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خوشهبندی به روش نزدیکترین همسایه با اولویت انتخاب خوشههای متراکمتر در
آنالیز ماتریس تشابه جهت تفکیک پالسهای راداری
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 -3دانشجوی دكتری مهندسي برق دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 -2استاديار دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر
 -1دانشجوی دكتری الکترونیک دانشگاه تهران
چکیده
دستتهبندی و میانبرداری پالسهای راداری ،از كاربردهای خوشتهبندی است .از مشکالت اساسي در بیشتر روشها ،انتخاب مناسب مراكز
اولیه جه .خوشتهبندی است .در الگوريتم پیشتنهادی ،ابتدا ماتريس تشتابه برای دادههای ورودی بر اساس شعاع همسايگي تعريفشده،
تولید ميگردد سپس با آنالیز كدهای ماتريس تشابه و انتخاب سطرهای با بیشترين كد تشابه ،دستههای متراكمتر به ترتیب جدا ميشوند
در اين روش با توجه به جريان زياد دادههای راداری ،بدون نیاز به تکرار پردازش ،رشتتته پالسها بهصتتورت بهینه جدا ميشتتوند الگوريتم
حاصتل نستب .به توابع موجود ،داده را بر استاس شتعاع همستايگي تعريفشده به تعداد خوشههای از پیش تعیین نشده با اولوي .انتخاب
دستتههای متراكم و با دق .در اختصتا دادههای واقع در مرز مشترک تفکیک مينمايد بهطور خا  ،مزي .استفاده از اين الگوريتم در
تفکیک پالس راداری ،انتخاب نقاط متراكم بهعنوان مراكز خوشتتتهها استتت .روش پیشتتتنهادی ميتواند برای تفکیک دادهها در زمینههای
مختلف نیز به كار رود از محاستن اين روش نستتب .به الگوريتمهای مبتني بر روش  ،k-meanدق .در انتخاب اولیه مراكز خوشتتهها استت.
نتايج خوشتتتهبندی روش پیشتتتنهادی برای نمونه دادههای راداری شتتتامل  222پالس با نتايج روش خوشتتتهبندی حول رهبر كه يکي از
الگوريتمهای مطرح درزمینه خوشهبندی پالسهای راداری اس ،.مقايسه شده اس .بررسي شاخصهای ارزيابي و اعتبارسنجي خوشهبندی
مانند  Silhouette ،Dunnو  ،RMSSDبهینه بودن الگوريتم پیشنهادی را نشان ميدهد
واژگان کلیدی :خوشهبندی پالس راداری ،تفکیک پالس راداری ،جنگ الکترونیک ،اعتبارسنجی خوشهها.
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 -1مقدمه

الف -روش استخراج ویژگی شکل موج

خوشهبندی ،طبقهبندی نمونه دادههای مشابه در گروههايي
است .كه خوشته نامیده ميشتوند برای خوشهبندی موفق
اطالع از تکنیکهای جمعآوری داده نیز مهم استت .روش
خوشهبندی نزديکترين همسايه به دلیل آنكه مجتتاورت،
نقتتتتتتش كلیتتتتتتدی در الگوريتمهای خوشهبندی دارد،
ميتواند بهعنوان يکي از فراينتتتدهای خوشهبندی مطتتترح
شتود در خوشهبندی هوشمند ،تعداد خوشههای موردنظر
مشتتتخص نبوده و خود الگوريتم بتايتد بتا توجه به تعريف
شباه .دادهها ،آن را تعیین نمايد
يکي از موارد خوشهبندی ،دستهبندی جريان پالس راداری
در ستتتیستتتتمهای جنگ الکترونیک ) (EWاستتت .هد
تشکیل خوشههايي اس .كه پارامترهای آنها تا حد امکان
به هم شتتبیه بوده و نستتب .به خوشتتههای ديگر متفاوت
باشند
خوشهبندی ،طبقهبندی نمونه دادههای مشابه در گروههايي
است .كه خوشته نامیده ميشتوند برای خوشهبندی موفق
اطالع از تکنیکهای جمعآوری داده نیز مهم استت .روش
خوشهبندی نزديکترين همسايه به دلیل آنكه مجتتاورت،
نقتتتتتتش كلیتتتتتتدی در الگوريتمهای خوشهبندی دارد،
ميتواند بهعنوان يکي از فراينتتتدهای خوشهبندی مطتتترح
شتود در خوشهبندی هوشمند ،تعداد خوشههای موردنظر
مشتتتخص نبوده و خود الگوريتم بتايتد بتا توجه به تعريف
شباه .دادهها ،آن را تعیین نمايد
يکي از موارد خوشهبندی ،دستهبندی جريان پالس راداری
در ستتتیستتتتمهای جنگ الکترونیک ) (EWاستتت .هد
تشکیل خوشههايي اس .كه پارامترهای آنها تا حد امکان
به هم شتتبیه بوده و نستتب .به خوشتتههای ديگر متفاوت
باشند
روشهای مختلف تفکیک پالسهای راداری در مراجع ]-3
 9 ،0و  [7توضتتی دادهشتتده استت .الگوريتمهای متعدد
طراحيشده سعي در افزايش دق ،.كاهش زمان محاسبه و
پاستتخ ستتیستتتم دارند روشهای پايه تفکیک پالسهای
راداری را ميتوان به دو دسته كلي زير تقسیم نمود:

در اين روش تفکیک پالس راداری بر استتتاس استتتتخرا
ويژگي شتتتکل مو با توجه به ويژگيهای فرستتتتندههای
راداری (امضتای راداری) و تشخیص نوع مدوالسیون پالس
با روشهای مبتني بر شتتتبکههای عصتتتبي بوده و در حال
تحقیق و بررسي اس[33-8] .

