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تيجه مـورد نظـر
ـتجو، موضـوع و
وضوع مورد نظـر
رائـه شـده دارای

 جستجو 
بندي ستجو، طبقه
دسـته در چنـد      

فگويـا کـه معـرّ    
ـا مشـاهده ايـن
هد داشت و تنها
ـفحه مـورد نظـر
جو را در تعـدادي

نتـايج ]۱[ مثـال   
شـدن مسـتندات  

، امـاشـود  مـی ع  
ســتجو بــه جــاي

یهاي جو در دسته
يت نتـايج ايجـاد
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شريف یشگاه صنعت
ab 

هولت بيشتری نت
رسـی نتـايج جسـ
شده منطبق با مو
هـد کـه روش ار

سخ يک موتور جس
نتايج جس تر موثر

 نتـايج جسـتجو
يک نـام گ ،دسته

 نتيجـه کـاربر بـ
تايج جستجو خوا
ه جسـتجوي صـف

ها، نتايج جستجو س
بـه عنـوان م. نـد 

ش و زمـان سـاخته   
 گاهي مفيد واقـع

نتــايج جس ٨ــدي
دي، نتايج جستج

ا توجه به ماهيتو ب

 آدرس

ست راهنم

   ابوالحسنی
شکده کامپيوتر دانش

bolhassani@sh

شته باشد و با سه
يـن روش بـا برر

های ساخته ش وشه
ده ها نشـان مـی   ی

شهای مختلف پاس
جود براي نمايش
ر ايـن رويکـرد،
شوند و براي هر د

در. شود ميخاب 
سبي از گستره نت
 مـورد عالقـه بـه

سرويسبرخي از 
کنن ميبقه بندي
، زبـان و٧ب فايل

چند اين رويکرد
بنــ خوشــه ،ــوثرتر

بند ا کمک خوشه
ه به صورت پويا و
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کمک فهرس

حسن           
استاديار دانشک      
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 نتايج جستجو داش
در ا .است شده ئه

بدين ترتيب خو
ارزيابی. است  شده

  .کند يجاد می

بخش -۱شکل 
کارهاي موج ز راه

د. جستجو اسـت 
ش ميبندي  ي طبقه

انتخ ،ي دسته است
بندي، شهود مناس

هـاي ته يا دسته
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ستجو با ک
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استفاده ١ راهنما
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ي کـه
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جو به
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نتايج ج
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بن دسته
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نتايج جس

            بری
اطالعات دانشگ یور

aliakbar         

کند تا ديد ب ک می
بندی نتايج جس شه

ه به اين موضوع
، از يک فهرست

با نت و سازگار تقل

گذاری همگ حاشيه

جهـاني اينترنـت
تن اطالعات مورد

ييهـا  ز سـرويس
سرويس جستج،

سـا نمايـه تجو بـا
ــ  مســتندات را ف

هــاي پس ســرويس

يسـتي از نتربر، ل
 شـامل يـک عنـ

ايـن خال. باشـد  ي
ي از مستند اسـت

از پاس بخشــی) ١(
 . دهد ميان

هــاي جســتجو، ه
موتورهاي جستج

کـاربران معم. تند
زند و با مرور عنـ

عنـ ،در اين ميان
بنـاب. هم هسـتند

انـدازد و يـ مـي ل

بندی وشه

اکب صادق علی
ارشد گرايش فناو ی

ry@ce.sharif.e

جو به کاربر کمک
جديدی برای خوش

ها با توجه  خوشه
وضوع کلی نتايج،

، گويا، مستناسب

فهرست راهنما، ح

ـر روي شـبکه ج
الي اطالعات، يافت

ـ  يکـي از. وداهد ب
کند، ميت تسهيل

موتورهـاي جسـت
ــابي ســريع  بازي
ســتجو در کنــار س
. اي وب هستند
کا ٣خ به پرسمان

ـر يـک از نتـايج
مي از متن صفحه

شامل بخشهايي ،
ــوند ي (شــکل . ش

را نشا »java«ن 
افــزون از موتوره

.ها وجود دارد س
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پردابه جستجو ب 

د. ورد نظر بگردند
قـع کوتـاه و مـبه
اربر را به مشـکل
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ندی نتايج جستج
ين مقاله، روش ج

شود و شخص می
برای تشخيص مو

هايی من  و خوشه

بندی، ف خوشه :ي

مي از اطالعات بـ
جود اين حجم باال
سادگي ميسر نخوا
ات را در اينترنت

م. اسـت  جسـتجو 
د در وب، امکــان
زه موتورهــاي جس
تفاده ترين ابزارها
و معموالً در پاسخ

