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ВСТУП

Знаходження корисних для аналізу закономірностей у великих обсягах

даних з недавніх часів викликає значний інтерес. У зв'язку з цим було

введено і стало активно розвиватися таке поняття як кластеризація.

Застосування кластеризації. Кластерний аналіз зарекомендував себе у

багатьох відомих галузях людської діяльності, таких як археологія, геологія,

медицина, психологія, хімія, біологія, державне регулювання, філологія,

антропологія, маркетинг, соціологія та багато інших.

У біології кластеризація має безліч застосувань в різних областях.

Наприклад, в біоінформатиці за допомогою неї аналізуються складні мережі

взаємодіючих генів, що складаються з сотень або навіть тисяч елементів.

Кластерний аналіз дозволяє виділити підмережі, вузькі місця, концентратори

та інші приховані властивості досліджуваної системи, що дозволяє в

кінцевому рахунку оцінити внесок кожного із генів у формуванні

досліджуваного феномена.

При аналізі результатів соціологічних досліджень рекомендується

здійснювати аналіз методом Уорда, при якому всередині кластерів

оптимізується мінімальна дисперсія, і в результаті створюються кластери

приблизно рівних розмірів.

Кластеризація результатів пошуку використовується для

«інтелектуального» групування результатів при пошуку файлів, веб-сайтів,

інших об'єктів, надаючи користувачу можливість швидкої навігації, вибору

свідомо більш релевантної підмножини і відсіювання менш релевантної, що

може підвищити зручність інтерфейсу в порівнянні з відображенням у

вигляді простого сортованого за релевантністю списку.

Також дуже цікавим використанням кластерного аналізу є розбиття

цифрового зображення на окремі області з метою розпізнавання об’єктів.

Метою даної роботи є застосування методів кластеризації для розбиття

множини міст на групи за даними вартості проживання в них.
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Об’єктом дослідження є застосування кластерного аналізу як

складової інтелектуального аналізу даних.

Предметом дослідження є кластерний аналіз даних вартості

проживання у різних містах.

В якості бази було сформовано вибірку даних по 42 містам Європи, а

саме: Рейк'явік (Ісландія), Дублін (Ірландія), Лондон (Великобританія),

Париж (Франція), Мадрид (Іспанія), Лісабон (Португалія), Белфаст (Північна

Ірландія), Манчестер (Великобританія), Оксфорд (Великобританія), Сарагоса

(Іспанія), Барселона (Іспанія), Ніцца (Франція), Ліон (Франція), Женева

(Швейцарія), Цюріх (Швейцарія), Мюніх (Швейцарія), Гамбург (Німеччина),

Берлін (Німеччина), Прага (Чехія), Відень (Австрія), Будапешт (Угорщина),

Загреб (Хорватія), Любляна (Словенія), Лугано (Швейцарія), Мілан (Італія),

Венеція (Італія), Рим (Італія), Белград (Сербія), Софія (Болгарія), Афіни

(Греція), Бухарест (Румунія), Київ (Україна), Краків (Польша), Варшава

(Польша), Вільнюс (Литва), Рига (Латвія), Москва (Росія), Таллінн (Естонія),

Хельсінкі (Фінляндія), Стокгольм (Швеція), Копенгаген (Данія), Осло

(Норвегія). Використані дані було взято із відкритого доступу на сайті

expatistan.com [1]. Для аналізу було обрано дані про середню вартість молока

(1 літр), яєць (12 штук, великі), місячної оренди житла (площею 85 м2 у

дорогому районі), місячного квитку для проїзду у міському транспорті,

короткого візиту до лікаря (15 хвилин), двох квитків у кіно, місячного

абонементу до спортивної зали (у діловому районі) та індекс вартості

проживання (визначений ресурсами сайту expatistan.com [1]). Всі ціни

переведено за поточним на 10.02.2022 р. курсом у гривні.
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РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС КЛАСТЕРИЗАЦІЇ

1.1. Поняття кластеризації

Кластеризація – це процедура, що реалізує поділ деякої множини

об’єктів на окремі групи (кластери), що не перетинаються між собою.

Об’єкти, що входять до одного кластеру, мають спільні властивості, які

відрізняють їх від об’єктів інших кластерів.

Саме поняття кластера є слабоформалізованим, оскільки спирається на

поняття «спільні властивості», що потребує додаткової деталізації. Ця

деталізація здебільшого визначається змістом прикладної задачі і

реалізується особливостями самого алгоритму. Саме тому існує декілька

десятків різних алгоритмів кластеризації та їх модифікацій.

1.2. Етапи кластеризації

В загальному вигляді кластеризація виглядає наступним чином:

1. Визначається множина змінних, за якими будуть оцінюватися об’єкти у

вибірці.

2. Необов’язковий етап: нормалізація значень змінних.

3. Обирається вибірка об’єктів для кластеризації.

4. Обчислення значень міри схожості між об'єктами.

5. Застосування методу кластерного аналізу для утворення груп схожих

об'єктів (кластерів).

6. Представлення результатів аналізу.

1.3. Визначення «схожих» об’єктів

Для початку потрібно скласти вектор характеристик для кожного

об'єкту. Це, зазвичай, може бути множина числових значень, рідше – якісні

характеристики. Наприклад, знаючи довготу та широту, можна визначити

кластери для відомих географічних об’єктів.
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Далі для кожної пари об'єктів вимірюється «відстань» між ними

(ступінь схожості). Існує безліч метрик, серед який виділяють наступні:

1. Евклідова відстань – найбільш поширена функція відстані.

Визначається як геометрична відстань між двома точками у просторі

Rn, n > 1:

2. Квадрат евклідової відстані, який застосовується для надання більшої

«ваги» значно віддаленим один від одного об'єктам. Ця відстань

обчислюється наступним чином:

3. Манхеттенська відстань. Відповідно до цієї метрики, відстань між

двома точками дорівнює сумі модулів різниць їх координат. Для

більшості випадків ця міра відстані призводить до таких же

результатів, як і звичайна відстань Евкліда. Однак для цієї міри вплив

окремих більш великих різниць координат зменшується, тому що вони

не зводяться в квадрат. Формула для розрахунку манхеттенської

відстані:

4. Степенева відстань. Інколи бажають прогресивно збільшувати або

зменшувати вагу, що відноситься до розмірності, для якої відповідні

об’єкти значно відрізняються. Це може бути досягнуто з використанням

степеневої відстані. Степенева відстань обчислюється за формулою:

6



Параметр р відповідає за поступове «зважування» різниць по кожній з

координат, параметр r – за прогресивне «зважування» великих

відстаней між об’єктами. Якщо р = r = 2, то ця відстань збігається з

відстанню Евкліда.

Вибір метрики повністю залежить від дослідника, оскільки результати

кластеризації можуть істотно відрізнятися при використанні різних мір.

1.4. Типи алгоритмів кластеризації

Ієрархічні та неієрархічні

Ієрархічні алгоритми будують не одне розбиття вибірки на непересічні

кластери, а систему вкладених розбиттів. Таким чином, на виході

отримується дерево кластерів, коренем якого є вся вибірка, а листям -

найбільш дрібні групи.

На відміну від ієрархічних, неієрархічні алгоритми будують одне

розбиття об'єктів на кластери.

Чіткі та нечіткі

Чіткі (непересічні) алгоритми кожному об'єкту вибірки ставлять у

відповідність номер кластера, тобто кожен об'єкт належить тільки одній

групі.