Time Of Arrival

ب -روش پارامتری
اين روش بر استتتاس انتدازهگیریهتای بتهدستتت.آمده از
پالسهای ورودی اس .روش تفکیک پارامتری خود به سه
روش زير تقسیم ميشود:
روش اول  -تفکیک زماني رشته پالسهای راداری
تفکیک زماني رشتته پالسهای راداری شامل الگوريتمهای
مبتني بر آنالیز زمان ورود پالس ( )TOA3و مدوالستتتیون
بهكاررفته در زنجیره تولید پالس اس32 ،32].و[31
روش دوم  -خوشهبندی 2پالسهای راداری
خوشتتهبندی پالسهای راداری شتتامل الگوريتمهای مبتني
بر پردازش پارامترهای هر تک پالس راداری اس ..با يافتن
تشتتتابته بین پتارامترهتای پتالسهای مختلف در محدوده
تغییرات تعريفشتتده به دستتتهبندی و جداستتازی رشتتته
پالسها پرداخته ميشتود در اين روشها با محاسبه فاصله
اقلیدسي و شعاع همسايگي ،پالسها در خوشههای مختلف
مانند شتتکل ( )3دستتتهبندی ميگردند پارامترهای اصتتلي
عبارتاند از زاويه ،فركانس و عرض پالس و فاصله اقلیدسي
ميتواند بهصورت زير تعريف شود:
()3

( angi  ang j )2 ( f i  f j )2 ( pwi  pw j )2


2
2
2
angn o
fno
pwn o

M ij 

حاصتل  Mijماتريستتي متقارن استت .كه فواصتتل بین تمام
نقاط را با توجه به پارامترها محاسبه ميكند مقادير Ano
 , Fnoو  PWnoجهت .نرمالیزه كردن هر يک از پارامترها،
با توجه به درجه اهمی .آنها تعیین ميشتتتود روشهای
خوشهبندی عبارتاند از:
 خوشهبندی منفرد ( روش سلسله مراتبي) خوشهبندی به روش دستهبندی زاويهای روش آنالیز گروهي -روش سلولي يا خوشهبندی حول رهبر(روش ترتیبي)

1

Clustering
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درروش خوشهبندی منفرد ،برای  Nپالس دريافتي ،فاصله
اقلیدستتي دادهها محاستتبه و يک ماتريس فاصتتله متقارن
 N×Nبه دست .ميآيد ستپس دادههای با كمترين فاصله
در يک دستتتته قرار ميگیرند برای  Nپالس ورودی تعداد
محاستتبات برابر  N^2بوده و بار پردازشتتي زياد استت .در
علوم خوشتتتهبندی به اين روش روش ستتتلستتتله مراتبي
ميگويند ][9
در خوشتتتهبنتدی بته روش دستتتتهبندی زاويهای به عل.
پايداری نستتتبي پارامتر زاويه نستتتب .به پارامترهای ديگر،
ابتدا پالسها بر استاس زاويه دستتهبندی ميشتوند سپس
آنتالیز خوشتتتهبنتدی منفرد در هر دستتتته زاويهای انجام
ميشتتتود؛ زيرا در زوايای نزديک به هم احتمال همقطاری
رشته پالسها بیشتر اس.
درروش آنتتالیز گروهي بتتا توجتته بتته يبتتات زاويتته ،ابتتتدا
دستتهبندی اولیه بر استاس زاويه ورود صورت ميگیرد در
داخل هر دستتته ،دستتتههای ديگر بر استتاس تقس تیمبندی
فركانستي به دس .آمده و پارامترهای عرض پالس و دامنه
نیز ميتوانند در دستهبندی شرك .نمايند
درروش ستتتلولي ابتتدا اولین پتالس ورودی بهعنوان رهبر
انتخابشده و فاصله متريک پالسهای بعدی با آن محاسبه
ميشتود درصورتيكه اين فاصله كمتر از حد آستانه باشد،
پالسها در اين النه قرار گرفته و در غیر اين صتتتورت خود
رهبر يتتک النتته جتتديتتد ميگردد در اين روش زنجیره
پتالسهتای مختلف در النتههتای متفاوت ذخیره ميگردد
مشتکالت عمده اين روش تعیین صحی پالس رهبر و حد
آستتانه پذيرش است [0] .اين روش در علوم خوشهبندی
روش ترتیبي نام دارد ][9

