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هبای  های تلفن همراه، شببکه ها از منابع مختلف مانند دستگاهمواجه شده که این دادهد چشمگيری در دهه اخير توليد داده با رش - چکيده

در عصر حاضبر تببدی    ها به یک چالش بزرگ ند. مدیریت این حجم زیاد از دادهباشسيم و غيره در حال توليد میهای حسگر بیاجتماعی، شبکه

-کند. دو روش رایب  در خوشبه  بندی میها را براساس شباهتشان گروهشود که دادهح  مطرح میها به عنوان یک راهندی دادهبشده است. خوشه

هبا  ز معایب سرعت اجرای نسبتا کند آنها مزایا و معایبی دارند که یکی اهستند. هر کدام از این روش K-meansو  DBSCANهای بندی، الگوریتم

دهبد  . نتای  نشان میباشدمیکه بر مبنای دو روش باال  ایمرا ارائه دادهای بهبودیافتهDBSCANما در این مقاله الگوریتم های بزرگ است. در داده

 کند.عم  می DBSCANسرعت بهتر از الگوریتم روش پيشنهادی ما در عين حفظ کيفيت از نظر 

 های بزرگ، دادهبندی، خوشهK-means، الگوریتم DBSCANالگوریتم  -کلید واژه
 

     مقدمه-1

ای اجتماعی با حجم زیادی هامروزه با رشد اینترنت و شبکه

های ها و الگوریتمسیستمها مواجه هستیم، به همین دلیل از داده

ابل قبول پاسخگو باشند. های قتوانند در زمانسنتی نمی

ی های سنتی یادگیری ماشین نیز از این قاعده مستثنالگوریتم

اده از یک ماشین های بزرگ با استفنبوده و قابل اجرا بر روی داده

هایی در دنیا وجود دارد که باشند. بنابراین روشتک پردازنده نمی

 برد.ها را باالتر میسرعت اجرای آنتر کرده و ها را بهینهالگوریتم

 [1]بندیهای یادگیری ماشین، خوشهاز روش یک دسته

ها در ها و گروهباشد که هدف آن تشخیص وجود خوشهمی [2]

 ای ازهای گستردهبندی در زمینهیک مجموعه داده است. خوشه

 [5]سازی داده فشرده[،4]کاوی، داده[3]جمله تشخیص الگو 

-های حسگر بیو شبکه [8]اجتماعی وبهاینالیز شبکه، آ[7] [6]

بندی خوب، گیرد. یک متد خوشهمورد استفاده قرار می [9]سیم 

های غیر مشابه را شابه را در یک خوشه یکسان و دادههای مداده

 دهد.های مختلف قرار میدر خوشه

مختلفی ارائه شده های بندی، الگوریتمبرای تکنیک خوشه

به  K-meansو  DBSCANهای توان از الگوریتماست که می

 [11].عنوان دو روش رایج در این زمینه نام برد

DBSCAN  های بزرگ بسیار کند است و برای داده

-های بزرگ نمییی دارد به همین دلیل برای دادهپیچیدگی باال

یکی از  نیز K-meansتوان از آن به تنهایی استفاده کرد. 

مبتنی بر مرکزیت است  های شناخته شدهتمپرکاربردترین الگوری

کند مجموع مربعات فواصل اقلیدسی را از مرکز هر که تالش می

 ل کند.خوشه حداق

هتای بتزرگ در   بنتدی داده هدف مقاله این استت کته گتروه   

کمترین زمان و به بهترین شکل صورت گیرد. از آن جایی کته در  

DBSCAN در ایجتتاد هتتا اهمیتتت دارد و محلیتتت و اگتتالی داده

ها نیز محلیت مهم است بنابراین نیازی نیست که فاصله بتا  خوشه

هتا بتا   . طی روش پیشنهادی ما ابتتدا داده نقاط دور محاسبه شود

-بنتدی متی  و با یک تکرار مشخص خوشته  K-meansاستفاده از 

شده بته  های ایجاد در هر کدام از خوشه DBSCANشوند سپس 

 شود.صورت جداگانه اعمال می

 DBSCANدهد زمان اجترای الگتوریتم   آزمایشات نشان می

معمتولی بته طتور اشتمگیری      DBSCANنسبت بته  بهبودیافته 

 کاهش پیدا کرده است.