Нечіткі (або пересічні) алгоритми кожному об'єкту ставлять у

відповідність набір дійсних значень, що показують ступінь відношення

об'єкта до відповідних кластерів. Тобто кожен об'єкт відноситься до кожної

групи з певною ймовірністю.
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РОЗДІЛ ІІ. МЕТОД КЛАСТЕРИЗАЦІЇ K-MEANS

2.1. Загальний опис методу

K-means – це найпростіший, але в той же час досить неточний метод

кластеризації в класичній реалізації. Він розбиває безліч елементів

векторного простору на заздалегідь відому кількість кластерів. Алгоритм

прагне мінімізувати середньоквадратичне відхилення для точок кожного

кластера.

Основна ідея методу полягає в тому, що на кожній ітерації

переобчислюють центр мас (так званий центроїд) для кожного кластера,

отриманого на попередньому кроці. Потім вектори розбиваються на кластери

знову відповідно до того, який з нових центрів виявився ближчим за обраною

метрикою. Алгоритм завершується, коли на якийсь ітерації не відбувається

зміни кластерів.

Серед недоліків класичного варіанту методу виділяють необхідність

завчасного задання кількості кластерів та велику чутливість до вибору

початкових центроїдів. Останній факт особливо важливий, адже, у

класичному варіанті розглядають випадковий вибір кластерів, що дуже часто

є джерелом похибки. Для вирішення цієї проблеми необхідно проводити

дослідження об'єкта для більш точного визначення центрів початкових

кластерів.

2.2. Математичний опис методу

Нехай , – множина об’єктів, що підлягає𝑋 = {𝑥
𝑖
,  𝑖 = 1,..., 𝑁},  𝑥

𝑖
∈ 𝑅

𝑛

кластеризації, та – мітки майбутніх кластерів. Як𝑌 = {𝑦
𝑖
,  𝑗 = 1,..., 𝐾}

правило, мітками виступають натуральні числа. Тут К – кількість кластерів.

Задача кластеризації полягає в побудові відображення , за яким𝑇: 𝑋 → 𝑌

кожному елементу ставиться у відповідність мітка за правилом:𝑥
𝑖

∈ 𝑋 𝑦
𝑗

.𝑇(𝑥
𝑖
) = 𝑦

𝑗
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Метод базується на знаходженні для кожного кластера його центроїда

та подальшого розподілу кожного з об’єктів доω
𝑗

∈ 𝑅
𝑛
,  𝑗 = 1,..., 𝐾 𝑥

𝑖
∈ 𝑋

кластерів за принципом мінімальної відстані до відповідного центроїда :𝑦
𝑗

де – відстань між двома векторами в просторі . Процесρ(𝑥
𝑖
, ω

𝑠
) 𝑅

𝑛

обчислення положення центроїдів є ітераційним, і тому передбачає задання

деяких початкових наближень положень центроїдів. Найпростіший варіант

вибору початкових наближень центроїдів – вибрати К довільних елементів

множини Х. Але цей метод дуже часто призводить до повільної збіжності ,

або збіжності до неприйнятного результату.

2.3. Структура алгоритму

1. Вибір початкових центроїдів

a. З множини Х випадковим чином обираємо 5-10% векторів 𝑋
0

⊂ 𝑋

b. Формуємо центроїди двох перших кластерів , обираючи їхω
1
, ω

2

серед точок множини . Обираємо точки, відстань між якими є𝑋
0

максимальною:

c. Формуємо центроїди усіх інших кластерів, починаючи з третього.

Нехай вже отримано центроїди . Тоді центроїдω
1
, ω

2
,..., ω

𝑗
,   𝑗 < 𝐾

знаходимо серед точок множини за правилом:ω
𝑗+1

𝑋
0

Тобто, для кожного елементу обчислюється відстань до𝑋
0
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кожного з відомих центроїдів і серед них обирається мінімальне

значення. Ці мінімальні значення утворюють послідовність. А

той елемент множини , для якого послідовність набуває𝑋
0

максимального значення, і обирається в якості наступного

центроїда. Таким чином будується множину точок з

максимальною середньою відстанню.

2. Розподіляємо точки множини Х по кластерам за принципом мінімальної

відстані до центроїда:

Утворюємо кластери .𝑋
𝑗

= {𝑥
𝑖

∈ 𝑋,  𝑇(𝑥
𝑖
) = 𝑦

𝑗
}

3. Обчислюємо нові значення центроїдів для кожного кластера:

де – кількість елементів кластера .𝑛
𝑗

𝑋
𝑗

4. Перевіряємо виконання критерію зупинки ітераційного процесу:

де – матриці, рядками яких є вектори центроїдівΩ, Ω ω
𝑗
,

.ω
𝑗
, ω

𝑗
,  𝑗 = 1,..., 𝐾

Якщо остання умова не виконується, кроки 2-4 повторюються до

виконання умови. Додатковою умовою закінчення ітераційного процесу є

обмеження кількості ітерацій.
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2.4. Робота методу

Робота методу K-means буде продемонстрована на розбитті множини

міст за величиною місячної оренди 85 м2 мебльованого житла в дорогому

районі, місячною вартістю квитка на міський транспорт та за величиною

індексу вартості проживання. Алгоритм був реалізований за допомогою

програмного забезпечення Maple. Обрані дані для вибірки див. у Додатку А.

2.4.1. Місячна оренда 85 м2 мебльованого житла в дорогому районі

Початкові дані, відображені у вигляді гістограми
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Перше наближення центроїдів

Зеленим кольором зображені міста, що були обрані центроїдами.

На даному рисунку синім кольором зображено усі точки множини,

блакитним – центроїди.
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Визначення кластерів (перше наближення)

Визначення нових центроїдів

Блакитним позначені старі центроїди (перше наближення), червоним –

нові (друге наближення).
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Визначення нових кластерів

Наразі бачимо, що майже нічого не змінилося: лише місто Сарагоса

змінило свою приналежність іншому кластеру. Це пов’язано з тим, що обсяг

даних не достатньо великий, щоб можна було помітити значні зміни. Якщо

зіставити значення нових і старих центроїдів, стане зрозуміло, що їхня

різниця майже ніяк не впливає на значення кластерів: знайшлася лише одна

така точка Х, що при «перенесенні» старого центроїда С1 у нове

місцеположення ця точка Х стала ближчою до іншого центроїда С2.

Подальший ітераційний процес не призведе ні до яких змін, тому

зупиняємо алгоритм.
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Результати

Маємо 5 кластерів, які, починаючи від позначеного зеленим кольором,

можна охарактеризувати, відповідно, як «дешева», «дешевше середнього»,

«середня», «дорожча середньої» та «дорога» оренди (за вартістю). До складу

«дешевої» оренди увійшло 11 міст з проміжком цін від 18 906 грн. (м. Софія)

до 32 162 грн. (м. Сарагоса). До складу «нижче середньої» було додано 15

міст з проміжком вартості оренди від 36 486 грн. (м. Прага) до 54 874 грн. (м.

