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روش نوین خوشهبندی دادههای بیانژنی
داود شاهسونی ،*1زهره
 دریافت مقاله95/8/21 :

فرهادی2

 پذیرش مقاله95/9/22 :

مقدمه :یکی از تحوالت مهم علم ژنتیک ،ظهور فناوری ریزآرایه و تولید دادههای بیانژنی است که امکان مطالعه رفتار هزاران ژن را به
طور همزمان فراهم میکند .خوشهبندی یکی از روشهای دادهکاوی است که در تحلیل دادههای بیانژنی مورد استفاده قرار میگیرد .از
آنجا که عملکرد روشهای خوشهبندی به شدت تحت تأثیر دادهها است ،نتیجه خوشهبندی همواره با عدم قطعیت روبهرو بوده و
الگوریتمی وجود ندارد که بتوان آن را برای تمام دادهها ،کارا قلمداد نمود .در این تحقیق ،در تحلیل دادههای بیانژنی از خوشهبندی
اجماعی (ترکیب نتایج چندین الگوریتم خوشهبندی) به جای اجرای یک الگوریتم منفرد استفاده شده است.
روش :این مقاله عملکرد خوشهبندی اجماعی را بر روی سه مجموعه داده بیانژنی  Alizadeh-v2 ،Nutt-v3و ،SUتوسط
شاخص رند تعدیل یافته مورد ارزیابی قرار میدهد .برای پیادهسازی خوشهبندی اجماعی ،دوازده خوشهبندی متفاوت حاصل از ترکیب
چهار الگوریتم خوشهبندی با سه معیار عدم تشابه ،به طور همزمان روی دادهها اجرا شدهاند .پس از ادغام نتایج ،میزان تطابق خوشههای
تخمینی با گروههای واقعی توسط شاخص رند تعدیل یافته سنجیده شده است.
نتایج :مقدار شاخص رند تعدیل یافته برای سه مجموعه داده  Alizadeh-v2 ،Nutt-v3و  ،SUبه ترتیب برابر  0/9 ،1و 0/58به
دست آمد که حاکی از دقت باالی روش پیشنهادی در کشف ساختارهای نهفته در دادهها است .همچنین الگوریتم طراحی شده ،توانست
تعداد واقعی خوشهها را بدون خطا تشخیص دهد.
نتيجهگيري :خوشهبندی اجماعی روشی توانمند برای خوشهبندی دادههای بیانژنی است .با توجه به دقت این روش در کشف
ساختارهای واقعی ،میتوان آن را با اطمینان جایگزین الگوریتمهای خوشهبندی منفرد نمود.
کليدواژهها :دادهکاوی ،خوشهبندی اجماعی ،خوشهبندی سلسله مراتبی ،خوشهبندی افراز حول مدوید ،مقیاسگذاری چند بعدی
کالسیک
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 D'haeseleerدر مقاله خود گفت شناسایی بهترین الگروریتم
خوشهبندی به صرورت کلری امکانپرذیر نیسرت .وی اجررای
چندین روش مختلف به ویژه روشهایی با نترایج متنراق را
برای رسیدن بره خوشرهبندی بهینره پیشرنهاد نمرود [de .]2
 Soutoو همکاران به مقایسه پنج الگوریتم خوشهبندی (چهار
الگوریتم سلسله مراتبی و یک الگوریتم افرازی) بر روی سی و
پنج مجموعه داده بیانژنی پرداختند [ ،]3نتایج حاکی از آن بود
که الگوریتمهای مرورد بررسری ،هماننرد دیگرر الگوریتمهرای
خوشهبندی به شدت به دادهها وابسته هستند .همچنین نترایج
پژوهش  Jaskowiakو همکاران ،با مقایسه عملکررد پرانزده
معیار ،عدم تشابه را در خوشهبندی مجموعه دادههای مرذکور،
نشان دادند که پارامترهای ورودی روشهای خوشهبندی مانند
ماتریس عدم تشابه به شدت بر نتیجه آنهرا تأثیرگرذار اسرت
[ .]4نتایج تحقیقات مذکور و پژوهشهای مشابه ،صحت ایرن
ادعا را تأیید میکنند که انتخاب روش خوشرهبندی مناسرب و
معیار عدم تشابه یکی از چالشهای مهم خوشهبندی است.
برررای اولررین بررار در سررال  2002ایررده ترکیررب نتررایج
خوشهبندیهای متفاوت و پرذیرفتن اجمرا آنهرا بره عنروان
نتیجرره نهررایی ،تحررت عنرروان کلرری خوشررهبندی اجمرراعی
( )Clustering Ensembleتوسررررط  Strehlو Ghosh
مطرح شد [ .]5خوشهبندی اجماعی راهحلی کارا برای مواجهره
با چالشها و محدودیتهای ذکرر شرده اسرت کره برا هرد
