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ABSTRACT
Clustering is a mostly unsupervised procedure and the majority of
the clustering algorithms depend on certain assumptions in order to define
the subgroups present in a data set. As a consequence, in most applications
the resulting clustering scheme requires some sort of evaluation as regards
its validity.
In this paper, we present a clustering validity procedure, which
evaluates the results of clustering algorithms on data sets. We define a
validity indexes, S_Dbw & SD, based on well-defined clustering criteria
enabling the selection of the optimal input parameters values for a clustering
algorithm that result in the best partitioning of a data set.
We evaluate the reliability of our indexes experimentally,
considering clustering algorithm (K_Means) on real data sets.
Our approach is performed favorably in finding the correct number of
clusters fitting a data set.
Keywords: Data Mining, K_Means, S_Dbw, SD
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 واغلب خوارزميات العنقدة تعتمد، العنقدة هي إجراءات تكون على األغلب دون مشرف

مجموعة

في

الموجودة

الجزئية

المجاميع

تعريف

لغرض

معينة

افتراضات

على

.البيانات
نتيجة لذلك فان اغلب تطبيقات نماذج العنقدة الناتجة تتطلب شيئا من التقييم إلثبات صحة
. العنقدة
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في هذا البحث تم عرض إجراء لتقييم نتائج خوارزميات العنقدة في مجموعة البيانات ،اذ

تم تعريف مؤشري صحة هما  S_Dbwو  SDيستندان إلى معيار عنقدة كفوء يساهم في تحصيل

أفضل قيمة في معامالت البيانات المدخلة لخوارزمية العنقدة والتي تنتج من أفضل تجزئة لمجموعة
البيانات.

تم تقييم الوثوقية للموشرات المختارة عمليا  ،استناداً إلى خوارزمية العنقدة ()K_Means

المطبقة على مجموعة بيانات حقيقية .

يهدف البحث الى إيجاد العدد الصحيح للعناقيد التي تالئم مجموعة البيانات تحت
األختبار .واستخدمت لغة  Visual basic 6في تصميم البرامج وتنفيذها.

الكلمات المفتاحية :تنقيب البيانات ،خوارزمية العنقدة ( ،)K_Meansمؤشري الصحة  S_Dbwو
SD
المقدمة:

مما ال شك فيه أن انتشار قواعد المعلومات على اختالف أنواعها ( الببليوغرافية والنص

الكامل) أدى إلى تضخم المعلومات فضال عن تنوع المستخدم من اإلنسان العادي إلى المتخصص،
وكالهما لم يبدل الهدف األساسي من البحث واالسترجاع أال وهو الوصول إلى المعلومة المطلوبة
بدقة وسهولة مما يتطلب في أغلب األحيان طريقة بحث تعتمد على اللغة المشتركة بين جميع

المستخدمين ولذلك اقت صرت طريقة البحث على استخدام اللغات شبه الطبيعية مثل لغة SQL
]5,4[.
ان من سمات االنتشار الواسع لتكنولوجيا المعلومات تضخم حجم المعلومات تضخماً كبي اًر

بحيث أصبح عنص اًر مهماً ومؤث اًر في جوانب عديدة من المجتمع  ،وإن معالجة هذه المعلومات

واالستفادة منها  ،مع االنتشار الواسع لشبكة االنترنيت التي أصبحت الوسيلة األساسية لالتصال
ولنشر المعلومات وتبادلها  ،تتطلب توثيق المعلومات بطريقة آلية كفوءة مع األخذ بنظر االعتبار
البحث في محتوى النصوص والبيانات مع ما يستلزم ذلك من أدوات معلوماتية لغوية فعالة .