خشتی از  این مقاله به صورت زیر ساختاربندی شتده استت. ب  

های بتزرگ بتا استتفاده از    بندی دادهمقاالتی که در زمینه خوشه

آورده  2ده در بختش  نوشته ش DBSCANو  K-meansهای روش

پتردازد.  نهادی متی مقاله به بررسی روش پیش 3شده است. بخش 
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ر گرفتته و  نتایج حاصل از آزمایشات مورد بررسی قترا  4در بخش 

 گیری است.بخش پایانی شامل نتیجه

 پيشينه تحقيق-2

شماری برای بندی بیهای خوشههای اخیر الگوریتمدر سال

ها را در حالت کلی این الگوریتم ه است.های بزرگ ارائه شدداده

ها که بر ای از الگوریتم. دسته[61]ادتوان در دو دسته قرار دمی

ه دیگر که روی اند ماشین روی یک ماشین اجرا شده و دست

 شوند.اجرا می

[11] H-K-mean هایی است که بر روی یک جزو الگوریتم

-قرار میهای کاهش داده کنیکدر گروه تشود و ماشین اجرا می

ه مراتبی ها در یک ساختار سلسلگیرد. در این الگوریتم داده

کنند. به این صورت که مراکز هر خوشه به عنوان کاهش پیدا می

 .کنندهای آن خوشه به سطح بعد انتقال پیدا مینماینده داده

یکی دیگر از مقاالتی که از تکنیک کاهش داده بهره برده است 

 K-means،. این روش[12]باشدمیTri-level K-meansالگوریتم 

، پس با استفاده از یک معیارکند و سمی را با تکرار محدود اجرا

اسایی کرده و آن ها را به کالسترهای کالسترهای بزرگ را شن

-این ترتیب مراکز اولیه هوشمندانهکند. به تر تقسیم میکواک

 تری انتخاب خواهد شد.

 [31]مطرح شده means-2Kایده کاهش محاسبات در مقاله 

کاهش K-meansکه در آن محاسبات انجام شده توسط الگوریتم 

-Kدر فاز تخصیص الگوریتم  به این صورت که یافته است.

means،  ،به جای محاسبه فاصله هر نقطه تا کلیه مراکز موردنظر

شود که محاسبه میهای همسایه مراکز خوشه فقط فاصله نقاط تا

 گردد.میباعث کاهش محاسبات 

باشد که از تکنیک مبتنی بر جزو مقاالتی می [14] مقاله

در این مقاله مجموعه داده به اند ماشین بهره برده است. 