شکل ( )1خوشهبندی در فضای سهبعدی زاویه ،فرکانس و
عرض پالس مرجع ].[3

روش سوم -روشهای مركب خوشهبندی و تفکیک زماني
در اين روش از تکنیکهای پردازش زمان ورود پالس جه.
تصتحی نتايج حاصتل از خوشهبندی استفاده ميگردد به
عبتارتي بتا تركیتب دو روش فوق نقايص هر يک با مزايای
ديگری پوشتتانده ميشتتود .مطابق شتتکل ( )2در بلوک اول
پتالسهتای هم زاويته ،هم فركانس و با پهنای پالس تقريباً
مساوی در يک گروه يا خوشه قرار ميگیرد
در بلوک بعتدی ،اطالعتات پتالسهای مربوط به هر النه يا
رشتتتتته پتالس ازنظر پريود زماني مورد تجزيهوتحلیل قرار
ميگیرد آنالیز زمان ورود پالس مطابق شکل ( )1به دنبال
يتافتن ارتبتاط زماني بین پالسهای يک مجموعه استتت.
دلیتل اين عمل تا ید صتتتح .تفکیک مرحله قبل ،تعیین
خوشتههای دقیقتر و همچنین تشخیص نوع  PRIو مقدار
آن اس .كه خود از مشخصات راداری اس[38-39] .

شکل ( )2تفکیک اهداف با خوشهبندی و آنالیز زمانی مربوط به مرجع ].[11
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 -2-2شاخصهای اعتبارسنجی ریشه میانگین مربع
انحراف از معیار )(RMSSDT1

در شاخص اعتبارسنجي RMSSDTاز واريانس خوشهها
مطابق رابطه ( )1استفاده ميشود ][9
𝒏

𝒙 𝒅 (𝒙 −
𝟐
𝟏=𝒌∑ 𝒏∑ 𝒊=𝟏...
) 𝒋̅̅̅ 𝒌
𝒅
𝒅𝒋=𝟏...

()1

)𝟏∑ 𝒊=𝟏...𝒏 (𝒏𝒊𝒋 −

√ =RMSSDT

𝒅
𝒅𝒋=𝟏...

اين رابطه معیار میزان همگني خوشهها را اندازه ميگیرد و
هرچه مقدار آن كمتر باشتد ،نشاندهنده خوشهبندی بهتر
دادهها اس..
شکل ( )3خوشهبندی پالسهای راداری و تفکیک با آنالیز

-3-2

زمانی مربوط به مرجع ].[11

شاااخص دیویس بولادین ( Davies Bouldin

)Index
 -2اعتبارسنجی الگوریتمهای خوشهبندی

اين معیار از شتباه .بین دو خوشه استفاده ميكند كه بر
استاس پراكندگي يک خوشته ( )siو عدم شباه .بین دو
خوشه ( )dijتعريف ميشود

هد از اعتبارستنجي خوشهها ،يافتن خوشههايي اس .كه
بهترين تناستتب را با دادههای موردنظر داشتتته باشتتند دو
معیار پايه اندازهگیری پیشتنهادشده برای ارزيابي و انتخاب
خوشههای بهینه عبارتاند از:
تراكم ) :(Compactnessدادههتای متعلق به يک خوشتتته
بايستتي تا حد ممکن به يکديگر نزديک باشند معیار رايج
برای تعیین میزان تراكم دادههتا واريتانس دادههتا استتت..
جدايي ) :(Separationخوشهها خود بايستي بهاندازه كافي
از يکديگر جدا باشتتتند در جدول ( )3مجموعهای از عال م
استفادهشده در ادامه اين بخش ارا هشده اس:.

 -4-2شاخص سیلئوت )(Silhouette Index

شتاخص ستیلووت ،يکي از معیارهای متداول اعتبارسنجي
خوشهبندی اس .و دو معیار فواصل درون خوشهای و برون
خوشهای را همزمان در نظر ميگیرد
جدول ( )1عالئم مورداستفاده در شاخصهای ارزیابی و
اعتبارسنجی خوشهها.
عالمت

مفهوم

عالمت

مفهوم

 -1-2شاخص دون)(Dunn Index

𝑐𝑛

تعداد خوشهها

اين معیتتار طبق مرجع ] [9توستتتا رابطتته ( )2تعريف
ميشود:

𝑗𝑖𝑛

تعداد دادههای درون j
امین بعد از خوشه  iام

𝑑

)(2

) 𝒋𝒄 𝒅(𝒄𝒊,
𝐱𝐚𝐦
)) 𝒌𝒄(𝒎𝒂𝒊𝒅( 𝒄𝒏𝒌=𝟏...

})

𝒏𝒊𝒎
𝒏𝑫 =𝒊=𝟏...
𝐧𝐢𝐦 {
( 𝒄𝒏…𝟏𝒋=𝒊+
𝒄

كه ) 𝑗𝑐  𝑑(𝑐𝑖,و ) 𝑘𝑐(𝑚𝑎𝑖𝑑 با روابا زير محاسبه ميشوند:
𝑛𝑖𝑚 𝑥 = ) 𝑗𝑐 𝑑(𝑐𝑖,
})𝑦 є 𝑐𝑖 ,𝑦 є 𝑐𝑗 {𝑑(𝑥,
𝑑𝑖𝑎𝑚(𝑐𝑘 ) = 𝑥,max
})𝑦 𝑦 є 𝑐1 {𝑑(𝑥,

اگر مجموعه داده ،دارای خوشههای جدا پذير باشد ،انتظار
ميرود فاصله بین خوشهها زياد و قطر خوشههای آن
كوچک باشد درنتیجه مقداری بزرگتر برای اين معیار
مقداری مطلوبتر اس.