لذلك فان التقنيات الحديثة مثل ()Data Mining , Data Web , Data Media

المستخدمة في بنوك المعلومات وغيرها تتطلب تضافر جهود المعنيين من المعلوماتيين واللغويين
والمتخصصين وحتى المستخدمين بهدف تصميم بنوك المعلومات ونشرها وإيجاد أدوات التوثيق
والبحث وكيفية إيجاد واجهات سهلة االستعمال[3].
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 .1هدف البحث:

من األنظمة المعلوماتية الجديدة أنظمة التنقيب في البيانات ضمن مخازن البيانات .ومن

طرائق التنقيب في البيانات "العنقدة" التي تعمل على فصل مجموعة البيانات إلى عناقيد متشابهة
ومترابطة داخليا  ،مما يقودنا إلى التفكير في تقييم صحة النتائج المستخلصة من خوارزميات العنقدة
وهذا هو هدف البحث.
 .2التنقيب في البيانات (:)Data Mining

التنقيب في البيانات هو عملية الكشف والعثور على معلومات ذات فائدة من خالل

استعمال مجموعة من األدوات المعقدة .بعض من هذه األدوات تشمل أدوات اإلحصاء االعتيادية
والرسوم البيانية الحاسوبية .
فالتنقيب في البيانات منهجية تجمع بين نتائج األبحاث في الذكاء االصطناعي ،الفهم اآللي ،التعرف
على األشكال ،قواعد المعلومات ،الرياضيات اإلحصائية ،واجهات االستعمال واللغة.
وبحسب مراكز األبحاث يمكن الفصل بين نوعين من استخراج المعلومات فتسمية

( )Knowledge Discovery in Databases KDDتستعمل عند الباحثين في الذكاء
االصطناعي والفهم اآللي وتسمية  Data Miningتستعمل عند الباحثين في الرياضيات اإلحصائية
أو خبراء المعلومات  .والشكل ( )1يمثل معمارية التنقيب في البيانات]9,10[.

الشكل ( )1معمارية التنقيب في البيانات
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والشكل ( )2يوضح عددا من المجاالت التي تستخدم الـتنقيب في البيانات.
الشكل ( )2عالقة التنقيب في البيانات مع مجاالت أخرى
وتطبيقات التنقيب في البيانات بدأت تنمو بصورة كبيرة لألسباب اآلتية]1[:

 )1كمية البيانات الموجودة في مخزن البيانات وسوق البيانات تنمو بصورة كبيرة .ومن أجل
ذلك فإن المستخدم يحتاج إلى أدوات متطورة من مثل التنقيب في البيانات من اجل
استخالص الفائدة والمعرفة من هذه البيانات.
 )2الكثير من أدوات التنقيب عن البيانات بدأ يظهر مؤخرا ،وكل أداة أفضل من األخرى.

 )3المنافسة الشديدة الموجودة في السوق تدفع الشركات إلى االستفادة القصوى من البيانات
التي بيدها ،وعمليات التنقيب في البيانات توفر ذلك تماما.
 .3العنقدة:

هي عملية استخالص او ايجاد مجموعة من االشياء (الكائنات ) المتشابهة فيما بينها

بشكل مجاميع  ،بحيث تكون عناصر كل مجموعة متشابهة مع بعضها بصورة أكبر  ،مثال على
ذلك مجموعة اللبائن ،ومجموعة الزواحف ومجموعة الطيور في الشكل)]6,7[ .(3
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الطيور

اللبائن

الزواحف

الشكل ( )3عناقيد البيانات
وهذه األشياء في العنقود الواحد تكون متشابهة فيما بينها ومختلفة عن العنقود اآلخر .وإن
تعد مقياسا لجودة
قوة تشابه األشياء في العنقود الواحد تؤدي إلى أفضل عنقدة ودالة التشابه ّ
العنقدة]8[ .
تعتمد معظم خوارزميات العنقدة على افتراضات مستمدة من تعريف المجاميع الجزئية

