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МАКСИМІННИЙ КРИТЕРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ
ПЕРВИННИХ ЦЕНТРІВ В АЛГОРИТМАХ

КЛАСТЕРИЗАЦІЇ К-MEANS

В  базах  даних  органів  внутрішніх  справ  на  поточний  момент
накопичено  десятки  мільйонів  записів  кримінально  значимої
інформації.  І  кожного  дня  кількість  цих  даних  зростає.  Результати
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запитів до системи іноді містять кілька сотень або навіть тисяч записів,
які в подальшому необхідно обробляти вручну. Крім того, необхідно
враховувати такі особливості масивів даних ОВС:

1) велика  кількість  ознак,  що  характеризують  об'єкти  (до  сотні
ознак);

2) різна природа ознак (як правило, нечислових),  вимірюваних в
різних шкалах;

3) можливість наявності декількох записів про одне й те ж об'єкті
(відома проблема «двійників»);

4) можливість  наявності  пропусків  (відсутність  значень  там,  де
вони повинні знаходитися) у масивах даних в силу ряду суб'єктивних і
об'єктивних причин.

Очевидно, що аналізувати результати таких запитів вручну, як це
робиться в більшості випадків сьогодні, вкрай неефективно.

Ефективним механізмом обробки надвеликих даних є технології
Data  Mining,  Text  Mining,  Web  Mining.  В  основі  цих  наукоємних
технологій  лежать  методи  класифікації-кластеризації.  Одними  з
простих  та  широко  використовуваних  алгоритмів  кластеризації  є
алгоритми К-means і С-means [1]. Їх основними перевагами є простота
реалізації,  результативність  і  висока  швидкодія.  Головний недолік  –
заздалегідь  задана  кількість  кластерів,  на  які  необхідно  розбити
вихідний набір об'єктів. Крім того, в алгоритмах цього класу на першій
стадії  при  визначенні  первинних  центрів  шуканих  кластерів,  як
правило, випадковим чином обираються К об'єктів. Однак у випадках,
коли кількість досліджуваних об'єктів досягає сотень тисяч і мільйонів
записів,  такий  підхід  є  завідомо неприйнятним.  У  цьому  випадку  є
доцільним  мати  досить  «хорошу»  початкову  вибірку  первинних
центрів,  яка  в  подальшому  забезпечить  рішення,  близьке  до
локального  (або  глобального)  екстремуму.  В  роботах  [2,  3]
запропонований  критерій  вибору  первинних  центрів  і  алгоритм
кластеризації,  заснований  на  його  використанні.  Його  ефективність
значно вище алгоритмів, заснованих на випадковому виборі первинних
центрів.  Однак  подальше  експериментальне  дослідження  цього
алгоритму виявило випадки,  коли він дає неточні результати,  хоча і
близькі до локальних екстремумів.

В  даній  роботі  пропонується  максимінний  критерій  вибору
первинних центрів кластерів в алгоритмах К-means. Його суть полягає
у наступному.

Нехай  X={xij}  ϵ Rmxn –  матриця  «об’єкт-властивість»,  де  xij –
значення  j-ї властивості  i-го об’єкта а,  i=1,2, …,  m;  j=1,2,  …,  n,  при
цьому  кожний  об’єкт  може  бути  описаний  вектором-рядком
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властивостей xi = (xi1, xi2, …, xin) ϵ Rn. Вважатимемо, що значення всіх n
ознак задані у звичайній числовій шкалі,  хоча, як показано в [4], до
такого випадку можна звести і ситуацію, коли значення ознак об’єктів
задані в інших шкалах.

K – кількість кластерів у задачі;

Xс={ }, i=1, 2, …, K – множина шуканих центрів кластерів.
Нехай також у просторі  Rn об’єктів задана відстань між ними у

звичайній евклідовій метриці:
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В якості цільової функції  у задачі пошуку первинних центрів К
кластерів запропонована наступна:
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c dMaxMind
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де dij  – це відстань від  і-тої точки до j-того центра,  і =1, 2, …, m;
j=1,2, …, K,.

Експериментальне  дослідження  програмної  реалізації
запропонованого  критерію  на  тестових  прикладах  показало,  що  він
ефективніше критерію, запропонованого в роботі [3], в середньому на
10%.
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