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چکیده
یادگیري الکترونیکی به عنوان روشی نوین در امر آموزش و یادگیري در طی سالیان اخیر مورد استقبال فراوانی قرار گرفته
است .اکثر سامانههاي یادگیري الکترونیکی ،صرف نظر از تفاوتهاي فردي یادگیرندگان محتواي آموزشی مشابهی را براي همة
یادگیرندگان ارائه میدهند در حالیکه در آموزشهاي مبتنی بر وب ،عالوه برافزایش فرصت یادگیري باید به ارتقاي بازدهی
یادگیري نیز توجه شود .سامانههاي یادگیري تطبیقی براي ارائة محتواي تطبیقپذیر با هر یادگیرنده ،نیازمند گروهبندي
یادگیرندگان با عالیق مشابه است و براي تحقق این هدف ،میتوان از سبکهاي یادگیري یادگیرندگان بهره گرفت .گروهبندي
خودکار یادگیرندگان در این محیط به کمک روشهاي خوشهبندي امکان پذیر است .به دلیل متفاوت بودن نتایج روشهاي
خوشه بندي در تکرارهاي مختلف ،در این پژوهـش از روش خوشهبندي شورایی براي ترکیـب نـتایج خوشـهبندي پنـج روش
 SVM , KNN ، K-means ،FCMو  K-medoidsبراي گروهبندي یادگیرندگان در محیط یادگیري الکترونیکی استفاده
شده است .نتایج ارزیابی تجربی روش خوشهبندي پیشنهادي بر اساس سه شاخص «دیویس – بولدین» « ،خلوص و تجمع» و
« واریانس » نشان میدهد که این روش ،کاهش هزینة محاسباتی و دقت و سرعت بیشتري نسبت به سایر روشهاي متداول
در شناسایی گروهها داشته است.
واژههای کلیدی :یادگیري الکترونیکی ،گروهبندي یادگیرندگان ،خوشهبندي ،سبک یادگیري ،رویکرد شورایی.
-1مقدمه
در سالهاي اخیر استفاده از یادگیري الکترونیکی در
نهادهاي آموزشی و محیطهاي تجاري با سرعت زیادي رو
به افزایش است .این محیط ،فارغ از محدودیت زمان و
مکان ،دسترسی یادگیرندگان به منابع یادگیري را تسهیل
کرده است.
مفهوم یادگیري الکترونیکی به استفاده از فناوريهاي
اطـالعـات و ارتبـاطـات به منـظور ارائـة طیـف وسیعی از
1
montazer@modares.ac.ir
نویسنده عهدهدار مکاتبات  :غالمعلی منتظر

آموزشها اشاره دارد و میتواند شامل تمامی فعالیتهاي
آموزشی افراد یا گروههاي برخط و برونخط ،همزمان یا
غیرهمزمان باشد[.]2
اکثر سیستم هاي یادگیري الکترونیکی ،صرف نظر از
تفاوتهاي فردي یادگیرندگان مانند تواناییها ،اهداف،
میزان دانش ،سبک یادگیري ،پیش زمینه و ...محتواي
آموزشی یکسانی را براي تمامی یادگیرندگان ارائه
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گروه ،به گونهاي است که یادگیرندگان در یک گروه
بیشترین شباهت را و در گروههاي مختلف ،حداکثر تفاوت
ممکن را از هم داشته باشند .از مهمترین و پرکاربردترین
الگوریتم هاي خوشه بندي میتوان به روشهاي K-
 FCM ،meansو  K-medoidsاشاره کرد[.]6
یکی از مشکالت روشهاي خوشهبندي ،وابستگی پاسخ
آنها به نقطة شروع اولیه است که باعث میشود در
تکرارهاي مختلفِ الگوریتم ،پاسخ هاي متفاوتی حاصل
شود[ .]7بعضی الگوریتمهاي خوشه بندي به دادههاي دور
از مرکز و نویز ،حساس هستند[ .]6در این مقاله براي حل
این مشکالت ،روشی جدید براي گروهبندي یادگیرندگان بر
مبناي سبک یادگیري آنها در گروههاي همسان ارائه شده
است .در این روش با ترکیب نتایج روشهاي
خوشهبندي مختلف شامل,KNN ،K-means ،FCM :
 SVMو  K-medoidsاحتمال انتخاب یک روش ضعیف
را کاهش می دهیم و با این کار ،ضمن اینکه از پیچیدهتر
کردن روشها جلوگیري شده است ،با اعمال الگوریتم هاي
پرکاربرد و سادهتر خوشهبندي ،نتیجة بهتري حاصل می-
شود زیرا روشهاي مختلف میتوانند معایب همدیگر را
پوشش داده و نتیجة بهتري را حاصل کنند.

میدهند ،در حالیکه از مهمترین اولویتهاي برنامههاي
یادگیري الکترونیکی ،ارائة محتواي شخصی شده براي
تکتک مخاطبان است[ .]3با افزایش کاربرد هوش
مصنوعی در آموزش ،سامانههاي یادگیري تطبیقی،
آموزشهاي سفارشی را متناسب با تفاوتهاي فردي
یادگیرندگان ارائه میدهند .شکل  ،1فرایند انطباق در
سامانههاي یادگیري تطبیقی را نشان میدهد .در مرحلة
اول ،سامانه دادههایی را از یادگیرندگان جمعآوري و پس
از پردازش دادهها ،مدلسازي میکند .مدلسازي میتواند
بر اساس اطالعات مختلفی مانند سبک یادگیري 1،سبک
شناختی2و  ...افراد صورت پذیرد[.]4
ارائة محتواي آموزشی باید متناسب با تواناییها و
استعدادهاي یادگیرندگان باشد و از آنجا که یادگیرندگان
داراي طیف متنوعی هستند و ارائة محتواي شخصی شده و
متناسب با هر فرد ،امري دشوار و پرهزینه است؛ لذا یکی از
مؤثرترین روشهاي ارائة محتواي شخصی شده ،گروه بندي
یادگیرندگان با عالیق مشابه است[ .]3با این روش میتوان
براي هر گروه از یادگیرندگان ،آموزش مشابهی را با هزینه
اي کمتر ارائه داد .براي گروهبندي یادگیرندگان میتوان از
روشهاي متداول خوشه بندي استفاده کرد[.]5
خوشهبندي ،تقسیمبندي یادگیـرندگان موجود به چـند

