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Метою дослідження є розробка інформаційної системи кластеризації
множини об'єктів

за допомогою

модифікованого двунаправленого

ієрархічного алгоритму кластеризації.
Завдання:
- Провести аналіз сучасних алгоритмів кластеризації;
-

Розробка модифікованого двунаправленого ієрархічного алгоритму

кластеризації для функціонально зв'язних кластерів;
-

Розробка методу для оцінки кількості кластерів;

-

Проектування та реалізація інформаційної системи для побудови

розбиття множини об'єктів на кластери за допомогою модифікованого
двунаправленого ієрархічного алгоритму кластеризації для функціонально
зв'язних кластерів;
-

Перевірка роботи алгоритму на тестовій вибірці.

Розробка була здійснена засобами мови програмування С# в середовищі
розробки Visual Studio та за допомогою бібліотек .NET та Extreme.
Результати були опубліковані у вигляді тез на конференціях: Міжнародна
науково-практична конференція "Теорія і практика сучасної науки"

та

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної
науки».
Робота виконана на замовлення Alcora Group. Одержані результати
впроваджені в роботу даної організації (акт впровадження від 31.05.16)
Ключові слова:

Дивізимний алгоритм, агломеративний алгоритм, data mining,

кластерний аналіз.
АННОТАЦИЯ
Объем пояснительной записки составляет 85 страниц, 36 иллюстраций, 23
таблиц и 40 источников по перечню ссылок.
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Целью исследования является разработка информационной системы
кластеризации

множества

объектов

с

помощью

модифицированного

двунаправленного иерархического алгоритма кластеризации.
Задания:
- Провести анализ современных алгоритмов кластеризации;
- Разработка модифицированного двунаправленного иерархического алгоритма
кластеризации для функционально связанных кластеров
- Разработка метода для оценки количества кластеров
- Проектирование и реализация информационной системы для построения
разбиения множества объектов на кластеры с помощью модифицированного
двунаправленного иерархического алгоритма кластеризации для функционально
связных кластеров
- Проверка работы алгоритма на тестовой выборке
Разработка была осуществлена средствами языка программирования С# в среде
разработки Visual Studio и с помощью библиотек .NET и Extreme.
Результаты

были

Международная

опубликованы

в

научно-практическая

виде

тезисов

конференция

на

"Теория

конференциях:
и

практика

современной науки» и Международная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы современной науки».
Работа выполнена по заказу Alcora Group. Полученные результаты внедрены в
работу данной организации (акт внедрения от 31.05.16)
Ключевые слова: Дивизимный алгоритм, агломеративный алгоритм, data
mining кластерный анализ.
ANNOTATION
The amount of explanatory notes is 85 pages, 36 illustrations, 23 tables and 40
sources for the list of references.
The aim of the study is to develop an information system clustering multiple
objects using a modified bilateral hierarchical clustering algorithm.
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Tasks:
- To analyze the modern clustering algorithms;
- Development of a modified bilateral hierarchical clustering algorithm for functionally
related clusters
- Development of a method to estimate the number of clusters
- Design and implementation of information system for the construction of the partition
sets of objects into clusters using the modified bilateral hierarchical clustering
algorithm to functionally related clusters
- Verification of the algorithm on the test sample
Development was carried out by means of the С# programming language in the Visual
Studio integrated development environment and using .NET libraries and Extreme
Library.
The results were published as theses at conferences: International scientific conference
"Theory and practice of modern science" and International scientific-practical
conference "Topical questions in modern science."
This work was commissioned by Alcora Group. The results are introduced to the work
of the organization (the act of introduction since 31.05.16)
Key words: cluster analysis, data mining, aglomerative clustering, divisive clustering
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ВСТУП
Актуальність: Кастеризація є одним із методів аналізу та обробки даних.
Задача кластеризації полягає у розбитті даних на окремі підгрупи – кластери, що
схожі за певними ознаками. Спектр застосувань кластерного аналізу дуже
широкий: його використовують в археології, медицині, психології, хімії, біології,
державному управлінні, філології, антропології, маркетингу, соціології та інших
дисциплінах. Так як в умовах новітнього часу даних стає дедалі більше, потреба
у адекватному групуванні пропорційно зростає.
Методи кластерного аналізу дають змогу це зробити, але вони суб'єктивні і
жоден з них не дає оптимального варіанту. Також, частіше за все, кількість
кластерів заздалегідь невідома і її визначення потребує використання деяких
суб'єктивних критеріїв. Із за цього було сформовано декілька основних напрямів
кластерного аналізу.
Всі методи кластеризації поділяють на ієрархічні та неієрархічні.
Неієрархічні методи мають за основу вже задану кількість кластерів (k-means,
PAM кластеризація) або використовують складні алгоритми знаходження їх
кількості (CLOPE, карти Кохонера ). Ієрархічна кластеризація виконується за
допомогою

