاروش یسازادهیپبرای 

 ِیابیخوشه[ یک روش ۴1مختلف انجام شده است. به عنوان مثال در ]

ارائه   MapReduceموازی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات و روش 

شده است. در این پژوهش الگوریتم ازدحام ذرات با استفاده از سه ماژوِل 

MapReduce  .پیاده سازی گردیده است 

موقعیت اعضای جمعیت و  یروزرسانبهدو ماژول اول به ترتیب برای 

و ماژول سوم برای ادغام نتایج حاصل  هاآنمقدار برازندگی  یروزرسانبه

  .اندشدهاز دو ماژول اول در نظر گرفته 

موازی  یهاتمیالگورمتعددی با استفاده از  یهاپژوهشهمچنین  

[. بنابراین با توجه به امکان ۴۲-۴۴هوش جمعی تاکنون انجام شده است]

هوش جمعی،  یهاروشابتکاری بخصوص  یهاتمیالگورموازی سازی 

خودکاِر ارائه شده در این  یابیخوشهامکان موازی سازی الگوریتم 

این روش  یوربهرهپژوهش نیز وجود دارد که این باعث افزایش 

شدن  ادتریزبه طوری که با  شودیموهمچنین افزایش مقیاس پذیری آن 

یک مجموعه داده باز هم روش ارائه شده قابلیت اجرایی داشته  یهانمونه

 باشد.

 نتایج تحلیل آماری فریدمن  -۶-۵

. ]35[است  ANOVAتحیل آماری فریدمن معادل غیر پارامتری آزمون 
براساس  یابیخوشه یهاتمیالگوربر اساس این تحلیل آماری، 

. این شوندیم یبندرتبهمختلف  یهادادهعملکردشان بر روی مجموعه 
وان مثال، با توجه به انجام شده است. به عن 1۴ یشمارهکار در جدول 

بر روی  AGWO-Clusteringجداول بخش قبل، عملکرد الگوریتم 
 است. هاروش یهیبقبهتر از  S1 یدادهمجموعه 

بر اساس عملکردشان بر روی  هاتمیالگوررتبه بندی  -۱۴جدول 

 Randشاخص  یهیپابر  مختلف یهادادهمجموعه 

 AGWO-

Clustering 

PSO Kmeans RLFWFCM Xmeans 

S1 1 ۴ 3 ۲ 5 

S2 5/1  3 ۴ 5/1  5 

S3 1 3 ۴ ۲ 5 

S4 1 3 ۴ ۲ 5 

A1 1 ۴ 3 ۲ 5 

A2 ۲ ۴ 3 1 5 

A3 5/۲  ۴ 1 5/۲  5 

G2-32-

60 
۲ ۴ ۲ ۲ 5 

G2-

128-60 
۲ ۴ ۲ ۲ 5 

G2-

256-60 
۲ ۴ ۲ ۲ 5 

G2-

1024-

70 

۲ ۴ ۲ ۲ 5 

Dim032 5/1  ۴ 5/1  5 3 

Dim064 5/1  ۴ 5/1  5 3 

 ۶1 31 33 ۴9 ۲1 مجموع
 

برای این مجموعه داده برابر  AGWO-Clusteringروش  یرتبهدر نتیجه 
 کسب شده یهارتبه، جمع هاتمیالگور یبندرتبهخواهد بود. پس از  1با 

مختلف محاسبه شده و  یهادادهتوسط هر الگوریتم بر روی مجموعه 
 :دیآیم به دستپس از آن مقدار آماری زیر 
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F R N K

N K K

 
                 

  

 : باشدیمفوق به شرح زیر  یرابطهتوضیح پارامترهای به کار رفته در 
N : هادادهتعداد مجموعه 
K : هاتمیالگورتعداد  
R آمده برای هر الگوریتم  به دست یهارتبه: جمع 

آمده توسط این رابطه از مقدار بحرانِی  به دستبودن مقدار  تربزرگ
مورد نظر، به معنی وجود تفاوت قابل توجه در عملکرد  یمسالهمرتبط با 