Ніцца). 12 міст відносяться до «середньої» вартості з проміжком від 60 038

грн. (м. Стокгольм) до 79 023 грн. (м. Лугано). Лондон, Цюріх та Париж

виявились містами із показниками вартості «вище середньої». І лише одне

місто, Женева, виявилося у складі «дорогих» зі значенням середньої вартості

15



оренди житла 120 788 грн. Надалі дані, що описують граничні значення

кластерів, будуть відображатись у вигляді таблиці:

2.4.2. Місячний квиток на міський транспорт

Початкові дані, відображені у вигляді гістограми
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Перше наближення центроїдів

На гістограмі центроїди початкового наближення відмічені зеленим

кольором, на числовій прямій – блакитним.
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Визначення кластерів (перше наближення)

Визначення нових центроїдів

З числової прямої бачимо, що перший та третій центроїди помітно

змінили своє місцеположення, другий трохи змістився вліво, а от четвертий і

п’ятий – залишилися на місці. Це можна пояснити тим, що останні два

кластери містять лише по одному елементу (можна побачити на гістограмі
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першого наближення), які, очевидно, і являють собою центрами мас. Отже,

зміщення бути не може.

Визначення нових кластерів (друге наближення)
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Результати

Методу знадобилося лише 3 наближення, щоб дати результат: під час

останнього з них місто Венеція було віднесено до «дешевих» (за вартістю

проїзду).
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2.4.3. Індекс вартості проживання

Початкові дані
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Перше наближення центроїдів

Аналогічно до попереднього прикладу, на гістограмі зеленим кольором

зображені міста, що були обрані центроїдами. Далі, на числовій прямій, ті ж

самі центроїди відображені блакитним кольором.
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Визначення кластерів (перше наближення)

Визначення нових центроїдів
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Визначення нових кластерів

І знову, як і в прикладі з орендою, отримані результати майже не

відрізняються від першого наближення: лише одне місто, – Варшава, змінило

свій кластер із 1-го наближення на інший у 2-му наближенні.
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Результати

Маємо:

2.4.4. Аналіз отриманих результатів

Наразі було проведено кластеризацію методом K-means по трьом

критеріям. Відомо, що індекс вартості проживання формується за рахунок

певної кількості факторів, серед яких є розглянуті вище (вартість оренди та
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місячного квитка на транспорт). Тож давайте розглянемо, на скільки

результати за цими факторами відрізняються від результатів за індексом.

Почнемо з «дешевих» за всіма показниками міст: Софія, Белград,

Краків, Бухарест, Київ, Будапешт. Вони займають однакові кластери за всіма

розглянутими факторами в результаті роботи методу K-means. Лісабон –

єдине місто, що після всіх трьох процедур виявилося серед «нижче середніх».

Лише до кластерів «середніх» відносяться Стокгольм та Гамбург. Та ніхто не

займає кластер «вище середнього» за всіма факторами одночасно.

Що ж до інших міст, то їх результати не сильно контрастують в

залежності від обраних факторів. Загреб, Рига, та Сарагоса перебуваючи

одними з найдешевших міст для оренди житла, займають кластер «нижче

середнього» за двома іншими показниками. Майже аналогічна ситуація з

містами Прага, Варшава, Таллін, Любляна, Москва. Міста Відень, Белфаст,

Берлін, Манчестер, Мілан, Хельсінкі, Оксфорд, Мюніх «стрибають» між

«нижче середнього» та «середнім». Рим за одним з показників є «дешевим»

містом, але за другим фактором та індексом належить до «середніх». Дублін

та Париж займають перехідне положення між «середніми» та «вище

середнього». Лондон та Цюріх є «дорогими» містами за вартістю оренди та

загального індексу, але «вище середнього» та «середнім» за вартістю проїзду

відповідно.

Трохи слабший вплив розглянутих факторів на загальний індекс

вартості проживання представляють результати міст, в яких кластеризація за

окремими показниками зовсім не співпала з кластеризацією за індексом.

Наприклад, Афіни та Вільнюс, незважаючи на перебування серед «дешевих»

за вартостями оренди та квитка, за індексом були долучені до кластеру

«нижче середніх». Ліон, Мадрид, Барселона за факторами були віднесені до

«нижче середніх», але за індексом до «середніх». Також можна виділити

Венецію та Ніццу, які за своїми показниками «стрибають» між «дешеві» та

«нижче середнього», але за індеком належать до «середніх». Рейк’явік, Осло,
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Копенгаген та Люгано за показниками є «середніми» або «нижче середнього»

містами, але відповідно до загального індексу були віднесені до «вище

середнього». Цюріх займає положення «середні»-«вище середнього» за

факторами, але займає кластер «дорогі» за загальним індексом.

Отож, наразі маємо 9 міст, що займають однакові кластери, незалежно

від обраного фактору (серед розглянутих); 21 місто, результати кластеризації

за загальним індексом яких співпали хоча б з одним із результатів роботи

методу за факторами. У 12 міст результати кластеризації за індексом не

співпали з жодним результатом роботи алгоритму за розглянутими

факторами.

2.4.5. Стороння реалізація алгоритму

Скористаємося стороннім сервісом, щоб подивитись, на скільки будуть

відрізнятися отримані дані, на прикладі індексу вартості проживання.

Інформацію щодо стороннього сервісу див. [2].

Візуалізація результатів ресурсами сервісу:

Побудуємо гістограму та виведемо інформацію щодо кластерів у Maple:
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Бачимо, що результати кластеризації сильно відрізняються від

попередніх: тепер у перший кластер «найдешевших міст» увійшов лише

Київ. З іншого боку, до «найдорожчих» потрапило аж 9 міст.

Таку різницю між результатами можна пояснити одним з недоліків

K-means, а саме значну залежність кластеризації від початкового вибору

центроїдів. Річ у тому, що алгоритм ресурсу призначений для великої

кількості даних, тому в якості початкового наближення центроїдів обирає

28



точки з випадкової підмножини всього набору точок. Це призвело до того,𝑋
0

що точки, які були б більш доцільними початковими центроїдами, не увійшли

до .𝑋
0
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РОЗДІЛ ІІІ. МЕТОД КЛАСТЕРИЗАЦІЇ BIRCH

3.1. Загальний опис методу

Незважаючи на простоту та прозорість, метод K-means, як і більшість

інших методів, стає менш ефективним при збільшенні бази даних. Крім того,

багато методів неадекватно поводиться в разі, коли дані занадто великі, щоб

поміститися в оперативну пам'ять. Тоді на поміч приходить метод BIRCH.

BIRCH розшифровується як збалансоване ітераційне скорочення та

кластеризація з використанням ієрархій (balanced iterative reducing and

clustering using hierarchies). Його призначення полягає у кластеризації дуже

великих наборів числових даних. Окрім цього, серед його переваг виділяють

роботу на обмеженому об’ємі пам’яті, адже кожний крок кластеризації є

локальним та здійснюється без перегляду всіх точок даних і існуючих на

поточний момент кластерів.

Для ефективної кластеризації алгоритму потрібно лише одне

сканування даних (тобто зі збільшенням кількості даних складність

збільшується лінійно). А за допомогою однієї або більше додаткових ітерацій

можна і далі поліпшувати ефективність. BIRCH також є першим алгоритмом,

запропонованим для ефективного управління «шумами» (даними, які не

вписуються в загальне уявлення моделі).

Недоліками методу є робота лише з числовими даними та добре

відокремлення лише кластерів сферичної форми.