افزایش کیفیرت و دقرت خوشرهبندی اجررا میشرود و نتیجره
پایدارتری را نسبت به یک خوشهبندی منفرد پدید مریآورد .از
آنجا که در این روش ،خطای یک خوشهبندی میتواند توسرط
دیگر خوشهبندیها جبران شود ،نتیجهای قابرل اطمینرانتر در
مقایسه با خوشهبندی منفرد حاصرل میشرود .بره طرور کلری
خوشهبندی اجمراعی در مرواقعی کره کراربر در انتخراب روش
خوشهبندی یا پارامترهای ورودی دچار تردیرد اسرت ،بهتررین
گزینه است [.]7،6
تحقیقات متعددی وجود دارنرد کره بره معرفری خوشرهبندی
اجماعی و انوا روشهای پیادهسازی آن ،پرداختهاند .به عنوان
نمونره میتروان بره پژوهشهررای قراممی و همکرراران Li ،و
همکرراران و  Vega-Ponsو  Shulcloper Ruiz-اشرراره
کرررد [ .]6-8نمونررههایی از کرراربرد خوشررهبندی اجمرراعی در
تحلیررل دادههررای بیررانژنی را میترروان در پژوهشهررای
 Deodharو  Hu ،Ghoshو همکررراران Yu ،و ،Wong
 Soutoو همکرراران Yu ،و همکرراران همچنررین  Kimو
همکررراران مشررراهده کررررد [ .]14-9نترررایج موفقیرررتآمیز
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مقدمه
فناوری نوین ریزآرایه ( )Microarrayیکی از پیشررفتهای
مهم علم ژنتیک است که امکان مطالعه و تحلیل رفتار هزاران
ژن را به طور همزمران فرراهم میکنرد .دادههرای حاصرل از
فناوری ریز آرایه ،دادههرای بیرانژنی (Gene Expression
 )Dataنامیده میشروند کره تحلیرل آنهرا میتوانرد کمرک
شایانی را در زمینره تشرخیص و درمران بیمراری سررطان بره
جامعه پزشکی عرضه کند .دادههای بیانژنی در سالهای اخیر
بارها توسط دانشمندان علوم مختلف به ویژه محققان بیولوژی
مولکررولی مررورد مطالعرره و تحقیرق قرررار گرفتهانررد .اسررتخرا
اطالعات معنیدار از بطن ایرن دادههرا ،مسرللهای اسرت کره
موجب تشریک مساعی علم آمار ،دادهکاوی و یادگیری ماشین
شده است و هر یک با روشهای خاص خود و نهایتاً مشترک،
به حل این مسرلله پرداختهانرد .یکری از گونرههای اسرتخرا
اطالعات بهمنظور درک بهتر و قابل فهمتر ایرن نرو دادههرا،
تقسیمبندی آنها به دستههای کوچکتر برا حرداک ر تشرابه و
سرررتس تحلیرررل آنهرررا اسرررت کررره تحرررت عنررروان
"خوشهبندی"( )Clusteringشرناخته میشرود .خوشرهبندی
برررهطور گسرررترده در تجزیرررهوتحلیل دادههرررای بیرررانژنی
مورداستفاده قرار میگیرد به گونهای که میتوان علم پزشرکی
را یکی از دالیل پیشرفت و گسترش روشهای خوشهبندی در
دهههای اخیر دانست [.]1
هررر یررک از الگوریتمهررای خوشررهبندی بررا بهینهسررازی
پارامترهررایی از پرریش تعری رف شررده ،دادههررای مشررابه را در
گروههای مجزا از هم سازماندهی میکنند .با وجرود پیردایش
الگوریتمهای خوشهبندی نوین و کارآمد ،روش فراگیری وجود
نرردارد کرره بترروان عملکرررد آن را در همرره دادههررا ی را حت ری
مجموعهای از دادهها برا ویژگیهرای یکسران ،رضرایتبخش
تلقی نمود .از طرفری عملکررد الگوریتمهرای خوشرهبندی بره
شدت تحت تأثیر ساختار پنهان دادهها قرار میگیررد و اجررای
الگوریتمهای مختلرف روی مجموعره داده یکسران ،میتوانرد
منجر به نتایج کامالً متفاوت گردد .حتی ممکن اسرت اجررای
یک الگروریتم خوشرهبندی واحرد امرا برا پارامترهرای ورودی
مختلف ،نتایج متفاوتی را بر روی یک مجموعه دادههرا ایجراد
کند .با وجود مشکالت و محردودیتهای ذکرر شرده ،ارزیرابی
عملکرد الگوریتمهرای خوشرهبندی همرواره برا عردم قطعیرت
همراه بوده و انتخاب یک الگوریتم قابل اطمینران و همچنرین
برآورد صحیح پارامترهای ورودی موردنیراز در یرک الگروریتم
خررراص ،همرررواره یرررک چرررالش بررررای محققرررین اسرررت.

