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Метою дослідження є розробка інформаційної системи кластеризації
множини об'єктів за допомогою модифікованого алгоритму k-середніх.
Завдання:
- Провести аналіз сучасних алгоритмів кластеризації;
-

Розробка модифікованого алгоритму k-середніх 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
алгоритму k-середніх для функціонально зв'язних кластерів;
-

Перевірка роботи алгоритму на тестовій вибірці.

Розробка була здійснена засобами мови програмування Java в середовищі
розробки NetBeans та за допомогою бібліотек Apache POI та Michael Thomas
Flanagan's Java Scientific Library.
Результати були опубліковані у вигляді тез на конференціях: Міжнародна
науково-практична конференція "Теорія і практика сучасної науки"та ХXXХІ
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми у сфері
науки».
Робота виконана на замовлення Alcora Group. Одержані результати
впроваджені в роботу даної організації (акт впровадження від 31.05.16)
Ключові слова: кластерний аналіз, k-середніх, інтелектуальний аналіз даних.
ANNOTATION
The amount of explanatory notes is 65 pages, 28 illustrations, 25 tables and 40
source references.
The purpose of research is to develop an information system for clustering an
array of objects using modified k-means algorithm.
Tasks:
- An analysis of modern clustering algorithms;
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- Development of a modified algorithm k-means for functionally connected
clusters;
- Development of a method for estimation of the number of clusters;
- Design and implementation of information system for clustering an array of
objects using modified algorithm k-means for functionally connected clusters;
- Verification of the algorithm on the test sample.
Development was carried out by means of the Java programming language in
the NetBeans integrated development environment and using Apache POI and Michael
Thomas Flanagan's Java Scientific Library.
The results were published as theses at conferences: International scientific
conference "Theory and practice of modern science" and XXXXI International
scientific-practical conference "Topical problems in 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)
Keywords: cluster analysis, k-means, data mining
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ВСТУП

Робота присвячена модифікації алгоритму кластеризації kсередніх, яка широко використовується в системах інтелектуального
аналізу даних (data mining). Інтелектуальний аналіз даних пов'язаний із
пошуком закономірностей, що дозволять отримати нову інформацію
про досліджувані дані. Останнім часом інтерес до засобів та методів
аналізу даних підвисився у зв'язку з розвитком технологій для
зберігання та обробки великих масивів даних. В той час як традиційні
статистичні методи аналізу даних займаються здебільшого оцінкою
параметрів

для

вже

виведених

закономірностей,

методи

інтелектуального аналізу даних дозволяють виявити нові, скриті
закономірності в досліджуваних даних. Серед методів аналізу даних
особливий інтерес викликають класифікація для кластеризація. Методи
вирішують одну й ту саму задачу, але відрізняються в початкових
умовах. При вирішенні задач класифікації використовується навчальна
вибірка, за допомогою якої розраховуються параметри для здійснення
розбиття на класи подібних даних. В задачах кластеризації відсутній
елемент навчання і розбиття множини на групи (кластери) відбувається
засновуючись на встановленому відношенні схожості об'єктів.
У широкому колі завдань знайшли своє застосування методи
нечіткої кластеризації, в яких елементи вхідної множини відносять до
того чи іншого кластеру на підставі значення функції приналежності.
Нечітка кластеризація

є однією з найбільш опрацьованих методик

інтелектуального аналізу даних. Однак, традиційні методи нечіткої
кластеризації не дають прийнятних рішень на даних зі складною
внутрішньою структурою. Це пов'язано з низкою припущень, які
закладаються в ці методи: кластери мають задану форму і особливу
внутрішню точку - центр кластера; розбиття визначається, виходячи з
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взаємозв'язків між даними і центрами кластерів. Так як кластери в
загальному випадку можуть бути довільної форми і не мати центрів,
актуальною є розробка методу кластеризації, вільного від зазначених
припущень і забезпечує розбиття тільки на базі відносин на
досліджуваних даних.
Незважаючи на свою актуальність, задача кластеризації на
сьогоднішній день не є повністю вирішеною. Складність полягає у
тому, що на момент початку аналізу відсутня будь-яка інформація про
дані. Існуючі алгоритми кластеризації мають ряд недоліків. В одних
алгоритмів є потреба у апріорних знаннях про вхідні дані (кількість
кластерів, розподіл), інші тяжіють до формування кластерів сферичної
форми. Для кожного виду задач, що вирішуються за допомогою
кластеризації існують свої специфічні алгоритми, універсального
алгоритму, що підходив би для усіх не існує. Саме тому модифікація
старих алгоритмів та створення нових – це актуальні задачі на
сьогоднішній день.
Мета роботи – розробка інформаційної системи кластеризації
множини об'єктів за допомогою модифікованого алгоритму k-середніх.
У відповідності до мети роботи сформовано наступні задачі:
-

Провести аналіз сучасних алгоритмів кластеризації;

-

Розробка

модифікованого

алгоритму

k-середніх

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 алгоритму k-середніх для функціонально зв'язних
кластерів;
-

Перевірка роботи алгоритму на тестовій вибірці.

