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چكيده
 همواره موردتوجه پژوهشگران حوزه دادهکاوی بوده است؛ اما به خوشهبندی گراف بر،خوشهبندی گرههای گراف از جنبه ساختاری یا محتوایی
محتاوایی در شابهههاای اطالعااتی کاه- با توجه به نیاز خوشهبندی سااختاری.مبنای ساختار و محتوا بهطور ترکیبی کمتر توجه شده است
 ارائه شاده کاه هار دو جنباه سااختار و محتاوا راICS-Cluster  در این مقاله الگوریتم خوشهبندی،شبهههای اجتماعی نمونهای از آنهاست
) رسیدن به خوشههایی با ساختار درونی منسجم (ساختاری) و مقاادیر ویژگای (محتاوایی، هدف این روش.بهصورت همزمان در نظر میگیرد
محتوایی تبدیل میشود که در آن وزن هار یاال (ارتباا)) بیاانگر- در این روش ابتدا گراف اولیه به یک گراف ساختاری.همگن در گراف است
 خوشهبندی با توجه به وزن یالها بهصورت افزایشای انجاا مایشاود بادین معناا کاه.محتوایی دو گره (موجودیت) است-شباهت ساختاری
گرههای یالِ با وزن باال بهعنوان خوشه در نظر گرفته میشوند و وزن یالهای متصل به خوشه با یهدیگر ادغا شده و بهصورت یک یال متصال
 الگاوریتم. اداماه خواهاد یافات، این مراحل تا زمانی که الگوریتم باه تعاداد خوشاه ماوردنظر کااربر برساد،به خوشه در نظر گرفته میشوند
 مقایسه الگوریتم مطرحشده با سه الگوریتم خوشهبندی. گراف را خوشهبندی میکند، به هر تعداد خوشه که مدنظر کاربر استICS-Cluster
 ایان. اساتICS-Cluster  بیانگر عملهارد مناسار روش، بر اساس معیارهای ششگانه سنجش کیفیت خوشه، محتوایی ارائهشده-ساختاری
 وCS-Measure محتوایی- معیار ساختاری، معیار محتواییِ میانگین شباهت، خطای یال و پیمانگی،معیارها معیارهای ساختاریِ تراکم خوشه
.زمان اجرای روشها است
 استخراج خوشه، گراف خصوصیت، محتوایی- خوشهبندی ساختاری، خوشهبندی گراف:يدواژهها
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Abstract
Researchers have always been interested in graph nodes clustering based on content or structure. But less attention
has been paid to clustering based on both structure and content. But a content-structural clustering is needed in
information networks like social networks. In this paper, the ICS-Cluster algorithm is proposed which takes into
consideration both the structure and content aspects of the nodes. The purpose of this approach is to gain a
coherent internal structure (structural aspect) and homogeneous attribute values (content aspect) in the graph. In
this approach firstly the graph is converted into a content-structural graph which edges’ weight show similarity
between the connected nodes. Incremental clustering is done based on edges’ weight in this process the edges with
the most weight is considered as clusters then the weight of connected edge to the cluster is aggregated and they’ll
be one edge, the process is repeated until the algorithm reaches the number of clusters that indicated by the user.
ICS-Cluster algorithm number of cluster is indicated by the user. Comparing ICS-Cluster with other content
structural algorithm based on six criteria for measuring cluster quality shows that ICS-Cluster has good
performance. These criteria contain structural criteria (Modularity, Error Link, and Density), content criterion
(Average Similarity), content-structural criterion (CS-Measure) and the run time.
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 .8مقدمه
گراف کاربرد بسیار وسیعی در مباحث علمی دارد زیرا بسایاری از
مسائل واقعی علمی جهت تحلیل بر روی گاراف مادل مایشاوند
[ 2 ،1و  .]9از گراف بهمنظاور تحلیال مساائل مختلاا اساتفاده
می شود [ ،]4-1شبهه هاای اجتمااعی نیاز بار روی گاراف مادل
میشوند و ازآنجاییکه استفاده از آنها در جامعه در حال افزایش
است حجم گراف حاصل از آنها افزایش میابد بنابراین ،پارداختن
به خوشهبندی آنها بایشازپایش اهمیات دارد [ .]6-1محققاان
همواره سعی بر بهبود الگوریتمهای خوشهبندی بهمنظور افازایش
کیفیت خوشههای بهدستآمده دارند [.]9-1
خوشهبندی مسئلها ی مهم در تحلیل دادههای گاراف و یاک
روش دستهبندی بدون ناظر برای دادههای گراف اسات .خوشاه-
بندی شامل تقسیم گرههای گراف به گروههایی با گرههای مشابه
است .شباهت بین گرهها معموالً توسط یاک تااب هادف ریاضای
تعریا میشود [ .]10معموالً مسئله خوشاهبنادی گاراف در رده
مسائل  NP-Hardقرار میگیرد.
1

حل این مسائل به صورت کلی از طریق روشهای مهاشفهای
و تقریبی حاصل میشود .این تواب هدف در روشهای مهاشفهای
به دو شیوه محلی و سراسری تعریا مایشاوند [ .]11-12اغلار
روشهای خوشهبندی که تاکنون ارائه شده است فقط یاک جنباه
ساختاری یاا محتاوای گاراف را در نظار گرفتاهاناد و روشهاای
خوشهبندی که هم ساختار و هم محتوا را در نظار بگیرناد کمتار
ارائهشده است.
به عنوانمثال خوشهبندیهای مختلاا افاراد در شابهههاای
اجتماااعی کااه در شااهل ( )1نشااان داده شااده اساات .در ایاان
خوشه بندی اگار نیااز باشاد افارادی کاه باا یهادیگر باهواساطه
ویژگاایهااای شخص ای (در ایاان مثااال ساان) در ارتبااا) بااوده را
خوشهبندی کرد ،نمیتوان تنها ویژگیهای محتوایی یا سااختاری
را در نظر گرفت .همانطور کاه در شاهل نشاان داده شاده ،اگار
خوشهبندی بر اساس سااختار گاراف تشاهیلشاده انجاا شاود،
ویژگیهای افراد نادیده گرفته خواهد شد ،اگر ویژگی افراد مدنظر
قرار گیرد ،ارتبا) بین آنها نادیده گرفته خواهاد شاد؛ بناابراین،
بهتر است ویژگایهاای سااختاری و محتاوایی گاراف باهصاورت
همزمان در نظر گرفته شود .مطابق با شهل ( )1برای فرد شاماره
 1بااینهه ازلحاا محتاوایی جاوان اسات ولای چاون باه لحاا
ساختاری با چهار فرد میانسال در ارتبا) است ،در خوشه مربو)
به میانسالها قرار خواهد گرفت.
هدف کلی ،تشخیص خوشههایی از گراف است که گارههاای
درونی هر خوشه به طور متراکم به یهدیگر مرتبط بوده و ازلحاا
Heuristic Methods

1

معنایی شبیه به هم هستند .در این حالت باید ارتبا) ساختاری و
معنایی بین خوشه های مجزا به حداقل خود برسد .در ایان مقالاه
یک روش خوشهبندی سلسله مراتبی ارائاه شاده اسات کاه ابتادا
گراف اولیه -که در آن یال نشان دهنده ارتباا) سااختاری و وزن
آن بیانگر شباهت محتوایی است -به گرافی سااختاری-محتاوایی
تبدیل میشود .در ایان گاراف دو گاره کاه شاباهت سااختاری-
محتوایی آنها بیشازحد آستانه است به یهادیگر متصال شاده و
وزن آن میزان شباهت ساختاری-محتوایی خواهد بود.
روش خوشه بندی  ICS-Cluster2بر روی گراف مذکور انجاا
میشود .در این روش ابتدا گرههای اطراف یال با بیشتارین وزن
بهعنوان خوشه در نظر گرفته میشود و گرههای دیگر باهصاورت
مرحلهبهمرحله به خوشههای تشهیلشده اضافه میشود.
در ادامه مقالاه ،در بخاش  ،2کارهاای انجاا شاده درزمیناه
خوشهبندی گراف بهصورت مختصر مطرح شده است .در بخش ،9
روش تحقیق و روش ارائهشده در این مقاله شرح دادهشده اسات.
در بخش  ،4با پیادهسازی روشهای خوشهبندی بر روی مجموعه
داده ،عملهرد روش پیشنهادی باا ساایر روشهاای خوشاهبنادی
ساختاری-محتوایی ارزیابی و مقایسه شاده اسات .در پایاان و در
بخش  ،1نتیجهگیری کلی مقاله مطرح میشود.