شاهسونی و همکار

پایيز  ،1395دوره سوم ،شماره سوم
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روش
خوشهبندي اجماعی

خوشهبندی اجماعی شامل دو گرام اصرلی موسروم بره تولیرد
( )Generationو اجما ( )Consensusاسرت .در شرکل 1
ساختار کلی خوشهبندی اجماعی نمرایش داده شرده اسرت .در
مرحله تولید ،با هد بهبود کیفیت و دقت نتایج نهایی ،چندین
خوشررهبندی کرره آنهررا را خوشررهبندیهای مبنررا ( Base
 )clusteringsنامگذاری میکنند ،روی دادهها اجرا میشوند.
این خوشهبندیهای منفرد میتوانند از یک نو واحرد ولری برا
مقادیر مختلفی برای پارامترها ،یا کالً خوشهبندیهای متفاوتی
باشند .از آنجا که نتیجه نهایی وابسته به نتایج خوشهبندیهای
مبنا است ،نقش مرحله تولیرد بسریار حرامز اهمیرت اسرت ،بره
طوری که هر چه تنو بین خوشهبندیهای مبنا بیشرتر باشرد،
نتیجه خوشهبندی اجماعی از کیفیت باالتری برخوردار خواهرد
بود [.]15

شکل  :1ساختار خوشهبندي اجماعی

در چگونگی تولید خوشهبندیهای مبنا و ایجاد تنو بین آنهرا،
هیچ محدودیتی وجود ندارد و روشهای زیادی برای این منظور
وجود دارند که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره شده است [:]7
الف-استفاده از الگوریتمهای متفاوت خوشهبندی
ب -استفاده از یک الگوریتم خوشهبندی واحرد برا پارامترهرای
ورودی متفاوت
 انتخاب ت ادفی زیر مجموعهای از مجموعه متغیرها بررایهر خوشهبندی مبنا

د-انتخاب ت ادفی مجموعهای از دادهها برای هرر خوشرهبندی
مبنا
در مررورد روشهررای (الررف)( ،ب) و ( ) حجررم نمونرره در
خوشهبندیهای مبنا برابر با حجم واقعی دادهها در نظرر گرفتره
میشررود .در حالررت (د) در هررر ی رک از خوشررهبندیهای مبنررا،
نمونهای ت ادفی از دادهها که حجرم آن توسرط کراربر تعیرین
میشررود ،انتخرراب میشررود تررا برردین ترتیررب بترروان ،بررین
خوشهبندیهای مبنا تنو ایجاد کرد ،در این مقاله ،رهیافت الف
برای اجرای گام تولید مورد توجه قرار گرفته است .بدین منظور
از چهار الگروریتم خوشرهبندی مرسروم شرامل یرک الگروریتم
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پژوهشهررای مررذکور ،ت رردیقی بررر عملکرررد م رؤثر و مفی رد
خوشهبندی اجماعی است.
هد از این پژوهش ،بهبود کارآیی و رفع نقرایص روشهرای
خوشررهبندی منفرررد توسررط خوشررهبندی اجمرراعی در تحلی رل
دادههای بیان ژنی است .بدین منظور ،چهار روش خوشرهبندی
متفاوت بر روی سه مجموعه داده بیان ژنی به طرور همزمران
اعمال شدهاند .روشهای مورد مطالعه ،به طور کلی مبتنی برر
عدم تشابه بین دادهها هستند که با تغییر معیار عدم تشابه ،هر
یک از آنها نتیجهای متفراوت خواهنرد داشرت .از ایرن رو برا
هد افزایش کیفیت خوشهبندی در هریک از چهار الگروریتم
مذکور ،سه نو عدم تشابه متفاوت اعمال گردیده است .بردین
ترتیرب خوشررهبندی اجمرراعی شررامل دوازده ترکیرب متفرراوت
خواهد بود .عالوه بر ارزیابی عملکرد خوشرهبندی اجمراعی در
کشف گروههای واقعی ،در این تحقیرق ق رد داریرم توانرایی
خوشهبندی اجماعی را در برآورد تعداد خوشهها مرورد بررسری
قرار دهیم.
ساختار این مقاله این گونه تنظیم شرده اسرت کره ابتردا بره
معرفی خوشهبندی اجماعی میپردازیم .در ادامه پس از معرفی
اجمالی دادهها ،جزییرات الگروریتم مرورد مطالعره را در بخرش
یافتهها بیان میکنیم و در پایان ،ضمن ذکر نترایج پیادهسرازی