شکل  -1فرایند انطباق در سامانههای یادگیری تطبیقی[]4
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گروهبندي یادگیرندگان به معناي تفکیک یادگیرندگان به
گروههاي مختلف براي تسهیل فرایند یادگیري و ارائة
محتواي یکسان براي افراد یک گروه است .با استفاده از این
روش میتوان در هزینه و زمان صرف شده براي ارائة
محتواي شخصی و به صورت جداگانه صرفه جویی کرد و
محتواي آموزشی را متناسب با گروههاي همسان با عالیق
و نیازهاي مشابه آماده کرد .خوشهبندي نیز فرایندي است
که در آن مجموعهاي از اشیا به گروههایی مجزا تقسیم
میشوند به طوري که اشیاي یککالس تا حدامکان به
یکدیگر شبیه و با اشیاي دیگر کالسها ،متفاوت است .لذا
در این پژوهش از خوشهبندي که یکی از روشهاي
گروهبندي یادگیرندگان ،درون مجموعهاي از دستههاست،
استفاده شده است .شکل  ،2فرایند کلی خوشهبندي را
نشان میدهد.

در این روش ابتدا شاخصهاي رفتاري متناظر با ابعاد
مختلف سبک یادگیري مدل فلدر -سیلورمن 3شناسایی
شده و سپس یادگیرندگان برمبناي این رفتارها با استفاده
از پنج روش معرفی شده و با استفاده از روش شورایی4
گروهبندي میشوند.
ادامة مقاله به صورت زیر تدوین شده است :در بخش ،1
موضوع گروهبندي یادگیرندگان تبیین شده است ،سبک
یادگیري مدل فلدر -سیلورمن و شاخصهاي رفتاري متناظر
با آن در محیط یادگیري الکترونیکی بیان شده است و روش
شورایی معرفی شده است ،نتایج استفاده از این روش در یک
دورۀ آموزشی برخط در بخش  3بیان شده و در نهایت
بخش 4به مقایسة نتایج این شیوه با روشهاي دیگر ،بحث و
نتیجهگیري اختصاص یافته است.
-1-1گروهبندی یادگیرندگان

شکل  -2فرایند خوشهبندی []6

Felder-Silverman
Ensemble method

3
4
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قرار میگیرد SVM .دادهها را به صورت خطی
تقسیمبندي میکند و براي این امر خطی انتخاب میشود
که حاشیه اطمینان بیشتري داشته باشد .در این الگوریتم
آموزش نسبتا ًساده است و بر خالف شبکههاي عصبی در
نقاط بیشینة محلی گیر نمیافتد].[9
الگوریتم نزدیکترین  Kهمسایه 5یکی از مسائل
بهینهسازي براي پیدا کردن نزدیکترین نقطهها
در فضاهاي متریک است .پس از تعیین مراکز خوشهها با
کمک این الگوریتم میتوان نزدیکترین نقاط به مرکز هر
خوشه را یافت[ .]8در این پژوهش ،خوشهبندي
یادگیرندگان بر مبناي سبک یادگیري و با استفاده از
رفتارهاي شبکهاي آنها انجام میگیرد؛ لذا در بخش  3به
معرفی سبک یادگیري میپردازیم.

یکی از مرسومترین روشهاي خوشهبندي ،روش K-
 meansاست .هدف اصلی این روش آن است که که
مجموع عدم تشابه بین تمام اشیاي یک خوشه از مراکز
خوشه هاي متناظرشان کمترین باشد .این الگوریتم به
دلیل سادگی پیاده سازي و سرعت عملکرد ،محبوبیت
زیادي دارد اما مهم ترین مشکل آن ،این است که نتایج
خوشه بندي ،به انتخاب مراکز خوشه هاي اولیه حساس
است و ممکن است به نقطة بهینة محلی همگرا شود[.]6,5
الگوریتم خوشهبندي  (FCM) Fuzzy C-Meansیکی
از پرکاربردترین الگوریتمهاي خوشهبندي فازي است که به
شدت مشابه الگوریتم  k-meansاست FCM .یکی از
روشهاي خوشهبندي تفکیکی است که از معیار شباهت
فاصلة اقلیدسی براي اندازهگیري شباهت دادهها استفاده
می کند .در این الگوریتم براي همة دادهها ،درجهاي از
عضویت تعریف میشود و بر اساس آن دادهها با درجة
عضویت مشخصی به همة خوشهها تعلق مییابند .بعد از
هر تکرار ،مراکز خوشهها و درجة عضویتها به روزرسانی
میشوند .مهمترین مشکل این الگوریتم ،وابستگی نتیجة
خوشهبندي به نقطة انتخابی اولیه است[.]8
الگوریتم  k -medoidsاز دیگر الگوریتمهاي کاربردي در
خوشهبندي است که برخالفالگوریتم ،k-means
مرکزيترین دادۀ هر خوشه به عنوان مرکز خوشه در نظر
گرفته میشود .یکی از مشکالت الگوریتم k -medoids
این است که نیازمند اجراي تکرارهاي بسیار است و این
موضوع ،سرعت محاسباتی روش را کاهش می دهد[.]6
ماشین بردار پشتیبان ) (SVMیکی از روشهاي
خوشهبندي است که در زمینههاي مختلفی مورد استفاده

-1-2سبک یادگیری
از مؤثرترین رویکردها در مطالعة یادگیري ،سبکهاي
یادگیري هستند .سبک یادگیري چگونگی تمایل فرد به
یادگیري و نحوۀ انطباق با محیط را نشان میدهد[ .]9از
جمله سبکهاي یادگیري میتوان به مدل کلب،[10]6
مدل هانی و مامفورد ، [11]7مدل فلدر -سیلورمن][12
و ...اشاره کرد [ .]13در این پژوهش از سبک یادگیري فلدر
– سیلورمن استفاده شده است؛ زیرا از میان سبک هاي
یادگیري ارائه شده ،مدل فلدرسیلورمن به جهت استفاده
مکرر در تحقیقات علمی و ارزیابی نتایج آنها توصیف
مناسبی از سبک یادگیري ارائه میدهد ؛ این مدل ارزیابی
سبک یادگیري فلدرسیلورمن موجب شده که امکان
تعیین عددي آن به صورت خودکار میسر شود.]14[ .