ن اندین گره در یک های کواکتری تقسیم شده و بیبخش

به عنوان یک  Hadoopها توزیع می شود. آپاای خوشه از ماشین

مورد استفاده قرار  منظورپذیر و قدرتمند برای این پلتفرم مقیاس

در شود که ها در دو فاز اجرا میروی ماشین K-meansگیرد. می

های اولیه ایجاد های زیاد خوشهفاز اول با انتخاب تعداد خوشه

شود و در فاز دوم مراکز به دست آمده از فاز اول، طبق فرمول می

 شوند.شده در این مقاله با هم ادغام میمطرح 

Li Ma روش [15]ران در مقالهو همکاMRG-DBSCAN  را

و تولید نقاط  DBSCANارائه کردند که در آن اجرای الگوریتم 

 شود.انجام می Map Reduceمرکزی با استفاده از تکنیک 

 ارائه شدهروش -3

-هتای داده بندی یک دیتاست بزرگ توستط الگتوریتم  خوشه

بته افتزایش   باشد بنابراین با توجه بر میکاوی شناخته شده، زمان

ها در پتردازش ایتن حجتم از    ها و کاهش توان الگوریتمحجم داده

-ها، نیاز به ارائه متدهای جدید بیش از پتیش احستاس متی   داده

شود. الگوریتم بیان شده در این مقاله بتا هتدف افتزایش سترعت     

بنتدی  های بزرگ در عین حفظ کیفیتت خوشته  بندی دادهخوشه

هادی در ایتن مقالته بهبتود یافتته     ارائه شده است. الگوریتم پیشن

 باشد.می DBSCANالگوریتم مشهور 

مبتنتی بتر اگتالی    هتای  جزو الگوریتم DBSCANالگوریتم 

ای اصتلی را بته ختوبی تشتخیص     هاست که وجود نویزها در داده

کنتد  نقتاط   بندی میاین روش نقاط را به سه گروه طبقهدهد. می

core ،density-reachable  قطته و نویز. یتک ن،core   درنظرگرفتته

نقطته   minptsاز آن به اندازه  εشود، در صورتی که در فاصله می

که این نقتاط بته    (core)با احتساب خود نقطه  وجود داشته باشد

اند. سایر نقتاط  قابل دستیابی coreنقاط  از طریق صورت مستقیم

در نظتر گرفتته    density-reachableنقطته   DBSCANهر خوشه

متصل  coreشوند که این نقاط به صورت غیرمستقیم به نقاط می

هستتتند. بتته طبتتع نقتتاطی کتته نتواننتتد بتته صتتورت مستتتقیم یتتا 

بپیوندند، خارج از کالسترها قرار گرفته  coreغیرمستقیم به نقاط 

 شوند.نویز درنظرگرفته می و به عنوان

و دیگتر نقتاط قرمتز     Aاست. نقطته   minPts=4، 1در شکل 

 Nانتد و نقطته   شناخته شده coreآن به عنوان نقاط  رنگ اطراف

 نیز نویز تشخیص داده شده است.

 

 
 DBSCSN  نمایش خوشه بندی داده ها با روش 1ل شک

در یک خوشه و نقاط  coreبرای شناسایی نقاط  این الگوریتم

noise نقاط دیگر است تمامی ، نیازمند محاسبه فاصله هر نقطه تا

زمان اجرا و بته دنبتال آن   ه این خود، افزایش حجم محاسبات، ک

های بزرگ را به همراه دارد. کاهش سرعت، به خصوص برای داده

های بزرگ، بر روی داده DBSCANبنابراین برای افزایش سرعت 
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 های نزدیک به هم تا  ادههدف از این کار این است که د کنیم.میاستتفاده   DBSCANدر ابتتدای الگتوریتم    K-meansاز الگوریتم 

 
 

(aخوشه ) بندی داده با اعمال روشDBSCAN 

 
 

 
 

(b )4 الگوریتم  خوشه تولید شده توسطDBSCAN بهبودیافته 

(b( و اشکال )a) در شکل ،یکسانهای بهبودیافته با دیتاست DBSCANو  DBSCANاجرای  مقایسه نتیجه  2ل شک

 DBSCANحد ممکن در یک خوشه قرار گیرند و الگتوریتم  

بته ایتن    نقاط با فواصل دور را در محاسبات خود در نظتر نگیترد.  

بته   K-meansترتیب این الگوریتم در هر خوشه حاصتل شتده از   

 دهد.را تشخیص می coreصورت مجزا اجرا شده و نقاط 

( اجترای  (aمشخص استت بختش    2همان طور که در شکل 

DBSCAN   معمتتولی را نشتتان متتی  ( دهتتد. امتتا در بختتشb )

DBSCANهای حاصل از روی خوشهK-means.اجرا شده است 

  شودهای زیر بیان میبه صورت گام الگویتماجرای مراحل 

 نقطه اولیه تصادفیk  انتخاب 1گام 

 با تعداد تکرار محدود K-means  اعمال الگوریتم 2گام 
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آمده در گام قبلدست های ب-بر روی هر یک از خوشه DBSCAN  اعمال الگوریتم 3گام 

 

 حلي  نتای ت-4

شده لکرد الگوریتم بیان این بخش برای گزارش و بررسی عم

از  بر روی اندمجموعه دادهمختلف اختصاص پیتدا کترده استت.   