الگوریتم پیشنهادی ،عملکرد آن را مورد ارزیابی قرار داده و به
بحث و نتیجهگیری میپردازیم .الزم به ذکر است کره تمرامی
محاسبات انجام شده در این مقاله در نرمافزار  Rصورت گرفته
است.

خوشهبندي نوین دادههاي بيان ژنی

خوشهبندی افرازی به نام "افراز حرررول مدویرد"( Partition

مراتبی به نامهای ترک ات رالی ( ،)Single linkageات رال
کامل ( )Complete linkageو ات ال میانگین ( Average
ورودی الگوریتم خوشهبندی مبتنی بر تشابهات  PAMاستفاده
شده است.
نحوه تشکیل ماتریس مربعی  COبا بعد  nبه این صورت است
که با فرض داشتن تعداد  mخوشهبندی مبنا در مرحله تولیرد و
داشتن  nمشاهده ،درآیه  ijام آن برابر با نسبت تعرداد دفعراتی
در بین  mدفعره اسرت کره دو مشراهده  iو  jدر هرر یرک از
خوشهبندیهای مبنرا ،در یرک خوشره واحرد قررار گرفتهانرد و
درآیههای قطر اصلی آن برابر با عدد  1است .در شکل  2نحروه
تشکیل ماتریس  COبرای م الی ساده شرامل دو خوشرهبندی
مبنا ،نمرایش داده شرده اسرت .الزم بره ذکررر اسرت کره ،
معررر -iامررین سررطر مرراتریس دادههررای
است کره در آن  pتعرداد ژنهرا و n
بیانژنی
تعداد دادهها (نمونهها) است .همچنین بیانگر سطح بیان ژن
بررا
 jاز داده  iمیباشررد؛ بنررابراین
تفاضل ماتریس  COاز ماتریس (1ماتریسی که کلیه درآیههای
آن برابر با عدد  1است) یعنی محاسربه مراتریس  ،CO-1ایرن
ماتریس تشابه به یک ماتریس "عردم تشرابه" تبردیل شرده و
میتواند برای انجام خوشهبندی نهایی در روشهای خوشهبندی
مبتنی بر عدم تشابه اعمال گردد [.]15 ,7 ,6

شکل  :2مثالی ساده از تشکيل ماتریس تشابه دو به دو  COبراي  5مشاهده توسط دو خوشهبندي مبنا []15

تخمين تعداد خوشهها

یکی از روشهرای پیشرنهادی بررای تخمرین تعرداد خوشرهها
اسرتفاده از میرانگین شرراخص نیمررر ()Silhouette index
است که میزان تراکم درون خوشهای را میسرنجد و مقردار آن
208

در بازه [ ]1،-1متغیر است .برابری مقدار این شاخص با عردد 1
نشان میدهد که خوشهها متراکم هستند و به خوبی از هم جدا
شدهاند ،لذا میتوان نتیجه گرفت که مردل خوشرهبندی ایجراد
شده مناسب است .همچنین مقادیر صفر و منفی در مرورد ایرن
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 )around medoidsو سرره الگرروریتم خوشررهبندی سلسررله
 )linkageاستفاده شده است؛ که به ترتیب آنها را با نمادهای
 CL ،SL ،PAMو  ALنمایش میدهیم [.]16
در مرحله اجما  ،خروجیهای مرحله تولید که در واقع همران
نتایج خوشهبندیهای مبنا هستند ،با هم ادغرام شرده و نتیجره
نهایی را رقم میزنند .جهت ادغام نتایج مرحلره تولیرد ،تروابعی
موسوم به توابع اجمرا ( )Consensus Functionsطراحری
شدهاند .انتخاب تابع اجما مناسب یکی از موارد مهم در فرآیند
خوشررهبندی اجمرراعی اسررت ،زیرررا حترری در صررورتی کرره
خوشهبندیهای مبنرا ،عملکررد ضرعیفی را از خرود نشران داده
باشند ،با انتخاب تابع اجما مناسب میتوان نتیجه نهرایی را ترا
حد قابل مالحظهای بهبرود بخشرید [ .]17در ایرن مقالره ،ترابع
اجما مبتنری برر تشرابه دو بره دو ( Pairwise similarity
 )approachمورد ارزیابی قرار گرفته است.
در تابع اجما مبتنی بر تشابه دو به دو ابتدا نتایج خوشرهبندی
های مبنا ،در قالرب ماتریسری موسروم بره مراتریس اطالعرات
( )Information Matrixخالصه میشوند و ستس در اختیار
یک روش خوشرهبندی متناسرب قررار میگیرنرد [ .]15در ایرن
مقالرره از مرراتریس تشررابه دو برره دو یررا هررم پیونرردی (co-
 )association matrixبا نمراد اخت راری  COبره عنروان