3.2. Математичний опис методу

Введення у термінологію

Нехай у кластері є точок розмірності .𝑁 𝑑: {𝑋
𝑖
},  𝑖 = 1, 2,..., 𝑁

Тоді центроїд , радіус R і діаметр D кластеру визначаються𝑋
0

наступним чином:
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Для вимірювання близькості один до одного двох кластерів вводяться

наступні метрики:

– евклідова відстань між центроїдами𝐷
0

– манхеттенська відстань між центроїдами𝐷
1

Нехай є два кластери, що містять відповідно та точок розмірності𝑁
1

𝑁
2

де та де . Середня𝑑: {𝑋
𝑖
}, 𝑖 = 1, 2,..., 𝑁

1
{𝑋

𝑗
}, 𝑗 = 𝑁

1
+ 1,  𝑁

1
+ 2,  𝑁

1
+ 𝑁

2

відстань , середня відстань у кластері та дисперсія для двох𝐷
2

𝐷
3

𝐷
4

кластерів визначаються наступним чином:
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Таким чином, величини та відносяться до окремих кластерів, а𝑋
0
,  𝑅 𝐷

– до об’єднання двох кластерів.𝐷
0
,  𝐷

1
,  𝐷

2
,  𝐷

3
,  𝐷

4

Поняття кластерного елементу

Визначення. Нехай в кластері містяться точок розмірності , де𝑁 𝑑: {𝑋
𝑖
}

. Кластерний елемент (CF) - це трійка чисел, що характеризує𝑖 = 1,  2,...,  𝑁

інформацію про кластер: де – це кількість елементів𝐶𝐹 = (𝑁, 𝐿𝑆, 𝑆𝑆), 𝑁

вхідних даних, що містяться в кластері; – лінійна сума вхідних даних𝐿𝑆

та – сума квадратів вхідних даних . Наприклад, CF(
𝑖=1

𝑁

∑ 𝑋
𝑖
) 𝑆𝑆 (

𝑖=1

𝑁

∑ 𝑋
𝑖

2
)

вектор для точки (3,4) дорівнює (1, (3,4), 25).

Теорема. Нехай та – CF𝐶𝐹
1

= (𝑁
1
, 𝐿𝑆

1
, 𝑆𝑆

1
) 𝐶𝐹

2
= (𝑁

2
, 𝐿𝑆

2
, 𝑆𝑆

2
)

вектори двох кластерів, що не перетинаються. Тоді при їх об'єднанні

утворюється кластер з наступним CF вектором:

𝐶𝐹 = 𝐶𝐹
1

+ 𝐶𝐹
2

= (𝑁
1

+ 𝑁
2
,  𝐿𝑆

1
+ 𝐿𝑆

2
,  𝑆𝑆

1
+ 𝑆𝑆

2
)

Із зазначених вище визначення та теореми випливає той факт, що при

об'єднанні кластерів їх CF вектор може обчислюватися інкрементно й точно.

Легко показати, що обчислити величини як і𝑋
0
,  𝑅,  𝐷,  𝐷

0
,  𝐷

1
,  𝐷

2
,  𝐷

3
,  𝐷

4
,

звичайні метрики, також не складе труднощів.

Таким чином, в даному випадку інформацією про кластер є не весь

набір точок, а лише вектор CF. Зберігання одного тільки вектора може

здатися неефективним, але цього цілком достатньо для оперування всіма

необхідними метриками, на основі яких приймаються рішення в алгоритмі

BIRCH.
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Поняття кластерного дерева

Визначення. Кластерне дерево (CF Tree) - це виважено збалансоване

дерево з двома параметрами: B – коефіцієнт розгалуження, T – порогова

величина.

Кожен нелистовий вузол дерева має не більше ніж B входжень вузлів

наступної форми: де child – вказівник на i-ий[𝐶𝐹
𝑖
,  𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑

𝑖
], 𝑖 = 1,..., 𝐵,

дочірній вузол, – CF вектор відповідного підкластера.𝐶𝐹
𝑖

Кожен листовий вузол має посилання на два сусідні вузли для того, щоб

зв'язати всі вузли для ефективного сканування. Усі листові вузли повинні

задовольняти пороговому обмеженню T, тобто діаметр (радіус) не повинен

перевищувати T. Під час вставки нових даних CF дерево будується

динамічно.

Вставка елементів у дерево

Етап 1. Визначення відповідного листового вузла. Починаючи з

кореня, алгоритм рекурсивно спускається по CF дереву, обираючи

найближчий дочірній вузол за обраною метрикою або .𝐷
0
,  𝐷

1
,  𝐷

2
,  𝐷

3 
𝐷

4

Етап 2. Перетворення листа. Коли алгоритм доходить до листа, він

знаходить найближчий елемент L, а потім перевіряє, чи можна додати у нього
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новий без порушення граничної умови. Якщо можна, тоді CF вектор елемента

L змінюється з урахуванням нового елемента. Якщо ж не можна, тоді буде

створений новий елемент листа. Якщо в листі для цього достатньо місця, то

етап завершено, інакше лист повинен розщепитися. Розщеплення вузла

проводиться за допомогою вибору за основу пари найбільш віддалених один

від одного елементів і перерозподіл решти елементів відповідно до обраного

критерію близькості.

Етап 3. Зміна шляху до листового вузла. Після вставки нового

елемента у лист ми повинні оновити інформацію CF вектору для кожного

нелистового елемента на шляху до листового вузла. При відсутності

розщеплення це означає просте додавання CF векторів для відображення

факту додавання нового елемента. А от розщеплення листа вже вимагає

вставки нового нелистового елемента в батьківський вузол для задання

щойно створеного листа. Якщо у «батьків» є місце для цього елемента, то

необхідно просто перетворити CF вектори на всіх більш високих рівнях.

Інакше, нам також доведеться розщепити батьківський вузол. І так далі до

кореня. Якщо розщеплений корінь, то висота дерева збільшується на

одиницю.

Головна ідея алгоритму

Головна ідея полягає у багаторазовому виконанні операції вставки

нового елемента у дерево, що, у свою чергу, потребує обчислення наступних

величин:

● радіуса та діаметра (при спробі вставити новий елемент в один з

підкластерів листового вузла дерева);

● відстані між двома елементами (при пошуку найближчого до нового

елементу підкластера у вузлі дерева за однією з розглянутих раніше

метрик).
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Знаючи характеристики кластерних елементів, можна значно спростити

формули необхідних значень:

3.3. Структура алгоритму

Фаза 1. Будуємо CF дерево

Головним завданням фази є сканування всіх даних і побудова в пам'яті

вихідного CF дерева.

Реалізація фази 1:

● Вставити точку у дерево

○ Знайти шлях (базуючись на значеннях між CF𝐷
0
,  𝐷

1
,  𝐷

2
,  𝐷

3
,  𝐷

4

векторами дітей у нелистовому вузлі)

○ Модифікувати лист:

○ знайти найближчий листовий елемент (базуючись на

значеннях CF векторів у листовому𝐷
0
,  𝐷

1
,  𝐷

2
,  𝐷

3
,  𝐷

4

вузлі);

○ перевірити, чи можна у нього вставити нову точку.
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○ Модифікувати шлях до листового елементу

○ Виконати розбиття, якщо листовий вузол заповнений, внести

зміни у батьківські вузли

Фаза 2. Ущільнення CF дерева

Дана фаза є опціональною. Відомо, що існуючі методи глобальної

кластеризації, що використовуються в рамках фази 3, мають різні діапазони

вхідних значень, при яких їхня реалізація є найбільш ефективною. Тому

потенційно існує прогалина між розміром першої фази і вхідними

значеннями третьої. Друга фаза якраз є відсутньою ланкою: так само як і

перша, вона сканує листові елементи початкового CF дерева для того, щоб

побудувати менше дерево, видаляючи ще більше елементів з низькою

щільністю та групуючи переповнені підкластери у більші кластери.