Об'єкт дослідження – кластерний аналіз.
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Предмет дослідження – алгоритм для побудови оптимального
розбиття множини об'єктів.
Для реалізації програмного продукту використано інтегроване
середовище розробки NetBeans з використанням мови програмування
Java.
Реалізація результатів роботи
Робота була виконана на замовлення Alcora Group. Одержані в
результаті дослідження впроваджені в роботу даної організації (Акт
впровадження від 31.05.16).

Апробація результатів роботи

Основні положення результатів роботи були викладені в
матеріалах конференцій: Міжнародна науково-практична конференція
"Теорія і практика сучасної науки", XXXXI Науково-практична
конференція АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ НАУКИ. За
результатами опубліковано 2 друковані праці.
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РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ З ПРЕДМЕТНОЇ
ОБЛАСТІ
1.1 Інтелектуальний аналіз даних та кластеризація

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.
Кластерний аналіз– це задача розбиття множини об'єктів на
групи, які називаються кластерами [1, 2]. Усередині кожної групи
повинні виявитися «схожі» об'єкти [3, 4, 5, 6], а об'єкти різних групи
повинні бути якомога більш відмінні. Головна відмінність кластеризації
від класифікації полягає в тому, що перелік груп чітко не заданий і
визначається в процесі роботи алгоритму.
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 та нормалізація даних;
3. Обчислення значень обраної міри відстані 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.
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1.2 Постановка задачі кластеризації

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

n ×m

описується вектором

представлений у вигляді точки

⟨ X1 , X2, … , Xm ⟩

та може бути

oi =⟨ 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.

1.3 Алгоритми кластеризації

Виділяють дві основні класифікації алгоритмів кластеризації.
I. Ієрархічні та не ієрархічні.
Ієрархічні алгоритми (також відомі як алгоритми таксономії)
будують не одне розбиття вибірки на непересічні кластери, а систему
вкладених розбиттів [7]. У ході роботи таких алгоритмів будується
дерево розбиття (дендрограма) (рис. 1.1), коренем якого є вся вибірка, а
листям – кластери, що складаються з одного об'єкта [8].
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Рисунок 1.1 – Приклад дерева розбиття
Серед алгоритмів ієрархічної кластеризації виділяються два
основних типи: агломеративні і дивізимні алгоритми [9].
Дивізимні алгоритми працюють за принципом «зверху-вниз»: на
початку роботи алгоритму всі об'єкти належать до одного кластера і в
ході роботи розбиваються на більш дрібні кластери, доки кожен об'єкт
не буде належати окремому кластеру.
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.
У разі використання ієрархічних алгоритмів постає питання, як
об'єднувати між собою кластера, як обчислювати «відстані» між ними.
Існує кілька метрик:
1. Метод найближчого сусіда
У цьому методі відстань між двома кластерами визначаєтьсяяк
відстань між двома найбільш близькими об'єктами (найближчими
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сусідами) в різних кластерах. Результуючі кластери мають тенденцію
об'єднуватися в ланцюжки (рис. 1.2).

Рисунок 1.2 – Ланцюжки при методі найближчого сусіда
2. 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).
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. Приклад
побудови розбиття методом повного зв'язку зображено на рисунку 1.3.
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Рисунок 1.3 – Метод повного зв'язку
3. Незважене попарне середнє
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 кластерів. Приклад
роботи методу зображено на рисунку 1.3

Рисунок 1.3 – Метод незваженого попарного середнього
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4. Зважене попарне середнє
Метод ідентичний методу незваженого 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 доречно використовувати даний метод у тих
випадках, коли кластери мають різний розмір.
5. Незважених центроїдний метод
У цьому методі відстань між двома кластерами визначається як
відстань між їх центрами мас.
6. Зважений центроїдний метод (медіана)
Цей метод ідентичний попередньому, за винятком того, що при
обчисленнях використовуються вагові коефіцієнти для обліку різниці
між розмірами кластерів. Тому цей метод підходить у тих випадках,
коли підозрюють, що кластери будуть сильно відрізнятись за розміром.
Серед не ієрархічних алгоритмів кластеризації найбільшу увагу
викликають ітеративні алгоритми та алгоритми, що основуються на
щільності.
Ітеративні алгоритми кластеризації називають так тому, що вони
циклічно перерозподіляють об'єкти між кластерами. Одним із
найвідоміших представників таких алгоритмів є k- середніх [10, 11].
Головною ідеєю цього алгоритму є мінімізація відстаней між об'єктами
в кластерах. В алгоритмі k- середніх мінімізується функція:

M

N

J =∑ ∑ d 2 ( x i , c k ) ,
k =1 i=1

де

xi ∈ X

- об'єкт кластеризації,

сk ∈ C

-центр мас кластера

(центроїд), а d - міра відстані. Для роботи алгоритму необхідно знати
кількість кластерів. На початку роботи алгоритму задається положення
центроїдів кластерів. Всі точки приєднуються до того кластера,
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центроїд якого є найближчим за обраною метрикою. Після того, як всі
точки приєднані до кластерів, розраховується нове положення
центроїдів і все починається спочатку. Алгоритм закінчується коли
центроїд не змінить свого положення на початку.Приклад роботи
алгоритму зображено на рисунку 1.2.