4

)K-Nearest Neighbor (KNN

5

Kolb

6

Honey & Mumford
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خود در نظر میگیرند .یادگیرندگان شنیداري ،اطالعات را
بیشتر از طریق کلمات (چه به صورت کلمات نوشته شده یا
توضیحات کالمی) بهتر به یاد میآورند .این دسته از
یادگیرندگان اطالعات را خالصه میکنند و کارهاي گروهی
را دوست دارند[.]1
یادگیرندگان متوالی به درک مطالب در مراحل منظم و اند،
نظـر خواهنـد داشـت .ایـن دسته از یادگیرندگان کلنگرند
و در برخورد با مسائل پیچیـده ،ابتـدا مـیکوشـند آنها را
درک و سپس حل کنند[.]1
فلدر و سولومان در سال  1998میالدي با حذف بُعد
سازمان ،پرسشنامهاي را براي ارزیابی چهار بُعد دیگر
طراحی کردهاند .این پرسشنامه داراي  44پرسش (11
پرسش دو گزینهاي براي هر بُعد با امتیاز  0یا  )1است.
مجموع امتیازات  11پرسش ،که عددي بین  0تا  11خواهد
بود ،نمرۀ فرد در آن بُعد را نشان میدهد[.]12
براي گروهبندي یادگیرندگان بر مبناي رفتارهاي آنان و
شناسایی سبک یادگیري با استفاده از الگوهاي رفتاري
موجود در گروههاي حاصل ،الزم است ابتدا شاخصهاي
رفتاري موردنظر براي گروهبندي شناسایی شود .این
شاخصها ،ویژگیهایی از یادگیرنده هستند که گروهبندي و
تفکیک یادگیرندگان در گروههاي همسان ،بر مبناي آنها
انجام میشود[ .]15بدین منظور شاخصهاي رفتاري معرفی
شده در جدول  1به ابعاد مختلف سبک یادگیري متناظر
شدهاند[.]5

عددي از سبک یادگیري یادگیرندگان ارائه میدهد که این
مهم عامل مفیدي براي استفاده از این مدل در
سیستمهاي مبتنی بر رایانه به شمار میآید .از سوي دیگر
وجـود نگاشـتهاي رفتـاري یادگیـرنده براي انـدازهگـیري
این مدل داراي پنج بعد پردازش( 8واکنشی-تأملی)،
ورودي( 9دیداري-شنیداري) ،فهم( 10متوالی-سراسري)،
ادراک11
(حسی-شهودي) و سازمان( 12قیاسی-استقرایی)
است.
یادگیرندگان حسی دوسـت دارنـد مسـائل خـود را به طور
واقعی و بـا اسـتفاده از روشهاي تعریـف شـده (روشهـاي
روشـن و واضـح ) حـل کننـد و پیچیـدگی را دوست ندارند.
اما یادگیرندگان شهودي اغلب ترجیح میدهند امکانات و
روابط را کشـف کننـد ،خـالق و نـوآور باشـند و تکرار را
دوست ندارند .یادگیرندگان واکنشی ،کارهاي گروهی را
دوست دارند و اطالعات را بـه وسـیله انجـام دادن بهتـر
درک میکنند .در مقابل یادگیرندگان تأملی ترجیح میدهند
امکانات و ارتباطات را کشـف کننـد .خالقیـت و نـوآور
بـودن را دوست دارند و ازتکرار متنفرند .یادگیرندگان
دیداري آنچه را میبینند (یعنی مواردي مانند تصاویر،
نمودارها ،جداول و فیلم ها) بهتر به یاد میآورند .آنان نقشة
مفهومی را به کمک فهرست کـردن نکـات کلیـدي و قـرار
دادن آنها در جعبهها یا جاهاي خاصخود ،براي یادگیري
خطی تمایل دارند .معموالً در حل مسائلی کـه با آن
مواجه میشوند ،مراحل را به طور منطقی و گام به گام
طی میکنند تـا بتواننـد مسائل خود را حل کنند .این
دسته از یادگیرندگان مطالب را به چیزهـایی کـه تـاکنون
یادگرفته ربط میدهند و در مقابل یادگیرندگان سراسري،
قبل از شروع مطالعه ،ابتدا مروري کلی بر مطالب مورد
نظـر

جدول  -1شاخص رفتاری یادگیری متناظر با ابعاد سبک
یادگیری فلدر -سیلورمن []5
ابعاد

شاخصهاي متناظر ثبت شده از یادگیرنده در سامانة آموزشی
نوع مطالعة مواد (نوع مطالب انتخابی (خالصه یا جامع و
عمیق))
انواع نمایش اسالید

ادراک

زمان اختصاص یافته براي خواندن مفاهیم و نظریهها (درس-
پارهاي نظري و غیر عملی)
زمان اختصاص یافته براي خواندن مثالها و واقعیتها

processes

8

زمان اختصاص داده شده براي انجام تمرینهاي اضافی

input

9

تعداد مثالهاي مورد مطالعه اضافی

0

understanding

1

1

perception

1

2

organization

1

زمان اختصاصی به آزمون و بازبینی
مشارکت در گفتگوها
پردازش

استفاده از رایانامه و اتاق گفتگو
مشارکت در بحث/کار گروهی

5
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انتخاب پروژههاي فردي یا گروهی کالس

روشهاي مختلفی براي ترکیب نتایج خوشهبندي ها وجود
دارد به طور مثـال ،توابـع اجمـاع15مختلفـی بـراي ترکیـب
نتایج خوشهبندي پیشنهاد شده است زیرا پـس از تشـکیل
خوشههاي حاصل ازالگوریتم هاي مختلف ،نیازمند تابعی
هستیم که نتایج خوشهبندي ها را ترکیب و نتیجة نهایی را
جاصل کند[ .]17یکـی از سـاده تـرین روشهـا ،روش ریي
اکثریت است [ ]18که دراین روش ،براي هرداده ،بهتـرین
کالس را که توسط الگوریتم هاي مختلف انتخاب شده در
نظر میگیرند و برچسب کالسی را انتخـاب مـیکنـد کـه
بیشترین تکرار را در میان مجموعه خروجـیهـاي جدیـد
داشته باشد.
روش خوشهبندي شورایی شامل دو گام اصلی است[:]19
تولیــد 16:در ایــن گــام افرازهــاي مجموعــه دادهاي تشــکیل
مــیشــود؛ تــابع ادغــامی17:در ایــن گــام افــراز جدیــد ،بــا
یکپارچهسازي همه افرازهاي به دست آمده در گـام تولیـد
محاسبه میشود.
شکل  3رونـد کلـی روش خوشـهبنـدي شـورایی را نشـان
میدهد[.]19