Реалізація фази 2:

● Вибрати більший T (поріг)

● Розглянути записи у вузлах листків

● Повторно вставити записи CF у нове дерево:

○ якщо новий шлях стоїть «перед» старим шляхом, перемістити

його у новий;

○ якщо новий шлях дорівнює оригінальному, залишити його

незмінним.
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Фаза 3. Глобальна кластеризація

У цій фазі для листових елементів застосовується будь-який алгоритм

глобальної кластеризації. Існуючі алгоритми кластеризації наборів точок

можуть також працювати з наборами підкластерів, кожен з яких

представлений своїм CF вектором. Знаючи CF вектор, можна обчислити

центр мас і надалі замінити всю інформацію про кластер цим значенням

(цього достатньо для обчислення більшості необхідних метрик). Після

третьої фази ми отримуємо набір кластерів, який відображає основні

характеристики даних, що розподіляються.

Реалізація фази 3:

● Розглянути записи CF векторів у листових вузлах

● Використати центроїд як представника кластера

● Виконати традиційну кластеризацію (наприклад, за допомогою

K-means)

Фаза 4. Переробка кластерів

Після фази 3 можуть залишитися деякі неточності. Для їх вирішення

було запропоновано фазу 4. Дана фаза є опціональною і тягне за собою

витрати на додаткове сканування даних. Ідея полягає у використанні

центроїдів кластерів, отриманих у третій фазі, як основи і перерозподіляє

точки вхідних даних в найближчі для них основи для отримання нового

списку кластерів. Фаза 4, якщо це необхідно користувачу, може бути

розширена додатковими проходами для впевненості в тому, що результат

наближається до оптимального.

3.4. Робота методу

Робота методу BIRCH буде продемонстрована на розбитті множини

міст за величиною місячної оренди 85 м2 мебльованого житла в дорогому

районі, місячною вартістю квитка на міський транспорт та за величиною
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індексу вартості проживання. Алгоритм був реалізований за допомогою мови

програмування Python. Обрані дані для вибірки див. у Додатку А.

3.4.1. Місячна оренда 85 м2 мебльованого житла в дорогому районі

Початкові дані, відображені у вигляді гістограми
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Результати після побудови CF дерева та глобальної кластеризації за

допомогою агломеративного методу

Бачимо, що результати зовсім не відрізняються для першого кластеру,

якщо порівнювати з результатами K-means, але далі картина дещо

змінюється: BIRCH більш рівномірно розподілив точки по кластерам.
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3.4.2. Місячний квиток на міський транспорт

Початкові дані, відображені у вигляді гістограми
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Результати методу BIRCH

Порівнюючи з результатами аналогічної процедури методом K-means,

можна зауважити, що кластеризація методом BIRCH має більш рівномірний

розподіл. Наприклад, за тим же фактором K-means побудував два кластери,

які вміщують лише по одному елементу.
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3.4.3. Індекс вартості проживання

Початкові дані, відображені у вигляді гістограми
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Результати методу BIRCH

На відміну від результатів дослідження вартості оренди, результати

кластеризації за індексом вартості проживання методом BIRCH повністю

співпадають з результатами K-means за тим же показником.
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РОЗДІЛ ІV. МЕТОД СПЕКТРАЛЬНОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ

4.1. Загальний опис методу

Розглянуті вище методи є досить зручними, кожен має свої переваги.

Попри все, у K-means та BIRCH є один вагомий недолік: вони не розрізняють

кластери, що перетинаються; не можуть виокремити множини точок, що

утворюють складні форми; не мають «людського» бачення задачі. Розглянемо

приклад.

На малюнках бачимо, що K-means та BIRCH виконали свою роботу так,

як і повинні були. Але, вочевидь, для людини таке групування було б дивним,

адже можна чітко виокремити дві «підкови».

У свою чергу, спектральна кластеризація має змогу розпізнати певні

спільні властивості точок і поділити їх так, як це вимагає здоровий глузд.

Такий результат досягається за рахунок побудови графа G, що відображає

схожість точок даних, і використання інформації про спектр матриці

Кірхгофа цього графа.

4.2. Математичний опис методу

4.2.1. Граф подібності

Нехай дано деякий набір значень та відомі міри𝑥
1 

,  𝑥
2 

,  ...  ,  𝑥
𝑛
 

подібності між кожною парою та . Тоді для того, щоб було𝑤
𝑖𝑗

≥ 0 𝑥
𝑖

𝑥
𝑗 

зручно поділити задану множину точок за їхньою схожістю, можна

представити їх у вигляді графа подібності . Кожна вершина𝐺 = (𝑉,  𝐸) 𝑣
𝑖
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такого графа відповідає певній точці , та, якщо між двома точками даних𝑥
𝑖 

𝑥
𝑖

і міра подібності додатна або перевищує певний поріг, то відповідні їм𝑥
𝑗

𝑤
𝑖𝑗

вершини графа з’єднані ребром з вагою . У такому випадку наша задача𝑤
𝑖𝑗 

зводиться до пошуку такого розділення графу , щоб вага ребер між різними𝐺

групами була відносно низькою, а всередині груп відносно високою.

4.2.2. Введення в термінологію

Нехай – неорієнтований граф з множиною вершин𝐺 = (𝑉,  𝐸)

. Окрім того, – зважений, тобто кожне ребро між𝑉 = {𝑣
1
,  ...  ,  𝑣

𝑛
} 𝐺

вершинами графа має невід’ємну вагу . Тоді для нього можна визначити𝑤
𝑖𝑗

зважену матрицю суміжності вигляду , назвемо її𝑊 = (𝑤
𝑖𝑗 

)
𝑖,𝑗=1, ... , 𝑛 

матрицею подібності. Зрозуміло, що , коли відповідні вершини не𝑤
𝑖𝑗 

= 0

зв’язані, та , бо граф – неорієнтований.𝑤
𝑖𝑗 

= 𝑤
𝑗𝑖 

Степінь вершини визначається наступним чином:𝑑
𝑖

𝑣
𝑖

Матриця степенів – це діагональна матриця зі значеннями .𝐷 𝑑
1
,  ...  ,  𝑑

𝑛

Також введемо поняття індикаторного вектора –1
А

= (𝑓
1
,  𝑓

2
,  ...  ,  𝑓

𝑛
)' ∈ ℜ𝑛

це вектор, в якому , якщо , інакше .𝑓
𝑖

= 1 𝑣
𝑖

∈ 𝐴 𝑓
𝑖

= 0

4.2.3. Як побудувати граф подібності?

Для того, щоб перетворити множину точок даних зі𝑥
1 

,  𝑥
2 

,  ...  ,  𝑥
𝑛
 

заданими мірами подібності у граф подібності, існує декілька підходів.

Граф -сусідів (англ. the ε-neighborhood graph). Ідея полягає в з’єднанніε

тих точок, відстані між якими менші за . Зазвичай після таких маніпуляційε

міри подібності між пов’язаними точками відрізняються не суттєво, і вага
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ребер вже не несе важливої інформації для нас. Тому здебільшого такий граф

розглядається як незважений.