послідовного

об’єднання

менших

кластерів

до

більших

(агломеративна) чи навпаки від більших до менших (дивізимна). На відміну від
неієрархічних, дані алгоритми кластеризації будують розбиття для всіх
можливих варіантів. Проблемою ієрархічної кластеризації є знаходження точки
зупинки алгоритму. Але алгоритм Саричевої Л.В. використовую принципово
новий підхід для пошуку найкращої кластеризації та пошуку інформативних
ознак.
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Суть даного алгоритму полягає у поєднанні агломеративного та
дивізимного алгоритму кластеризації та знаходженні найбільш схожих при рівній
кількості кластерів. Це дає змогу побудувати ядра кластеризації і маніпулювати
даними що не ввійшли до кластерів. Характерною особливістю ієрархічного
двостороннього алгоритма є автоматичне визначення числа кластерів при
досягненні

оптимальної

схожості

між

кластеризаціями

отриманими

за

допомогою дивізимного та агломеративного алгоритмами. Завдяки цьому
вирішується проблема пошуку кількості кластерів та постає новий шлях пошуку
найкращої кластеризації.
Однак, двосторонній ієрархічний алгоритм залишає поле для інтерпретації,
так як вибір дивізимного та агломеративного алгоритму та вибір критерії
порівняння відстані між точками залишаються суб’єктивними. Також алгоритм є
доволі громіздким для обчислення великої кількості даних. Тому була поставлена
задача порівняння різних функціональних ієрархічних алгоритмів, автоматизації
попередньої

обробки

даних

з

метою

пошуку

кращої

функціональної

кластеризації та зменшення складності обчислень шляхом встановлення границь
пошуку.
Об’єкт дослідження: розбиття на кластери набору даних за допомогою
двостороннього алгоритма кластеризації.
Предмет дослідження: отримання оптимального розбиття.
Мета роботи: спланувати та розробити процес проектування системи
програмного продукту для побудови розбиття даних на кластери за допомогою
двостороннього алгоритма кластеризації
Завдання:
1) Розробка модифікації двунаправленого ієрархічного алгоритму.
2) Реалізація функціонального дивізимного алгоритма.
3) Реалізація функціонального агломеративного алгоритма.
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4)
5)
6)
7)
8)

Реалізація модифікованого двунаправленого алгоритму кластеризації.
Реалізація функції завантаження даних з Excel файлу.
Реалізація функції нормалізації даних.
Реалізація оцінки кількості кластерів.
Створення інтерфейсу користувача з можливістю відображення отриманої
кластеризації.

Методи

розробки

проекту:

Для

створення

продукту

використовуємо

середовище Visual Studio 2015, мову програмування C# та вбудований пакет
бібліотек .NET.
Наукова новизна роботи полягає у знаходженні нижніх оцінок кількості
кластерів за критерієм Кайзера та модифікації двостороннього алгоритму за
допомогою обмеження області перевірки схожості між агломеративною та
дивізийною кластеризаціями
Практичне значення: У зв'язку із зростанням динаміки змін в соціальноекономічній і науково-виробничому середовищі завдання кластеризації актуальна
в різних сферах і предметних областях, наприклад: виділення груп клієнтів
брокерського обслуговування для формування переліку пропонованих сервісів;
формування споживчого кошика; прийняття рішення про видачу споживчого
кредиту; сегментування сфери діяльності з метою підвищення ефективності
продуктивності; обробка зображень; тематичний аналіз бібліотек документів;
оптимізація

використання

складських

приміщень;

виявлення

транзакцій,

проведених за підробленими кредитними картками; виділення стійких областей
функціональних станів систем організму людини і т.д.
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РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ З ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ
1.1 Інтелектуальний аналіз даних. Види класів задач. Кластеризація, як
частина інтелектуального аналізу