 .2پیشینه تحقیق
خوشهبندی گراف یهی از راههاای تحلیال گارافهاای حجایم و
پیچیده است که تاکنون روشهای خوشاهبنادی مختلفای بارای
آن ارائه و استفاده شده است [ .]19-14بیشتر این روشها بارای
عمل خوشهبندی تنها جنبه ساختاری گراف را در نظر میگیرناد
[ ،]11-16که از این دسته میتوان  TopGCو  Louvainرا نا برد
[.]11-19
برخی روشها نیز مطرح شده اند که عمل خوشهبنادی را بار
اساس محتویات گرهها انجا میدهند ،ازجمله این دست روشهاا
می توان [ k-Means CAMAS]11و  ]20-21[ k-Medoidsرا نا
برد که تحقیقات برای ارائه روش خوشه بندی محتاوایی همچناان
در حال انجا است [ .]22-29در بسایاری از کاربردهاای دنیاای
واقعی هر دو جنبه ساختار و محتاوا در کناار یهادیگر و باه طاور
همزمان موردنظر هستند [.]24-21
بهعنوانمثال ایان مسائله در کشاا جواما در شابهههاای
اجتماعی از اهمیت باالیی برخاوردار اسات [ ،]26 -29بناابراین،
بهتر است در خوشهبندی شباهت ساختاری و محتوایی گرهها در
کنار یهدیگر در نظر گرفتاه شاود .در اداماه برخای از روش هاای
خوشهبندی ساختاری-محتوایی بیان شده است.
Incremental Content-Structural Clustering
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شکل  .8نمونه شبهه اجتماعی با
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خوشهبندی ساختاری )(B

گراف شبهه اجتماعی )(A

محتوای “سن”

 :1SA-Clusterدر این الگوریتم به ازای هر خصوصیت موجود
در هر گره ،یک گره خصوصیت به گراف اضافه میشود و گرههایی
که دارای آن خصوصیت هستند از طریق یک یال خصوصایت باه
آن گره وصل میشوند .این الگاوریتم یاک الگاوریتم تهرارشاونده
است که در آن ابتدا مرکزیترین گرهها (گارههاا باا تاراکم بااال)
به عنوان مرکز خوشاه انتخاا شاده و ساس بااقی گارههاا باه
نزدیکترین مراکز ،تخصیص داده میشوند .سس در هار خوشاه
مراکز به هنگا رسانی میشوند (همچنین وزن یالها که بر اساس
ویژگیهای محتوایی و ساختاری تنظیم شده اند و سایر پارامترهای
الگوریتم به روز میشود) و عملیات تا همگرا شدن تهرار مایشاود
[ .]21ازآنجاکه این الگوریتم بهصاورت تهرارشاونده اسات ،زماان
اجرای باالیی دارد.
 :2SANSدر ایاان الگااوریتم ،ابتاادا در گااراف وزندار ورودی
شاخص وزن هر گره -که بهصورت مجموع وزن یالهای متصل به
گره است -محاسبه شده و گرهای که بایش تارین شااخص وزن را
دارد به عنوان مرکز 9خوشه انتخاا مایشاود؛ ساس گارههاای
همسایه گره مرکزی به خوشه مربو) به آن اضافه میشاوند و در
ادامه گرههایی که باا گارههاای درون خوشاه شاباهت (شاباهت
محتوایی) بیشازحد آستانه دارند نیز به خوشه اضاافه مایشاوند.
پ از طی این مراحل ،مجدداً از بین گرههای باقیماناده گارهای
که بیش ترین شاخص وزن را دارد باه عناوان مرکاز بعاد انتخاا
میشود و عملیات تا خوشهبندی همه گره ها تهرار میشود [.]90
زمان اجرای این الگاوریتم نسابت باه  SA-Clusterبهتار اسات و

همچنین خوشههای متراکمتری بهدست میآورد.
 :4DCMاین الگوریتم از مجموعهای از جوام کاندیاد شاروع
کرده و دو گا اصلی را بهطور متنااو تاا رسایدن باه همگرایای
تهرار میکند .در گا اول جوام با بهترین امتیاز جامعاه (ازنظار
ساختاری) را به دست آورده و در گاا بعاد ساعی مایکناد یاک
توصیا مناسر برای این جوام به دست آورد .برای تطابق بیشتر
توصیا با جوام  ،ممهن است در صورت لزو جامعاه را مقاداری
تغییر داده و گا های الگوریتم را تا همگرا شدن تهرار کناد [.]91
این روش لزوماً همه گرهها را پوشش نمیدهاد و بارای مجموعاه
دادههای کوچک کند و برای مجموعه دادههای بزرگ سرعت بااال
دارد.
 :1CS-Clusterدر این الگوریتم ،ابتدا گاراف وزندار ورودی
که در آن وزن بیانگر شباهت محتاوایی اسات -باه یاک گارافوزن دار که وزن آن بیانگر فاصله ساختاری و یال آن نشاندهناده
شباهت محتوایی دو گره است تبدیل میشاود .ساس گارههاای
مرکزی به کمک رابطه ( )1بهدست میآیند.
() 1

∑

که در آن امتیاز مرکزیت گاره  ،vمجموعاه یاالهاای
وزن یاال  eدر گاراف دو و Dv
متصال باه  vدر گاراف دو ،
درجه گره  vدر گراف دو است.
پ از انتخاا گارههاای مرکازی و در نظار گارفتن آنهاا
به عنوان مرکز خوشه ،بر اساس فاصله موجود میاان ایان گارههاا

1

Structural Attribute Cluster
Structural Attribute Neighbourhood Similarity
3
Centroid
2

4

Description-Driven Community Detection
5
Content-Structural Clustering
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خوشهها تا زمانی که تمامی گرهها پوشاش داده شاوند گساترش
میابند .نتایج حاصل از این پژوهش نشاان مایدهاد ازآنجاکاه در
طول انجا مراحل انتخا گرههای مرکزی تا گسترش خوشاه در
این روش هم زمان جنبه ساختار و محتوا دیده میشود ،این روش
به لحا ساختاری-محتوایی دارای عملهرد بهتری نسبت به سایر
روش ها است [ .]92از نقا) ضعا های این روش می توان سارعت
نامناسر ،تراکم 1و پیمانگی 2به نسبت پایین اشاره کرد.
در روشهای ارائهشده تاکنون میزان اهمیت شباهت محتوایی
با ساختاری یهسان در نظر گرفته شاده اسات ،ولای در برخای از
خوشهبندیها میزان اهمیت شباهت ساختاری نسبت به شاباهت
محتوایی بیشتر بوده و بالعه  .بهعنوانمثال در شبهه اجتمااعی
که در آن اطالعات پروفایل کاربری زیادی وجاود نادارد ،اهمیات
ساختاری گراف بیش از اهمیت محتاوایی اسات ،درحاالیکاه در
خوشهبندی صافحات و  ،محتاوا از اهمیات بااالتری نسابت باه
ساختار برخوردار اسات .در اداماه روشای ارائاه شاده کاه ضامن
پارامتریک کردن اهمیات هرکادا  ،عملهارد مناسابی باه لحاا
معیارهای مختلا از خود نشان میدهد.