-بتترای جمتتع (https://vincentarelbundock.github.ioستتایت )

ها در رابطه بتا  این دادهها استفاده شده است. آوری مجموعه داده

 هتای تستت  که به عنتوان داده  دنباشمی اطالعات سالمت پزشکی

 .مورد استفاده قرار گرفتنددر آزمایش 

ه از مجموعه تر، سعی شدو مقایسه راحتبرای گرفتن نتیجه بهتر 

 1دول جت هتای مختلتف استتفاده گتردد.     هایی با تعداد نمونهداده

که زمتان   های متفاوت استهمجموعه داده با تعداد نمون 4شامل 

بهبودیافتته در   DBSCANعتادی و   DBSCANاجرای الگتوریتم  

 باشند.آن درج شده است که به راحتی قابل مقایسه می

مورد استفاده قترار   1هایی که در جدول مشخصات مجموعه داده

 اند در زیر خالصه شده است گرفته

 هتای بیمتاران بته   مراجعهدرباره تعداد  DoctorAUSدادهمجموعه

درآمتد ستاالنه و   هتای  ژگیشامل وی باشد کهدکتر در استرالیا می

 است. هفته گذشتهدر دو ها تعداد بیماری

 در هفتته  ساعات کتار و درآمدهایشامل ویژگیکه HIداده مجموعه

 باشد.امل اطالعات بیمه سالمت افراد میاست ش

دو ویژگتتی  Contact with medical doctorدر مجموعهتتداده 

متدنظر قترار    هتای متزمن  تعتداد بیمتاری  و  درآمد ساالنه خانواده

شده است. این مجموعه داده نیز اطالعات مراجعه و تماس گرفته 

 .دهدما قرار میبا پزشک را در اخیار 

های پزشکی در ویتنام است بیانگر هزینهVietNamIمجموعهداده 

که ما دو ویژگی جنسیت و سن سرپرستت خانته را متدنظر قترار     

 ایم.داده

ام شده بترای هتر دو روش   الزم به ذکر است که در محاسبات انج

DBSCAN  وDBSCAN بهبودیافته، مقادیرε  وminpts  به 

 تمیدو الگور یحاصل از اجرا های¬زمان سهی  مقا1جدول 

DBSCAN  وDBSCAN های¬مجموعه داده یبر رو افتهیبهبود 

 مختلف

 

 

 گرفته شده است  صورت یکسان در نظر
Minpts= 10 

ε = 0.06 

 یريگجهيتن -5

 رو هستتیم با آن روبته که امروزه  هازیاد داده مدیریت کردن حجم

بندی یک متد برای خوشهتبدیل شده است. به یک االش بزرگ 

حلتی بترای ایتن    اهتواند به عنوان رکه می ها استبندی دادهگروه

 االش درنظرگرفته شود.

-سترعت خوشته  روش پیشنهادی این مقاله سعی بر این دارد که 

یش دهد. برای این منظور یتک روش  های بزرگ را افزابندی داده

ارائه شده که به میتزان   DBSCANبهبودیافته بر مبنای الگوریتم 

دهتتد. نتتتایج حاصتتل از را کتتاهش متتیقابتتل تتتوجهی محاستتبات 

به طور کامل مورد بررستی قترار   ارائه و ، در بخش قبلی آزمایشات

دهد زمتان اجترای الگتوریتم    این آزمایشات نشان می گرفته است.

DBSCAN  نسبت به بهبودیافتهDBSCAN     رایج بته طتور قابتل

 ای کاهش پیدا کرده است.مالحظه
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