Root Mean Square Standard Deviation

1

39

تعداد ابعاد

تعداد عناصر
𝑛
𝑗  jامین بعد از تمام دادهها

)𝑦 𝑑(𝑥,

فاصلة بین دو
داده

𝑖𝑣

𝑗̅𝑥

امید رياضي
jامین بعد دادهها

𝑖𝑐

‖𝑥‖

𝑋 𝑇 𝑋√ يک
بردار ستوني
اس.

نقطة مركز خوشه  iام
 iامین خوشه

تعداد دادههای درون i
‖ 𝑖𝑐‖
امین خوشه
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سطر ماتريس ،پارامترهای  PDWمربوط به يک نمونه داده
يا يک پالس راداری استتت .ستتتتونهای اصتتتلي ماتريس
ورودی بهعنوان خصتیصتههايي كه تفکیک بر استاس آنها
انجام ميشتتتود ،به ترتیب از چپ :زاويه برحستتتب درجه،
فركانس برحسب مگاهرتز ،عرض پالس برحسب میکرويانیه
و باقي ستونها شامل زمان ورود ،دامنه ،نوع مدوالسیون و
ميباشتتند يک نمونه از داده ورودی در پیوستت .الف بر
استتاس مشتتخصتتات رادارهای تجاری و نظامي متعار در
محدوده  2GHZتا  32GHZنشان دادهشده اس.

 -3روش پیشنهادی برای تفکیک پالس
دادههای ورودی گیرنده  ESMدادههای جرياني هستتتند با
توجه به زمان موردنیاز برای جمعآوری اطالعات و پردازش
اولیه برای محاسبه پارامترهای راداری ،يک بازه زماني برای
دستتتتتههای ورودی تعیین ميشتتتود دادههای اين فريم
ورودی باهم مقايستته و تفکیکشتتده و نتیجه تفکیک اين
فريم با خوشههای مجزا شده قبل ،بررسي ميشود
در روش پیشتتتنهتادی برای تفکیتک پالسهای ورودی از
خوشهبندی به روش نزديکترين همسايه با اولوي .انتخاب
مراكز خوشتتتههتای متراكمتر در آنتالیز متاتريس تشتتتابه
استتتفادهشتتده استت .در اين روش بعد از بررستتي اولیه و
تعیین نقتتاط متراكم ،پتتالس رهبر بتته همراه گروه خود از
میانگین خوشته متراكم انتخابشده و تفکیک از دستههای
متراكمتر آغتاز ميشتتتود به دلیل تمركز بر انتخاب دقیق
مراكز اولیتته خوشتتتتههتتا در اين روش ،تکرار پردازش بتتا
میانگینهای جديد خوشتتتهها (برحستتتب دق .موردنیاز)
حذ و به اِزای آن ،بار پردازشتي در تعیین ماتريس تشابه
خواهتد بود اين مشتتتکتل بتا پیشپردازش بته كمک تابع
مرتبستازی اولیه دادهها برحستب شعاع اقلیدسي برطر
ميگردد
اين روش در ظتاهر مشتتتابه روش الگوريتم خوشتتتهبندی
 DBSCAN3بوده ولي روش اجرای آن بر استتتاس آنتتالیز
ماتريس كد تشتتابه استت .در الگوريتمهای خوشتتهبندی بر
استاس چگالي ،تعداد خوشهها همزمان با عمل خوشهبندی
تعیین شده و در تشخیص نويز بسیار كارا هستند
در اجرای اين روش و بهطور خا برای تفکیک پالسهای
راداری بتتا توجتته بتته مستتتا تتل مربوط بتته نويز ،تمركز بر
خوشههای متراكم بهعنوان رادارهای فعال در منطقه اس.
برای رسیدن به اين هد از حداكثر كدهای ماتريس تشابه
و انتخاب بیشتترين همستايه در شتعاع آستانه تعريفشده،
استتفاده شتده اس .در ادامه ،مراحل بهینهسازی الگوريتم
توضی داده ميشود

 -2-3محاسبه کد تشابه
برای محاسبه كدهای تشابه از فلوچارت شکل ( )0استفاده
ميشتتتود بتا گروهبنتدی اولیته چنتانچته اختال زوايا در
ستتتطرهتای متاتريس كمتر از محدوده قابلقبول ،اختال
فركتانسهتا و در نهاي .اختال عرض پالس نیز قابلقبول
باشتتد ،كد تشتتابه مربوطه يک وگرنه صتتفر خواهد شتتد در
نستتخه نهايي بهجای مقايستته عرض پالس ،فاصتتله متريک
مناستب جايگزين و با شتعاع همستايگي مقايسه ميگردد
اگر اين فاصتتتله كمتر باشتتتد ،بهعنوان همستتتايه پذيرفته
ميشود
بهعنوانمثال ،به ازای ورودی  pپیوستتت- .كه يک ماتريس
داده با  i=9نمونه ورودی است -.كدهای ماتريس تشابه به
نام  cبا ابعاد  9×9بهصتورت زير نتیجه ميشود بدون توجه
به قطر اصتتلي عدد هر آرايه اين ماتريس متقارن ،وضتتعی.
تشابه نمونههای رديف يک تا  9را با بقیه ورودیها با توجه
به شتعاع همستايگي نشان ميدهد در اين مثال سطرهای
اول و دوم بیشترين كد  3را دارند

 -1-3شبیهسازی ورودی
2

دادههتتای ورودی متطتتابتق اطالعتتات متتاتريس
شتتبیهستتازی و برای آزمايش الگوريتم به كار ميروند هر
PDW

Density-Based Clustering

1

PDW: Pulse Discription Word
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شکل ( )4الگوریتم محاسبه ماتریس شباهت.