نزدیک  هاروش. در غیر این صورت عملکرد باشدیمارائه شده  یهاروش
قابل ذکر در مورد این روش این است که اگر  ینکته. باشدیمبه هم 

میانگین  هاآن یرتبهعملکرد دو روش در یک مجموعه داده یکسان باشد 
اطالعات مربوط به تحلیل آماری  1۴ یشماره. جدول ودشیمگرفته 

برتری روش  توانیماز جدول فوق به وضوح  .دهدیمفریدمن را نشان 

پیشنهادی را مشاهده کرد. باید به این نکته نیز توجه داشت که روش 

مراکز خودکار است که عالوه بر موقعیت  یابیخوشهپیشنهادی روش 

، PSO. در حالی که سه روش کندیمرا نیز پبدا  هاخوشهتعداد  هاخوشه

Kmeans  وRLFWFCM غیر خودکار هستند و  یابیخوشه یهاتمیالگور

برای این مساله برابر  F. مقدار پارامتر کنندیمرا ارائه  هاخوشهتنها مراکز 

در حالی که مقدار بحرانی برای این مساله برابر است  ۲۸۰۴/۳۱است با 

 ]۳۵[از طریق جداول ارائه شده در  بحرانی مورد نظر رمقدا  .۲۸/۱۳با 

نشان از  از مقدار بحرانی Fبودن مقدار  تربزرگآمده است.  به دست

مورد بررسی است و با توجه به جدول فوق با  یهاروشتفاوت عملکرد 

 به برتری روش پیشنهادی داد. یرأ توانیمقاطعیت 

 یدادهکالنآمده برای دو مجموعه  به دستج نتای -۶

 واقعی

 یدادهکالندقت روش پیشنهادی در این پژوهش بر روی یک مجموعه 

واقعی که شامل اطالعات مکانی و حرکتی خودروهای سطح شهر پیزا 

با استفاده از  هاداده، مورد بررسی قرار گرفته است. این باشدیم

بر روی خودروهای در حال حرکت نصب شده  GPS یهارندهیگ

. در حقیقت این مجموعه داده شامل سفرهای انجام اندشده یآورجمع

زمانی مشخص است. هر  یبازهشده توسط خودورها در یک مساحت و 

شناسایی منحصر به فرد مشخص  یشمارهکدام از این خودروها با یک 

. صاحبان این خودروها مشترکین یک شرکت بیمه هستند که اندشده

در هر لحظه جهت مبارزه با  هاآنکانی اطالعات م یسازرهیذخمجاز به 

 Octoسرقت خودرو بوده است. این مجموعه داده که توسط شرکت 

telematics  ،جهت اهداف تحقیقاتی در اختیار محققین قرار گرفته است

هفته در شهر  5خودرو در طی  ۴0000شامل سفرهای طی شده توسط 

ثانیه توسط  30وها هر . موقعیت مکانی هر کدام از این خودرباشدیمپیزا 

ضبط شده است. اطالعات موجود در این مجموعه داده  GPS یهادستگاه

. باشدیمشامل شماره شناسایی خودرو، طول و عرض جغرافیایی و زمان 

مختلف در  یهازمانتمام سفرهای انجام شده توسط یک خودرو در 

. بدین صورت که اگر اندشدهدر نظر گرفته  یاقهیدق 30زمانی  یهابازه

دقیقه  30زمانی بین دو موقعیت مکانیِ متوالی و متمایز بیش از  یفاصله

اتمام سفر و موقعیت دوم به عنوان  ینقطهباشد، موقعیت اول به عنوان 

با استفاده از این آغاز یک سفر دیگر در نظر گرفته شده است.  ینقطه

که  باشدیمسفر  1500000 شامل  دادهکالن یمجموعهساختار این 

وعه متناظر با روزهای هفته به هفت زیر مجم ترقیدقبرای بررسی 

مربوط به  یدادهکالن. در این پژوهش دو مجموعه اندشده یبندمیتقس

و . این داندشدهسفرهای انجام شده در روزهای شنبه و یکشنبه بررسی 

مقاله  در این Pisa_Sundayو  Pisa_Mondayمجموعه که با عناوین 

یمسفر   ۲9000و  ۴9000به ترتیب شامل  اندگرفتهمورد بررسی قرار 