بین دو گره  iو  jدر نظر گرفته خواهد شد.
()2

که در آن  i≠jبوده و  aمیزان اهمیت (وزن) شباهت محتوایی
و  bاهمیت (وزن) شباهت سااختاری میاان دو گاره  iو  jاسات.
شباهت ساختاری بین دو گره ،عه فاصله آن دو از یهادیگر در
مطابق باا رابطاه ()9
نظر گرفته شده است .در این رابطه
برابر با تعداد یال (فاصله) بین دو گره  iو  jاسات .درواقا هرچاه
این مقدار بیشتر باشد ،شباهت ساختاری کمتر خواهد باود .ایان
فاصله از طریق نساخه  Modifiedالگاوریتم دایجساترا 4محاسابه
میشود که  pseudocodeآن در شهل ( )2مشاهده میشود[.]99
()9

∑

 .9روش پیشنهادی
یک گراف ویژگی را بهصورت ) G=(V,E,Aنشاان داده مای شاود،
بهطوریکه در آن  Vمجموعاه گارههاا E ،مجموعاه یاالهاا و A
مجموعه خصوصیات هار گاره گاراف را نشاان مایدهاد .باه هار
تخصیص داده
یک بردار ویژگی
گره
مقدار خصوصایت  ajدر گاره  viاسات.
میشود که در آن
سعی بر آن است گراف ویژگی  Gبهصورت خوشهبندی شاود کاه
هرکدا از خوشهها عالوه بر نزدیهی ساختاری ،ازلحا محتاوایی
نیز مشابه باشند .در ادامه روش ارائهشده تشریح میشود.

شکل  .2الگوریتم دایجسترا استفاده شده []99

نیز از طریق شباهت جاکارد طبق رابطاه ()4
مقدار
محاسبه میشود [.]94

 .8-9روش ارائهشده ()ICS-Cluster9
در این روش ابتدا با ترکیر ساختار و محتوای گراف اولیه گرافای
ساختاری-محتوایی تشهیل می شود .همان طور که اشاره شاد ،در
روشهای قبلی میازان اهمیات شاباهت محتاوایی باا سااختاری
یهسان در نظر گرفته شده است ولای در روش ارائاه شاده کااربر
میتواناد باا دادن ضاریر (وزن) ،اهمیات هرکادا را نسابت باه
دیگری مشخص نماید .اگر شباهت محتوایی باین دو گاره  iو  jرا
و فاصااله ساااختاری را  Dدر نظاار گرفتااه شااود شااباهت
ساختاری-محتوایی طبق رابطه ( )2محاسبه مایشاود ،در گاراف
ساختاری-محتوایی که ایجاد میشود این مقدار بهعنوان وزن یال

()4

که در آن  Jشباهت جاکارد است کاه برابار اسات باا میازان
اشتراک موجود بین دو گره بر روی کل معیارهای موجود در گره،
که در بهترین حالت ،برابر با یک است.
از
به منظور ساخت گاراف سااختاری-محتاوایی ،اگار
مقداری که توسط کاربر مشخص میشود بیشتر باود ،باین آن دو
خواهد باود.
یالی را رسم کرده و وزن آن یال برابر با مقدار
در غیر این صورت یالی رسم نمیشود .الز به ذکر است که حاد
آستانه موردنظر بهصورت پیشفرض برابر با میانگین وزن یاالهاا

1

Density
Modularity
3
Incremental Structural Content Clustering
2

Dijkstra

4
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در نظاار گرفتااه شااده اساات .بنااابراین ،گااراف تشااهیلشااده
یک گراف وزندار است کاه وزن هار یاال نشااندهناده شاباهت
ساااختاری -محتااوایی دو گااره اساات .حااین تشااهیل گااراف
ساختاری -محتوایی از روی گراف قبلی ،یال هاای (ارتباا)هاای)
حساس به دست می آیند .این یالها شاامل یاالهاایی اسات کاه
بیشترین وزن را دارند .در این شارایط یاالهاای حسااس طباق
رابطه ( )1بهدست میآیند.
()1

)

( K-Sensitive-edge = K-MAX

که منظور از  K-Sensitive-edgeترتیر یال هاایی اسات کاه
دارای بیشترین مقدار وزن هستند و بهعنوان یاالهاای حسااس
محسو مای شاوند .در ایان مرحلاه ناه تنهاا یاال هاای حسااس
بهدستآمده بلهه گرههای حساس نیز از طریق رابطه ( )6بهدست
میآید.
()6

)

∑( K-Sensitive-node = K-MAX

J

گرههای اطراف یالهای با وزن باال با یهدیگر ادغا مایشاوند .باا
این کار این دو گره بهعنوان یک مجموعه در نظر گرفته میشاود.
سس

این مجموعه به عنوان یک خوشه در نظر گرفته میشاود و

اگر گره دیگری به هر دو گره ادغاا شاده در ارتباا) باوده ،تنهاا
با یک یال باه ایان مجموعاه متصال شاده و وزن آن مطاابق باا
رابطه ( )1برابر با میانگین حسابی وزن دو یال قبلی میشود.
()1

∑

که در آن n ،تعداد یالهای موجود در مجموعه (خوشه) بوده کاه
به گره خارج از خوشه متصل هستند .به همین ترتیر باهصاورت

4

2
Z

شکل  .9یک نمونه ادغا گره در روش

ICS-Cluster

برای ادامه خوشهبندی مجدداً بیشترین مقدار وزن گره را در
نظر گرفته و تا زمانی که تعداد خوشهها باه خوشاههاای مادنظر
کاربر برسد ،عمل خوشهبندی انجا خواهد شد .در ادامه مثالی از
نحوه خوشهبندی ارائه میشود کاه در آن از مثاال ارائاهشاده در
[ ]92استفاده شده است تا تفاوتهای روش ارائهشده با آن روش
بهخوبی مشخص شود .در این مثال تعداد خوشه موردنظر کاربر 2
در نظار گرفتاهشاده اسات .در ابتادا گاراف سااختاری را کاه در
شهل ( )4داده شده است برای شروع کار در نظر گرفته میشود.
1

7

5

2
3
3

8

6

میدهد؛ در ادامه و بهمنظور خوشهبندی ابتدا هار گاره در گاراف
بهعنوان یک خوشه در نظر گرفتاه مایشاود ،ساس

J
ـ

Z

میزان شاباهت سااختاری و محتاوایی باین دو گاره آن را نشاان
باه ترتیار

5

I
3

که در آن ،منظاور از  K-Sensitive-nodeتعاداد  Kگاره حسااس
است که برابر است با گرههاایی کاه در آن جما وزن یاالهاای
متصل به آن حداکثر هستند .در این رابطه  iرئاوس ماوردنظرn ،
تمامی رئوس و  wوزن یالهای متصل به گره است.
تا این مرحله گاراف وزنداری وجاود دارد کاه وزن هار یاال

5
I

4

شکل  .4ساختار گراف نمونه

ماتری

ارائهشده در زیر بیانگر میزان شباهت دو گره ازلحا

محتوایی به یهدیگر هستند.
  0.40 0.52 0.60 0.32 0.30 0.30 0.15
   0.60 0.60 0.22 0.48 0.19 0.36 


 
 0.70 0.42 0.52 0.21 0.32 


 

 0.30 0.23 0.09 0.16 
sim  
 


 0.40 0.70 0.50 





 0.45 0.47 
 
 




 0.48 







 
  

سلسله مراتبی تا جایی که تعداد خوشهها برابر با تعدادی باشد که
مدنظر کاربر است .یعنی با توجه به شهل ( )9اگر فرض شود یاال
از ادغاا آنهاا

درواق با مشخص شدن شاباهت باین دو گاره در هار یاال،

گره  zکه قبالً با وزن  4و  2به این گرهها وصل بود ،با یک یاال از

گراف به صورت شهل ( )1در خواهد آمد کاه در آن وزن هار یاال

طریق رابطه ( )1محاسبه و برابر با  9شده بهروز میشود.