Інтелектуальний аналіз даних – це область знань, що відноситься до
обробки даних та вивчає пошук та опис прихованих закономірностей у
даних, що аналізуються. Серед задач інтелектуального аналізу даних
виділяють задачі класифікації (навчання з вчителем), кластеризації
(навчання без вчителя), регресії та прогнозування.
В інтелектуальному аналізі даних виділені шість різних класів задач
такі як: класифікація, регресія, кластеризація, виявлення асоціацій,
виявлення послідовностей, прогнозування.
Класифікація дозволяє виявити ознаки, що характеризують однотипні
групи об'єктів (класи), для того, щоб за відомими значенням, цих
характеристик можна було віднести новий об'єкт до того чи іншого класу .
Регресія встановлює залежності безперервних вихідних змінних від
вхідних змінних (Рис. 1.1)

Рисунок 1.1 – Регресійний аналіз
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Кластеризація (або кластерний аналіз) - це задача розбиття множини
об'єктів на групи, які називаються кластерами (Рис. 1.2). Вона, використовуючи
вільний пошук, виділяє в даних ознаки, за якими дані можна поділити на групи.
Кластеризація неоднозначна, оскільки угруповання даних цілком залежить від
способу, за яким вимірюється інформаційне відстань між записами набору даних.

Рисунок 1.2 – Результат кластеризації
Застосування кластерного аналізу в загальному вигляді зводиться до
наступних етапів:
1. Відбір вибірки об'єктів для кластеризації.
2. Визначення множини змінних, за якими будуть оцінюватися об'єкти у
вибірці. При необхідності - нормалізація значень змінних.
3. Обчислення значень міри схожості між об'єктами.
4. Застосування методу кластерного аналізу для створення груп схожих
об'єктів (кластерів).
5. Представлення результатів аналізу.
Після отримання та аналізу результатів можливе корегування обраної метрики
і методу кластеризації до отримання оптимального результату.

Це

завдання

більш складне, ніж класифікація, так як класи об'єктів спочатку не визначені. Ще
одною ключовою відмінністю класифікації є те, що кожен об'єкт однозначно
відноситься до відповідного класу, а при кластеризації об'єкт може відноситися
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до одного, двох і більше кластерів (спірний об'єкт). Складністю кластеризації є
необхідність її оцінки.
Асоціація, на відміну від двох попередніх задач, визначається не на основі
значень властивостей одного об'єкта або події, а має місце між двома або
кількома одночасно наступаючими подіями. Створювані при цьому правила
вказують на те, що при настанні одного події з тим або іншим ступенем
ймовірності настає інший.
Послідовності,

подібно

асоціаціям,

мають

місце

між

подіями,

але

наступаючими не одночасно, а з деяким певним розривом у часі.
Прогнозування - це особлива форма передбачення, яка на основі особливостей
поведінки поточних і історичних даних оцінює майбутні значення певних
чисельних показників

1.2 Постановка задачі кластеризації

Нехай об'єкт o вихідної матриці X типу "об'єкт-властивості" розміром
n ×m

описується вектором ⟨ X 1 , X 2 , … , X m ⟩ та може бути представлений у

вигляді точки

o i = ⟨ xi 1 , x i 2 , … , x ℑ ⟩

. Також нехай задана міра відстані між

двома об'єктами d ij =d (o i , o j ) та множина класів C={ c 1 , c2 , … , c k } . Задачею
кластеризації тоді буде віднести кожен об'єкт oi з класом з С.
Постановка задачі може змінюватись для різних підходів до
кластеризації. Наприклад, при нечіткій кластеризації один і той самий об'єкт
може з різним ступенем належати до різних кластерів.
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1.3 Алгоритми кластеризації

1. Ієрархічні

Ієрархічні алгоритми (також звані алгоритмами таксономії) будують не одне
розбиття вибірки на непересічні кластери, а систему вкладених розбиттів. На
виході ми отримуємо дерево кластерів, коренем якого є вся вибірка, а листям найбільш дрібні кластери (Рис 1.3).