Граф k-найближчих сусідів (англ. k-nearest neighbor graphs). У цьому

випадку ми з’єднуємо вершину з вершиною , якщо остання – серед k𝑣
𝑖

𝑣
𝑗 

найближчих сусідів . Однак, в такому випадку відношення сусідства не є𝑣
𝑖 

симетричним, і в наш граф G буде орієнтованим. Для того, щоб G став

неорієнтованим існує два підходи:

1) поєднати вершини, між якими існує хоча б одне орієнтоване ребро,

2) поєднати вершини, які одночасно з’єднані один з одним.

Останній варіант називається граф взаємних k-найближчих сусідів (англ.

mutual k-nearest neighbor graph).

Повністю зв’язаний граф. Тут ми просто поєднуємо усі вершини

графа, між якими міра подібності більша за нуль, ребрами з відповідними

значеннями ваги. Але в такому випадку завдання побудувати такий граф, щоб

можна було виокремити певні локальні групи сусідства, покладається на

функцію подібності – функцію, яка буде визначати наскільки точки подібні

одна до одної.

4.2.4. Матриця Кірхгофа

Основним інструментом, що використовується в спектральній

кластеризації, є матриця Кірхгофа, а саме три її варіанти: звичайна

ненормалізована, симетрично-нормалізована та нормалізована матриця

Кірхгофа випадкового блукання.

Для подальшого зазначимо, що граф G є неорієнтованим та зваженим із

матрицею подібності ( ). Окрім цього, коли ми кажемо про𝑊 𝑤
𝑖𝑗

= 𝑤
𝑗𝑖

≥ 0

«перші k власних векторів», то маємо на увазі власні вектори, що

відповідають k найменшим власним значенням.

Ненормалізована матриця Кірхгофа

Звичайний випадок матриці Кірхгофа виглядає наступним чином:
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Вона має чимало властивостей, але ми розглянемо лише потрібні нам.

1. Для будь-якого вектора виконується𝑓 ∈ ℜ𝑛

Доведення. За визначенням маємо𝑑
𝑖

2. – симетрична та додатно визначена матриця.𝐿

Доведення. Симетрія L безпосередньо випливає із симетрії W та D.

Друга частина твердження випливає з пункту 1: .𝑓'𝐿𝑓 ≥ 0 ∀ 𝑓 ∈ ℜ𝑛

3. Найменше власне число матриці дорівнює нулю. Доведення очевидно.

4. Існує невід’ємних дійсних власних значень .𝑛 0 = λ
1

≤ λ
2

≤  ...  ≤ λ
𝑛

Доведення слідує як наслідок з попередніх пунктів.

Твердження 1. Нехай – неорієнтований зважений граф, що має𝐺

невід'ємні значення вагових коефіцієнтів. Тоді кратність власного числа𝑘

матриці Кірхгофа графа , що дорівнює нулю, співпадає з кількістю𝐺

компонент зв’язності графа .𝐺

Доведення. Розглянемо випадок, коли . Припустимо, – це𝑘 = 1 𝑓

власний вектор, який відповідає власному числу, що рівне нулю. Тоді
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Оскільки , то ця сума може дорівнювати нулю лише тоді, коли кожен𝑤
𝑖𝑗

≥ 0

доданок дорівнює нулю. Але, якщо дві вершини та зв’язані,𝑤
𝑖𝑗

(𝑓
𝑖

− 𝑓
𝑗
)2 𝑣

𝑖
𝑣

𝑗

тобто , то має дорівнювати . Звідси випливає, що елементи𝑤
𝑖𝑗

> 0 𝑓
𝑖

𝑓
𝑗 

вектора мають бути однаковими для всіх вершин, зв'язаних певним шляхом,𝑓

тобто для усього компоненту зв’язності.

Тепер розглянемо випадок, коли . Припустимо, що вершини𝑘 > 1

впорядковані згідно з компонентами зв’язності, до яких належать. У цьому

випадку матриця подібності та, відповідно, Кірхгофа мають𝑊 𝐿

квазідіагональну форму.

Кожен блок матриці являє собою матрицю Кірхгофа, що відповідає i-й𝐿
𝑖

𝐿

зв’язній компоненті. Тоді для кожної існує нульове власне число кратності𝐿
𝑖

1, та відповідний йому власний вектор має однакові значення елементів, якщо

ті відносяться до i-ї компоненти зв’язності. Звідси випливає, що матриця 𝐿

має стільки нульових власних чисел, скільки наявно компонентів зв’язності,

та відповідні власні вектори можуть слугувати індикаторними векторами для

своїх компонентів зв’язності.

Нормалізовані матриці Кірхгофа

В цьому пункті розглянемо обидва варіанти нормалізованих матриць

Кірхгофа, адже вони тісно пов’язані один з одним.

Отже, симетрично-нормалізована та нормалізована матриця𝐿
𝑠𝑦𝑚

Кірхгофа випадкового блукання (від англ. random walk) мають наступний𝐿
𝑟𝑤

вигляд:

48



Опишемо корисні для нас властивості таких матриць.

1. Для будь-якого вектора виконується𝑓 ∈ ℜ𝑛

Доведення аналогічно до пункту 1 для ненормалізованої матриці.

2. – власне число з відповідним власним вектором тоді і тількиλ 𝐿
𝑟𝑤

𝑢

тоді, коли – власне число з власним вектором .λ 𝐿
𝑠𝑦𝑚

𝑤 = 𝐷1/2𝑢

Для доведення достатньо розглянути рівняння ,𝐿
𝑠𝑦𝑚

𝑤 = λ𝑤

помножити його на зліва та зробити заміну .𝐷1/2 𝑢 = 𝐷−1/2𝑤

3. – власне число з власним вектором тоді і тільки тоді, коли таλ 𝐿
𝑟𝑤

𝑢 λ 𝑢

вирішують узагальнену проблему власних значень .𝐿𝑢 = λ𝐷𝑢

Для доведення треба розглянути рівняння , домножити його𝐿
𝑟𝑤

𝑢 = λ𝑢

на зліва та скористатися означенням .𝐷 𝐿
𝑟𝑤

: = 𝐷−1𝐿

4. та мають нульові власні числа та відповідні власні вектори𝐿
𝑠𝑦𝑚

𝐿
𝑟𝑤

𝑤

та .𝐷1/2𝑤

5. та – додатно визначені та мають невід’ємний дійсних𝐿
𝑠𝑦𝑚

𝐿
𝑟𝑤

𝑛

власних чисел .0 = λ
1

≤  ...  ≤  λ
𝑛

Доведення слідують з пунктів 1 та 2.

Твердження 2. Нехай – неорієнтований зважений граф, що має невід'ємні𝐺

значення вагових коефіцієнтів. Тоді кратність нульового власного числа𝑘

матриць та співпадає з кількістю компонент зв’язності графа .𝐿
𝑠𝑦𝑚

𝐿
𝑟𝑤

𝐺

Доведення аналогічно до доведення твердження 1.
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4.2.5. Головна ідея алгоритму

Розглянемо тривіальний приклад. Нехай задано умову, в якій кожній з

15 назв міст у відповідність поставлено деяке число:

Використовуючи функцію подібності (в нашому випадку це гаусівська

функція схожості) формуємо матрицю подібності. Далі за одним із описаних

вище способів будуємо граф G, який пов’язує точки даних за рівнем схожості.

