
تصویر داده های مجموعه راهنماییده خوشه بندی
گلعل زاده موس و مرادنیا ساجده

مدرس تربیت اه دانش آمار، گروه

قبیل از بسیاری اطالعات حاوی که داده  اه های پای حجم گذشته، سالیان ط در تکنولوژی پیشرفت به توجه با یده: چ

در م توان را تصویر داده های آن ها بین از است. یافته افزایش چشم گیری طور به هستند، ویدئو و تصویر متن، داده های

که است سل ها) (پی تصویر عناصر مقادیر از بعدی دو ماتریس واقع در تصویر که دانست فضایی ه ای مشب داده های زمره

آماری متغیره چند روش های از ی خوشه بندی ر، دی طرف از هستند. فضایی همبستگ دارای سل ها پی قرارگیری  موقعیت

یافتن م کند. ایفا را بارزی نقش تصویر تحلیل و تجزیه جمله از زمینه ها از بسیاری در و است باال بعد داده های واکاوی برای

راهنماییده خوشه بندی م کند. ایفا خوشه بندی کارآمدی افزایش و زمان کاهش در را مهم بسیار نقش تصویر، مؤثر عناصر

خصوص در مفیدی اطالعات دارای که را متغیرهایی تنها پاسخ، متغیر اطالعات از استفاده با که است نوین ردی روی

تصویر داده های راهنماییده خوشه بندی اجرای نحوه حاضر مقاله م کند. شناسایی هستند، پاسخ متغیر پیش بین و تشخیص

داد. خواهد نشان را آن موفق رد عمل و نموده تشریح را ترونی ال نوشته دست 

راهنماییده. خوشه بندی تصویر، پردازش تصویر، بندی ناحیه باال، بعد داده های خوشه بندی، فضایی، آمار کلیدی: واژه های

.62H35 ،62H30 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

از مستقل صورت به و سان ی شرایط تحت مشاهدات که است این بر فرض آمار، معمول روش های اکثر کارگیری به در

اما م کند، محقق نظر مد آماری مدل بندی نظری مبان تسهیل به شایان کم فرض این چه، اگر شده اند. جمع آوری هم

بین از موجب و کرده دور مطالعه مورد داده های حوش و حول ر دی واقعیت های کشف از را محقق عمل در است ن مم

مستقل مشاهدات آن در که دارند وجود مختلف حوزه های از واقع مثال های از زیادی موارد شود. زیادی اطالعات رفتن

فاصله از تابع وابستگ این اگر هستند. وابسته ر دی ی به بررس مورد فضای در خود گرفتن قرار موقعیت حسب بر و نبوده
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تصویر٢١٨ راهنماییده خوشه بندی

کم تری وابستگ هم از دورتر مشاهدات و وابسته تر هم به نزدی مشاهدات که گونه ای به باشد، مشاهدات موقعیت های بین

آمار را م پردازد فضایی داده های تجزیه و شناسایی به که علم و فضایی داده های را نظر مورد مشاهدات باشند، داشته

.(١٣٩٨ ، (محمدزاده م نامند فضایی١

به تصویر بر مبتن داده های تحلیل که شده باعث مختلف زمینه های در تصویر پردازش متنوع کاربردهای ر، دی طرف از
تصویر٢ پردازش بین ، این در .(١٩٨٠ ، (ل شود تبدیل داده ها تحلیل دنیای در محققین عالقه مورد موضوعات از ی

خروج آن، روی بر جبری عملیات  های انجام با سپس و شده دریافت ورودی عنوان به تصویر ی آن در که است روش

تشخیص و کشف تصویر، بهبود و ویرایش چاپ، نمایش، م تواند خروج ها این م شود. ارائه تصویر از معین و مشخص

است این اهمیت حائز نکته .(١٩٩٢ ، ونتسانوپولوس و (پیتاس باشد تصویر فشرده سازی یا و تصویر در خاص ویژگ ی

سطرها در که گرفت نظر در سل ها) (پی تصویر عناصر مقادیر از بعدی دو ماتریس ی صورت به م توان را تصویر هر که

اختصار به که “ قرمز‐سبز‐آبی ” به معروف رنگ سه ترکیب شده مقادیر شامل تصویر عنصر هر و شده اند مرتب ستون ها و

صورت به را تصویر م توان سل ها پی ان م بودن نامنظم یا منظم به بسته عالوه، به است. م شود، نوشته RGB صورت به