والمتمثلة أو الموجودة في مجموعة البيانات تحت االختبار واغلب هذه الخوارزميات تعمل بدون
مشرف ]15[.
ويعد تحليل العنقود من األهداف المفيدة في تحديد التوزيعات البيانية المرغوب فيها وتحديد
ّ
أنماط للبيانات األساسية ،والخطوات األساسية لتطوير عملية العنقدة ممثلة في الشكل 4-والتي يمكن
أن تلخص بالخطوات اآلتية [:]12
 3.1اختيار الصفات:

الهدف هو اختيار الصفات الصحيحة التي من خاللها سوف تصاغ العنقدة التي تمكننا

من فك رموز المعلومات الكبيرة المتوقعة والمتعلقة بالمسألة المطلوب حلها  .وان مصطلح فك
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الرموز هو عملية تحويل الصفات الحرفية إلى قيم عددية  .لذلك من الضروري المعالجة المسبقة
للبيانات قبل االستفادة منها .

الشكل( )4خطوات عملية العنقدة
 3.2اختيار خوارزمية العنقدة ]:[12,13

في هذه الخطوة سوف يتم اختيار الخوارزمية المناسبة اعتماداً على نوعية البيانات الناتجة

من مخطط العنقدة الجيدة في الخطوة السابقة  .المقياس التقريبي للعنقدة ومقياس العنقدة الرئيس
سوف يحددان صفات خوارزمية العنقدة فضال عن ذلك يحددان كفاءة مخطط العنقدة الذي يالئم
مجموعة البيانات .
المقياس التقاريبي:

هذا المقياس يحدد التشابه بين نقطتين بيانيتين في العنقود نفسه  ،والنقاط البيانية هي

عبارة عن متجهات أي صفات البيانات لسجلين او قيدين  ،وفي اغلب الحاالت يجب التأكد من ان
كل الصفات المختارة والمساهمة متشابهة او متساوية لحسابات مقياس التقارب وليس هنالك صفات
تسيطر او تهيمن على الصفات االخرى .
مقياس العنقدة الرئيس:
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في هذه الخطوة سوف يتم التعرف على مقياس العنقدة الذي يعبر عن دالة الكلفة الخاصة

أو بعض القواعد األخرى لذلك يجب أن نأخذ بالحسبان نوعية العناقيد المتوقعة الحدوث في مجموعة
البيانات وهنا يجب تعريف مقياس عنقدة جيد يقودنا إلى تقسيم يالئم مجموعة البيانات .

 .4مواصفات خوارزميات العنقدة [:]12,13

يمكن تصنيف خوارزميات العنقدة على وفق ما يأتي :

•

نوعية البيانات المدخلة للخوارزمية.

•

معيار او مقياس العنقدة والذي يعرف مدى التشابه بين عناصر او كائنات البيانات .

•

النظرية والمفاهيم االساسية التي تعتمد عليها تقنية تحليل العنقدة (مثال على ذلك النظرية
المضببة واالحصاء ).

المشكلة األساسية للعناقيد هي تقسيم مجموعة البيانات المعطاة إلى عدد عناقيد صحيحة

ومثال على ذلك في العنقود الواحد يجب أن تكون متجهات البيانات متشابهة جداً بعضها مع

البعض اآلخر.وقد اصبحت مجموعة من خوارزميات العنقدة في السنين األخيرة مجهزة ومتوافرة
وبناء على الطريقة المعطاة في تعريف العناقيد  ،فان الخوارزميات يمكن تصنيفها إلى
نظريا ،
ً
األنواع اآلتية ]17,16[ :
•

العنقدة التجزيئية.

•

العنقدة الهرمية .

•

العنقدة المستندة إلى الكثافة.

•

العنقدة المستندة إلى الشبكة المتعامدة.

•

العنقدة المضببة.