В нашому випадку було використано принцип -найближчих сусідів, де𝑘

. В результаті отримаємо 3 компоненти зв’язності.𝑘 = 3

На малюнку бачимо, що в результаті побудови графа
подібності сформувалися 3 компоненти зв’язності

Будуємо матрицю Кірхгофа для графа G (в нашому випадку це

ненормалізована матриця Кірхгофа), визначаємо її власні числа та відповідні

власні вектори. Отримаємо наступне:
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На малюнках а) та б) відображені простортовані за зростанням усі

власні числа та перші 6 із них відповідно. Зауважимо, що кратність нульового

власного числа співпадає з кількістю компонентів зв’язності. На наступних

малюнках зображені власні вектори, що відповідають нульовому власному

числу (усі разом та окремо кожен для наглядності).

Бачимо, що за отриманими значеннями власних векторів можна чітко

виокремити певні множини точок. Отже, використовуючи вже реалізовані

методи кластеризації (наприклад, K-means) можемо поділити множини

початкових точок даних на кластери. Результати роботи методу K-means

продемонстровані на малюнку:

51



Тепер побудуємо граф G за тим самим принципом -найближчих𝑘

сусідів, але тепер . В результаті отримаємо одну компоненту зв’язності.𝑘 = 5

Аналогічно проробляємо всі подальші кроки та отримуємо:
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Нульове власне число має кратність 1, бо в нас одна компонента

зв’язності, та відповідний їй власний вектор має однакові елементи.

Бачимо, що навіть коли в нас одна компонента зв’язності, за другим і

третім власними векторами можна визначити кластери:

Результати роботи методу K-means, які показані на малюнку вище не

дуже втішні. Для їхнього покращення використаємо нормалізацію, яка буде

описана нижче у п. 4.3.2. Отримаємо наступні графіки, за якими можна

отримати більш коректні результати кластеризації:

53



Після роботи методу K-means над множиною точок після процедури

нормалізації отримуємо результат:

4.3. Структура алгоритму

4.3.1 Підготовчі питання

Вище було описано декілька гіллястих шляхів, що приводять нас до

розв’язання задачі спектральної кластеризації. Наразі треба визначитись,

якою саме стежкою ми підемо.
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Функція подібності

Перед тим, як конструювати граф подібності, нам треба визначитись з

функцією, що визначає цю подібність. Зрозуміло, що граф має відображати

«сусідство» точок даних на стільки, на скільки ці дані «схожі» за своєю

оригінальною природою. Найбільш відомою функцією, що може нам

послужити, є гаусівська функція подібності

.𝑤(𝑥
𝑖
, 𝑥

𝑗
) = 𝑒𝑥𝑝(− ||𝑥

𝑖
− 𝑥

𝑗
||2/2σ2)

Граф схожості

За рекомендацією [11] в якості графа схожості я обрав граф

k-найближчих сусідів. З ним зручно працювати, в результаті отримаємо

розріджену матрицю суміжності (саме суміжності, бо подібність нам вже не

потрібна). Окрім цього, такий граф менш вразливий до недостатньо гарних

обраних параметрів, ніж -сусідів (залежить від параметру ) або повністюε ε

зв’язаний (залежить від параметрів функції подібності).

Значення параметру k буде обиратися під час роботи алгоритму таким

чином, щоб кількість компонентів зв’язності була значно меншою за кількість

шуканих кластерів.

Матриця Кірхгофа

Питання «Яку матрицю Кірхгофа обрати?» не має великого значення,

адже набір точок, що розглядається, досить малий. Але, на практиці було

визначено, що найкращі результати кластеризації можна отримати,

використовуючи матрицю Кірхгофа випадкового блукання . Далі для𝐿
𝑟𝑤

прикладу наведено роботу спектральної кластеризації з використанням:

а) ненормалізованої матриці Кірхгофа без нормалізації власних векторів,

б) ненормалізованої матриці Кірхгофа та нормалізації власних векторів,

в) нормалізованої матриці Кірхгофа без нормалізації власних векторів,𝐿
𝑟𝑤

г) нормалізованої матриці Кірхгофа та нормалізації власних векторів.𝐿
𝑟𝑤
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В якості вхідних даних було взято інформацію про середню вартість 2 квитків

у кіно. Кількість кластерів рівна 5. Перші 5 власних векторів відображені на

наступних малюнках:

Відповідні результати після роботи K-means продемонстровано далі:
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Різниця між результатами не достатньо велика, але вона присутня:

● варіант а) відрізняється від усіх тим, що місто Афіни, яке за значенням

ціни квитка у 522 грн, було угруповано разом з містом Сарагоса ( 475

грн). Але очевидно, що місто Афіни набагато ближче саме до Ріги (523

грн). У варіантах б), в) та г) Афіни вже перебуває в третьому кластері,

як і має бути.

● варіант г), на відміну від усіх інших, відокремив Гамбург (832 грн) від

Дубліна (749 грн), які очевидно менш подібні за своїми значеннями,

ніж Гамбург та Стокгольм (856 грн).

Отже, бачимо, що найкраще спрацював саме останній варіант, тобто

використання нормалізованої матриці Кірхгофа випадкового блукання та

нормалізація випадкових векторів дало найбільш коректний результат.

4.3.2. Алгоритм

1. Будуємо матрицю подібності, використовуючи гаусівську функцію

схожості.

2. Будуємо граф подібності за принципом k-найближчих сусідів.

58



3. Будуємо матрицю Кірхгофа , або .𝐿 𝐿
𝑠𝑦𝑚

 𝐿
𝑟𝑤

4. Визначаємо перші k власних вектора матриці Кірхгофа.𝑢
1
,  ... , 𝑢

𝑘

5. Формуємо нову множину точок для подальшої кластеризації.

a. Нехай – матриця, колонками якої є вектори .𝑈 ∈ ℜ𝑛×𝑘 𝑢
1
,  ... , 𝑢

𝑘

Тоді, для вектор , що відповідає і-му рядку𝑖 = 1,  ...  , 𝑛 𝑦
𝑖

∈ ℜ𝑘

матриці ,  буде координатою відповідної нової точки.𝑈

b. Нормалізуємо координати нових точок: .𝑢
𝑖𝑗

=
𝑢

𝑖𝑗

(
𝑘
∑(𝑢

𝑖𝑘
)2)1/2

6. Кластеризуємо точки за допомогою методу K-means.(𝑦
𝑖
)

𝑖=1..𝑛

4.4. Робота методу

Робота спектральної кластеризації буде продемонстрована на розбитті

множини міст за величиною місячної оренди 85 м2 мебльованого житла в

дорогому районі, місячною вартістю квитка на міський транспорт та за

величиною індексу вартості проживання. Алгоритм був реалізований за

допомогою програмного забезпечення Maple з підтримкою библиотек Python.