بیانگر شباهت محتوایی دو گره که ارتبا) ساختاری دارند است.

بین دو گره  iو  jدارای بیشترین وزن باشد ،پ

882

نشریه علمی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال یازدهم ،شماره  ،8بهار 8911

0.3

1

7

0.4
0.7

0.48

0.22

8

2

5

0.45

0.6
3
3

0.9
0.4
0.47

0.7

6

4

شکل  .5گراف وزندار نمونه

بهمنظور ساخت گراف جدید با توجه به راهحل ارائهشده برای
هر دو گره موجود در گراف طبق رابطه ( )2وزن یالهاا محاسابه
میشود .باه ایان منظاور در ایان مثاال میازان اهمیات شاباهت

همان طور که مشاهده میشود ،در گراف ساختاری یالی باین
گرههای  1و  4وجود نداشت که با اعمال اثر محتوا و سااختار در
کنار یهدیگر ،به دلیل شباهت محتوایی باالی ایان دو گاره ،باین
آن ها یالی رسم شده است .در مرحله بعدی بایشتارین شاباهت
بین دو گره (حساسترین یالها) نقش مهمی در ایجاد خوشاههاا
ایفا میکنند ،با توجه به اینهاه حاین سااخت گاراف سااختاری-
محتوایی ،این مقادیر بهصورت نزولی ذخیره میشاوند ،دسترسای
به آنها ساده است.
مطابق با شهل ( )1بیشترین مقدار در گراف فرض شده 1/1
بوده که مربو) به یال بین  2و  4است ،در این مرحله این دو گره
بهعنوان یک خوشه در نظر گرفته میشوند.

ساختاری و محتوایی (یعنی مقدار  aو  bدر این رابطه) هردو برابر

1.3
7

با  1در نظر گرفته شده است .الز به ذکر است که در ایان روش
مقادیر  aو  bعددی بین  0تا  1باید در نظر گرفته شود تا از باروز
پاسخهای غیرواقعی جلوگیری شاود .مااتری

1.7

1.48

5

8

شباهت دو گره به یهدیگر در این مثال برابار باا  1/01اسات کاه
یالهایی که کمتر از این مقدار شباهت دارناد رسام نمای شاوند؛

1.47

7
1.7

1.48

ازآنجاکه دو گره  2و  4بهعنوان یک خوشه در نظر گرفتهشدهاناد،
وزن یال گرههای متصل به این مجموعه باا توجاه باه رابطاه ()1
بهروز میشوند .نمایی از بهروز شدن ارتباا) در شاهل ( )9نشاان
داده شده است.
1.3
1.7

1.48
1.45
8

1.45
8

2
1.7

1.4

1.47
6

شکل  .6گراف ساختاری محتوایی نمونه

1.1
1.25

1.4

1.9
5
1.4

1.22

4

2
1.6

1.65

1.7

3
3

شکل  .1در نظر گرفتن گرههای  2و  4بهعنوان یک گره و ادغا

1.4
5

1

7

1.1

1.9
1.22

3
3

شکل  .7مرحله اول خوشهبندی روش ارائهشده

6
1.3

1.6

6

درنتیجه گراف شهل ( )6نشان دهنده گراف سااختاری-محتاوایی

1

1.22

1.4

1.47

است که باید خوشهبندی شود.

2
1.7

دو گره تعیین شود ،همانطور که گفته شد این شباهت بهصاورت
پیشفرض برابر باا میاانگین وزن یاالهاا خواهاد باود .میاانگین

4

1.9

شباهت ساختاری-محتوایی دو گره است.

در ادامه باید میزان حد آستانه شباهت ساختاری -محتاوایی

1.4

1.45

زیار نشااندهناده

  1.40 1.02 1.10 0.82 0.80 1.30 0.65 

 1.60 1.90 1.22 0.98 0.79 0.69 



 1.70 0.92 0.85 0.54 0.57 





 0.80 0.56 0.42 0.41
sim  




 1.40 1.70 1.00 







1.45 1.47 








1.48 








 
 

1

1.1

1.6
3
3

4

گرههای متصل به آن

بهعنوان مثال با توجه به اینکه گره  1با دو گره  2و  4در ارتباا)
بوده وزن ارتبا) این گره با خوشه موردنظر بهصورت زیر محاسبه
میشود.
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که در آن ،نشان دهنده خوشه اول (متشهل از گرههای  2و )4
است .این مقدار برای گره  9بهصورت زیر محاسبه میشود.

با توجه به اینکه گره  1تنها با گره  2از خوشه تشاهیلشاده
در ارتبا) است ،مقدار موردنظر برای آن همان مقدار قبلی خواهد
بود .در ادامه و پا از باهروز شادن تماا ارتباا)هاا باا خوشاه
موردنظر ،به مقدار بعدیِ بزرگترین  wمراجعه میشود .این مقدار
با توجه به شهل ( 1/1 ،)1بوده که بین دو گره  1و  1وجود دارد.
با توجه به اینهه این دو گره عضو هیچ خوشهای نیستند ،بهعنوان
خوشه جدید در نظر گرفته میشوند .برای ادامه کار مشاابه قبال
وزن یال مربو) به گرههایی که به این خوشه متصال هساتند ،باا
توجه به رابطه ( )1باهروز مایشاوند .نماایی از آن در شاهل ()1
مشاهده میشود.
1

7

1.7

1.1
1.25

1.4

4

1.9
5

1.45

8

2
1.22

1.43

1.65

1.6

1.4

1.47
6

1.7

7

1.4

1.48

1.7
5

8

1.7
1.47

در ادامه بیشترین مقدار 1/61 ،بوده کاه مرباو) باه ارتباا)
بین گره  9با خوشه اول است .بنابراین ،مطابق با شهل ( )10گره
 9به خوشه یک اضافه میشود.
1.3

1

7
1.7

درنهایت خوشهبندی ساختاری-محتوایی گراف اولیه بهصورت
شهل ( )12انجا شده است .باهمنظاور ارزیاابی روش ارائاهشاده
معیارهای موجود بر روی خوشههای گراف اولیه محاسبه میشود
تااا بتااوان روش ارائااهشااده را بااا سااایر روشهااای خوشااهبناادی
ساختاری-محتوایی مقایسه نمود.

1.1
1.25

1.4
5

1.43

1.22

4

2
1.7

1.4

1
0.4

0.7

0.48

0.22

2

0.6

5

0.45

3
3

0.9
0.4
0.47

6

0.7
4

شکل  .82خوشههای نهایی در گراف وزندار اولیه

1.9

6

3
3

7

گرههای متصل به آن

1.47

1.4

1.6

6

8

1.45

2
1.22

3
3

1.48

4

1.9

0.3

شکل  .1در نظر گرفتن گرههای  1و  1بهعنوان یک گره و ادغا

8

1.3

1

1.1

شکل  .88خوشههای نهایی گراف ساختاری-محتوایی

1.3

1.48

تعداد خوشهها به تعدادی مدنظر کاربر برسد .ازآنجاکه گره  1بین
دو خوشه قرار دارد ،به خوشهای تعلق خواهد داشت که با یاال باا
وزن بیشااتر بااه آن متصاال اساات .خوشااهبناادی نهااایی گااراف
ساااختاری-محتااوایی تشااهیلشااده از گااراف مث اال مااوردنظر را
شهل ( )11نشان میدهد.