گوش دادن به سخنرانیها (پروندههاي صوتی درس)
استفاده از محتواي ویدیویی درس

ورودي

خواندن محتواي متنی درس
انواع نمایش اسالیدها (نوع توصیههاي انتخابی)
میزان استفاده از نمودار و شکل
الگوي دسترسی به محتواهاي دورۀ آموزشی

فهم

زمان اختصاص یافته به هدف و کلیّات درس

-1-3روش شورایی برای گروهبندی یادگیرندگان
یکــی از روش هــاي مــورد اســتفاده بــراي افــزایش دقــت
خوشــهبنــدي ،ترکیــب نتــایج چنــدین روش خوشــهبنــدي
اســت[ .]18,16موفقیــت رویکــرد شــورایی در یــادگیري
نظارت شده ،انگیزهاي جدّي براي بهره مندي از ایـن روش
در یادگیري بینظارت13،ایجاد کـرد.در مطالعـات سـالهـاي
اخیــر ،رویکــرد شــورایی14نســبت بــه دیگــر روشهــاي
خوشهبندي از محبوبیت بیشتري برخوردار بوده است .ایدۀ
خوشهبندي شورایی از ترکیب نتایج چنـدین خوشـهبنـدي
براي حصول راه حلی برتر گرفته شده است.

شکل -3روند انجام خوشهبندی شورایی[]19

5

unsupervised learning
4

Ensemble method

consensus functions

1

6

Generation

1

7

Consensus Function

6

1
1
1
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همرخدادي18نمونهها و یا ریي اکثریت19است .در این
روش تحلیل میشود که یک نمونة دادهاي چند بار در یک
خوشه قرار گرفته یا دو نمونة دادهاي چند بار در خوشه-
هاي مشابه قرارگرفتهاند .شایان ذکر است در برخی موارد
بر اساس تخمین دقت روشهاي خوشهبندي ،ضریب وزنی
براي نتیجة هر روش در نظر گرفته میشود[]19؛ در این
مقاله نیز از روش ریي اکثریت استفاده شده است.

در ادامه ،گامهاي روش خوشهبندي شورایی ،که در این
مقاله مورد استفاده قرار گرفته است ،بیان میشود.
رویکرد تولید
«تولید» ،اولین گام در روش خوشهبندي شورایی است که
در آن مجموعة خوشهبنديهاي مورد نظر براي ادغام ایجاد
میشود .با توجه به اینکه نتایج نهایی به خوشهبندي تولید
در این گام وابسته است ،انتخاب فرایند تولید مناسب از
اهمیت بهسزایی برخوردار است .در حالت کلی محدودیتی
براي روشهاي استفاده شده در این گام وجود ندارد و
میتوان از نتایج اجراهاي مختلف یک الگوریتم خوشهبندي
و یا چند الگوریتم خوشهبندي مختلف استفاده کرد .ضمن
اینکه استفاده از زیرمجموعههاي مختلف از ویژگیهاي
متناظر با هر داده ،تنظیم متفاوت پارامترهاي مختلف روش
مورد استفاده و  ،...دیگر رویکردهایی هستند که در این
گام استفاده میشود .البته استفاده از چند روش
خوشهبندي مختلف که به تولید اطالعات بیشتر دربارۀ
مجموعة دادهاي منجر شود ،رویکردي است که بیشتر مورد
تأکید قرار گرفته است[ .]19در این مقاله ،از پنج روش
K-،KNN ،FCM ،K-means
خوشهبندي
 medoidsو  SVMدر گام تولید روش خوشهبندي
شورایی استفاده شده است.

-1-4ارزیابی روش خوشهبندی شورایی
یکی از اصلیترین نکات در خوشهبندي ،انتخاب تعداد
خوشههاي مناسب است .بدین منظور باید نمونههاي
موجود در یک خوشه تا حد امکان شبیه به یکدیگر و
نمونههاي متعلق به خوشههاي متفاوت تا حد امکان با
یکدیگر نامتشابه باشند .به تعبیر دیگر خوشهها باید
بیشترین فشردگی20را داشته باشند و تا حد امکان
جدایی21آنها نیز زیاد باشد .در ارزیابی روشهاي خوشه-
بندي میتوان از شاخصهاي اعتبارسنجی خوشهبندي
استفاده کرد .بدین منظور در این مقاله از سه معیار
شاخص دیویس-بولدین[ ،]20شاخص خلوص و تجمع22
[ ]21و شاخص واریانس[ ]22استفاده شده است.
شاخص اعتبار سنجی دیویس-بولدین امکان مقایسة دقت
خوشهبندي روشهاي مختلف را فراهم میکند .این
شـاخص با اندازهگیري فشـردگی درون هر خوشـه و میزان
جدایی میان خوشهها ،کیفیت خوشهبندي را تعیین
میکند .این شاخص تنها وابسته به مجموعه داده و
اطالعات عضویت آنها در خوشههاست و متوسط شباهت
میان هر خوشه و خوشـه با بیشـتریـن شبـاهت به آن را

تابع ادغام
انتخاب تابع ادغامِ مناسب ،یکی از مهمترین مسائل در
روش خوشهبندي شورایی است .این تابع باید قابلیت بهبود
نتایج خوشهبنديهاي به دستآمده درگام تولید را داشته
باشد .یکی از مهمترین رویکردها در تابع ادغام،

8

2

7

co-occurrence

1

9

Majority Voting

1

0

Compactness

2

1

Separation

2

)Purity and Gathering (P&G

2
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کمینه میسازد .این شاخص با رابطة ( )1تعریف
میشود[:]20
)

) 𝑗𝐶( 𝑚𝑎𝑖𝑑𝑑𝑖𝑎𝑚 (𝐶𝑘 )+
) 𝑗𝐶𝑑𝑖𝑠𝑡 (𝐶𝑘 ,

با استفاده از شاخص خلوص و تجمع ،میتوان کیفیت
خوشههاي ایجاد شده را بر اساس سبک یادگیري
یادگیرندگان مورد ارزیابی قرار داد .به عبارت دیگر ،در این
شاخص از سبک یادگیري به عنوان ناظر خارجی ،براي
ارزیابی کیفیت گروههاي ایجاد شده از منظر خلوص و
شباهت استفاده میشود .این شاخص با محاسبة شاخص
خلوص و شاخص تجمع و ترکیب آنها با یکدیگر محاسبه
میشود .شاخص خلوص به کمک رابطة ( )4محاسبه
میشود[:]21