شاهسونی و همکار

پایيز  ،1395دوره سوم ،شماره سوم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

شاخص ،عدم توانایی مردل خوشرهبندی را در یرافتن دادههرای
مشابه نشان میدهد [.]18
دادههاي تحقيق

جدول  :1مشخصات دادههاي تحقيق
تعدادخوشه
2
3
10

تعداد ژن
1152
2093
1571

تعداد نمونه
22
62
174

در شکل  ،3روند اجرای الگوریتم تحقیق در قالب یک فلوچارت
نمررایش داده شررده اسررت .در اول رین مرحلرره از ای رن الگرروریتم،
پیشپردازش دادههرا صرورت میگیررد .بردین منظرور پرس از
استانداردسازی دادههرا برا هرد کراهش هزینره محاسرباتی و
سهولت تحلیل ،بُعد دادهها کاهش داده میشرود .روش مقیراس
گررذاری چنررد بعرردی ()Multidimensional Scaling
کالسیک یکی از روشهای کاهش بعد اسرت کره برا دریافرت
ماتریس عدم تشابه دادهها و بعد دلخواه ،به ساخت پیکرهای از

نام داده
Nutt-v3
Alizadeh-v2
Su

آنها در ابعاد پایینتر میپردازد به طوری که تشابه برین آنهرا
حفظ شود [ .]22ذکرر ایرن نکتره ضرروری اسرت کره انتخراب
نامناسب بعد ،منجر به از دست رفتن اطالعرات و نترایج گمرراه
کننده خواهد شد .در نرمافرزار  Rبرا دسرتوراتی سراده ،امکران
تعیین بعد مناسب برای روش مقیاسگذاری چندبعدی کالسیک
از طریق محاسبه معیارهای نیکویی بررازش کره بردین منظرور
تعبیه شدهاند ،فراهم شده است [.]23

شکل  :3الگوریتم تحقيق
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در ایررن تحقیررق از سرره مجموعرره داده بیررانژنی مرسرروم در
تحقیقات پزشکی استفاده شده اسرت .معلروم برودن گروههرای
واقعی در این دادهها موجب سهولت ارزیابی نتیجه خوشرهبندی
خواهد شد .در ذیرل توضریح مخت رری در مرورد هرر یرک از
مجموعه دادههای مورد استفاده در این تحقیق ارامه شده است:
 Nuttو همکاران مقالهای منتشر کردند که در آن با استفاده از
تکنیک ریزآرایره  1152ژن مرورد تحلیرل قررار گرفرت .تعرداد

بیماران مورد مطالعه در این تحقیق  22نفر بوده اسرت و نترایج
منجر به تعیین دو زیر رده برای تومور مغزی شد [.]19
 Alizadeو همکاران ،تعرداد  2093ژن از  62بیمرار را بررای
شناسایی زیرگروههای سرطان خون مورد مطالعره قررار دادنرد.
نتایج نشان دهنده سه زیرگروه برای این سرطان بود [.]20
 Suو همکاران مطالعهای را به منظرور طبقهبنردی  10نرو از
تومورهای انسانی انجرام دادنرد .نویسرندگان در مقالره مرذکور
 1571ژن مربوط به یک نمونه  174تایی را مورد مطالعره قررار
دادند [.]21
خالصه مشخ ات دادههای تحقیق در جدول  1در شده است.