 .5المقاييس األساسية لصحة العنقود]:[12,14
تستخدم مقاييس كثيرة لعرض قياس كفاءة خوارزميات تحليل البيانات في مجال التنقيب

عن البيانات وعنقدتها .ومن هذه المقاييس هي المقاييس الخارجية  ،المقاييس الداخلية والمقاييس

النسبية وسوف نتطرق في هذا البحث إلى التعريف بهذه المقاييس بشكل عام وصوالً إلى استخدامات
المقاييس النسبية التي هي موضوع بحثنا .
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 5.1المقياس الخارجي:

الفكرة األساسية في هذا المبحث هي اختيار فيما إذا كانت النقاط في مجموعة البيانات

مهيكلة عشوائيا أم ال ؟ وهذا يقود إلى حساب نتائج خوارزمية العنقدة باالعتماد على هيكل محدد
مسبقا والذي ُيفرض على مجموعة البيانات ويعكس حدسنا حول هيكل العنقدة لمجموعة البيانات.
بالنتيجة فان تقنيات موندي كارلو( )Mondi Carloاإلحصائية تستخدم حلوالً للمسائل ذات
الحسابات العالية.

 5.2المقياس الداخلي:

تستخدم هذه الطريقة مقياساً لصحة العنقدة  ،هدفنا هو حساب نتائج العنقدة للخوارزمية

باستخدام الكميات والصفات الموروثة من مجموعة البيانات  .إذ بإمكاننا حساب نتائج خوارزمية
العنقدة في صيغ من الكميات الممثلة بالمتجهات لمجموعة البيانات نفسها  ،و هنالك صيغتان سوف
تستخدم المقياس الداخلي لصحة العنقود وهما :
•

مخطط العنقدة الهرمية .

•

مخطط العنقدة المفردة .

 5.3المقياس النسبي:

إن أساس طرائق التقييم السابقة هي الفحوص اإلحصائية لذلك فان نقاط الضعف في

التقنيات التي تستند إلى المقاييس الخارجية والمقاييس الداخلية هي المطالب الحسابية العالية ،
فضال عن ذلك فان المؤشرات المتعلقة بهذه الطرائق تهدف الى قياس درجة أية مجموعة من
البيانات التي تؤكد المخطط المحدد مسبقا .

أما المقياس الثالث (المقياس النسبي ) فانه يهدف إلى اختيار أفضل مخطط لمجموعة

معرفة من مخططات العنقدة والذي تستطيع خوارزمية العنقدة تعريفه وفقاً الفتراضات ومعامالت
محددة مسبقاً  .والفكرة األساسية هنا هي حساب هيكل العنقدة بالمقارنة مع مخططات عنقدة أخرى
ناتجة من الخوارزمية نفسها لكن لقيم معامالت مختلفة.

 .6عينة البحث:

تم اختيار خوارزميتي (SDو ) S_Dbwلتقييم صحة نتائج العنقدة المستحصلة من

خوارزمية ( )K_meansالتي تعمل بدون مشرف  ،وذلك إليجاد أفضل مخطط عنقدة يالئم

مجموعة البيانات المختارة  ،وحجم البيانات هو مصفوفة تحتوي على خمس سمات لسبعة محاصيل
حقلية ولمنتج سبع سنوات ،إذ تم اختيار بذور المحاصيل (الحنطة  ،الشعير ،
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الذرة  ..الخ) لتنفيذ النموذج المقترح وهي البيانات المستخدمة في األطروحة [ ، ]2واعتمدت على
أصناف الحبوب بوصفها عناقيد لمجموعة البيانات المختارة .الجدول ( )1يوضح مراكز العناقيد،
والشكل ( )5يوضح خطوات عمل البرنامج.