گرفت. نظر در R٢ در (١٩٩٣ ، (کرس منظم ه مشب

اطالع هیچ بدون داده ها، از مشابه گروه های شناسایی به که است ناراهنماییده٣ روش خوشه بندی، ،(٢٠٠٨) آیزنمن به بنا

آن، در که دانست تصویر۴ ناحیه بندی هم ارز م توان را خوشه بندی ر، دی نگاه از م پردازد. مربوطه گروه های از قبل

تصویر، ناحیه بندی از هدف م شود. قطعه بندی سل ها) پی از (مجموعه بخش چند به تصویر ی مشخص فرآیندی ط

مجموعه تصویر، ناحیه بندی فرایند خروج شود. آسان تر آن تحلیل که گونه ای به است تصویر نمایش در تغییر و ساده سازی

خوشه بندی تحلیل اگرچه .(٢٠٠٣ ، اران هم و (کرمرز است تصویر کل یل دهنده تش آن ها، اجتماع که بخش هاست از ای

بنا دارند. هم متغیرها خوشه بندی در سع محققین که دارد وجود بیشماری موارد اما است، مشاهدات گروه بندی متوجه

که طوری به است ن هم خوشه های در آن ها مرتب سازی برای روش متغیرها خوشه بندی ،(٢٠٠٨) اران هم و فریمن به

جذاب تحقیق موضوع باشند. مشابه اطالعات دارای و بوده همبسته ر دی ی با شدت به خوشه، هر در موجود متغیرهای

بر و راستا این در دهد. انجام پاسخ متغیر و تبیین متغیرهای بین نگاه با را خوشه بندی باشد داشته قصد محقق که است آن

رد، روی این به بنا شد. آمار دنیای وارد راهنماییده خوشه بندی نوین رد روی ،(٢٠٠٢) بوهلمن و دتلینگ تحقیقات اساس

متغیرهایی تنها ر دی طرف از و م شود داده مشارکت خوشه بندی فرآیند در مستقیم به طور (Y ) پاسخ متغیر طرف ی از

از مثال تصویر داده های که این به نظر م شوند. شناسایی هستند، پاسخ متغیر با ارتباط در مفیدی اطالعات دارای که

نظر در داده مجموعه آن متغیرهای عنوان به را سل ها) (پی تصویر هر یل دهنده تش عناصر اگر هستند، باال بعد داده های

سایر با مقایسه در م تواند که است نوین روش داده هایی مجموعه چنین روی بر راهنماییده خوشه بندی پیاده سازی یریم، ب

از که ۵ ترونی ال دست نوشته های تحلیل در اشاره مورد رد روی مقاله، این در باشد. خاص علم جذابیت دارای روش ها

مورد در و م شود مقایسه مرسوم روش های با آن رد عمل نحوه م شود. گرفته کار به است، شده اخذ (٢٠١٨) ینسون ویل

م شود. بحث نیز آن معایب و محاسن

٣ بخش موضوع واقع مثال تحلیل م آید. راهنماییده خوشه بندی رد روی فن جزئیات ٢ بخش در و مقاله ادامه در

است. مقاله این پایان بخش نتیجه گیری و جمع بندی است.

1Spatial statistics
2Image processing
3Un-supervised clustering
4Image segmentation
5Handwritten digit images
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راهنماییده خوشه بندی ٢

متغیرها گروه  بندی به پاسخ، متغیر اطالعات از استفاده با که است خوشه بندی روش های از ی راهنماییده خوشه بندی

سرطان بافت نوع تعیین برای ژن داده های مطالعه در را خوشه بندی نوع این (٢٠٠٢) بوهلمن و دتلینگ م پردازد.

خوشه بندی از گسترده ای طور به آن ها، گروه بندی برای و باال بعد داده های با مواجهه در این، از پیش کردند. معرف

درخت ساختار در خوشه  هزاران نمایش است واضح که م شد، استفاده مراتبی سلسله خوشه بندی جمله از ناراهنماییده

راهنماییده خوشه بندی روش پیشینه  .(١٩٩٧ ، اران هم و (وینستین م شد خوشه ها تحلیل در عدیده ای دشواری های سبب

با بسیاری نامزد خوشه های ابتدا مرحله ای، دو روش ط آن، در که م گردد باز (٢٠٠١) اران هم و هست فعالیت به

م شدند. تولید مراتبی سلسله ناراهنماییده  خوشه بندی از استفاده

ناحیه بندی تصویر عناصر همبستگ میزان براساس که هستند باالیی بعد داده های جمله از تصویر داده های که جایی آن از

داشته رقیب روش های با مقایسه در خوبی رد عمل بتواند آن ها روی بر راهنماییده خوشه بندی اعمال م رود انتظار م شوند،

م شود. تشریح م کند ن مم را آن پیاده سازی که روش ادامه، در راهنماییده خوشه بندی رد روی فهم برای باشد.