Рисунок 1.2 – Приклад роботи алгоритму k-середніх
Хоча k-середніх є досить простим та зрозумілим, але він має
кілька недоліків. По-перше, алгоритм формує кластери сферичної
форми, по друге, алгоритм є чуттєвим до викидів.
Алгоритми, що базуються на щільності, визначають кластер як
групу об'єктів, що щільно розташованіПід щільністю в даному випадку
мається на увазі те, що в деякому околі точки є деяка мінімальна
кількість об'єктів. Класичним представником таких алгоритмів є
алгоритм DBSCAN [12, 13]. Абревіатура DBSCAN розшифровується як
Density Based Scanning, тобто сканування, що засноване на щільності.
Алгоритм працює наступним чином:
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1. Вибирається окіл ε та кількість об'єктів Mpts, що має
знаходитись у цьому околі.
2. Береться довільний ще не оброблений об'єкт. Для нього
перевіряється умова, що в ε- околі точки є деякий мінімум
інших об'єктів: d(xi, xj)<ε для деякої кількості j>Mpts. Якщо
це не так, то ця точка є шумом і ті самі дії повторюються
для наступної точки.
3. Якщо умова виконується, то точка помічається як та, що
належить кластеру. Це так звана коренева точка. Точки. що
знаходяться навколо неї, заносяться в окрему категорію.
4. Кожна не оброблена точка з цієї категорії спочатку
помічається як та, що належить кластеру, а потім
перевіряється, що в епсилон-околі точки є деякий мінімум
інших об'єктів d(xi, xj)<ε для деякої кількості j>Mpts. Якщо
це так, то ці точки заносяться в цю ж категорію.
5. Після перевірки точка виноситься з цієї тимчасової
категорії. Очевидно, що рано чи пізно точки в даній
категорії закінчаться (на межі кластера умова наявності
об'єктів в околі не буде виконуватись). Тоді переходимо до
кроку 2. Інакше повертаємося до кроку 4.
Приклад результату роботи алгоритму зображено на рисунку 1.3
Очевидним недоліком цього алгоритму є те, що він не може
зв'язати кластери через вузькі місця, де правило щільності не буде
виконуватись.
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Рисунок 1.3 – Приклад результату роботи алгоритму DBSCAN
II. Чіткі та нечіткі.
Чіткі алгоритми кожному об'єкту вибірки ставлять у відповідність
номер кластера, тобто кожен об'єкт належить тільки одному кластеру.
Нечіткі алгоритми кожному об'єкту ставлять у відповідність набір
значень, що показують ступінь відношення об'єкта до кластерів [14, 15].
Тобто кожен об'єкт відноситься до кожного кластеру з певною
ймовірністю.
Яскравим прикладом нечіткого алгоритму кластеризації є
алгоритм Fuzzy C-Means (FCM) [16, 17, 18, 19], що широко
використовується для кластеризації різноманітних даних, починаючи
від текстових і закінчуючи роботою з зображеннями.
Алгоритм FCM мінімізує функціонал схожий на той, що
мінімізується у k-середніх:
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M

N

J =∑ ∑ μ ik d ( xi , c k ) ,
m

i=1 k=1

де

xi ∈ X

- об'єкт кластеризації,

(центроїд), d - міра відстані, а

сk ∈ C

-центр мас кластера

μmik -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‖

(‖

‖)

2
m−1

,

(1)

x i−ck

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

∑ μijm ⋅ x i

c j = i=1M

∑μ

.

(2)

m
ij

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 перекривають 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.
Приклад кластеризації алгоритмом FCM зображено на рисунку
1.4.
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Рисунок 1.4 – Результат кластеризації алгоритмом FCM
Загалом алгоритм FCM працює подібно до алгоритму k-середніх,
з урахуванням нечіткої логіки. Тому для цього алгоритму також
характерна проблема кількості кластерів. Крім того з’являється
проблема вибору оптимального коефіцієнта нечіткості.

Висновки до розділу 1

У даному розділі було розглянено кластеризацію, як задачу
інтелектуального аналізу даних. Було розглянуто сучасні алгоритми
кластеризації та наведено приклади їх роботи. Висвітлено можливі
проблеми та недоліки цих алгоритмів.
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