شاهسونی و همکار

خوشهبندي نوین دادههاي بيان ژنی

جدول  :2نتایج خوشهبندي
مقدار شاخص رند تعدیل یافته
1
0/9

تعداد خوشههاي تخمينی
2
3

0/58

بحث و نتيجهگيري
عملکررد الگوریتمهررای متفراوت خوشررهبندی بارهرا در تحلیرل
دادههای بیانژنی مورد ارزیابی قررار گرفتهانرد و ترالش بررای
رسیدن به خوشهبندی بهینه توسط محققان کماکان ادامره دارد.
در میان انروا مختلرف روشهرای خوشرهبندی ،الگوریتمهرای
سلسله مراتبی و افرازی به دلیل عملکرد قابل قبولی که نسربت
به سهولت سازوکار و اجررا دارنرد ،بریش از دیگرر الگروریتمهرا
موردتوجرره قرررار گرفتهانررد .شرراکری و همکرراران ،دو الگرروریتم
خوشهبندی سلسله مراتبی و یک الگوریتم خوشهبندی افرازی را
به صورت منفرد برای خوشهبندی پنج مجموعه داده بیان ژنری
به کار گرفتند .آنها در هریک از این الگوریتمها سره مراتریس
عدم تشابه فاصله اقلیدسی ،فاصله منهتن و ضریب همبسرتگی
پیرسون را اعمال کردند .نتایج این تحقیق نشان داد که بهترین
210

10

نام داده
Nutt-v3
Alizadeh-v2
Su

روش خوشهبندی به صورت مطلق وجود ندارد و یک الگروریتم
خوشهبندی واحد بر اساس شرایط موجود در دادهها ممکن است
عملکردهای کامالً متفاوتی را از خود بروز دهد [.]25
 Iam-Onو همکرراران ،خوشررهبندی اجمرراعی را بررر روی ده
مجموعه داده بیان ژنی اجرا کردند .آنها در مرحله تولید (شکل
 ،)1از الگرروریتم خوشررهبندی – kمی رانگین بررر مبنررای فاصررله
اقلیدسی استفاده کردند و پارامترهای ورودی متفراوت را عامرل
تنررو می ران خوشررهبندیهای مبنررا قرررار دادنررد Iam-On .و
همکاران ،چندین ماتریس اطالعات را برای خالصهسازی نتایج
مرحله تولید معرفی نموده و در گام اجمرا  ،رویکررد مبتنری برر
تشابه دو به دو را مورد توجه قرار دادند .استفاده از ماتریسهای
اطالعررات متفرراوت ،منجررر برره کشررف خوشررههای متفرراوت در
خوشهبندی نهایی گردید کره در بهتررین خوشرهبندی صرورت
گرفته ،میانگین شاخص رند تعدیل یافته برای ده مجموعه داده
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در اینجا بعد مناسب جهت کاهش تعداد ژنهرا برا شررط حفرظ
حررداک ر اطالعررات ،برررای سرره مجموعرره داده ،Nutt-v3
 Alizadeh-v2و  SUبه ترتیب برابرر برا  60 ،21و  172بره
دست آمد و ستس با اعمرال روش مقیاسگرذاری چنرد بعردی
کالسیک ،مخت ات جدید دادهها در فضای تقلیل یافته محاسبه
شده است.
در گام تولید خوشرهبندی اجمراعی ،چهرار الگروریتم ،CL ،SL
 ALو  PAMبه عنوان خوشهبندیهای مبنرا برر روی دادههرا
اجرا شدهاند .هر یک از این الگوریتمها برای انجام خوشرهبندی
نیازمند دریافت عدم تشابه دادهها هستند .در این تحقیق ،عردم
تشابه دادهها از طریق سه معیار فاصله اقلیدسی ،فاصله منهتن و
ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده است .در واقع هر کدام
از چهار الگوریتم مرذکور ،برا دریافرت سره معیرار عردم تشرابه
مختلف ،سه خوشرهبندی متفراوت انجرام دادهانرد؛ بنرابراین در
مرحلره تولیرد ،دوازده خوشرهبندی متفراوت ،روی دادههرا اجرررا
گردیده اسرت .بررای اسرتفاده از روشهرای سلسرله مراتبری و
افرازی بایستی تعداد خوشرهها مشرخص باشرد .در هرر یرک از
خوشرهبندیهای مبنررا ،میرانگین شرراخص نیمرر برررای تعررداد
محاسربه شرده و در نهایرت
مختلف خوشهها