ورودی تقريب تاً كنتتار هم قرارگرفتتته و در مراحتتل بعتتدی
تفکیک ،سبب كاهش محاسبات ميگردد

آرايههای  ،3تشتتابه نمونههای ( 2و  )3و ( 0و  )3در ستتطر
اول و ( 3و  )2و ( 1و  )2را در ستتطر دوم نشتتان ميدهند
محدوده همستتتايگي تعريفشتتتده در برنامه برای زاويه 9
درجه ،فركانس  %2/9و برای عرض پالس  %22اس[9] .
 -3-3مرتبسازی اولیه دادهها
2

در روش پیشتتنهادی مانند خوشتتهبندی منفرد ،نیاز به
پردازش برای محاستتتبه ماتريس تشتتتابه استتت .كه حجم
پردازشتي بااليي دارد با مرتبستازی اولیه دادهها بر اساس
وزن تعريفشده كه همان شعاع همسايگي از مركز دستگاه
مختصتتات چندبعدی استت ،.مقدار پردازش به نحو مطلوب
كاهش مييابد ][9
از تتتابع  presortingبرای مرتتتبستتتتازی اولیتته دادههتتا
استتفادهشده اس .بعد از اجرای اين تابع ،سطرهای مشابه
𝑁

شکل ( )5نمایش هیستوگرام زاویه ماتریس ورودی (ستون اول
ماتریس  )pو خروجی حاصل از تابع .presorting
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 -0از بین خوشتتتههای متراكم ،انتخاب خوشتتتهای كه
درمجموع كمترين انحرا معیار را در مقدار شتتعاع
همسايگي دارد
 -9محاسبه میانگین پارامترها بهعنوان نماينده خوشه و
جدا كردن سطرهای مربوطه در النه مجزا
 -9صتتفر نمودن كد مربوطه در ماتريس تشتتابه بعد از
اختصا به يک خوشه
 -7تعیین النه متراكم بعدی و شروع از مرحله سوم
 -8ادامته تتا پتايتان داده يا رستتتیدن به حداقل تراكم
تعريفشده
برای ستادگي توضی الگوريتم ،مراحل ارتقای آنكه در دو
فاز در نرمافزار  MATLABنوشته شده ،بیان ميشود

تتابع  presortingميتواند در الگوريتمهای مختلف تفکیک
نیز بتته كتتار رود ايتتده پیشپردازش در مقتتاالت ديگر نیز
بهكاررفته اس[22] .
 -4توضیح الگوریتم برنامه تفکیک
بعد از محاستبه كد تشابه ،رديفهايي كه بیشترين تشابه را
با بقیه ستتطرها دارند ،با جمع تعداد يک ستتطرها به دستت.
ميآيد بهاينترتیب ستتطری كه بیشتتترين كد تشتتابه را با
همستتايههای خود دارد ،تعیین ميشتتود اين ستتطر تقريباً
مركز خوشته خواهد شد اگر چند خوشه متراكم پیدا شود،
ابتتدا خوشتتتهای كته كمترين انحرا معیار را در شتتتعاع
همستتتايگي دارد ،جتدا ميگردد برای اين كار از فاصتتتله
متريتک در متاتريس اختال هتا و محاستتتبه مجموع آنها
استفاده شده اس.
در برنامه مجزا جه .نمايش اين الگوريتم همه پارامترهای
ستتطرهايي كه طبق شتتعاع آستتتانه ،با اين ستتطر (ستتطری
تقريباً میاني و در وستتا خوشتته متراكم) مشتتابه هستتتند،
جمع نموده و میتانگین پتارامترهای آنها بهعنوان نماينده
خوشه معرفي ميگردد
بعد از تعیین اولین خوشتته متراكم و حذ كدهای خوشتته
متراكم مربوطه در ماتريس تشتتابه ،جمع كدهای هر سط
ماتريس تشتابه محاسبه و همین روال دنبال ميشود برای
اين كار از همان كدهای تولیدشده در مقايسه اولیه استفاده
شتده تا مقدار پردازش كم شود درواقع هد اين اس .كه
خوشههای متراكمتر در ابتدا بهعنوان خوشههای مورد تا ید
و بااهمی .جدا شود
اين خود يکي از محتاستتتن اين روش تفکیک نستتتب .به
الگوريتمهای مبتني بر روش  k-meanاس .و انتخاب اولیه
مراكز خوشتتتههتتا در آن بتتا دقتت .انجتتام ميگیرد روش
پیشنهادی ميتواند برای تفکیک انواع ديگر داده نیز به كار
رود مراحل اجرای الگوريتم بهصورت زير اس:.
 -3محاسبه كد تشابه
 -2محاستتبه ماتريس اختال ها برای ستتطرهای مشتتابه
همزمان با محاسبه كد تشابه
 -1تعیین رديفهايي كه بیشتتتترين تشتتتابه را با بقیه
سطرها دارند (با محاسبه جمع كدهای هر سطر)