1.6
3
3

شکل  .80اضافه شدن گره  99به خوشه اول (متشهل از گرههای  2و )4

در ادامه نیز به همین ترتیر بهصورت سلسله مراتبی یالهای
با وزن باال محاسبهشده و به خوشهها اضافه میشوند تا زمانی کاه

در شهل ( )19فلوچارت الگوریتم ارائه شده نشاان داده شاده
است .ورودی الگاوریتم  ICS-Clusterشاامل گاراف سااختاری و
ماتری شباهت محتاوایی یاال هاای آن اسات .در اداماه گاراف
ساختاری-محتوایی بر اساس رابطه که درروش ارائاهشاده تولیاد
میشود ،که در آن وزن گرهها ،بیانگر شباهت ساختاری-محتوایی
بیشازحد آستانه مشخصی است.
در ادامه بیشترین وزن یال که نشاندهنده حداکثر شاباهت
ساختاری-محتوایی بین دو گره است را یافتاه و آن دو باهعناوان
یک خوشه در نظر گرفته میشوند .پ ازآن وزنهاای متصال باه
گرههای موجود در خوشه بهروزرسانی میشوند ،بادین معناا کاه
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تما گرههایی که از یک یال به خوشهای متصل هستند ،باه یاک
یال تبدیلشده و از وزن آنها میانگین گرفته میشود و بهعناوان
وزن ارتبا) آن گره با خوشه در نظر گرفته میشود.
پ از طی مراحل فوق ،بررسی میشاود کاه تعاداد خوشاه
موجود به تعداد مدنظر کاربر رسیده یا خیر ،درصورتیکاه تعاداد
برابر نبود ،مجدداً حداکثر وزن یال محاسبه شده و خوشهبندی تاا

گراف اولیه +

زمانی که تعداد خوشهها به تعداد مدنظر کاربر برسد ،ادامه میابد.
در ادامه کیفیت خوشاه هاای تولیدشاده در روش ارائاه شاده
( )ICS-Clusterبا روش های خوشه بندی سااختاری-محتاوایی باا
پیادهسازی این روشها بر روی یک مجموعه داده ،ماورد ارزیاابی
قرار گرفته است.

شروع

ماتری شباهت

ساخت گراف
ساختاری-محتوایی

ادغا دو سر یال مورد نظر
در یک خوشه

محاسبه بیشترین وزن یال

خیر

ارائه خوشهها

بله

بهروزرسانی وزن یالهای
متصل به گرههای خوشه

برابر بودن تعداد خوشهها با
تعداد مد نظر کاربر؟

پایان
شکل  .89فلوچارت روش

ICS-Cluster

 .4ارزیابی
جهت ارزیابی روش ارائه شاده و مقایساه آن باا ساایر روشهاای
خوشه بندی ساختاری-محتوایی آزمایش های مختلفی بار اسااس
معیارهای مختلا انجا شده است .این آزمایشها در یک سیستم
کامسیوتری با پردازناده  4هساتهای  GH2220و حافظاه اصالی 9
گیگابایتی انجا شده است .بهمنظور پیادهسازی الگوریتمها از زبان
جاوا در محیط اکلیس  1استفاده شده است.
در ادامه ،نتایج مقایسه آزمایشهای انجا شده بار روی چهاار
روش  CS-Cluster ،SA-Cluster ،SANSو  RLS-Clusterآماااده
است .ازآنجاکه خوشهبندی  DCMغیر همسوشاان باوده و تماامی
گرهها را پوشش نمیدهد ،در مقایسه در نظر گرفته نشاده اسات.
Eclipse

1

روشهای مورد مقایسه دارای پارامترهای متفاوتی هساتند .بارای
مقایسه این روشها محدودیتهاایی وجاود دارد .باهعناوانمثاال
درروش  SA-Clusterو روش  ICS-Clusterتعداد خوشهها از ابتدا
مشخص میشاود ،ولای در روش  CS-Clusterمشاخص نیسات و
تنها دو پارامتر حد آستانه شباهت و فاصاله مراکاز خوشاههاا در
اختیار اسات؛ همچناین در روش  SANSنیاز فقاط پاارامتر حاد
آستانه شباهت در دسترس است.

 .8-4مجموعه داده

2

در آزمایشهای انجا شاده از مجموعاه داده  Deliciousاساتفاده
شده است .9ایان مجموعاه داده دارای  1961گاره و  1664یاال
است .خصوصیتهای هر گره (که تعداد آنها  1910عادد اسات)
Dataset
https://rdrr.io/cran/mldr.datasets/man/delicious.html

2
3
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نیز بهوسیله یک آرایه دودویی مشخصشده است .خصوصایات باا

گره های مشابه در هر نقطهای از گراف به خوشه اضافه میشوند و

استفاده از مقادیر  0و  1در آرایه مربو) به هر گره مشخص شاده

این باعث میشود درنهایت تراکم کلی خوشهها پایین باشد.

که برای تعیین وجاود یاا عاد وجاود خصوصایت در یاک گاره
استفاده می شوند .درواق برای هر گره یک آرایاه  1910خاناهای

CS-Cluster

ICS-Cluster

SANS

SA-Cluster

1.0000

تراکم

وجود دارد که برای هر ویژگی یک خانه در نظر گرفته شده است.
اگر گره دارای ویژگی موردنظر بود ،خانه مربوطه برای آن ویژگای

0.5000

مقدار  1خواهد داشت ،در غیر این صورت مقدار خانه برابار باا 0
خواهد بود .این کار باعث میشود که خصوصیات گرهها بهصاورت
0.0000

دودویاای ذخیاارهشااده تااا هنگااا محاساابه شااباهت ،بتااوان از

105 108 117 136 144 146 150 175 192 203

شباهت جاکارد بهراحتی استفاده نماود .الز باه ذکار اسات کاه

تعداد خوشه

در روش  ICS-Clusterپاا

از تباادیل گااراف اولیااه بااه گااراف

ساختاری-محتوایی تعاداد یاال هاای گاراف جدیاد از  1664باه
 919114یال میرسد که دلیال آن تاثثیر شاباهت محتاوایی در

شکل  .84مقایسه تراکم روش  ICS-Clusterبا سایر روشها

 .2-2-4خطای یال
با توجه به اینهه از جنبه ساختاری ،خوشاهای ایادئال اسات کاه

کنار شباهت ساختاری است.

تعداد یالهاای داخلای زیااد و تعاداد یاالهاای خروجای (باین

 .2-4معیارهای بررسیشده

خوشهای) کم دارد و معیار تراکم تنها تعداد یالهای داخلی را در

مقایسه های انجاا شاده بار اسااس معیارهاای مختلفای صاورت
پذیرفته که در ادامه تشریح میشوند.