تعداد خوشهای که منجر به بیشینه شردن مقردار ایرن شراخص
گردیده ،به عنوان مقدار بهینه انتخاب شده است.
در مرحله اجما  ،نتایج خوشرهبندیهای اجررا شرده در مرحلره
تولید ،در قالب ماتریس تشابه  COخالصره شرده و در نهایرت
پررس از تبرردیل آن برره مرراتریس عرردم تشررابه ،در الگرروریتم
خوشهبندی  PAMاعمال گردیرده اسرت .در ایرن مرحلره نیرز
همانند گام تولید ،از میانگین شاخص نیمر برای بررآورد تعرداد
خوشههای مناسب استفاده شده است .نتیجره اجررای الگروریتم
 PAMکه در واقع نتیجره نهرایی محسروب میشرود ،توسرط
شاخص رند تعردیل یافتره ( )Adjusted rand indexمرورد
ارزیابی قرار گرفته است .این شاخص تعیین کننده میزان تطابق
گروههای واقعی با خوشههای تخمینی است و مقرداری در برازه
[ ]-1،1اختیار میکند که عدد  1نشاندهنده همپوشرانی کامرل
گروههای واقعی با خوشههای تخمینی است .همچنرین مقرادیر
صفر و منفی عملکرد بسیار ضعیف روش خوشرهبندی را نشران
میدهند [ .]24جدول  2مقادیر این شاخص و تعداد خوشرههای
برآورد شده در مرحله نهایی را برای هر یک از سه داده ،نشران
میدهد.