 -1-4تابع CLUSTER_PHAS1

در فاز اول سطری كه بیشترين كد تشابه را با همسايههای
خود دارد ،تقريباً مركز خوشتته فرض شده و اعضای مرتبا
به اين رهبر كه در شتعاع همسايگي آن قرار دارند ،انتخاب
و در اين گروه قرار ميگیرنتد برای دو ستتتطر با تعداد كد
تشتابه يکستتان ،فاصتله متريک تعريفشتتده كه در ماتريس
اختال ذخیره شتتده ،مقايستته شتتده و هركدام كه مجموع
شتعاع همستايگي يا انحرا معیار آن كمتر باشد ،بهعنوان
خوشه متراكمتر انتخاب ميشود
تابع  CLUSTER_PHAS1بیشترين كدهای مشابه يکسان
و متراكمتر را انتخاب ميكند برای مراحل بعد ،ستتتطرهای
مرتبا با سطر متراكم دارای كد تشابه صفر ميشوند
 -2-4تابع CLUSTER_PHAS2

در فتتاز دوم طتراحي الگوريتم و تکمیتتل برنتتامتته تتتابع
 CLUSTER_PHAS2هم تعداد ستتتطرهای مشتتتابه و هم
تراكم آنها مدنظر استتت .در اين تابع ابتدا بیشتتتترين كد
شباه ،.انتخاب شده و اگر خوشه چگالتری بیش از نصف
تعداد اعضتای اين خوشه (با تعريف مناسب از طر كاربر)
عضو داشته باشد ،جايگزين ميشود تا پايان سطر ماتريس
تشابه دادهها ،اين روند بررسي ميگردد
با اين روش ،اگر سطری با دو يا چند سطر ديگر در تعريف
تشابه قرارگرفته باشد ،سطر يا سطرهای مشترک به خوشه
متراكمتر ستتپرده ميشتتود به عبارتي اگر شتترط زير برقرار
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 -0بتا تعیین نستتتب .تراكم در اولوي .دادن جداستتتازی
خوشتهها مطابق شکل زير دو خوشهای كه در محدوده
 X<Rقرار دارند ،از هم تفکیک ميشتتوند اين مورد در
الگوريتم تفکیک با خوشهبندی حول رهبر باز به ترتیب
ورود داده بستتتتگي دارد و ممکن استتت .به يک يا دو
خوشه تقسیم گردد
 -9با توجه به اينكه نوع داده راداری داده جرياني استتت،.
در اولین مرتبه خوشتهبندی نتايج مطلوبي حاصل شده
و نیاز به تکرار خوشتتهبندی تا حصتتول نتیجه مناستتب
مانند روشهای معمول برطر ميگردد
نتايج خوشتهبندی داده نمونه توسا الگوريتم پیشنهادی با
يک الگوريتم كالستتیک مطرح مانند خوشتتهبندی به روش
ستتتلولي يتا حول رهبر مقتايستتته و نتايج ارزيابي كیفی.
خوشتتهبندی در جدول ( )2نشتتان داده شتتده استت .در دو
الگوريتم فوق از يک شتعاع آستانه مناسب طبق مرجع ][9
استفاده شده اس.

باشتد ،ستطر مربوط به مركز خوشته جديد ،جايگزين سطر
قبل ميشود اين شرط بهصورت زير تعريفشده اس:.
در شتتتکل ( )9پراكندگي تعداد  222پالس راداری در يک
محیا متراكم ،برای يک بستتته از اطالعات پالسها قبل از
خوشتهبندی ،نشتان دادهشتده اس .داده ورودی كه طبق
توضتتی بخش ( )3-1بر استتاس مشتتخصتتات پالس در يک
سیستم  ESMشبیه سازی شده بر اساس سه پارامتر زاويه،
فركتانس و عرض پتالس تفکیتک گرديتده استتت .بعد از
خوشهبندی مطابق شکل ( )7پراكندگي  02هد يا خوشه
مجزا نمتايش داده شتتتده استتت .در ادامه روند الگوريتم،
خوشتتتههتای متراكم بتا چگتالي و انحرا معیار كمتر ،به
ترتیب انتخاب ميشوند
 -5ارزیاابی و مقاایسااه الگوریتم پیشاانهاادی با
روشهای کالسیک خوشهبندی
انتختاب اولیه مراكز خوشتتتهها با آنالیز ماتريس تشتتتابه از
محاسن اين روش تفکیک نسب .به الگوريتمهای مبتني بر
روش  k-meanاس.
در روشهتای معمول متاننتد شتتتکل ( )8خوشتتتهبندی با
تخصتتیص مجدد مراكز خوشتتهها و تکرار خوشتتهبندی تا
حصتول نتیجه مطلوب نشان داده شده اس .در شکل ()6
خوشتتهبندی به روش پیشتتنهادی نمايش داده شتتده كه با
تکیهبر چگالي و انتخاب مناستتتب مراكز خوشتتتهها ،نیاز به
تکرار خوشتهبندی تا حصول نتیجه مناسبتر تا حد زيادی
رفع ميگردد در مقايسه با روش تفکیک خوشهبندی حول
رهبر و الگوريتمهای مشتابه خوشتهبندی ،روش پیشنهادی
مزايای زير را دارد:
 -3انتختاب اولیه خوشتتتههای متراكم با توجه به نوع داده
راداری
 -2درروش خوشهبندی حول رهبر ،مركز خوشه (میانگین
دادههای خوشه) با توجه به شکل ( )32به ترتیب ورود
دادهها بستگي دارد و جايي بین سه محدوده معینشده
است .ولي با اين روش با جدا كردن زير خوشه متراكم
اول مركز بعدی زيرپوشه دوم اس.
 -1دادههای مرز مشتتتترک به خوشتتته متراكم و با انحرا
معیار كمتر اختصا مييابد