هـ. دهند مييش 
ک خالصه کوتاه 

،معروف است ٤»خ
ــوط   ــيربر مرب م

وگل براي پرسمان
اده فراگيــر و روز

اده از اين سرويس
و دقـت پـايين ٥ال 

، نتايج ارائه شده
ه دنبال نتيجه مو
ر بسـياري از مواق
کا ،والني از نتايج

ساز مير را مشکل 

دان

بن خوشه :چکيده
در اي. خود را بيابد
مش آنهای مينه کل

ب. کاربر خواهد بود
است سرعت کافی

كليدي يها هاژ

  مقدمه -
مروزه حجم عظيم

با وج. گرفته است
سراي کاربران به 
ستيابي به اطالعا

موتورهاي جکمک
ــواي موجــود حت

زامــرو. کننــد ــي
کترونيکي، پراستف
موتورهاي جستجو
زيابي شده را نما
درس صفحه و يک

پاسخ خرده«که به
ــا ــمان ک ــه پرس
وتورجستجوي گو
ــا وجــود اســتفاد
شکالتي در استفا
اشتن بازيابي بـاال

در ميان ندجبور
به ،ها پاسخ  خرده
ها در پاسخ  خرده

مايش ليستي طو
صفحات مورد نظر
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بنـدي در ايـن اسـت کـه      بنـدي نسـبت بـه دسـته     مزيت خوشه. اند شده
بـا توجـه بـه گسـتره نتـايج ايجـاد       ها از پـيش معلـوم نيسـتند و     خوشه
ـ  Carrot١١و ١٠ Clustyهاي سرويس. شوند مي يي هسـتند کـه   هـا  هنمون

حاصل کار  )٢( شکل. کنند ميارائه  در وب بندي نتايج جستجو راخوشه
نشان  »java«پرسمان  براینتايج،  بندي خوشهبراي  را Carrotسرويس 

 . دهدمي

 

 
  

   سايت وببندی نتايج جستجو توسط  خوشه - ۲شکل 
Carrot  

  

بندي نتـايج جسـتجو، پرسـمان کـاربر بـه يـک موتـور         خوشه مسألهدر 
شـود و نتـايجي کـه     ميداده  –مثل ياهو يا گوگل  –جستجوي معمولي 
و بـه کـاربر نشـان داده     شـده  بنـدي  رداند، خوشـه گ ميموتور جستجو بر

نتايج جستجو را ارائـه   بندي خوشهبه همين دليل سرويسي که . شود مي
نتـايج   ،در ايـن روش . خواهـد بـود   ١٢»موتور جسـتجو متا «يک کند،  مي

و به وي  شدهبندي  فاصله در جواب پرسمان کاربر خوشهجستجو بايد بال
اي اصـلي  هـ  بندي، از نيازمنـدي  بنابراين سرعت باالي خوشه. شوند ارائه
تک صفحات موجود  تک ،بندي اگر بخواهيم براي خوشه. است مسألهاين 

بندي را  يل محتواي آنها خوشهدر نتايج جستجو را بازيابي کنيم و با تحل
بنـدي از حالـت    شود و سرويس خوشه مين زيادي تلف انجام دهيم، زما

 مسـأله بـه همـين دليـل ورودي    . شـود خـارج مـي   ١٤و تعـاملي  ١٣برخط
خواهـد بـود کـه موتـور      يهـاي  پاسـخ  بندي، فقط عنـاوين و خـرده   خوشه

 نابراينب. گرداند و دسترسي به اصل صفحات مقدور نيست جستجو بر مي
عــدم محــدوديت اطالعــات و ، بــه خــاطر بنــدي نتــايج جســتجو هخوشــ

اي دشـوار و چالشـي بـوده     مسـأله همـواره  دسترسی به اصل مستندات، 
 . است

تشـخيص  اني آنها در بندي، ناتو يکي از مشکالت روشهاي موجود خوشه
ر به عبارت ديگ. هاست هاي مهم به عنوان نماينده خوشه کلمات و عبارت

بندي نتايج بـه خـوبي انجـام شـود،      در روشهاي موجود، حتي اگر خوشه
 در ايـن مقالـه سـعي بـر آن شـده     . يستها گويا و کارا ن اري خوشهنامگذ

اي است که با تشخيص بافت و زمينه نتـايج جسـتجو، کلمـات و عبارتهـ    
بـا کمـک    بندي خوشهها انتخاب شود و  مناسبي به عنوان نماينده خوشه

ي راهنماي اينترنتي ها براي اين کار از يکي از فهرست. انجام گردد ها آن
)DMOZ(استفاده شده است ١٥ .  