1

(𝑥𝑎𝑀 DB = 𝐾 ∑𝑘𝑘=1

()1
J= 1 ,…k
K≠ j
در این رابطه K ،تعداد خوشهها )  diam(Ckمیزان
پراکندگی درون خوشة  Ckرا نشان میدهد که با رابطة
( )2تعریف می شود:
Tk
q
1
()2
diam(C k )  q
X j  Ak

Tk j 1

()4

p

()3

 aij

a
i 1

𝑐=1

که  Kتعداد خوشهها Ncl ،تعداد عناصر دادهاي در خوشه
 Cبا برچسب  l؛ و  Ncتعداد عناصر خوشه  Cاست.
شاخص تجمع کیفیت خوشهبندي را از منظر میزان
توانمندي روش خوشهبندي در گردآوري مناسب دادهها در
کنار یکدیگر ارزیابی میکند .شاخص تجمع به صورت زیر
محاسبه میشود[:]21

aik

𝑁

n

ik

{ 𝑃𝑢𝑟(𝐶) = ∑ max

𝐾/

در این رابطه  Tkتعداد اعضاي خوشهي  Xj ، Ckعنصر jام
از خوشه  Ak ، Ckمرکز خوشه  Ckو  |Xj – Ak |qفاصلة
میان عنصر  jام خوشه از مرکز آن استdist(Ck , Cj ).
در رابطة ( ،)1میزان جدایی خوشه  Ckو  Cjرا نشان
میدهد و با رابطة ( )3محاسبه میشود که در آن
عنصر  iام از خوشهي  kام است:

}𝐿 ∈ 𝑙

𝑙𝑐𝑁
𝑐𝑁

𝐾

p

𝑐𝑙
𝑚=𝑙∑ = )Gat (c
𝑐𝜖}/
𝑁 { 𝑥𝑎𝑀 𝑙=1

dist (C k , C j ) 
()5

در این پژوهش ،با قرار دادن  𝑝 = 𝑞 = 2در روابط ( )2و
( ،)3فاصلهها بر اساس فاصلة اقلیدسی23محاسبه میشود.
بدیهی است با توجه به تعریف شاخص دیویس-بولدین،
هرچه مقدار آن کمتر باشد ،نشاندهندۀ خوشهبندي بهتر
است.

𝑚

𝑙

که  mتعداد نشانهها (اعداد سبک یادگیري  0تا Ncl ،)11
تعداد نشانههاي  lموجود در خوشه  Cو  Nlتعداد
دادههایی است که برچسب آنها  lاست .شاخص ترکیبی
خلوص و تجمع ،به شرح زیر محاسبه میشود:
PG C   Pur C   GatC 
()6
بیشتر بودن شاخص خلوص و تجمع ناظر به کیفیت باالتر
خوشهبندي است.
-2روش تحقیق
-2-1گروهبندی همگن یادگیرندگان در محیط
الکترونیکی به کمک روش شورایی

3

Euclidian

براي ارزیابی روش پیشنهادي ،از اطالعات ثبتشده دورۀ
آموزش الکترونیکی درس برنامهنویسی  C++استفاده شده
است .تعداد یادگیرندگان حاضر در محیط آزمایش  98نفر
بودند که در طی گذراندن این درس ،شاخصهاي تعریف
شده در جدول  1مرتبط با رفتار شبکهاي آنان در چهار بُعد

2

8
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ادراک ،پردازش ،ورودي و فهم مدل سبک یادگیري فلدر-
سیلورمن از پروندههاي ثبتشده در سامانه استخراج شده
است .از سوي دیگر ،پرسشنامة اندازهگیري سبک یادگیري
فلدر -سیلورمن در اختیار دانشجویان قرارگرفت و از آنان
خواسته شد تا آن را تکمیل کنند .سپس بر مبناي
اطالعات رفتاري جمعآوري شده ،گروهبندي یادگیرندگان
با استفاده از پنج روش ,KNN ،FCM ،K-means
 K-medoids ،SVMو همچنین روش خوشهبندي
شورایی انجام شده است .با توجه به اینکه روشهاي مطرح
شده ،قادر به تعیین خودکار تعداد بهینة خوشهها نیستند،
خوشهبندي دادهها به ازاي  6 ،5 ،4 ،3و  7خوشه توسط
این روشها انجام و با محاسبة شاخص دیویس  -بولدین
تعداد خوشة بهینه براي هر روش تعیین شد .در
روش FCMهر داده به خوشهاي منتسب میشود که

0
8

4

6

0

2

تعداد خوشه ها

شاخص دیویس بولدین

5

10
5
0
8

4

6

2

تعداد خوشه ها

FCM

K-means

FCM

K-means

Ensemble

KNN

Ensemble

KNN

K-medoids

SVM

K-medoids

SVM

الف .بعد ادراک

ب .بعد ورودی

2
0
6

2

4

0

شاخص دیویس بولدین

4

6
4
2
0
6

8

تعداد خوشه ها

2

4

0

شاخص دیویس بولدین

6

8

0

شاخص دیویس بولدین

10

بیشترین درجة تعلق به آن را داشته است .شکل ،2
شاخص دیویس -بولدین را براي خوشهبنديهاي انجام
شده در ابعاد مختلف سبک یادگیري فلدر -سیلورمن براي
تعداد خوشههاي  3و  4و  5و  6نشان میدهد .با توجه به
اینکه مقدار شاخص دیویس – بولدین بیانگر آناست که
تعداد بهینة خوشهها براي همة روشها برابر با  4است،
این شاخص براي روش خوشهبندي شورایی و  SVMتنها
در حالت تعداد خوشة بهینه محاسبه شده است .همانگونه
که در این شکل مشخص است مقدار شاخص دیویس-
بولدین براي روش خوشهبندي شورایی نسبت به سایر
روشها در مقدار بهینة تعداد خوشه (یعنی  )4کمتر است
که نشاندهندۀ عملکرد خوشهبندي بهتر در این روش
است.

تعداد خوشه ها

FCM

K-means

FCM

K-means

Ensemble

KNN

Ensemble

KNN

K-medoids

SVM

K-medoids

SVM

د .بعد پردازش

ج .بعد فهم

شکل  -4مقایسۀ عملکرد روش خوشهبندی شورایی با سایر روشهای متداول خوشهبندی بر اساس شاخص
دیویس -بولدین برای ابعاد سبک یادگیری
9
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بیشتر از سایر روشهاست که عملکرد خوشهبندي بهتر را
نشان میدهد .به عبارت دیگر ،در گروههاي تشکیل شده
در روش خوشهبندي شورایی ،شباهت سبک یادگیري
یادگیرندگان بیشتر بوده است.