و همه جنبهها را در نظر نمیگیرد .معیار خطای یال که در اداماه

 .8-2-4تراکم

شرح داده میشود ازلحا ساختاری کامالتار اسات ،چاون هام

این معیار که خوشهبندی را ازنظر ساختاری ارزیاابی مایکناد ،از
طریق رابطه ( )9محاسبه میشود [:]19
()9

∑

یالهای داخلی و هم یالهای خروجی را در نظار مایگیارد .ایان
معیار مجموع خطای یال خوشههای حاصل از عمل خوشهبندی را
محاسبه میکند [ .]91این معیار نیز یک معیار ساختاری اسات و
خوشهبندی را ازنظر ساختاری مورد ارزیابی قرار میدهد .خطاای

که در آن C ،مجموعه خوشههای حاصل از خوشاهبنادی،
یالهای موجود در خوشه و  Eمجموعه کل یاالهاای گاراف را
نشان میدهد .شهل ( )14مقایسه تاراکم خوشاه هاای حاصال از
خوشه بندی چهار روش را نشان مای دهاد .در روش

نظر میگیرد ،بنابراین ،حتی ازلحا ساختاری معیار کاملی نبوده

SA-Cluster

مراکز خوشهها در نقا) متراکم گراف انتخا مایشاود و ساس
گره های همسایه این گره های مرکزی به هر خوشه تخصیص داده
میشود .این عمل باعث میشود درنهایت خوشهها تاراکم بااالیی
داشته باشند .در روش  ICS-Clusterنیز با توجه باه اینهاه ابتادا
گراف اولیه به گرافی باا تعاداد یاال بیشاتر کاه بیاانگر شاباهت
محتوایی و ساختاری اسات تبادیل شاده و همچناین خوشاههاا
بهصورت سلسله مراتبی از پایین به باال تشهیل شاده و درنهایات
ارزیابی بر روی خوشه نهایی بر روی گراف اولیه انجاا مایشاود،
این معیار ساختاری برای این روش دارای مقادار مناسابی اسات.
روش  SANSتراکم کمی را بهدسات مایآورد .علات ایان تاراکم
پایین در این روش این است که بعد از تعیاین مراکاز خوشاههاا،

یال شامل تعداد یالهایی است که به اشتباه حاذف شادهاناد ،باه
تعبیری دیگر تعداد یالهایی که وجود دارند درصورتیکه بهتر بود
حذف شوند .برای ارزیابی این معیار دو نوع خطا تعریا میشاود،
اولین نوع خطا که از طریق رابطه ( )1محاسابه مای شاود ،تعاداد
یالهای ناموجود بین گرهها در یک جامعاه  cرا تعیاین مایکناد
[.]91
()1

}

خطای نوع دو تعداد یالهای بین جامعه  Cو جوام دیگر را
بر اساس رابطه ( )10تعیین میکند.
()10

}

این دو خطا رویهم رفتاه یاک معیاار خطاای کلای را ارائاه
میدهند که بهصورت رابطه ( )11تعریا میشود:
()11

∑
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افراز پایه گراف حالتی اسات کاه در آن هار گاره باهصاورت
جداگانه بهعنوان یک خوشه در نظر گرفته میشود .درروش
 ،Clusterابتدا یال با وزن باال (مهم) انتخا شده ،سس

30000
ICS-Cluster

CS-Cluster

خطای یال

ICS-

20000

دوسر آن

بهعنوان یک خوشه در نظر گرفتاه مایشاود ،در توساعه آن نیاز

10000

گرههایی که با وزن باال به خوشه متصل هستند نیز باه آن اضاافه
میشوند ،بنابراین ،در این روش ،خوشههاا دارای تعاداد اتصااالت
داخلی بااال و تعاداد اتصاال خاارجی کام هساتند .درروش

CS-

 Clusterنیز در هنگا انتخا مراکز خوشهها و هنگا توسعه هار
خوشه وضعیت اتصال گرهها در نظار گرفتاه مایشاود .درنتیجاه

0
105 108 117 136 144 146 150 175 192 203

تعداد خوشه
شکل  .86مقایسه خطای یال روشهای

 ICS-Clusterو CS-Cluster

1

درنهایت خوشهها در این دو حالات دارای کمتارین خطاای یاال

 .9-2-4میانگین شباهت

هستند .همانطور کاه در شاهل ( )11مشااهده مایشاود ،بعاد

این معیار خوشهبندی را ازنظر محتوایی مورد ارزیابی قرار میدهد
که میانگین شباهت خوشههای گاراف را مطاابق باا رابطاه ()12
محاسبه میکند.

از آن ها روش  ،SANSبه نسبت خطای یاال مناسابی دارد ،ولای
 SA-Clusterبیشترین خطای یاال را

دارد .در روش SA-Cluster

چون بعد از انتخا مراکز خوشهها ،گرههای مشابه مرکاز خوشاه
در هر قسمت از گاراف باه خوشاه مرباو) باه آن مرکاز خوشاه
تخصیص داده میشوند و این گرهها گاهی در فاصله خیلای دور و
دارای اتصال کمی است ،درنتیجاه درنهایات میازان خطاای یاال
بسیار زیادی خواهد داشت.
در معیار خطای یال وزن یالها در نظر گرفتاه نشاده اسات؛
یعنی تثثیر وجود یک یال خارجی با وزن کم برابر تثثیر یاک یاال
خارجی با وزن بسیار باالست .درصورتی که تثثیر وجود این دو یال
باید متفاوت باشد.
خطای یال
SANS

SA-Cluster

CS-Cluster

ICS-Cluster

∑

()12

که در آن  Cمجموعه خوشههای حاصل از خوشهبنادی،
میانگین شباهت درون خوشهای خوشه و | |Cتعداد خوشههاای
حاصل از خوشهبندی را نشان میدهد .درواق میاانگین شاباهت،
مجموع میانگین شباهت داخلی خوشهها به روی تعداد خوشههاا
است .همان طور که در روش  ICS-Clusterتوضایح داده شاد ،در
مرحله اولیه این الگوریتم ،ابتدا گراف به یاک گاراف سااختاری-
محتوایی تبدیل می شود که در آن نقش شباهت محتاوایی دیاده
شده است .در روش  CS-Clusterدر هنگا تعیین مراکز خوشهها
و همچنین در زمان توسعه خوشهها میزان شباهت گرهها در نظار
گرفته میشود .درنتیجه هماانطاور کاه در نماودار شاهل ()11
مشاهده میشود این دو روش بیشترین میانگین شباهت را دارند.

2000000

میانگین شباهت
1500000

SANS

SA-Cluster

CS-Cluster

ICS-Cluster
0.15

1000000
0.1

500000

0.05

0
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تعداد خوشه

شکل  .85مقایسه خطای یال روش  ICS-Clusterبا سایر روشها

در شهل ( ،)11به دلیال بااال باودن خطاای یاال روشهاای
 SANSو  ،SA-Clusterخطای یال روشهای  CS-Clusterو ICS-

 Clusterبهخوبی نشان داده نشده است ،به همین دلیل در شاهل
( )16تنها خطای یال این دو روش آمده است تاا اخاتالف آنهاا
بهخوبی نشان داده شود.

0

101 109 111 196 144 146 110 111 112 209

تعداد خوشه

شکل  .87مقایسه میانگین شباهت روش  ICS-Clusterبا سایر روشها
 .4-2-4معیار ارزیابی CS-Measure

در اکثر روشهای خوشهبندی ،عمل خوشهبندی بر اساس ساختار
گراف انجا میشود و معیارهای ارزیابی جوام مورداساتفاده نیاز
اکثراً بر اساس ویژگیهای ساختاری گراف هساتند ،ازجملاه ایان
Average Similarity

1
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معیارهای ساختاری معیار تراکم ،پیمانگی ،میانگین درجه ،نسبت
برش ،هادایت ،خطاای یاال را مای تاوان ناا بارد [ .]19برخای
معیارهای کارایی نیز وجود دارد که محتوای گرهها را مدنظر دارند
ازجمله فراخوانی ،دقت و صحت که البته ایان دو معیاار در ماورد
خوشهبندیهایی که برای هر خوشه یک توصیا مشخص و خاص
مدنظر است کاربرد دارد [ .]91معیار  CS-Measureهر دو جنبه
ساختاری و محتوایی را با یهدیگر ترکیر میکند.
همان طاور کاه گفتاه شاد ،خطاای یاال خوشاه باه صاورت
رابطههای ( )1-11تعریا میشود .چون خطای یالهای خاارجی
برای هر دو خوشهای که شامل گرههای مبدأ و مقصد یال هستند
محاسبه میشود ،خطای یال خارجی تقسیم بر  2مایشاود [.]94
معیار فوق فقط ویژگیهای ساختاری گراف را در محاسبات خاود
در نظر میگیرد .به عبارتی هنگا محاسبه خطای یال خارجی به
این نهته که یال موردنظر بین دو گره باا شاباهت محتاوایی بااال