الجدول ( )1يمثل عينة من مراكز العناقيد لألصناف المختارة

Feature attributed
كربوهيدرات

الياف خام

مواد معدنية

2.5

1.8
2.0

الحبوب

البروتين %

الدهون%

الحنطة االنكليزية

10.5

2.6

78.6

ذرة صفراء حلوة

12.1

9.1

74.5

2.2

ذرة بيضاء

12.4

3.6

79.7

2.7

1.7

الشعير

11.8

1.8

78.1

5.3

3.1

الرز الخام (الشلب)

9.1

2.2

71.2

10.2

7.2

11.6

5.2

69.8

10.4

2.9

13.8

1.4

79.7

2.6

2.2

حبة الشوفان
الكاملة
الشليم

ذائبة %
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البداية
البياناتالعناقيد
مصفوفاتالبيانات و
ادخال مصفوفات
إدخال
ومراكز العناقيد

العناقيد
والعناقيد ومراكز
1،2،3
1

2

تنفيذ طريقة SD

تنفيذ طريقة S_Dbw

تنفيذ طريقة SD
جدول
ضمنجدول
النتائجضمن
إظهار النتائج
اظهار
Scatteringوو
يوضح Scattering
يوضح
distance
distance

رسم مخطط بياني للنتائج
رسم مخطط بياني للنتائج
المستحصلة من طريقة SD
المستحصلة من طريقة SD

3

تنفيذ طريقة
S_Dbw

تنفيذ كلتا الطريقتين
SD,S_Dbw

تنفيذ كال الطريقتين
SD,S_Dbw

إظهار النتائج ضمن جدول
اظهار النتائج ضمن
يوضح
جدول يوضح
 Scatteringو density
 Scatteringو density

الطريقتين
نتائجكالكلتا
في
الطريقتين
إظهارتنائج
اظهار
الجلواحد
فياحدجدول
المقارنة
جدول و

للنتائج
بيانيللنتائج
مخطط بياني
رسم مخطط
رسم

ئج
بياني للنتا
رسم مخطط
للنتائج
مخطط بياني
رسم
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من
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المستحصلة من كال الطريقتين

طريقة
منطريقة
المستحصلةمن
المستحصلة
S_Dbw
S_Dbw

الطريقتين

النهاية
الشكل ( )5مخطط عمل البرنامج
 6.1خوارزمية :[11] SD validity index

ومؤشر الصحة ( )SDمعرف باالعتماد على مفهومين اساسين هما معدل التشتت الداخلي

للعناقيد والفصل الكلي بين العناقيد والتعاريف االساسية لهذا المؤشر موضحة باالتي :
أ .معدل تشتت العناقيد Average scattering for clusters
ومعرف بالمعادلة اآلتية:
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nc

|| )  ||  (v ) || / ||  ( X

)... (1

i

i =1

1
nc

= ) Scatt (nc

حيث )   (viتمثل تباين العنقود ( )variance of cluster( )Viويقاس بالمعادلة اآلتية
ni

 vp =  ( xkp − vip ) 2 / ni

)….(2

i

k =1

حيث ان  Pهي عبارة عن الصفات.
اما ) σ(xفتمثل التباين داخل مجموعة البيانات ويعرف بالمعادلة اآلتية:
ni

1
( x kp − x p ) 2

n k =1

)….(3

حيث ان

xp

=  vp
i

هي معدل الصفات ( )pلمجموعة البيانات  Xويعرف بالمعادلة اآلتية:

1 n
 xk , xk  X
n k =1
i

)….(4

=X

حيث ان  = ncعدد العناقيد
اما  = nعدد البيانات في مجموعة البيانات
ب .الفصل الكلي بين العناقيد Total separation between cluster
الفصل الكلي بين العناقيد يعرف بالمعادلة اآلتية :
−1

)….(5

 nc v − v 
 k

z 

k =1  z =1
nc

D
Dis(nc) = max
Dmin

حيث ان )||  Dmax = max(||Vk-Vzوهي تمثل ابعد مسافة بين مراكز العناقيد عندما j,i
تنتمي الى مجموعة العناقيد (.)1..nc

أما )||  Dmin = min(||Vk-Vzالتي تمثل اقل مسافة بين مراكز العناقيد عندما z,k

تنتمي إلى مجموعة العناقيد ( .)1..ncو  Vk,Vzفهي مراكز للعناقيد Ck,Cz
اآلن يمكن تعريف مؤشر صحة العنقدة ( )SDباالعتماد على المعادالت من التعريفين السابقين:
)SD(nc)= a . Scat(nc )+ Dis (nc
)….(6
ن
حيث ان  aتمثل عامل الوز الذي يساوي ) ، Dis(Cmaxوان  Cmaxيمثل اكبر عدد
من العناقيد المدخلة (مجموع المسافات بين العناقيد ).
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المتغير األول