  منابع جديد اطالعاتی ۱.۱
ــده       ــتفاده ش ــه از آن اس ــن مقال ــه در اي ــاتي ک ــابع اطالع ــي از من يک

همگــاني يــا  گــذاري حاشــيه. اســت ١٦»ي همگــانيهــا گــذاري حاشــيه«
 ،، سازوکاري است که کـاربران بـا کمـک آن   ١٧»گذاري عمومي برچسب«

در اين رويکرد هـر کـاربر   . کنند ميصفحات مختلف اينترنتي را توصيف 
تعدادي از صفحات مورد عالقه خـود در وب را بـا کمـک يـک سـرويس      

گـذاري   نشـانه  ، Delicious١٨ماننـد   ،همگـاني بـر خـط    گـذاري  حاشيه
 هـا  بعـد . کند ميکند و اين صفحه را با تعدادي کلمه وعبارت توصيف  مي

را ظـر  نصفحات مـورد   ،تواند با وارد کردن اين کلمات و عبارات ميکاربر 
گـذاری و بازيـابی صـفحات     در واقع اين رويکرد، روشی برای نمايه. بيابد

در گذشــته ايــن ســرويس فقــط توســط  . مــورد عالقــه کــاربران اســت
دد بـر خـط   ي متعها شد، ولي امروزه سرويس ميارائه  ١٩شگرهاي وبکاو

 Delicious  ،Dig٢٠توان به  که از آن جمله می دارد براي اين کار وجود
بـه کلمـات و عبـاراتی کـه کـاربران بـرای        .اشاره کرد Technorati٢١ و

گفتـه   ٢٢»تـگ «يـا  » برچسـب «برنـد،   توصيف صفحات وب به کـار مـی  
 که بـراي توصـيف يـک صـفحه وب     یمختلف های تگ تجميعبا . شود می

اند، اطالعـات ارزشـمندي در مـورد    توسط کاربران مختلف پيشنهاد شده
مجموعـه  ) ٣(به عنـوان مثـال در شـکل    . شود ميآن صفحه وب حاصل 

براي  Deliciousتوسط کاربران سرويس  ها و تعداد استفاده از آن ها تگ
ايــن . نشــان داده شــده اســت http://java.sun.comســايت توصــيف 

بـدون نيـاز بـه     –اطالعات به خوبي صفحه مورد نظـر و محتـواي آن را   
  . دنکن ميتوصيف  –بازيابي و تحليل محتواي آن 
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 java.sun.comهای مورد استفاده برای توصيف سايت  تگ -٣شکل 
  اند استفاده شده Deliciousکه توسط کاربران سرويس 

همگاني با سرعت زيادي در حال  گذاري حاشيهامروزه استفاده از مفهوم 
 . شود ميي همگاني هر روز بيشتر ها گذاري حاشيهگسترش است و حجم 

يکي ديگر از منابع اطالعاتي که در اين مقاله از آن استفاده شده اسـت،  
و  DMOZي راهنماي وب که ها فهرست. فهرستهاي راهنماي وب است

٢٣Yahoo Directory توسـط تعـدادي کـاربر     ،ي آن هستندها هاز نمون
صفحات وب  ،ها در اين فهرست. شوند ميخبره و به صورت دستي ايجاد 

اگر يـک  . شوند مي بندي دستهدر قالب يک سلسله مراتب از پيش معلوم 
و توصـيف   بندي دستهصفحه وب در فهرست راهنما گنجانده شده باشد، 

هنما، اطالعات ارزشمندي درباره صفحه مورد ارائه شده توسط فهرست را
دهند که بدون نياز به تحليل محتواي اصـلي صـفحه، در    مينظر بدست 

 . دسترس هستند

بـه   ٢فصـل  : ساختار اين مقاله در بخشهاي بعدي به اين صـورت اسـت  
معماري کلي  ٣در فصل  .مرور کارهاي قبلي در اين زمينه پرداخته است

روش تشـخيص بافـت و    ٤در فصل  .روش پيشنهادي توصيف شده است
روش ارائه شـده   ٥در فصل . زمينه نتايج جستجو توضيح داده شده است

نتايج با توجه به بافـت نتـايج جسـتجو توصـيف شـده       بندي خوشهبراي 
فصـل  کند و در  ميو ارزيابي اين روش را ارائه عملی نتايج  ٦فصل . است
 .شود ميهم جمعبندي و کارهاي آينده بيان  ٧