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

زیاد گروههای واقعی در مورد مجموعه داده  ،Suپرایین برودن
مقدار شاخص رند تعدیل یافته در مورد ایرن داده نسربت بره دو
مجموعه داده دیگر ،قابل توجیه اسرت و میتروان خوشرهبندی
صورت گرفته را رضایتبخش تلقی کرد .شایان ذکر اسرت کره
الگوریتم پیشنهادی توانسته است در مورد هر سه مجموعه داده،
تعداد خوشهها را به طور صحیح و دقیقاً برابرر برا تعرداد واقعری
خوشهها تخمین بزند .با توجه به باالتر بودن مقادیر شاخص رند
تعدیل یافته مربوط به این تحقیق در مقایسه با پژوهش Iam-
 Onو همکرراران [ ،]26میترروان نتیجرره گرفررت کرره الگرروریتم
پیشنهادی توانسته است خوشهبندی را با دقت بیشرتری انجرام
دهد .مزیت دیگر الگوریتم طراحی شده در این مقالره ،سرادگی
ساختار و سهولت اجرا است.
نتررایج حاصررل از ای رن تحقی رق نشرران داد کرره بررا اسررتفاده از
خوشررهبندی اجمرراعی و بره کررارگیری همزمرران الگوریتمهررای
متفاوت خوشهبندی میتوان کیفیت و دقت خوشهبندی را تا حد
قابل مالحظهای افزایش داد .با توجره بره نترایج ایرن مطالعره،
خوشهبندی اجماعی قادر است حتری برا ترکیرب الگوریتمهرای
ساده ،به کشف خوشههای بهینه منجر شود .همچنرین از آنجرا
که در این رویکرد ،چندین الگوریتم خوشهبندی در برآورد تعداد
خوشهها سهیم خواهند شد ،خطای یک الگوریتم توسرط دیگرر
الگوریتمها قابل جبران است و احتمال خطا تا حد زیادی کاهش
پیدا میکنرد؛ بنرابراین خوشرهبندی اجمراعی میتوانرد راهحلری
توانمند برای حل چالشهرای پریش رو در خوشرهبندی باشرد و
کاستیهای خوشهبندی منفرد را رفع کنرد .یکری از مزیتهرای
مهم خوشهبندی اجمراعی ایرن اسرت کره در انتخراب و تعرداد
الگوریتمهای خوشهبندی که قرار است با هم ترکیب شوند هیچ
محدودیتی وجود ندارد و هرچه تنو خوشهبندیهای مبنا بیشتر
باشد ،کیفیت نهایی باالتر است .در کنار قابلیتهای خوشهبندی
اجماعی این نکته را نیز باید در نظر داشت که اجرای این روش
به زمان و محاسبات بیشتری نیراز دارد .بره عنروان پیشرنهادی
برای آینده تحقیق میتوان در مرحله تولید خوشهبندی اجماعی
از ترکیب الگوریتمهای پیشرفته خوشهبندی نظیر الگوریتمهرای
فازی ،مبتنی بر شبکه و مبتنی بر چگالی استفاده کرد .همچنین
در مرحله اجما به جای استفاده از رویکرد مبتنی برر تشرابه دو
به دو ،از روشهای دیگری همچون مبتنی بر گرا (Graph-
 )based approachو مبتنی بر ویژگری ( Feature-based
 )approachبرررای ادغررام نتررایج خوشررهبندیهای مبنررا بهررره
گرفت.
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موردبررسری ،حرردود  0/4گررزارش شررد کرره حرراکی از عملکرررد
نامطلوب مدل خوشهبندی مذکور در تشخیص گروههای واقعری
است [.]26
یکی از مهمترین چالشهایی که در تحلیل دادههای بیان ژنی
با آن مواجه هستیم ،تعداد بسیار زیراد ژنهرا نسربت بره حجرم
نمونه است که این موضرو کرارآیی معیارهرای عردم تشرابه و
همچنین روشهای خوشرهبندی را کراهش میدهرد .از طرفری
اهمیت فراوان تحلیل این دادهها در تشخیص و درمان سرطان،
حساسیت در انتخاب معیار عدم تشابه و روش خوشهبندی را دو
چندان میکند؛ از این رو در تحلیل دادههای بیان ژنی نیراز بره
مدل خوشهبندی که نتیجهای قابل اعتماد و پایدار داشته باشد و
بتوانررد از قابلیتهررای چنرردین معیررار عرردم تشررابه و روش
خوشهبندی بهره ببرد ،بیش از سایر کاربردها احساس میشرود.
برآورد تعداد خوشرهها ،یکری دیگرر از چالشهرای پریش رو در
خوشهبندی دادههای بیان ژنی است کره برا توجره بره سراختار
پیچیده این نو دادهها ،کاری دشوار بوده و احتمال خطا ،بسریار
زیاد است .الگوریتم طراحی شده در این مقالره برا هرد ارامره
راهحل ری برررای چالشهررای فرروب بررر روی سرره مجموعرره داده
بیانژنی مورد ارزیابی قرار گرفت .برای تحقق اهدا تحقیرق و
آزمودن الگوریتم پیشنهادی ،دادههرای تحقیرق برا سراختارها و
تعداد گروههای متفاوت انتخاب شدهاند.
در این تحقیق پس از استانداردسازی و کراهش بعرد دادههرا،
توسط رویکرد خوشهبندی اجماعی ،دوازده خوشهبندی متفراوت
به طور همزمان روی سه مجموعه داده بیانژنی اجرا گردید که
از ترکیب چهار الگوریتم خوشهبندی (سه الگوریتم خوشرهبندی
سلسله مراتبی و یک الگوریتم خوشهبندی افرازی) با سه معیرار
عدم تشابه (فاصله اقلیدسی ،فاصله منهتن و ضریب همبسرتگی
پیرسون) حاصل شدند .نتایج تحقیق مندر در جدول  ،2حراوی
تعداد خوشههای برآورد شده در مرحلره نهرایی و شراخص رنرد
تعدیل یافته برای هریک از مجموعه دادههای جردول  1اسرت.
این نتایج نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی توانسته است در
مورد مجموعه داده  Nutt-v3بدون هریچ خطرایی خوشرههای
واقعی را تشخیص دهد .همچنین مقدار  0/9برای شاخص رنرد
تعدیل یافته در مرورد داده  Alizade-v2بیرانگر خوشرهبندی
مطلوب و تطابق مناسب خوشههای تخمینی با گروههای واقعی
است .بدیهی است هر چه تعداد گروههرای واقعری در مجموعره
دادهها بیشتر باشد ،کشف ساختارهای موجرود دشروارتر بروده و
خوشهبندی با پیچیدگی مواجه خواهد شد .لذا با توجه بره تعرداد
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Introduction: The microarray technology and production of gene expression data are among the
important developments in genetic science that provide ability to study the behavior of thousands of
genes, simultaneously. Clustering is one of the most important data mining techniques used in gene
expression data analysis. As, the performance of clustering methods is strongly affected by the
structure of data, the result of clustering is always uncertain and there is no algorithm that can be used
for all kinds of data. In this study, ensemble clustering (combined results of multiple clustering
algorithms) was used for gene expression data analysis rather than using a single algorithm.
Methods: The performance of ensemble clustering in three gene expression data sets, Nutt-v3,
Alizadeh-v2 and SU, were evaluated by adjusted Rand index. Twelve different clusterings resulted
from the combination of four clustering algorithms with three dissimilarity matrices were
simultaneously applied on data. After merging the results, and running the final clustering, the
estimated clusters were compared with actual groups by the adjusted Rand index.
Results: The adjusted Rand index for the three data sets of Nutt-v3, Alizadeh-v2 and SU, were
respectively 1, 0.9 and 0.58 which shows the remarkable accuracy of the proposed method in
detecting patterns in data sets. Moreover, the designed algorithm could detect the actual number of
clusters without errors.
Conclusion: Ensemble clustering is a powerful and reliable method for gene expression data analysis.
Due to the accuracy and quality of this method in detection of real data structures, it can be replaced
the individual clustering algorithms.
Keywords: Data mining, Ensemble clustering, Hierarchical clustering, Partition around medoids,
Classic multidimensional scaling
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