) Scat(ncوالمعرف بالمعادلة األخيرة يشير إلى معدل الدمج داخل

العناقيد وهو يشير إلى ( )intra-cluster distanceوالقيمة الصغيرة لهذا المتغير تشير إلى الترابط
الجيد للعناقيد  ،أما زيادة القيمة لهذا المتغير ) Scat(ncفسوف تشير إلى زيادة التشتت ضمن
العناقيد.

المتغير الثاني ) Dis(ncيشير إلى الفصل الكلي بين العناقيد ( )ncوهو يشير إلى

( . )inter-cluster distanceوبما أن هذين المتغيرين يقاسان بمعدالت مختلفة لذلك سنحتاج إلى
استعمال المعامل ( )aالذي يمكننا من دمج كال المتغيرين في طريقة متوازنة  ،والذي يتأثر تأثي ًار

كبي اًر بعدد العناقيد (. )nc

ومن هذا المؤشر يتم استنتاج انه كلما كانت قيمة التشتت ) Scat(ncصغيرة وكانت قيمة

المسافة ) Dis(ncصغيرة أدى ذلك إلى العنقدة المثلى ]6[ .
 6.2خوارزمية :[14] S_Dbw

هذا المؤشر سوف يستقبل الصفات الموروثة لتقييم صحة نتائج العنقدة واختيار أفضل

تقسيمات مالئمة لمجموعة البيانات  .إن هذا المؤشر يشبه المؤشر السابق ( )SDمن حيث التعريف
إذ انه يعتمد على مفاهيم الدمج والفصل بين العناقيد ولكنه يأخذ بنظر االعتبار الكثافة أيضا .هنالك
مقياسان أساسيان في هذه الخوارزمية وهما:

أ .مقياس التشتت لكل عنقود باستخدام مقياس التباين داخل العنقود (.)intra-cluster variance

ب .مقياس الكثافة بين العناقيد باستخدام مقياس الكثافة بين العناقيد (.)inter-cluster density
وفيما يأتي شرح لكل منهما:
أ .مقياس التشتت ضمن العناقيد  intra–cluster varianceهو مقياس التشتت ضمن العناقيد

والذي تم شرحه في المقياس ( 2( )SDالفقرة أ).

ب .مقياس الكثافة بين العناقيد  inter-cluster densityهذا المقياس هو لحساب معدل الكثافة
في المنطقة المحصورة بين العناقيد مع كثافة العناقيد نفسها .والغاية هو أن تكون الكثافة بين العناقيد

قليلة بالمقارنة مع كثافة العناقيد نفسها .وهذا سوف يعرف بالمعادلة اآلتية :
)…(7


c  c
) denity(u y
1





c.(c − 1) i =1 j =1 max{density(vi ), density(v j )} 
 i j
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حيث أن:
 : Vi,Vjهما مراكز للعناقيد  Ci,Cjعلى التوالي .
 : Uijهي النقطة الوسطى لقطعة المستقيم بين مراكز العناقيد . Vi,Vj
 : Cهي عدد العناقيد .