تنها مختصات نقاط اول و آخر هر سفر در نظر  یابیخوشهکه برای  باشند

و   ۴9000گرفته شده است. به عبارت دیگر هر کدام به ترتیب شامل 

طول و عرض جغرافیایِی  هاآنکه ابعاد  باشندیمبعد  ۴داده در  ۲9000

. برای بررسی باشندیمنقاط ابتدایی و انتهایی مسیرهای طی شده 

یک ساختار سلسله مراتبی از روش  ترشیبو استخراج جزئیات  ترقیدق

ارائه شده بر روی این دو مجموعه داده اعمال شده است بدین صورت که 

-AGWOوش مورد نظر توسط ر یدادهمجموعهاول  یمرحلهابتدا در 

Clustering بعد هر کدام از این  یمرحلهشده سپس در  یبندخوشه

دوباره توسط روش ارائه شده مورد پردازش قرار گرفته و به  هاخوشه

. این کار تا سه مرحله برروی شوندیمتعدادی زیرخوشه تقسیم 

آورده شده  15شده و نتایج آن در جدول  آمده انجام به دست یهاخوشه

اول  یمرحلهدر  AGWO-Clustering، روش 15توجه به جدول است. با 

را در دو خوشه تقسیم بندی کرده  Pisa_Monday یدادهکل مجموعه 

  است. 

 یهادادهآمده برای مجموعه  به دستنتایج  -۱۵جدول 

Pisa_Monday  وPisa_Sunday 

 هاخوشهتعداد 

 یمرحلهدر 

 سوم

 هاخوشهتعداد 

 یمرحلهدر 

 دوم

 هاخوشهتعداد 

 یمرحلهدر 

 اول

 مجموعه داده

۱۸ ۵ ۲ Pisa_Monday 

۶۲ ۱۲ ۲ Pisa_Sunday 
 
دیگر تقسیم بندی  یرخوشهیزدوم این دو خوشه به پنج  یمرحلهدر 

آمده از  به دست یخوشه 5زیرخوشه از  18آخر  یمرحلهشده و در 

متناظر با هر مرحله  یهاخوشهدوم استخراج شده است. تعداد  یمرحله

یم ۶۲و  1۲، ۲به ترتیب برابر با  Pisa_Sunday یدادهبرای مجموعه 

 یاهخوشههمان طور که مشخص است الگوریتم پیشنهادی تعداد . باشد

پیدا کرده است که با توجه  Pisa_Sunday یدادهبیشتری برای مجموعه 

ده انجام ش به تعطیل بودن روز یکشنبه علی رغم تعداد سفرهای کمتر

 15 یشماره. در تصویر رسدیم،  این مساله منطقی به نظر این روزدر 
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این دو مجموعه داده نشان داده شده است. همچنین  یبندخوشهفرایند 

 .انددهشجزئیات بیشترِ نتایج استخراج شده در دو زیر بخش بعدی آورده 

 
 الف

 
 ب

 یهاداده مجموعه یابیخوشه ندیفرا -ب و الف ۱۵شکل 

Pisa_Monday  و Pisa_Sunday 

 یدادهکالنآمده برای مجموعه  به دستتایج ن -۱-۶
Pisa_Monday 

اصلی یافت شده برای این مجموعه  یخوشهدو  1۶ یشمارهدر تصویر 
داده نشان داده شده است. در این تصاویر خطوط رسم شده مشخص 

انتهای مسیر را  سیاه رنگ یهامثلثمسیر طی شده هستند و  یکننده
اول )شکل  یخوشه. با توجه به این تصویر، به طور کلی دهندیمنشان 

سفرهای انجام شده به سمت شرق است در حالی  یدربردارندهالف(  1۶
سفرهای انجام شده به  یدربردارندهب(  1۶دوم  )شکل  یخوشهکه 

 یهارخوشهیزنمونه از  سهنیز  18و  17. در تصاویر باشدیمسمت غرب 
اصلی نشان  یخوشهبرای هر کدام از این دو  3 یمرحلهیافت شده در 

نشان داده شده  یهاخوشه. همان طور که مشخص است زیر اندشدهداده 
نیز به طور کلی شامل سفرهایی به ترتیب به مقصد  18و  17در تصاویر 

با  یالگوریتم پیشنهادی سفرها ترساده. به زبان باشندیمشرق و غرب 
 مقصد یکسان را در یک خوشه قرار داده است. 