شکل ( )1پراکنگی  222پالس راداری در یک محیط پرتراکم،
برای یک بسته از اطالعات قبل از خوشهبندی.

شکل ( )1پراکنگی  42هدف مجزا (با توجه به حد آستانه
تعریفشده) حاصل از خوشهبندی.
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شکل ( )8خوشهبندی با تخصیص مجدد مراکز خوشهها و تکرار آن در روشهای معمول.

شکل ( )9خوشهبندی با محاسبه ماتریس شباهت و بیشترین کد شباهت از سطر  iام با توجه به شعاع همسایگی.

جدول مقايستته ،حصتتول نتايج بهینهتر در شتتاخص،Dunn
شتتتاخص  Silhouetteو  RMSSDTرا تا ید ميكند عل.
نتیجه بهتر شاخص ديويس بولدين در روش رهبر اين اس.
كه تعداد خوشتتتههای آن در تفکیک داده بیشتتتتر استتت.
(درحاليكه بعضتي از اين خوشتهها طبق شاخص  Dunnو
 RMSSDTبتهخوبي تفکیتک نشتتتده و شتتتعاع آستتتتانه
تعريفشتتده در آن لحان نشتتده استت ).افزايش شتتاخص
 Dunnبهخصتو بهعنوان يکي از شاخصهای مهم اعتبار
ستنجي خوشتهبندی در روش پیشتنهادی نستتب .به روش
خوشتهبندی حول رهبر قابلتوجه استت .شاخص  Dunnو
 Silhouetteبتتاالتر و انحرا میتتانگین كمتر بتته معنتتای
خوشتتتههای متراكمتر و دق .باالتر الگوريتم خوشتتتهبندی
استتت .با اجرای تابع  ،presortingتغییر جز ي به ستتتم.
بهینتهتر شتتتدن نتتايج ديده ميشتتتود؛ درنتیجه الگوريتم
پیشنهادی به پیشپردازش وابسته نیس.
دادههای راداری دارای ترافیک باال و پیوسته -داده جرياني-
هستتند و زمان در تفکیک پالس بسیار اهمی .دارد روش
خوشتهبندی منفرد كه در علوم خا خوشهبندی به روش
سلسله مراتبي افزايشي معرو اس ،.زمانبر و دارای حجم
پردازشي باال اس.

شکل ( )12مقایسه خوشهبندی روش پیشنهادی با روش رهبر،
که در آن خوشههای نهایی به ترتیب ورود داده بستگی دارند.

عل .مقايسته روش پیشتنهادی با روش رهبر آن اس .كه
روش رهبر يتتک روش بهینتته در مبح ت خوشتتتتهبنتتدی
پالسهای راداری نستتتب .به روشهای ديگر خوشتتتهبندی
مناستتتب دادههای راداری استتت 9 ،0] .و  [38همچنین
درروش ستلولي حتي با فرض عدم تکمیل پردازش و الحاق
همه دادهها به رهبران مربوطه ،نتايج خوشهبندی لحظهای
ميتواند مورداستتتفاده قرارگرفته و با تکمیل خوشتتهبندی،
صح .میانگین خوشهها افزايش مييابد؛ ولي در روشهای
ديگر تتا پتايان خ وشتتتهبندی يک فريم ،نتايج خوشتتتهها
قابلاعتماد نیستند
23
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جدول ( )2مقایسه الگوریتم پیشنهادی با یک الگوریتم کالسیک مانند روش سلولی یا حول رهبر.
حال .بهینه