Рисунок 1.3 – Дендрограма
У разі використання ієрархічних алгоритмів постає питання, як об'єднувати
між собою кластера, як обчислювати «відстані» між ними. Існує кілька метрик:
Одиночний зв'язок (відстані найближчого сусіда)
У цьому методі відстань між двома кластерами визначається відстанню
між двома найбільш близькими об'єктами (найближчими сусідами) в різних
кластерах. Результуючі кластери мають тенденцію об'єднуватися в ланцюжки
(Рис 1.4).
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Рисунок 1.4 –Кластеризація за відстанню найближчого сусіда
Повний зв'язок (відстань найбільш віддалених сусідів)
У цьому методі відстані між кластерами визначаються найбільшою
відстанню між будь-якими двома об'єктами в різних кластерах (тобто найбільш
віддаленими сусідами)( Рис 1.5). Цей метод зазвичай працює дуже добре, коли
об'єкти походять з окремих груп. Якщо ж кластери мають подовжену форму або
їх природний тип є «ланцюговий», то цей метод непридатний.

Рисунок 1.5 –Кластеризація за повним зв’язком
Незважене попарне середнє
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У цьому методі відстань між двома різними кластерами обчислюється як
середня відстань між усіма парами об'єктів в них. Метод ефективний, коли
об'єкти формують різні групи, однак він працює однаково добре і в випадках
протяжних («ланцюговий» типу) кластерів.
Виважена попарне середнє
Метод ідентичний методу невиваженого попарного середнього, за
винятком того, що при обчисленнях розмір відповідних кластерів (тобто число
об'єктів, що містяться в них) використовується в якості вагового коефіцієнта.
Тому даний метод повинен бути використаний, коли передбачаються нерівні
розміри кластерів.
Незважених центроїдний метод
У цьому методі відстань між двома кластерами визначається як відстань між їх
центрами тяжкості.
Зважений центроїдний метод (медіана)
Цей метод ідентичний попередньому, за винятком того, що при
обчисленнях використовуються ваги для обліку різниці між розмірами кластерів.
Тому, якщо є або підозрюються значні відмінності в розмірах кластерів, цей
метод виявляється переважно попереднього.
Серед алгоритмів ієрархічної кластеризації виділяються два основних
типи: агломеративні і дивізійні алгоритми.
Дивізійні алгоритми працюють за принципом «зверху-вниз»: на початку всі
об'єкти поміщаються в один кластер, який потім розбивається на всі дрібніші
кластери.
Одним із значних дивізійних алгоритмів є «KRAB». Його основною ідеєю
є побудова дерева найменших відстаней між кластерами та розбиття на менші
кластери за більшою відстанню (Рис. 1.6).
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Рисунок 1.6 – Візуальна реалізація алгоритму «KRAB»
Більш поширені агломеративні алгоритми, які на початку роботи
поміщають кожен об'єкт в окремий кластер, а потім об'єднують кластери в усі
більші, поки всі об'єкти вибірки не будуть міститися в одному кластері.
Більшість агломеративних алгоритмів однотипні і основною їх проблемою є
вибір метрики порівняння відстані між кластерами.

Таким чином будується

система вкладених розбиттів.
Результати таких алгоритмів зазвичай представляють у вигляді дерева дендрограмми. Класичний приклад такого дерева - класифікація тварин і рослин.
Для обчислення відстаней між кластерами частіше все користуються двома
відстанями: одиночній зв'язком або повним зв'язком.
До недоліку ієрархічних алгоритмів можна віднести систему повних
розбиття, яка може бути зайвою в контексті розв'язуваної задачі.

2. Ітеративні

На відміну від ієрархічних методів, які потребують обчислення і
зберігання матриці подібностей між об’єктами розмірністю NxN, ітеративні
методи працюють безпосередньо з первинними даними. Тому з їх допомогою
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можливо обробляти доволі великі множини даних. І навіть більше, ітеративні
методи виконують кілька переглядів даних і можуть компенсувати наслідки
поганого вихідного розподілу даних. Ці методи породжують кластери одного
рангу, які не є вкладеними і тому не можуть бути частиною ієрархії. Більшість
властивостей ітеративних методів групування можна описати за допомогою
трьох основних чинників: вибору вихідного розподілу, типу ітерації та
статистичного

критерію.

Ці

фактори

можуть

поєднуватися

по-різному,

утворюючи алгоритми відбору даних для визначення оптимального розбиття.
Різні комбінації ведуть до розроблення методів, що породжують різні результати
під час роботи з тими самими даними. Одним із найвідоміших представників
таких алгоритмів є k- середніх.