 
 الف

 
  ب

 یدادهاصلی یافت شده برای مجموعه  یخوشهدو  -الف و ب ۱۶شکل 
Pisa_Monday 

 

 
 الف

Whole dataset

Cluster 1 Cluster 2

Sub cluster  1 Sub cluster  2 Sub cluster  3 Sub cluster  5

5 sub clusters 4 sub clusters 4 sub clusters 3 sub clusters

Level 1

Level 2

Level 3

Sub cluster  4

2 sub clusters

Whole dataset

Cluster 1 Cluster 2

Sub cluster  1 Sub cluster  10 Sub cluster  11 Sub cluster  12

6 sub clusters 3 sub clusters 4 sub clusters 2 sub clusters

Level 1

Level 2

Level 3
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 ب

 
 ج

اصلی اول  یخوشهمتعلق به  یرخوشهیزسه  -الف، ب و ج ۱۷شکل 

 Pisa_Monday یدادهبرای مجموعه 

 

 
 الف

 
 ب

 
 ج

اصلی دوم  یخوشهمتعلق به  یرخوشهیزسه  -الف، ب و ج ۱۸شکل 

 Pisa_Monday یدادهبرای مجموعه 

 یدادهکالنآمده برای مجموعه  به دستتایج ن -۲-۶
Pisa_Sunday 

، این مجموعه داده نیز توسط Pisa_Monday یدادههمانند مجموعه 
اول به دو خوشه تقسیم شده است. در  یمرحلهروش پیشنهادی در 

در تصویر  .اندشدهخوشه استخراج  ۶۲و  1۲مراحل بعدی نیز به ترتیب 
. به اندشدهاول نشان داده  یمرحلهاصلی یافت شده در  یخوشهدو  19

اول شامل تمام مسیرهای  یخوشهطور کلی برای این مجموعه داده نیز 
دربردارندهدوم  یخوشهکه  پیموده شده به سمت شرق است در حالی

نمونه  سهنیز  ۲1و  ۲0. در تصاویر باشدیممسیرهای منتهی به غرب  ی
اصلی نشان  یخوشهاستخراج شده از هر کدام از این دو  یهارخوشهیزاز 

این  شودیماستنتاج  ۲1تا  1۶و تصاویر  15. آنچه از جدول اندشدهداده 
سفرهای با مقصد یکسان را با دقت باالیی  ،است که روش پیشنهادی

. به طور کلی عملکرد دهدیمرا در یک خوشه قرار  هاآنپیدا کرده و 
و همچنین  هادادهکالن یابیخوشهروش ارائه شده در این پژوهش، در 

 . باشدیمبسیار قابل توجه  هاخوشهدقت آن در پیدا کردن تعداد 

 نتیجه گیری -۷

 یهاروشو همچنین یکی از  یکاودادهمهم  یهاروشیکی از  یابیخوشه
. باشدیم هادادهکالنبسیار با اهمیت در فرایند استخراج اطالعات از 
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. از جمله روش اندشدهارائه  یابیخوشهمختلفی تاکنون برای  یهاروش
Kmeans   یابیخوشه یهاروش نیتراستفادهکه هم اکنون نیز جزء پر 

عبارتند از: احتمال باالی گیر افتادن    Kmeansاست. نقاط ضعف روش 
ه اولیه ک یهاپاسخمحلی، وابستگی پاسخ نهایی به  ینهیبه ینقطهدر 

، عدم توانایی در پیدا هاآن نیترمهمو  شوندیمبه صورت تصادفی ایجاد 
. این نقاط ضعف مانع از عملکرد خوب این روش در هاخوشهکردن تعداد 