فضای از مقادیری با (X, Y ) تصادف زوج های صورت به رسته ای، پاسخ متغیر با باال بعد داده های برای پایه تصادف مدل

استاندارد ی واریانس و صفر میانگین با که است داده ای ماتریس X ∈ Rp که طوری به م شوند فرض Rp × Y ضربی

Kنمایانگر که م گیرد Y = {٠,١, . . .K−١} مجموعه از را خود عددی مقادیر پاسخ، متغیر برای Y مجموعه شده اند.

فرض م شود. گرفته نظر در ٢ برابر K رو، پیش  مطالب آسان فهم و بحث سادگ برای است. پاسخ متغیر حاالت تعداد

شرط احتمال م توان آن گاه هستند. پاسخ متغیر با ارتباط تعیین کننده تبیین متغیرهای از تعدادی تنها کنید،

Pr

(
Y = ١

∣∣∣∣X)
= f(X̃) = f(X̃C١ , X̃C٢ , . . . , X̃Cq) (٢. ١)

خوشه هایی q ≪ p جایی که {C١, . . . Cq} مجموعه است. [٠,١] به Rq از غیرخط تابع f(.) آن در که کرد تعریف را

م شود فرض عالوه به .Ci ∩ Cj = ٠, i ̸= j ازای به و {∪qi=١Ci} ⊂ {١, . . . , p} که قسم به  هستند متغیرها از

است، مشابه متغیرهای با خوشه هایی دنبال به محقق که جایی آن از است. Ci خوشه هر نماینده  نشان دهنده  X̃Ci ∈ R

ساده  خط ترکیب

X̃Ci =
١
|Ci|

∑
g∈Ci

αgXg (٢. ٢)

جا آن از است. X̃Ci برای انتخاب بهترین αg ∈ {−١,١} و است Ci خوشه  در موجود متغیر های تعداد |Ci| آن در که

و Xg توسط g‐ام خاص متغیر مشارکت ان ام (٢. ٢) محاسبه در نم کند، بازی تحلیل در تعیین کننده  ای نقش عالمت که

p از زیرمجموعه ای یافتن حال، این با م شود. رفتار متقارن طور به متغیر هر با نتیجه، در است. شده فراهم −Xg همچنین

به که محاسبات روش ارائه بنابراین، است. دشوار حدی تا احتماالت ساختار با {C١, . . . , Cq} خوشه های یل تش و متغیر

ضروری باشد، داشته همراه به را خوبی نتایج تجربی نظر از و کرده تسهیل را (٢. ١) در ارائه شده مدل بندی تقریبی صورت

م رسد. بنظر

غلط به که متغیرهایی مرحله، هر در و شده اضافه خوشه به ری دی از پس ی متغیرها راهنماییده، خوشه بندی وریتم ال در

آغاز جدید خوشه یل تش سپس و م یابد ادامه خوشه تثبیت زمان تا عمل این م شوند. حذف شده اند، اضافه خوشه به

و xj ∈ Rp که طوری (x١, y١), . . . , (xn, yn) کنید فرض راهنماییده، خوشه بندی وریتم ال آسان تر فهم برای م شود.

ی واریانس و صفر میانگین با xj مقادیر و باشند (X, Y ) تصادف بردار از هم توزیع و مستقل تحقق n ،yj ∈ {٠,١}
تابع گیرد. قرار نظر مد خاص هدف تابع است الزم دقیق، و درست خوشه بندی برای که است طبیع شده اند. استاندارد
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هدف که جایی آن از باشد. پاسخ متغیر وضعیت جداسازی در توانمند مقیاس دارای و کارآمد ، کم باید اشاره مورد هدف

آزمون آماره (٢٠٠٢) بوهلمن و دتلینگ است، دوحالت مسائل در دقیق تفکی قدرت با متغیرها از زیرمجموعه هایی یافتن