أما الكثافة ) density(Uفمعرفة بالمعادلة اآلتية
ny

density (u ) =  f ( x1 , u ),

)… (8

l =1

حيث أن
 : nijهي عدد األزواج التي تنتمي إلى العناقيد  ، Ci,Cjوالتي تمثل عدد النقاط المجاورة لـ (.)U
 : Xlهو قيمة تنتمي الى .Ci,Cj
 :Ci,Cjهي مجوعة جزئية من مجموعة البيانات . S

ثم أن الدالة ) f(x,uمعرفة كاآلتي :

0, if d ( x, u )  stdev
f ( x, u ) = 
otherwies
1,

في هذه الطريقة فان التجاور لنقاط البيانات  Uمعرفة كجسم كروي والذي مركزه Uij

ونصف قطره هو االنحراف المعياري القياسي( )stdevللعناقيد .النقطة تكون مجاورة لـ ( )Uفي

حالة كون المسافة بينهما اقل من ( . )stdevهنا سوف نفترض أن قيم البيانات المجاورة لـ ()U
هي قيم محسوبة من متجهات الكائنات التابعة للعناقيد  Ci,Cjعلى التوالي لتكوين كائن ينتمي إلى

النقطة ( . )Uوهكذا لبقية العناقيد  .والشكل ( )6يوضح ذلك

الشكل ( )6يوضح مراكز العناقيد  Vi,Vjوالخط والواصل بينها ونقطة الوسط Uij
أما مصطلح  stdevفهو معدل االنحراف القياسي للعناقيد
91

غيداء عبد العزيز مجيد و رضوان يوسف صديق

1
c

nc

|| )  ||  (v
i

= stdev

i =1
)…(9
فضال عن ذلك فان النموذج (|| )||Xيعرف كاآلتي :
)…(10
حيث أن  Xمتجه.

||X||= (XTX)1/2

و  XTمعكوس المتجه .X

على افتراض أن } D={Vi: i=1,.. cهي مجموعة مراكز أجزاء في مجموعة البيانات  Sوالتي
عددها ( )cمن العناقيد الكروية الشكل  ،حيث أن  Viهي مركز للعنقود  Ciوالناتج من تطبيق
خوارزمية العنقدة على مجموعة البيانات .S
لذلك فان مؤشر الصحة  SD_bwسيحسب بالمعادلة اآلتية
)S_Dbw(c)= Scat(c) + Des_bw(c
)…(11
يشير هذا التعريف إلى كال المقياسين األساسيين للعنقدة الجيدة وهما " الترابط والفصل"  .ويجمعها
كما ينبغي بدقة ليمكننا من حسابات موثوقة لنتائج العنقدة  ،كذلك تباين الكثافة بين العناقيد أُخذت
بالحسبان للوصول إلى أكثر النتائج وثوقي ًة .
إن أفضل عدد للعناقيد ( )cهو الذي يقلل قيمة المؤشر  S_Dbwإلى اقل ما يمكن  ،إذ

ان اقل قيمة لهذا الموشر مع عدد العناقيد تشير إلى العدد األمثل من العناقيد المالئمة لمجموعة
البيانات .
 .7مناقشة النتائج:
 7.1نتائج خوارزمية :SD

بعد تنفيذ خوارزمية  SDعلى مجموعة البيانات ومصفوفة العناقيد التابعة لها كانت نتائج

خوارزمية  S_Dbwكما في الجدول()3
الجدول ( )3نتائج خوارزمية SD
SD value
1.723
0.218
0.123
0.106
0.103
0.101

Scattering
0.0216383
0.0015355
0.000283
0.000080
0.000029
0.000012

)Distance Dis(c
0.00985
0.00365
0.00190
0.00046
0.000109
0.000063
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No.of clusters
2
3
4
5
6
7
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نالحظ من الجدول المذكور آنفا إن قيم التشتت تقل عند زيادة عدد العناقيد .
أما المسافة النسبية ) Dis(cفإنها تقل كلما زاد عدد العناقيد وهذا يعني أنه عند زيادة عدد العناقيد
إلى هذا العدد فان المسافة بين مراكز العناقيد والعناقيد نفسها تكون اقل ما يمكن وهذا يعد أفضل
عنقدة لمجموعة البيانات تحت االختبار .