 -3نتایج و بحث
جدول  2نتایج محاسبة معیار خلوص و تجمع براي 6
الگوریتم را در ابعاد مختلف سبک یادگیري فلدر -سیلورمن
نشان میدهد .همانگونه که در این جدول مشخص است
در همة ابعاد مقدار معیار خلوص و تجمع در روش شورایی

جدول  -2مقایسۀ روش خوشهبندی شورایی با سایر روشهای متداول خوشهبندی بر مبنای شاخص خلوص و تجمع
بعد

ادراک

ورودي

فهم

پردازش

Kmedoids
0/891

0/973

)Pur(C

0/450

0/450

0/440

0/450

0/422

0/462

)PG(C

1/360

1/370

1/380

1/390

1/313

*

)Gat(C

0/892

0/892

0/901

0/901

0/902

0/913

)Pur(C

0/483

0/483

0/475

0/485

0/473

0/483

)PG(C

1/375

1/375

1/376

1/386

1/375

*

)Gat(C

0/830

0/830

0/849

0/873

0/861

0/898

)Pur(C

0/389

0/389

0/396

0/415

0/373

0/399

)PG(C

1/219

1/219

1/245

1/288

1/234

*1/297

)Gat(C

0/861

0/894

0/894

0/859

0/854

0/884

)Pur(C

0/454

0/449

0/415

0/470

0/445

0/471

)PG(C

1/315

1/343

1/309

1/329

1/299

*1/355

معیار

FCM

K-means

KNN

SVM

)Gat(C

0/910

0/920

0/940

0/940

Ensemble

1/435

1/396

عالمت * بزرگترین مقدار شاخص خلوص و تجمع را
نشان میدهد که ناظر به خوشهبندي بهتر است.
یکی دیگر از معیارهاي اعتبار سنجی خوشهها میزان
فشردگی آنها است .اعضاي یک خوشه باید تا حد
ممکن به یکدیگر نزدیک باشند؛ یکی از معیارهاي
متداول فشردگی ،حداقل بودن واریانس هر خوشه
است[ .]22جدول  3نتایج محاسبة واریانس براي 6
الگوریتم را در ابعاد مختلف سبک یادگیري فلدر-
روشهمة
مقایسۀ در
این -جدول
سیلورمن نشان میدهد .طبق
خوشهبندی شورایی بر مبنای واریانس خوشه ها
جدول 3
ابعاد ،مقدار واریانس در روش شورایی کمتر از سایر
Kروشهاست که بعد
Ensemble
SVM
KNN
-K-means
FCMبهتر را نشان می
عملکرد خوشهبندي
medoids
روش
دهد .به عبارت دیگر،
3/11
3/79
3/17
3/14
هاي حاصل از3/25
ادراک در گروه3/51
یادگیري
ورودي نزدیکی
خوشهبندي شورایی،
3/09
3/63
3/19
3/31
 3/12سبک 3/12
4/33
4/98
4/38
4/58
4/36
بوده4/است.
یکدیگر بیشتر 35
یادگیرندگان به فهم

الگوریتم را در ابعاد مختلف سبک یادگیري فلدر-
سیلورمن نشان میدهد .طبق این جدول در همة ابعاد،
مقدار واریانس در روش شورایی کمتر از سایر
روشهاست که عملکرد خوشهبندي بهتر را نشان
میدهد .به عبارت دیگر ،در گروههاي حاصل از روش
خوشهبندي شورایی ،نزدیکی سبک یادگیري
یادگیرندگان به یکدیگر بیشتر بوده است.

پردازش

3/51

3/52

3/44

10

2/99

3/71

2/98
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میتوان سبک یادگیري یادگیرندگان جدید را بر اساس رفتار
آنان و خوشهاي که در آن قـرار مـیگیرنـد ،شناسـایی کـرد.
اســتفاده از روشهــاي خودکــار ،ماننــد روش خوشــهبنــدي
شورایی ،کـه از رفتـار یادگیرنـدگان بـراي شناسـایی سـبک
یادگیري آنان استفاده میکند ،میتواند تأثیر جهت گیريهـا
و اشتباهات افراد در تکمیل پرسشنامه را حـذف کنـد و بـر
مبنــاي رفتارهــاي شــبکهاي آنهــا در محــیط یــادگیري
الکترونیکی ،سبک یادگیري را با دقت قابل قبولی شناسـایی
کرد.

براي ارزیابی دقت روش شـورایی در تشـکیل گـروههـایی بـا
سبک یادگیري مشابه ،میتوان مقایسهاي بین اعـداد سـبک
یــادگیري متنــاظر بــا یادگیرنــدگان هــرگــروه انجــام داد.
جدولهاي  4تا  ،7نتایج خوشهبندي شورایی یادگیرندگان را
در ابعـاد مختلـف بــا نمـایش سـبک یــادگیري آنهـا نشــان
میدهد .مقـادیر ایـن جـدولهـا بیـانگر آن اسـت کـه روش
شورایی توانستهاست یادگیرندگان با سبک یادگیري مشابه را
با خطاي بسیار ناچیز در خوشههـاي یکسـان قـرار دهـد .بـا
استفاده از خوشههاي حاصل و سبک غالب در هر خوشه،

جدول  - 4نتایج خوشه بندی شورایی یادگیرندگان در بعد ادراک بر مبنای سبک یادگیری
خوشه ها