3. Чіткі і нечіткі.

Чіткі (або непересічні) алгоритми кожному об'єкту вибірки ставлять у
відповідність номер кластера, тобто кожен об'єкт належить тільки одному
кластеру. Нечіткі (або пересічні) алгоритми кожному об'єкту ставлять у
відповідність набір речових значень, що показують ступінь відносини об'єкта до
кластерів.
Тобто кожен об'єкт відноситься до кожного кластеру з певною
ймовірністю.
Яскравим прикладом нечіткого алгоритму кластеризації є алгоритм
Fuzzy C-Means (FCM) [7, 8, 9, 10]. Даний алгоритм мінімізує функціонал
схожий на той, що мінімізується у k-середніх:
M

N

J =∑ ∑ μ ik d ( xi , c k ) ,
m

i=1 k=1
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де x i ∈ X - об'єкт кластеризації, с k ∈ C - центр мас кластера (центроїд), d
m
- міра відстані, а μik -коефіцієнт належності i-ї точки до k-го кластеру. Для

даної точки даних xi, ступінь її належності до кластера j розраховується
наступним чином:
μij =

N

∑

k=1

1
‖ xi −c j‖

(‖

x i−ck‖

)

2
m−1

,

(1)

де m - коефіцієнт нечіткості, а вектор cj розраховується наступним чином:
M

∑ μijm ⋅ x i

c j = i=1M

∑ μ mij

.

(2)

i=1

У рівняннях (1) і (2) коефіцієнт нечіткості m, де 1 <m <∞, визначає
толерантність кластеризація. Це значення визначає, скільки кластерів може
перетинатися один з одним. Чим вище значення m, тим більше кластери
прекривають один одного. Іншими словами, чим більший коефіцієнт
нечіткості алгоритм використовує, тим більше число точок даних буде
потрапляти до смуги де ступінь належності до кластера є не нулем або
одиницею, а знаходиться у проміжку між ними.
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Рисунок 1.7 – Реалізація FCM

Висновки до розділу 1

У даному розділі були розглянуті основні відомості про кластеризацію та методи
кластерного аналізу. Були приведені види кластеризацій та описані їх основні
переваги та недоліки.
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РОЗДІЛ 2 МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1 Матеріал дослідження

Для перевірки роботи алгоритму кластеризації була використана
вибірка "Іриси Фішера" [10], що складається зі 150 екземплярів ірису, по 50
із трьох різних видів.
Дані включали в себе довжину оцвітни, ширину чашолистка, довжину
та ширину пелюстки. Діаграма розсіювання ірисів Фішера зображена на рис.
2.1.

Рисунок 2.1 – Діаграма розсіювання ірисів Фішера
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Другою вибіркою було вибрано «StoneFlakes» Томаса Вебера. В них дані
залишок камьяних снаряджень перших людей від Homo ergaster до Homo sapiens.
Цей набір данних складається з 73 точок за 8 параметрами.

2.2 Математичні методи обробки даних.

Основним алгоритмом для порівняння результатів був використаний
двунаправлений ієрархічний алгоритм

кластеризації. Цей алгоритм

був

розроблений кандидатом фізико – математичних наук доцентом Національного
горного університету м. Дніпро Саричевою Людмилою Віссаріонівною .
Особливістю даного алгоритма є пошук оптимального розбиття між
агломеративною та дивізимною кластеризацію. Таким чином при порівнянні
кластеризації отриманих за допомогою цих алгоритмів, знаходиться найбільш
схожі та на їх базі будується нове розбиття. Також, таким чином можно
визначити кількість кластерів, що вирішує одну із проблем ієрархічної
кластеризації.
Однак, в цьому алгоритмі присутні вагомі недоліки. По-перше, це
складність обчислення алгоритма. Тому як, для побудови глобального оптимуму
алгоритм будує повне розбиття для двох кластеризації. По-друге можливість
декількох сталих станів. Іншим важливим недоліком є те, що алгоритм залежить
від двох інших кластеризації і через це кінцевий результат теж в більшій мірі
буде залежати від них. Тому при дуже різних агломеративному та дивізійному
алгоритмах кінцевий результат не буде відображати об’єктивної картини.
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