میشود .در ادامه میانگین وزن یالها (شامل یالهاای موجاود در
خوشه ،یالهای ناموجود و یالهای خروجی خوشه) محاسبهشاده
و بهعنوان امتیاز خوشه در نظر گرفته میشاود .پا

از محاسابه

امتیاز هر خوشه ،میانگین امتیاز خوشهها باهعناوان امتیااز کلای
خوشهبندی مطابق با رابطههای ( )19و ( )14محاسابه مایشاود
[.]92
∑

()19

∑
|

|
∑

()14

امتیاااز جامعااه ،

کااه در آن
یالهای داخلی جامعه ،

مجموعااه

مجموعاه یاالهاای خروجای از

جامعااه  We ،وزن یااال  |C| ،eتعااداد خوشااههااای حاصاال از
خوشهبندی موردنظر را نشان میدهد.

وجود دارد یاا باین دو گاره باا شاباهت محتاوایی کام ،تاوجهی

همانطور که توضیح داده شد در این معیاار ،وزن یاالهاای

نمی شود و تثثیر وجود این دو یال یهسان است .بهطوریکه ماثالً

خارجی در ( )-1ضر شده و در محاسابه میاانگین شاباهت در

اگر بین دو خوشه یک یاال باا وزن وجاود داشاته باشاد ،امتیااز

نظر گرفته میشود .درنتیجه تثثیر وجود یک یال خاارجی باا وزن

خوشهبندی باید کمتر از زمانی باشد که بین دو خوشه یاک یاال

باال در کم کردن میانگین شباهت خوشه ،خیلی بیشاتر از وجاود

با وزن خیلی کم وجود دارد .درواق حالت دو وضاعیتی بهتار را

یک یال خارجی با وزن کم است ،درنتیجه نسبت به معیار خطای

نشان میدهد .درصورتی که در معیار خطاای یاال ذکرشاده ایان

یال دقیقتر عمل میکند .با توجه به اینهاه ایان معیاار ،شاباهت

مورد رعایت نشده است و تثثیر وجود یاا عاد وجاود دو یاال باا

ساختاری و محتوایی را به طور همزمان در نظر مایگیارد ،معیاار

وزنهای مختلا بین دو خوشه یهسان است؛ بنابراین ،با در نظار

مطلو تری برای ارزیابی کیفیت خوشههای نهایی است؛ بنابراین،

گرفتن مقدار شباهت گرههاا و ترکیار ایان مقاادیر شاباهت باا

با توجه به شهل ( ،)19میتوان گفت روش  CS-Measureنسابت

معیار خطای یال مایتاوان باه معیااری مناسار جهات ارزیاابی

به سایر روشها درمجموع بهتر عمل میکند .با توجه به اینهه در

خوشهبندیهای ساختاری-محتوایی دستیافت.

مرحله اول الگوریتم روش  ICS-Clusterگراف ایجاد شاده گاراف

در معیار  CS-Measureامتیاز خوشاه بار اسااس شاباهت
درون خوشهای و خطای یال خوشه محاسبه میشاود .بارای ایان
کار در این معیار وزن یالهای درون خوشاهای و باین خوشاهای،
متناسر با وضعیتی که دارند بهروز میشود .سس  ،میانگین وزن
یالهای هر خوشه محاسبه میشود .به همین منظور ،چون حالت

ساختاری-محتوایی بوده و در ایجاد و توسعه خوشهها همزمان هر
دو جنبه در نظر گرفتاه مایشاود ،ایان روش نیاز دارای مقاادیر
مناسبی بر اساس این معیار است ،درحالیکه روش  SA-Clusterو
 SANSبه لحا این معیار دارای مقدار کمی هستند.
CS-Cluster

ICS-Cluster

0.0500

SANS

SA-Cluster

CS-Measure
0.0400

ایدئال به این صورت است که خوشهها یالهای خروجای نداشاته
باشند و یا در صورت وجود این یالها وزن کمای داشاته باشاند،

0.0300

وزن یالهای خروجی به صورت منفی در نظر گرفتاهشاده
که این عمل باعث مایشاود در صاورت وجاود یاال خروجای در

0.0200

خوشه ،امتیاز کلی خوشهبندی متناسر با وزنی که یال خروجای

0.0100

دارد کاهش یابد.

0.0000

اگر وزن یالهای خروجی زیاد باشد این کاهش امتیااز زیااد
خواهد بود و اگر وزن یالهای خروجی کم باشد این کاهش امتیاز
کمتر خواهد بود .وزن یالهای ناموجود برابر صفر در نظار گرفتاه

105 108 117 136 144 146 150 175 192 203

تعداد خوشه
شکل  .81مقایسه  CS-Measureروش  ICS-Clusterبا سایر روشها
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4000000

 .5-2-4پیمانگی

CS-Cluster

ICS-Cluster

SANS

SA-Cluster

زمان اجرا

این معیار که درواقا خوشاهبنادی را ازنظار سااختاری ارزیاابی
میکند بهصورت رابطه ( )11محاسبه میشود [:]96

3000000
2000000

∑

()11

که در آن m ،تعداد یالهای گراف ms ،تعداد یالهای موجود
در خوشه  E(ms) ،Sتعداد یالهاای ماورد انتظاار در خوشاه  Sرا
نشان میدهد این معیار از طریق مجموع تفاضل یالهای موجاود
در خوشهها به یالهای ممهن آن به روی مجموع یالهای موجود
در گراف محاسبه میشود.
همان طور که در شهل ( )11مشاهده میشود ،باا توجاه باه
اینهه در روش  SA-Clusterمراکز خوشهها در نقا) متراکم گراف
انتخا میشود و سس گرههای همسایه این گرههای مرکزی به
هر خوشه تخصایص داده مایشاود .ایان عمال باعاث مایشاود
درنهایت خوشهها پیمانگی باالیی داشته باشند.
روش  ICS-Clusterنساااابت بااااه روش  CS-Clusterدارای
پیمانگی باالتری باوده و روش  SANSنیاز کمتارین پیماانگی را
دارد .علت پیمانگی پایین در روش  SANSاین اسات کاه بعاد از
تعیین مراکز خوشهها ،گرههای مشابه در هر نقطهای از گراف باه
خوشه اضافه میشوند و این باعث میشود درنهایت پیمانگی کلی
خوشهها پایین باشد.
تعداد خوشه

0

 105 108 117 136 144 146 150 175 192 203پیمانگی
-0.05
-0.1

1000000
0
105 108 117 136 144 146 150 175 192 203

تعداد خوشه
شکل  .20مقایسه زمان اجرای روش  ICS-Clusterبا سایر روشها
(میلیثانیه)

با توجه به تحقیقات صورت گرفته ،با تغییر رابطاه ( )1در بخاش
چهار ،برای برخی از معیارهای محاسبه شده بهباودهاایی حاصال
شد .در رابطه ( )1از میانگین حسابی برای ادغا گرههاا اساتفاده
شده است ،درحالیکه اگر باهجاای آن از جما یاالهاای ادغاا
شونده استفاده شود ،نتایج پیمانگی و تراکم نسابت باه محاسابه
میانگین حسابی بهبود خواهند یافت .بدین معنا که ماثالً اگار دو
رأس قرار است با یهدیگر ادغا شوند ،وزن یال جدیاد مطاابق باا
رابطه ( )16حاصل جم وزن دو یال قبلی است.
∑