معیار این و دادند پیشنهاد امر این انجام برای م شود، برده کار به ناپارامتری محور رتبه امتیاز تابع عنوان به که را اکسون ویل

ξi = (xi١, . . . , xin) یعن متغیرها مشاهده شده مقادیر n بعدی بردار از i− ام متغیر امتیاز نتیجه، در نامیدند. ویلما۶ را

صورت به

Score(ξi) = s(ξi) =
∑
j∈N٠

∑
l∈N١

١[xij≥xil] (٢. ٣)

نشان دهنده k ∈ {٠,١} ازای به Nk و j−ام پاسخ مورد در i−ام متغیر اطالعات مقدار xij آن، در که است محاسبه قابل

متغیر در موجود اطالعات از غیرمستقیم طور به امتیاز تابع ،(٢. ٣) رابطه به توجه با است. {١, . . . , n} از مجموعه ای زیر

خوشه برای امتیاز محاسبه شود. تلق راهنماییده خوشه بندی برای معیاری عنوان به م تواند بنابراین و م کند استفاده پاسخ

امتیاز تابع گرفتن نظر در با است. محاسبه قابل ξCi = (xCi,١ , . . . , xCi,n) مشاهده شده نمایندگان مقادیر طریق از نیز Ci
جداسازی برای بودن شان معن دار میزان براساس خوشه ها و متغیرها ترتیب بندی ان ام اکسون، ویل آزمون آماره عنوان به

غیر در و (smin = ٠) مقدار کمترین امتیاز تابع مقدار بیفتد، اتفاق دقیق جداسازی که حالت در دارد. وجود پاسخ متغیر

تمام که است آن هدف شد، اشاره که همان طور گرفت. خواهد را خود (smax = n٠n١) مقدار ماکزیمم صورت، این

تمام برای ξ̃i مقادیر عالمت تغییر از استفاده با تنها هدف این و یابند اختصاص صفر کالس به کم، اطالعات بار با متغیرها

م توان αg ∈ {−١,١} معرف با ،(٢٠٠٢) بوهلمن و دتلینگ از پیروی با م شود. محقق i ∈ {١, . . . , p} متغیرهای

شرط رابطه صورت به را پاسخ متغیر درباره تبیین متغیرهای اطالعات

ξ̃i = αiξi =

ξi s(ξi) ≤ smax
٢

−ξi s(ξi) >
smax

٢

طریق از داده ها ماتریس در متغیرها تمام امتیازات شرایط، واجد متغیرهای برای عالمت تغییر ر عمل اعمال از پس نوشت.

داشت. خواهند مشابه قطبیت متغیرها تمام و بود خواهد محاسبه قابل s(ξ̃i) = min{s(ξi), smax − s(ξi)} رابطه

کرد. محاسبه را پاسخ متغیر درباره تبیین متغیرهای در موجود اطالعات مقادیر میانگین گیری، با آسوده، خیال با م توان حال

مواردی مثال، عنوان به ندارد. خوبی رد عمل مواقع برخ در اما است، فراوان قابلیت های دارای تغییر یافته امتیاز تابع اگرچه

برابر تقریبا خوشه بندی فرآیند طول در و پیش متغیرهای از تعدادی امتیاز امتیاز، تابع دامنه بودن گسسته دلیل به که دارد وجود

(٢٠٠٢) بوهلمن و دتلینگ منظور، این برای شود. اصالح طریق به نظر مد امتیاز تابع است ضروری لذا، م شود. (صفر)

حاشیه تابع

Margin(ξi) = m(ξi) = min
l∈N١

(xil)−max
j∈N٠

(xij) (۴ .٢)

در که است چیزی آن مشابه xij و N١ ،N٠ آن در که است، پاسخ متغیر تفکی برای پیوسته مقیاس که کردند معرف را

باشد صفر امتیاز تابع اگر تنها و اگر بود خواهد مثبت حاشیه تابع مقدار که کرد مالحظه م توان شدند. تعریف (٢. ٣) رابطه

بود. خواهد منف حاشیه تابع مقدار صورت، این غیر در نماید. تفکی را پاسخ متغیر نحو، بهترین به و کامل طور به ξ̃i و

افراد ترونی ال دست نوشته های تحلیل برای بخش این در تشریح  شده راهنماییده خوشه بندی پیاده سازی نحوه ادامه در

م شود. تشریح
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زاده گلعل و ٢٢١مرادنیا