Обрані дані для вибірки див. у Додатку А.
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4.4.1. Місячна оренда 85 м2 мебльованого житла в дорогому районі

Початкові дані, відображені у вигляді гістограми
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Процес роботи: граф подібності, власні числа та вектори

Граф подібності з параметром 𝑘 = 4

Усі та перші 5 власних значень вiдповiдно

Перші 5 власних векторів
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Результати роботи спектральної кластеризації

Для першого кластеру вміст зовсім не відрізняється від того, який був

наведений в результатах роботи K-means та BIRCH. Але надалі спектральна

кластеризація показує більш рівномірний розподіл: другий, третій, четвертий

та п’ятий кластери включають у себе 5, 8, 11 та 7 точок відповідно, у той час
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як K-means та BIRCH ті ж точки поділили у співвідношенні 15/12/3/1 та

13/5/9/4 відповідно. На мою думку, такий розподіл пов’язаний з методом

побудови графа G: якби було використано метод -сусідів або повногоε

пов’язання графу зі збереженням вагових коефіцієнтів, то результати були б

більш схожі до презентованих BIRCH-кластеризацією.

4.4.2. Місячний квиток на міський транспорт

Початкові дані, відображені у вигляді гістограми
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Процес роботи: граф подібності, власні числа та вектори

Граф подібності з параметром 𝑘 = 4

Усі та перші 5 власних значень вiдповiдно

Перші 5 власних векторів
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Результати роботи спектральної кластеризації

Аналогічно до попереднього прикладу, спектральна кластеризація

показує більш рівномірний розподіл точок. Це особливо добре можна

побачити на останньому кластері: спектральна кластеризація виокремила 7

«дорогих» міст, тоді як K-means та BIRCH – 1 та 2 відповідно.
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4.4.3. Індекс вартості проживання

Початкові дані, відображені у вигляді гістограми
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Процес роботи: граф подібності, власні числа та вектори

Граф подібності з параметром k=4

Зауважимо, що при формується більше однієї компоненти зв’язності.𝑘 < 6

Коли ж для кожної вершини ми будемо шукати по 6 найближчих сусідів, то

граф буде досить загромаджений. Це призводить до того, що комп’ютер

досить погано знаходить власні вектори матриці Кірхгофа, а, отже, результати

кластеризації будуть не коректними. Як вже було сказано, рекомендується

обирати таке значення параметру , щоб кількість компонентів зв’язності𝑘

була меншою за кількість кластерів, тому було обрано .𝑘 = 4

Усі та перші 5 власних значень вiдповiдно
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Перші 5 власних векторів
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Результати роботи спектральної кластеризації

Тенденція рівномірного розподілу зберігається і на цьому прикладі:

спектральна кластеризація поділила точки на кластери у відношенні

8/9/11/5/9, тоді як K-means та BIRCH – у відношенні 8/9/16/6/3 та 8/9/16/6/3.
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ВИСНОВКИ

Під час роботи над кваліфікаційною роботою було реалізовано три

алгоритми кластеризації: K-means, BIRCH та спектральну кластеризацію.

Їхня робота була протестована на множині даних, яка складається з набору

середніх показників вартості певної продукції та загального індексу вартості

проживання.

Серед переваг методу K-means хочу виділити простоту та прозорість

алгоритму. Однак, метод виявився занадто чутливим до «викидів», які

можуть спотворювати результати. До недоліків треба ще додати достатньо

повільну роботу на великих базах даних та необхідність визначати кількість

кластерів завчасно. Також, хотів би зазначити, що K-means, на відміну від,

наприклад, спектральної кластеризації, не може об’єктивно оцінити

кластери, коли дані утворюють складні форми та накладаються один на

одного.

Метод кластеризації BIRCH характеризується двохетапністю (а саме,

будуванням CF-дерева та глобальною кластеризацією). Завдяки

представленню множини точок у вигляді CF-вектору, можна уникнути

збереження великої кількості даних, що у свою чергу дозволяє працювати зі

значним об’ємом інформації маючи відносно невеликий об’єм пам'яті.

Збалансована структура дерева дозволяє отримувати більш рівномірні

результати (на відміну від K-means). Під час роботи з методом BIRCH

зіштовхнувся лише з одним недоліком: необхідність завчасно підібрати

порогову величину. Проте, необхідно зазначити, що BIRCH, як і K-means,

добре працює з кластерами опуклої форми, але не може впоратися з більш

складними випадками.

Спектральна кластеризація, у свою чергу, найкраще працює з

множиною точок, що утворюють складні форми та перетинаються. На жаль,

використати цю властивість у кваліфікаційній роботі не вдалося, адже ми

працюємо з одновимірними точками даних. Проте, зазначимо, що метод дає
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більш рівномірний розподіл множини точок на кластери, порівнюючи з

K-mean та BIRCH. Під час реалізації спектральної кластеризації мене вразив

масштаб налаштування методу: функція подібності, вид графу схожості, тип

матриці Кірхгофа, метод подальшої кластеризації – усе це може по різному

впливати на результат. Але, з іншого боку, це робить спектральну

кластеризацію досить складною в налаштуванні: треба підібрати параметри

таким чином, щоб власні вектори добре відображали кластери та щоб

комп’ютер мав змогу підрахувати ці вектори (для досить нагромадженого

графу схожості виникають проблеми).

Окрім порівняння процесу роботи та результатів самих методів, було

розглянуто різницю між кластеризацією за загальним індексом та

показниками, за якими індекс був визначений. Це дає змогу оцінити вплив

показників на приналежність міста до того чи іншого кластеру за загальним

індексом.
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ДОДАТКИ

Додаток А. Початкові дані

Початкові дані були взяті із відкритого доступу на сайті expatistan.com

[1]. Всі ціни переведено за поточним на 10.02.2022 р. курсом у гривні.

Таблиця відображає (рухаючись по колонкам зліва направо) множину

міст та відповідні їм показники середньої вартості молока (1 літр), яєць (12

штук, великих), місячної оренди житла (площею 85 м2 у дорогому районі),

місячного квитку для проїзду у міському транспорті, короткого візиту до

лікаря (15 хвилин), двох квитків у кіно, місячного абонементу до спортивної

зали (у діловому районі) та індекс вартості проживання (визначений

ресурсами сайту).
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Додаток Б. Отримані дані

Метод K-means (5 кластерів)

Середня вартість молока (1 літр)
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Середня вартість яєць (12 штук, великі)
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Місячна оренда 85 м2 мебльованого житла в дорогому районі
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Місячний квиток на міський транспорт
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Середня вартість короткого візиту до приватного лікаря (15 хв.)
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Середня вартість 2 квитків у кіно
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Місячний абонемент у спортзал у діловому районі
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Індекс вартості проживання
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Метод BIRCH (5 кластерів)

Середня вартість молока (1 літр)
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Середня вартість яєць (12 штук, великі)
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Місячна оренда 85 м2 мебльованого житла в дорогому районі
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Місячний квиток на міський транспорт
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Середня вартість короткого візиту до приватного лікаря (15 хв.)

86



Середня вартість 2 квитків у кіно
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Місячний абонемент у спортзал у діловому районі
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Індекс вартості проживання
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Спектральна кластеризація (5 кластерів)

Середня вартість молока (1 літр)

90



Середня вартість яєць (12 штук, великі)
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Місячна оренда 85 м2 мебльованого житла в дорогому районі
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Місячний квиток на міський транспорт
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Середня вартість короткого візиту до приватного лікаря (15 хв.)
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Середня вартість 2 квитків у кіно
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Місячний абонемент у спортзал у діловому районі
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Індекс вартості проживання
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Додаток В. Код реалізації алгоритмів
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Далі все аналогічно до коду реалізації K-means.
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