عدد سبک یادگیري یادگیرندگان

تعداد
یادگیرندگان
شهودي

تعداد
یادگیرندگان
حسی

خوشه 1

10-10-8-9-9-10-8-10-10-10-9-1011-10-11-10-10-9---9-9-9-9-9-9-9
9-9

27

0

خوشه 2

3-0-2-1-0-2-2-2-3-2-0-2-0-2-2-32-2-2-0-2-3

0

22

خوشه 3

5-5-5-4-5-4-5-5-5-6-4-6-5-3-4-43-4-3-4-5-3-3-3-3-5

2

23

خوشه 4

7-7-7-8-7-7-8-8-6-8-7-5-7-7-6-86-8-6-8-7-6-8-7

23

1

جدول  - 5نتایج خوشه بندی شورایی یادگیرندگان در بعد پردازش بر مبنای سبک یادگیری

خوشه ها

عدد سبک یادگیري یادگیرندگان

تعداد
یادگیرندگان
واکنشی

تعداد
یادگیرندگان
تأملی

خوشه 1

2-2-4-1-0-3,-2-3-0-2-2-2-2-0-1-2-0-2-32-1-2

22

0

خوشه 2

-5-4-4-6-3-5-5-5-5-5-5-4-5-5-5-4-3-4-5
4-5-5-6-5-4-5-4-4-4-4

27

2

خوشه 3

-7-7-8-7-7-6-7-6-8-7-8-7-7-8-8-8-7-7-7
7-8-6

0

22

خوشه 4

-8-11-10-9-9-10-9-10-11-10-10-10-11-9
9-11-8-9-8-9-10-10-9-10-9

0

25

11
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جدول  - 6نتایج خوشه بندی شورایی یادگیرندگان در بعد ورودی بر مبنای سبک یادگیری
خوشه ها

عدد سبک یادگیري یادگیرندگان

تعداد
یادگیرندگان
دیداري

تعداد
یادگیرندگان
شنیداري

خوشه 1

-2-2-2-1-0-2-3-1-1-2-1-1-1-3-1-1-1
3-2-1

20

0

خوشه 2

4-6-3-5-6-5-6-3-4-4-5-5-3-5-4-5-54-5-5-3-4-5-5-5-3

23

3

خوشه 3

-4-6-7-7-8-7-6-7-8-7-7-8-8-6-7-7-6
6-7-7-7-7-7-8-8-7-7-7-7

1

28

خوشه 4

-10-9-11-10-10-10-9-8-11-11-11-9
10-10-11-9-9-9-11-9-10-9-9

0

23

جدول  - 7نتایج خوشه بندی شورایی یادگیرندگان در بعد فهم بر مبنای سبک یادگیری
خوشه ها

عدد سبک یادگیري یادگیرندگان

تعداد
یادگیرندگان
متوالی

تعداد
یادگیرندگان
سراسري

خوشه 1

-1-2-0-0-0-1-0-0-0-1-2-0-1-1-2-4-1
2-1-1-1-2-1

23

0

خوشه 2

-3-4-2-2-5-3-5-4-5-3-5-6-5-4-2-5-5
3-3-3-3-3-5-4-5-4-4

27

1

خوشه 3

7--8-5-6-7-7-7-7-5-8-7-7-7-6-6-6-6
7-6-7-8-5-7-6-5-7

4

22

خوشه 4

11-8-9-9-10-11-11-9-11-8-8-10-89-8-8-8-8-10-10-9-10

0

22

هاي پراکندگی بسیار است .همانطور که طبق جدول
 3واریانس کمتر روش خوشه بندي شورایی بیانگر
فشردگی بیشتر داده ها می باشد شاخص هاي تمرکز
جدول  8نیز ناظر به خوشه بندي در محدوده دقیق هر
خوشه می باشند.

یکی دیگر از شیوه هاي تلخیص داده ها ،استفاده از
شاخص هاي تمرکز است .از معروفترین شاخصهاي
تمرکز میتوان به میانگین (مرکز ثقل دادهها) ،میانه
(مقدار میانی در صورتی که دادهها به ترتیب قرار
گیرند) و نما(ویژگی با بیشترین فراوانی) اشاره کرد.
تحلیل شاخص هاي گرایش به مرکز در کنار شاخص
هاي پراکندگی بسیار است .همانطور که طبق جدول
 3واریانس کمتر روش خوشه بندي شورایی بیانگر
فشردگی بیشتر داده ها می باشد شاخص هاي تمرکز
جدول  8نیز ناظر به خوشه بندي در محدوده دقیق
هر خوشه می باشند.
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جدول -8نتایج شاخص های توصیفی در هر خوشه در خوشه بندی شورایی

ابعاد
ادراک

پردازش

ورودی

فهم

شاخص های

خوشه 1

خوشه 2

خوشه 3

خوشه 4

میانگین

1

4

6

9

میانه

2

5

7

9

مد

2

5

7

9

میانگین

1

4

7

9

میانه

2

5

7

10

مد

2

5

7

9

میانگین

2

4

6

9

میانه

1

5

7

10

مد

1

5

7

9

میانگین

1

3

6

9

میانه

1

4

7

9

مد

1

5

7

8

توصیفی

ارزیابی یک خوشه بندي میتوان از شاخص هایی
نظیر Accuracy, Precision, Recall ,F-
 Valueاستفاده نمود .جدول  9این شاخص ها را در
خوشه بندي شورایی نشان میدهد.
 Precisionدقت سیستم در میان داده هاي پیش
بینی شده است Recall .نسبت تعداد داده هاي پیش
بینی شده ،به تعداد کل داده هاي مورد انتظار براي
پیش بینی است ,F-Value .هم یک نوع میانگین
بین پارامتر دقت و پارامتر یادآوري است .این
پارامترها بر اساس روابط  7الی  10نعریف
میشوند]:[23
 TPتعداد افرادي هستند که به درستی به کالس
مورد نظر اختصاص داده شده اند؛  FPتعداد افرادي
هستند که نادرست به کالس مورد نظر اختصاص داده
شده اند؛  FNتعداد افرادي هستند که در کالس مورد
نظر دسته بندي نشده اند اما به آن کالس اختصاص
دارند و  TNتعداد افرادي هستندکه در کالس مورد
نظر دسته بندي نشده اند و به آن کالس هم
اختصاص ندارند.