()16

وزن یال ادغا شده اسات n ،تعاداد یاالهاایی
که در آن،
است که ادغا شده و وزن هرکدا از آنها است .هماانطاور
که در شهل ( )21مشاهده میشود ،این روش باا ناا ICS-SUM
نشان داده شده و دارای تراکم بهتاری نسابت باه ساایر روشهاا
است.
SANS

CS-Cluster

ISC-SUM

1.2000

ICS-Cluster

SA-Cluster

تراکم

1.0000
-0.15
CS-Cluster

ICS-Cluster

SANS

SA-Cluster

0.8000
-0.2

0.6000

-0.25

0.4000

0.2000

شکل  .81مقایسه پیمانگی روش  ICS-Clusterبا سایر روشها

 .6-2-4زمان اجرا
با استفاده از این معیار مدت زمان خوشهبندی محاسبه می شود .با
توجه به نمودار حاصل از آزمایشهاای انجاا شاده کاه در شاهل
( )20مشاهده میشود؛ از بین روشهای مقایسه شده ،روش هاای
 SANSو  ICS-Clusterنسبت به سایر روشها ساری تار هساتند.
پ از آنها ،روش  CS-Clusterدارای زمان اجارای قابال قباولی
است .روش  SA-Clusterبه دلیل تهرارشوندگی ،نسابت باه بقیاه
کندتر عمل خوشهبندی را انجا میدهد.

0.0000
105 108 117 136 144 146 150 175 192 203

تعداد خوشه
شکل  .28مقایسه تراکم روشهای خوشهبندی بر اساس رابطه ()16
()ICS-SUM

مقایسه خاصیت پیمانگی بارای الگاوریتمهاا در شاهل ()22
نشااان داده شااده اساات کااه در آن روش  ICS-SUMنساابت بااه
سایرین دارای خاصیت پیمانگی باالتری است .درواق نتایج نشان
میدهد که اگر در خوشهبندی نیاز به باال بودن دو معیار تاراکم و
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پیمانگی بود ،بهتر است بهجای میاانگین حساابی از رابطاه ()16
استفاده کرد.

بیشتر روشهای خوشهبندی که تاکنون ارائه شده است فقاط
یک جنبه ساختاری یا محتوایی را در نظر گرفتهاناد و روشهاای
خوشهبندی که ساختار و محتوا را باهم نظر بگیرند کمتر ارائهشده

کاربرد زیادی در عصر ارتبا) دارد که باا افازایش اساتفاده از
اینترنت حجم گراف های تشهیل شده روبه افزایش است ،به همین
دلیل خوشهبندی این گرافها از اهمیت باالیی برخوردار است.

بر اساس ساختار و محتوا انجا میدهد .در این روش ابتدا گاراف

1.2000

عمال

SANS

CS-Cluster

ISC-SUM

ICS-Cluster

SA-Cluster

تراکم

است .در این مقاله روش  ICS-Clusterارائه شد که خوشهبندی را
اولیه به یک گراف ساختاری-محتوایی تبدیل شده ،ساس

1.0000

خوشهبندی بر اساس یالهاای مهام آن گاراف انجاا مایشاود.

0.8000

کارایی روش ارائهشده در مقاله با ساایر روشهاای خوشاهبنادی

0.6000

ساختاری-محتوایی ارائهشده مورد ارزیابی قرار گرفات کاه نتاایج

0.4000
0.2000
0.0000
105 108 117 136 144 146 150 175 192 203

تعداد خوشه

کلی آن در جادول ( )1آماده اسات .هماانطاور کاه گفتاه شاد
خوشهبندی که بین ساختار و محتوا تعادل خوبی برقرار کناد ،باه
لحا خوشهبندی ساختاری-محتوایی عملهرد خوبی از خود نشان
داده است .لذا روش خوشهبندی که بتواند به لحا تمامی معیارها
(ساختاری ،محتوایی و ساختاری-محتوایی) نتایج مناسابی ارائاه

شکل  .22مقایسه پیمانگی روشهای خوشهبندی بر اساس رابطه

دهد ،میتوان گفت که بهترین روش است.

()ICS-SUM( )16
جدول  .8مقایسه کلی روش  ICS-Clusterبا سایر روشها بر اساس معیارهای مختلا ارائه شه در این مقاله
رتبه

معیار
CS-Measure

میانگین شباهت

خطای یال

تراکم

زمان اجرا

پیمانگی

1

CS-Cluster

CS-Cluster

ICS-Cluster

SA-Cluster

SANS

SA-Cluster

2

ICS-Cluster

ICS-Cluster

CS-Cluster

ICS-Cluster

ICS-Cluster

ICS-Cluster

9

SA-Cluster

SANS

SANS

CS-Cluster

CS-Cluster

CS-Cluster

4

SANS

SA-Cluster

SA-Cluster

SANS

SA-Cluster

SANS

گراف کاربرد زیادی در عصر ارتبا) دارد که با افزایش اساتفاده از

داده است .لذا روش خوشهبندی که بتواند به لحا تمامی معیارها

اینترنت حجم گرافهای تشاهیل شاده روباه افازایش اسات ،باه

(ساختاری ،محتوایی و ساختاری-محتوایی) نتایج مناسابی ارائاه

همین دلیل خوشه بندی این گراف ها از اهمیت بااالیی برخاوردار

دهد ،میتوان گفت که بهترین روش است.

است .بیشتر روشهای خوشهبندی که تاکنون ارائهشده است فقط
یک جنبه ساختاری یا محتوایی را در نظر گرفتهاناد و روشهاای

 .5نتیجهگیری

خوشهبندی که ساختار و محتوا را باهم نظر بگیرند کمتر ارائهشده
است .در این مقاله روش  ICS-Clusterارائه شد که خوشهبندی را

نتایج ارائهشده در مقایساههاای انجاا شاده نشاان مایدهاد کاه
الگوریتم  ICS-Clusterبه لحا ساختاری و محتوایی دارای نتایج
متعااادلی اساات ،باادین معنااا کااه باارخالف روشهااای  SANSو
 SA-Clusterکه در آنها در برخی از معیارها جوا مناسبی ارائه
شده و در برخی دیگر جوا نامناسابی ارائاه مایشاود ،در روش
 ICS-Clusterپاسخ هاا باه نسابت خاو و متعاادل اسات .روش
 SA-Clusterبر اساس معیارهای سااختاری عملهارد خاوبی دارد
برخالف روش  CS-Clusterکه به لحا محتوایی عملهرد مناسبی
از خود نشان میدهد .در کال تنهاا مزیات روش  SANSسارعت
اجرایی آن است .روش  ICS-Clusterبه لحا معیارهای ساختاری

بر اساس ساختار و محتوا انجا میدهد .در این روش ابتدا گاراف
اولیه به یک گراف ساختاری-محتوایی تبدیل شده ،ساس

عمال

خوشهبندی بر اساس یالهاای مهام آن گاراف انجاا مایشاود.
کارایی روش ارائهشده در مقاله با ساایر روشهاای خوشاهبنادی
ساختاری-محتوایی ارائهشده مورد ارزیابی قرار گرفات کاه نتاایج
کلی آن در جادول ( )1آماده اسات .هماانطاور کاه گفتاه شاد
خوشهبندی که بین ساختار و محتوا تعادل خوبی برقرار کناد ،باه
لحا خوشهبندی ساختاری-محتوایی عملهرد خوبی از خود نشان
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