به خصوص این که یافتن  شودیمبزرگ  یهادادهمواجهه با مجموعه 
یک مجموعه داده از اهمیت باالیی برخوردار است. در  ِیهاخوشهتعداد 

خودکار با استفاده از الگوریتم ابتکاری  یابیخوشهاین پژوهش یک روش 
گرگ خاکستری ارائه شده است که دقت باالیی در پیدا کردن تعداد 

 دارد. هاخوشه

 
 الف

 
 ب

 یدادهاصلی یافت شده برای مجموعه  یخوشهدو  -الف و ب ۱۹شکل 
Pisa_Sunday 

 

 الف

 
 ب

 
 ج

اصلی اول  یخوشهمتعلق به  یرخوشهیزسه  -الف، ب و ج ۲۰شکل 

 Pisa_Sunday یدادهبرای مجموعه 

غیر خودکار و  یابیخوشهعملکرد روش پیشنهادی در دو حالت 
مجموعهمصنوعی و دو  یدادهمجموعه  13خودکار بر روی  یابیخوشه

و  Kmeans یهاروشواقعی مورد ارزیابی قرار گرفته و با  یدادهکالن ی
Xmeans  یهادادهآمده برای  به دستنیز مقایسه شده است. نتایج 

آورده  1۴تا  ۶ یهاشکلو همچنین  13تا  ۲مصنوعی که در جداول 
و  هادادهکالن یابیخوشهاالی روش پیشنهادی در نشان از توان ب اندشده

. همچنین باشدیم Xmeansو  Kmeans یهاروشهمچنین برتری آن بر 
در این جداول عملکرد الگوریتم گرگ خاکستری با الگوریتم ازدحام ذرات 

، مقایسه باشدیمابتکاری نیز  یهاتمیالگور نیترمحبوبکه یکی از 
گردیده است. اعداد درج شده در جداول و همچنین نمودارهای همگرایی 
نشان از برتری الگوریتم گرگ خاکستری بر الگوریتم ازدحام ذرات در 

با قاطعیت مدعی شد که  توانینمخاص دارد. با این وجود  یمسالهاین 
زدحام ابرتر از الگوریتم  یسازنهیبهاین روش ابتکاری در تمامی مسائل 

 یزن . همان طور که در مورد هیچ الگوریتم ابتکاری دیگریباشدیمذرات 
 قبل یهابخشچنین ادعایی کرد. در حقیقت جداول و تصاویر  توانینم

به  هادادهکالنابتکاری در پردازش  یهاتمیالگورباالی نشان از توان 
 .دارند هادادهخودکار این نوع  یابیخوشهخصوص در 
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 ب

 
 ج

اصلی دوم  یخوشهمتعلق به  یرخوشهیزسه  -الف، ب و ج ۲۱شکل 

 Pisa_Sunday یدادهبرای مجموعه 

عالوه بر این، نتایج حاصل شده از اعمال این روش بر روی دو 
آورده  ۲1تا  1۶و تصاویر  15واقعی که در جدول  یدادهکالنمجموعه 

و همچنین  هادادهکالن یابیخوشهتوان باالی این روش را در  اندشده
 . دهندیمنشان  هاخوشهیافتن تعداد 

 کارهای آینده -۸

موازی سازی جهت  یهاروشاین راه از  یادامهبرای  توانیمدر آینده 
برای یافتن  وجوجستاجرای موازی روش ارائه شده در هر دو فاز یعنی 

برای یافتن موقعیت مراکز  وجوجستو همچنین  هاخوشهتعداد 
، استفاده کرد. همچنین با توجه به این که طول عوامل هاخوشه
مورد نظر  یدادهمتناسب با تعداد بردارهای ویژگی مجموعه  وجوجست

باید  هادادهتابع برازندگی تمام  یمحاسبهو همچنین در هر بار  باشدیم
 یهاروشاز  توانیمبرچسب زده شوند، جهت کم کردن حجم محاسبات 

و همچنین تعداد ابعاد به صورت  هانمونهای کم کردن تعداد ابتکاری بر
 هوشمند استفاده کرد.  
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