والقيمة النهائية لهذا المؤشر ( )SDتقل مع زيادة عدد العناقيد  .لذا فقد ظهر بان أفضل عدد عنقدة

هو عندما يكون عدد العناقيد =. 7
 7.2نتائج خوارزمية :S_Dbw

بعد تنفيذ خوارزمية  S_Dbwعلى مجموعة البيانات ومصفوفة العناقيد التابعة لها وكان

عدد العناقيد مختلفاً في كل تنفيذه ومراكز عناقيد مختلفة أيضا فان نتائج خوارزمية S_Dbw

موضحة في الجدول (.)4

الجدول ( )4نتائج خوارزمية S_Dbw
S_Dbw value
0.599
0.334
0.226
0.168
0.142
0.123

Scattering
0.0216383
0.0015355
0.000283
0.000080
0.000029
0.000012

Density
15
15
15
16
16
16

No.of clusters
2
3
4
5
6
7

نالحظ من خالل الجدول المذكور آنفاً إن قيم التشتت تقل عند زيادة عدد العناقيد  ،إذ أن
عدد العناقيد عندما يكون ما بين ( )7-5يكون أكثر مالءمة لتقسيم مجموعة البيانات بهذا العدد

واقل قيمة للتشتت هو عندما يكون عدد العناقيد (. )7

وكذلك فان كثافة العناقيد  Densityتزداد عندما يكون عدد العناقيد بين ( ،)7-5وهذا

يؤدي إلى انخفاض قيمة الكثافة النسبية المحسوبة .والقيمة النهائية لهذا المؤشر ( )S_Dbwتقل
مع زيادة عدد العناقيد  .لذا ظهر بان أفضل عدد عنقدة هو عندما يكون عدد العناقيد = 7في

مجموعة البيانات تحت االختبار.

الشكل ( )7يوضح منحني نتائج الخوارزميتين  S_Dbwو  SDإذ يالحظ فيه االختالف بين

الخوارزميتين في قيمة التشتت ،إذ تصل إلى اقل قيمة عندما يكون عدد العناقيد = .7ويالحظ كذلك
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في المخطط أن خوارزمية  SDلها انحدار حاد في قيمة التشتت عند زيادة عدد العناقيد ،وتلتقي مع
خوارزمية  S_Dbwالتي يظهر انحدارها تدريجيا في قيمة التشتت.

Values of scattering
Number of clusters

الشكل ( )7منحني كفاءة الخوارزميتين ( SDو)S_Dbw
 .8االستنتاجات:

إن التقنيات الحديثة ومنها تقنيات التنقيب في البيانات وخوارزميات التصنيف التي لها دور

كبير في تصنيف مجموعة البيانات إلى أصناف محددة الكتشاف النماذج المخفية في البيانات والتي

تعمل بدون مشرف  ،قد تؤدي إلى االستغناء عن مجاميع من البيانات المأخوذة من مخزن البيانات

واالحتفاظ باألصناف فقط واالستفادة منها ،وذلك لكي تكون هذه المعلومات مفيدة  ،وكون هذه
المعلومات مفيدة يعتمد على أساليب تحليل هذه المعلومات الكتشاف األنماط والعالقات الداخلية

التي تحتوي عليها  .وخوارزميات العنقدة هي الوسيلة اآللية للوصول إلى جوهر العالقة بين مجموعة
البيانات بعضها ببعض.

وبما أن هذه الخوارزميات تعمل من دون مشرف فانه ال بد من اكتشاف دقة هذا التصنيف

وقوته من خالل خوارزميات صحة العنقدة ( .)validity clustering algorithmsومن هذه
الخوارزميات خوارزمية ( ) S_Dbwو خوارزمية (  ) SDإذ استعملتا في هذا البحث  ،فالخوارزمية

األولى ( )S_Dbwسهلة ويسيرة ونتائجها جيدة والسيما أنها تستعمل مبدأ الكثافة ضمن العناقيد

ويكون انحدار القيم فيها تدريجيا موازنة بالخوارزمية الثانية (  ) SDإذ كان االنحدار فيها حاداً .
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