واقع مثال تحلیل ٣

شده خواسته آن ها از که است افرادی دست نویس ارقام از تصاویری شامل ترونی ال دست نوشته های تصاویر داده  مجموعه

نمونه های از زیادی تعداد .(٢٠١٨ ، ینسون (ویل کنند ثبت التین صورت به ترونی ال صفحه ی در را ٩ تا ٠ اعداد تا

تصاویر از نمونه ای است. موجود ElemStatLearn بسته در دسترس قابل zip.train داده مجموعه در دست طبقه بندی شده

سطر هر که این به نظر است. شده ذخیره بعدی ٢×٧٢٩١۵٧ ماتریس صورت به داده مجموعه این است. آمده ١ ل ش در

.zip.train داده مجموعه تصاویر از نمونه ای :١ ل ش

تصویر، هر حقیقت، در .p = ٢۵٧ و n = ٧٢٩١ که م شود مالحظه بنابراین است، تصویر ی بیانگر ماتریس، این

که است سل) (پی بعد ٢۵۶ دارای تصویر هر بنابراین است. خاکستری رنگ طیف با سل ها پی از ١۶ × ١۶ ماتریس

به یا تصویر هر رقم نشان دهنده سطر هر عدد اولین گرفت. نظر در R٢۵۶ فضای در بعدی ٢۵۶ بردار صورت به م توان

یل تش {٠,١,٢,٣,۴,۵,۶,٧,٨,٩} ×R٢۵۶ فضای از داده مجموعه این سطر هر بنابراین، است. پاسخ متغیر عبارت

است. شده

افرادی تنها و کالسه دو حالت ابتدا است. مدنظر داده مجموعه روی بر راهنماییده خوشه بندی پیاده سازی هدف کنید فرض

با که بود نفر ١٢٠٠ افراد این تعداد م گیرد. قرار بررس مورد بودند، کرده ثبت ترونی ال صفحه در را ٨ و ٣ عدد دو که

ویلما راهنماییده خوشه بندی وریتم ال و کرده انتخاب را مجموعه این از نفر ۶٠ باال، بعد داده های ماهیت و تعریف به توجه

خوشه بندی اما دارند، هم با بسیاری شباهت نوشتاری نظر از التین، انتخابی عدد دو که این عل رغم شد. اجرا آن ها روی بر

هم با که ان م همبستگ و شباهت نظر از را سل ها پی درصدی ٩۵ دقت با پاسخ متغیر اطالعات از استفاده با راهنماییده

بار میانگین ٢ ل ش در است. داده مجموعه این روی بر روش این اعمال موفقیت از نشان که داد قرار کالس دو در داشتند،

است. شده داده نشان (٨ و ٣ عدد برای ترتیب به ی و صفر (برچسب های خوشه دو هر در موجود متغیرهای اطالعات

تفکی برای متعددی روش های نماییم. پیاده کالسه چند حالت در را راهنماییده خوشه بندی داریم قصد قسمت این در

همه٧“ مقابل ”ی روش مقاله، این در دارد. وجود مشاهدات برای کالس بهترین یافتن منظور به کالسه چند داده های

٩۶ (حدود باالی دقت گزارش جای به گرفتیم. کار به zip.train داده های روی بر راهنماییده خوشه بندی اعمال برای را

گرفتن نظر در با را ٩ رقم منظور، این برای م کنیم. برجسته را راهنماییده خوشه بندی در موثر متغیرهای تاثیر نقش درصد)

را ویلما وریتم ال و دادیم قرار پاسخ متغیر حاالت سایر مقابل در را ٩ رقم سپس گرفتیم. نظر در بعد)، ٢۵۶) متغیرها همه

آمد. دست به درصد ٩۴ راهنماییده خوشه بندی دقت متغیرها، همه گرفتن نظر در با و حالت این در کردیم. اجرا آن روی بر
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تصویر٢٢٢ راهنماییده خوشه بندی

ویلما. روش در دوم و اول خوشه در موجود متغیرهای اطالعات بار میانگین :٢ ل ش

است. شده  آورده ١ جدول در مهم متغیرهای این دادیم. قرار خوشه سه در را ضروری سل های) (پی متغیرهای همچنین