روش پیشنهادی

بدونpresorting

روش پیشنهادی با

روش رهبر

پارامتر

-------

200

200

200

ni

-------

38

38

43

clusters

max

0.33453

0.37541

0.47307

DB

max

0.10082

0.089618

0.026582

Dunn

max

0.3358

0.31019

0.28738

Silhouette

min

4.1864

4.1864

4.8186

RMSSD

در اين الگوريتم تعداد خوشتتتهها به شتتتعاع همستتتايگي و
دفعات تکرار به تعداد خوشهها بستگي دارد در كاربردهايي
كه فقا دق .باال مدنظر باشتد ،اين روش مفید اس .لذا از
دق .اين الگوريتم بدون توجه به مسوله زمان ،برای بررسي
و مقايسه تعداد بهینه خوشههای مجزا نتايج جدول ( )2به
كمک برنامه Cvap3متلب استفاده شده اس .متلب در اين
جعبهابزار ،چند روش خوشتتهبندی متداول و شتتاخصهای
معتبر برای ارزيابي خوشههای بهدس.آمده را مطابق شکل
( )33فراهم نموده اس.
همان داده شتبیهسازیشده مربوط به  222پالس راداری با
ستتته پتارامتر زاويته ،فركانس و عرض پالس به  Cvapداده
شتده و مرحله خوشتهبندی به روش ستتلسله مراتبي انجام
شتد از شتاخصهای  Dunnو silhouetteبرای تعیین تعداد
بهینه خوشتهها و بررستي تعداد خوشههای جدول مقايسه
مطابق شتکل ( )32استفاده شده اس .نتايج مقايسه باالتر
بودن شتاخص  Dunnو مقدار بهینه تعداد خوشههای روش
پیشتنهادی را نشان ميدهد همچنین شاخص silhouette
برای  18خوشتته روش پیشتتنهادی از روش رهبر (ترتیبي)
كه به  01خوشه تفکیک شده ،باالتر اس.

presorting

حداقل رستیده است .ستپس با اختصتا بیشترين تعداد
همستايهها به يک خوشته بر اساس ماتريس تشابه ،نیاز به
تکرار خوشتتتهبنتدی در مقتايستتته با روشهای معمول كه
ماتريس فاصتتتله در آنها محاستتتبه ميگردد ،تا حد زيادی
كتاهش مييتابتد بتا توجه به پیوستتتتگي داده راداری اين
تکنیتک ميتواند در پردازش ستتتريعتر دادهها مؤير گردد
همچنین در اين روش ،نقتتاط متراكمتر بتتهعنوان مراكز
خوشتتتههای با اولوي .باالتر انتخاب و خوشتتتههای متراكم
بهعنوان رشته پالسهای راداری جدا ميشوند
از محاسن اين روش تفکیک نسب .به الگوريتمهای مبتني
بر روش  k-meanآن اس .كه انتخاب اولیه مراكز خوشهها
در آن با دق .انجام ميگیرد

 -1نتایج و مزایای روش پیشنهادی

درروش پیشتتتنهتتادی برای تفکیتتک پتتالسهتای راداری از
خوشهبندی به روش نزديکترين همسايه با اولوي .انتخاب
خوشتههای متراكمتر در آنالیز ماتريس تشابه بهعنوان يک
ايده جديد استتتفاده شتتده استت .پس از محاستتبه و آنالیز
كدهای ماتريس تشتابه ،پردازشهای بعدی بر اساس آن به

Cluster Validity Analysis Platform

شکل ( )11متلب در جعبهابزار  ،Cvapچند روش خوشهبندی
متداول و شاخصهای معتبر برای ارزیابی خوشههای
بهدستآمده را فراهم نموده است.

1
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در اين روش دق .خوشتتهبندی مستتتقل از ترتیب پردازش
دادههای يک فريم اس .كه از معايب روش رهبر در تعیین
مراكز خوشتتهها استت .حستتن ديگر آن استت .كه تفکیک
دادههای مشتترک بین دو النه بر مبنای انتستاب به خوشه
متراكمتر با فاصله كمتر صورت ميگیرد
مقايسته نتايج خوشهبندی يک نمونه داده راداری الگوريتم
پیشنهادی با روش رهبر كه يکي از الگوريتمهای مطرح در
خوشتهبندی پالسهای راداری اس ،.نشان ميدهد كه اين
الگوريتم دارای شتتتتاخص  Dunnو  Silhouetteبتتاالتر و
انحرا میانگین كمتر استتت.؛ يعني خوشتتتهها متراكمتر و
دق .خوشهبندی باالتر اس .همچنین با اعمال خوشهبندی
به روش سلسله مراتبي ،تعداد خوشههای روش پیشنهادی
بررستتي و دق .باالتر آن با معیارهای اعتبارستتنجي نشتتان
داده شتد استفاده از اين الگوريتم در سیستمهای پردازنده
 ESMميتواند بهطور مؤيری ستبب افزايش دق .و سرع.
تفکیک پالسهای راداری گردد

شکل ( )12نتایج مقایسه شاخص  Dunnو  silhouetteبرای
مقایسه دقت تعداد خوشههای جدول ( )2بهینه بودن تعداد
خوشهها در روش پیشنهادی را نشان میدهد.

-1پیوست
پیوستت .الف -مقايستته نتايج فايل خوشتتهبندیشتتده  p1خروجي دو تابع CLUSTER_PHAS1و CLUSTER_PHAS2با
دادههای فايل نمونه ورودی نامرتب :p
=p
45
25
25
25
25
20

0.002
0.002
2.001
0.001
0.001
0.001

1
1
1
1
1
1

400
20
20
20
20
100

5500
5010
5010
2010
2010
4500

0.001
0.0011
0.0012
0.0011
0.0011
0.0012

9320
9310
9300
9310
9310
9300

20
23
25
28
29
33

 -3خروجي با باالترين كدهای مشابه :CLUSTER_PHAS1

 -2خروجي با كدهای مشابه متراكم :CLUSTER_PHAS2
خوشه متراكم ابتدايي با مركزي .زاويه  29انتخاب شده و سطر با زاويه  11مجزا ميشود
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