میشوند]:[23
 TPتعداد افرادي هستند که به درستی به کالس
مورد نظر اختصاص داده شده اند؛  FPتعداد افرادي
هستند که نادرست به کالس مورد نظر اختصاص داده
شده اند؛  FNتعداد افرادي هستند که در کالس مورد
نظر دسته بندي نشده اند اما به آن کالس اختصاص
دارند و  TNتعداد افرادي هستندکه در کالس مورد
نظر دسته بندي نشده اند و به آن کالس هم
اختصاص ندارند.
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𝑃𝑇𝑇𝑁+
𝑠𝑚𝑒𝑡𝑖 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡

()7

𝑃𝑇

()8

𝑃𝐹𝑇𝑃+

=Accuracy

=Precision

Precision∗recall

()9

با تفاوتهاي فردي یادگیرندگان ،استفاده می کند .در این
سامانهها باید یادگیرندگان با عالیق مشابه در یک گروه قرار
گیرند .استفاده از سبک یادگیري افراد ،یکی از روشهایی
است که میتوان گروهبندي یادگیرندگان را بر این اساس
انجام داد .لذا در این پژوهش گروهبندي افراد بر اساس سبک
یادگیري حاصل از رفتارهاي شبکهاي افراد و با روش شورایی
صورت گرفته است و نتایج عددي بر اساس سه شاخص
دیویس-بولدین و واریانس و خلوص و تجمع ارزیابی شده
است .در سال هاي اخیر پژوهشهاي مشابهی در این حوزه
صورت گرفته است که در جدول  10مشاهده می کنید:

*F-Value=2

Precision+recall

𝑃𝑇

()10

𝑁𝐹𝑇𝑃+

=Recall

جدول  - 9نتایج شاخص های دقت و صحت برای

جدول  - 10مقاالت مشابه در حوزه خوشهبندی شورایی

خوشهبندی شورایی
ابعاد

خوشه
ها

Accurac
y

ادراک

خوشه
1
خوشه
2
خوشه
3
خوشه
4
خوشه
1
خوشه
2
خوشه
3
خوشه
4
خوشه
1
خوشه
2
خوشه
3
خوشه
4
خوشه
1
خوشه
2
خوشه
3
خوشه
4

0.97

پردازش

ورودی

فهم

عنوان مقاله

Precisio
n
0.92

Recal
l
1

Fvalu
e
0.95

0.95

0.81

1

0.89

0.93

0.92

0.85

0.88

0.94

0.95

0.85

0.88

0.95

0.81

1

0.89

0.93

0.93

0.87

0.88

0.97

0.88

0.91

0.89

0.96

0.88

1

0.93

0.96

0.85

1

0.91

0.92

0.88

0.85

0.85

0.94

0.96

0.87

0.91

0.92

0.95

1

0.97

خوشه بندي شورایی :چارچوب استفاده
مجدد دانش براي ترکیب افرازهاي

سال
انتشار
2003

کاربرد

ترکیب افرازهاي متعدد

متعدد][16
افزایش یادگیري در لحظه از طریق
یادگیري ماشین در سنسورهاي زمینه

2007

افزایش یادگیري

میزکار ][24
پیش بینی ترک تحصیل در دوره هاي
یادگیري الکترونیکی از طریق ترکیب

2009

تکنیکهاي یادگیري ماشین ][25
ارزیابی خودکار سیستم هاي آموزشی

هوشمند ][26
تکنیک شوراي افزایشی طبقه بندها براي
پیش بینی عملکرد دانش آموزان در

2009

2010

آموزش از راه دور ][27
طبقه بندي متن با استفاده از یک طبقه
بند شورایی بر اساس ماتریس همبستگی

2012

پیش بینی ترک تحصیل
در دوره هاي یادگیري
الکترونیکی
ارزیابی محتوا

پیش بینی کارایی دانش
آموزان

طبقه بندي متن

][28

0.95

0.95

0.88

0.90

0.90

0.85

0.82

0.83

رویکرد شورایی در همگرایی محتواهاي
سیستم هاي مدیریت یادگیري و مدیریت

0.86

0.84

0.70

0.76

دانش ][29

0.91

0.63

1

0.77

2016

همگرایی محتواي
سیستم مدیریت دانش و
سیستم مدیریت
یادگیري

در پژوهش ][27پژوهشگر از سه روش بیز ساده نزدیکترین
-4نتیجهگیری

همسایه و  Weighted Majorityبراي دسته بندي

سامانة یادگیري الکترونیکی ،بستري براي یادگیري شخصی
است که از روشهاي مختلفی براي تطبیق محتواي آموزشی

دانشجویان آموزش از راه دور استفاده نموده است و در
نهایت با روش خوشه بندي شورایی و از طریق تکنیک راي
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خوشهبندي ایجاد کند .ارزیابی واریانس خوشهها در ابعاد
مختلف سبک یادگیري نیز بیانگر آناست که خوشهبندي
شورایی توانسته خوشههایی با کمترین پراکندگی را ایجاد
کند .طبق شاخص خلوص و تجمع نیز ،روش گروهبندي
پیشنهادي توانسته خوشههایی با کیفیت بهتر ایجاد کند و
کارایی مناسبتري نسبت به سایر روشهاي خوشهبندي در
شناسایی ساختار گروههاي یادگیرندگان دارد .همچنین
نتایج خوشهبندي یادگیرندگان با نمایش سبک
یادگیرندگان در هر گروه ،نشان میدهد روش مذکور توانایی
گردآوري یادگیرندگان با سبک مشابه در هر خوشه را
داراست .روش گروهبندي پیشنهادي عالوه بر سادگی و
راحتی پیادهسازي ،دقت و صحت بیشتري نسبت به سایر
روشهاي متداول داشته است؛ با استفاده از این روش
میتوان با ترکیب روشهاي مختلف خوشهبندي ،نگرانی
انتخاب بهترین روش براي گروهبندي یادگیرندگان را
کاهش داد و ایرادها و معایب هر روش را با روشهاي دیگر
پوشش داد تا بهترین گروهبندي یادگیرندگان حاصل شود.

اکثریت دانشجویان را در  4خوشه مختلف دسته بندي
نموده است و دقتی مشابه جدول  11به دست آورده است:
جدول -11دقت خوشه بندی شورایی در پژوهش][27

Ensemble

Accuracy

73.86

WRI-1

78.39

WRI-2

81.73

WRI-3

81.81

WRI-4

78.95

Average

مطابق جدول  11میانگین دقت در پژوهش فوق  78,95و
بر اساس جدول  9در پژوهش جاري  93,5درصد می باشد؛
که این موضوع بیانگر دقت بیشتر پژوهش جاري در انتخاب
الگوریتمهاي پایه اي مناسب تر می باشد .که این الگوریتم
ها توانسته اند به خوبی معایب یکدیگر را پوشش داده و
بهترین نتیجه را حاصل نمایند.
نتایج نشان می دهد روش خوشهبندي شورایی توانسته
خوشههاي دقیقتري را از نظر فشردگی درون خوشه اي و
جدایی برون خوشه اي نسبت به سایر روش هاي متداول

سپاسگزاری
نویسندگان از خانم دکتر فاطمه قربانی ،بـه دلیـل مشـاوره و
نکات تکمیلی ایشان در تدوین مقاله ،سپاسگزاري میکنند.
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