.zip.train داده مجموعه در ٩ رقم مهم متغیرهای :١ جدول

سوم خوشه دوم خوشه اول خوشه

٢٣۵ ١۶٢ ٢٠٩ ٢١٠ ١۴۶ ٢۵۶ ٢٢٠
١١ ١۶١ ١۴٣ ١٧٣ ١۴۵ ٢۵۵ ١۵٨
١٩ ١۶٠ ١۴۴ ٢٣٧ ١۴٨ ٢۵٢ ١۵٧

٢١٩ ١٧ ١۴٢ ٢٣۶ ١۴٩ ٢۵۴ ١٨٢
۵٨ ٩۶ ١۵٩ ٢٠۴ ١۶۶ ٢۴۴ ١٩٧
۴ ١١٣ ١۶۴ ٢٣٨ ١۶۵ ١ ١٠

٢۴۵ ١١٢ ١۶٣ ٢٣٩ ١٩۵ ٢ ١٠٢
٢١٣ ١۶ ١٧۴ ٢٢١ ١٩٣ ١٧۵ ١۵٢

١٨ ١٨١ ٢۴٠ ١٩٢ ١٧۶ ۶٧
٨٠ ١٨٠ ٢۴١ ١٩١ ١٧٧ ٩
٣٣ ٣ ٢٠٧ ١٩٠ ١٧٨ ۴٢

٢۵١ ۵٧ ٢٠۵ ١٨٩ ١٧٩ ۶
٢۵٣ ١٣١ ٢٠۶ ١٨٨ ٢٢٨ ١٢١
٢۴٣ ١٣٠ ٢٢٢ ٢١١ ٢٢٧ ٢۴٩
٢۴٢ ١٢٩ ٢٢٣ ١٩۶ ٢٢۶ ٢٣٢

١٢٨ ٢٢۴ ٢١٢ ٢٢۵
١٢٧ ٢٠٨ ١٩۴ ١۴٧



زاده گلعل و ٢٢٣مرادنیا

سل های پی عنوان به آن ها از عدد ١٠۶ تنها ، ٩ رقم سل پی ٢۵۶ بین از است، مشاهده قابل ١ جدول در که همان طور

و کردیم پیاده سازی متغیر ١٠۶ این از استفاده با را راهنماییده خوشه بندی این بار بنابراین، شده اند. داده تشخیص ضروری

ضروری، سل های پی گرفتن نظر در تنها و بعد کاهش اعمال به توجه با دادیم. قرار کالس ها سایر مقابل در را ٩ رقم مجددا

قدرتمند از حاک نتیجه این که رسیدیم درصد ٩۴ دقت به هم باز وجود این با اما یابد. کاهش مدل دقت تا داشتیم انتظار

را ١ جدول در خوشه هر در موجود ضروری سل های پی اگر که است این ر دی توجه قابل نکته است. ویلما وریتم ال بودن

با ان م وابستگ دارای عبارت به و ر دی ی همسای در ضروری متغیرهای که دید خواهیم کنیم، مرتب صعودی ترتیب به

شدت مانند مشابه ویژگ های دارای سان، ی برچسب دارای ضروری سل های پی گفت م توان ر دی عبارت به هستند. هم

هستند. سان ی رنگ یا و روشنایی،بافت

نتیجه گیری و بحث

متغیرهای ساختار و ماهیت جز داده ها خوشه بندی برای اضاف اطالعات هیچ گونه از ناراهنماییده خوشه بندی روش های

کم داده مجموعه بهتر خوشه بندی به زیادی حد تا پاسخ متغیر دادن دخالت دیدگاه م رسد بنظر نم کنند. استفاده و پیش

که شد داده نشان بود. واقع مثال ی در آن پیاده سازی و راهنماییده خوشه بندی تشریح حاضر، مقاله اصل هدف کند.

ارتباط این از بی تأثیر خوشه ها در متغیرها گرفتن قرار که جایی پاسخ، و و پیش متغیرهای میان ارتباط وجود گرفتن نظر در

تعداد که وقت راهنماییده خوشه بندی بررس به همچنین م شود. خوشه  ای تحلیل از رضایت بخش نتایج به منجر نیست،

دقت داده، مجموعه روی بر بعد کاهش اعمال و ضروری متغیرهای گرفتن نظر در شد. پرداخته باشد، دو از بیش خوشه ها

تحلیل ویژه به و باال بعد داده های دنیای در اهمیت حائز مسئله ای که نداد کاهش را مشاهدات کالس برچسب پیش بین

است. تصاویر
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