 کارهای مرتبط -٢
ــا همــه ــواره    ب ــاربران از موتورهــاي جســتجو، هم گيرشــدن اســتفاده ک
در . نتايج جستجو هم مورد توجـه پژوهشـگران بـوده اسـت     بندي خوشه

ابتـدا تعـدادي کلمـه و عبـارت بـه       ]۴[ ]۳[ ]۲[ مانند ها برخي از روش
و هر مستند کـه در عنـوان يـا     شوند ميانتخاب  ها هعنوان نماينده خوش

حاوي يکي از اين کلمات يا عبارات باشد، بـه همـان خوشـه     ،پاسخخرده
را کـه يـک    بنـدي  خوشـه  مسـأله براي اين کار  ]۳[. شود مينسبت داده 

يادگيري با معلـم   مسألهسنتي يادگيري بدون معلم است، به يک  مسأله
، ها هين براي خوشهم براي تشخيص بهترين عناو ]۲[. تبديل کرده است

 Carrotسرويس . استفاده کرده است) LSI(ي کاهش ابعادي ها از روش
هم فقط موجوديتهـاي   ]۴[. سازی عملی همين روش است پيادهدر واقع 

 . پذيرفته است ها هرا به عنوان نماينده و برچسب خوش ٢٤دار نام
از فضاي برداري براي بازنمايي متن اسـتفاده   ]۵[مانند  ها برخي از روش

 هـا  براي مقايسـه مـتن   یمانند شباهت کسينوسکنند و از معيارهايي  مي
اين است که مـتن را بـه صـورت     ها يک اشکال اين روش. گيرند ميبهره 

بينند و جايگاه کلمات در کنار هـم را در نظـر    ميمجموعه اي از کلمات 
  ]۶[ ]۳[ ]۲[ تمرکز برخي از  روشـها ماننـد    ،مقابلنقطه در . گيرند مين
در . بـوده اسـت   ها موجود درمتن ٢٥بر استفاده موثر از عبارتهاي ]۸[ ]۷[

 ،مورد توجه قرار گرفتبه صورت جدی  ]۷[در اين رويکرد که اولين بار 
اي از کلمات در  اي از کلمات ، به صورت دنباله جاي مجموعههر متن به 
در . گيـرد  مـي شود و همسايگي کلمات هـم مـدنظر قـرار     مينظر گرفته 

اسـتفاده   هـا  هبـراي نمـايش خوشـ    ها نتيجه از عبارتهاي موجود در متن
در  ]۷[ هـا  در ميان ايـن روش  .گوياتر خواهد بود ها هشود و نام خوش مي
، از يـک سـاختمان داده درختـي بـراي نگهـداري       STCبـا نـام    یروش

مهـم و   یکنـد و پژوهشـ   مـي اسـتفاده   ٢٦پسوندهاي اصطالحي مشترک
همچنـين  . شـود  مـي نتايج وب محسوب  بندي خوشهگذار در حوزه تأثير

ي مبتني بر فضـاي بـرداري را بـا    ها ي روشها هسعي کرده است ايد ]۸[
  . ي روشهاي مبتني بر عبارت ترکيب کندها هايد

همگاني به عنوان يک منبع غني اطالعاتي  گذاري حاشيهدر اين مقاله از 
همگـاني يـک مفهـوم نسـبتاً      گـذاري  حاشـيه مفهوم . استفاده شده است

با اين وجود کارهاي فراواني بـراي اسـتفاده از   . جديد در حوزه وب است
برخي از اين کاربردها عبارتنـد از نمـايش بهتـر    . اين اطالعات شده است

و  ]۱۱[ ٢٩، وب معنـــايی ]۱۰[ ٢٨، اســـتخراج معـــاني ]۹[ ٢٧اطالعـــات
  .]۱۲[ جستجو

روش ارائه شده در اين مقاله از دو نظر با همه روشـهاي قبلـي متفـاوت    
و عنـوان   پاسـخ  خردهنخست آن که در روش پيشنهادي، عالوه بر . است

از منابع ديگـر اطالعـاتی   شوند،  ظاهر میمستندات که در نتايج جستجو 
. هـای همگـانی   گذاری فهرستهای راهنما و حاشيه: است هم استفاده شده

بـه يـک پايگـاه    بندی نتايج جستجو،  فرض بر اين است که موتور خوشه
ي هــا گــذاري امل يــک فهرســت راهنمــاي وب و حاشــيهداده محلــي شــ

يـک   سازي انجام شده براي ايـن مقالـه   در پياده. همگاني دسترسي دارد
ي هــا گــذاري حاشــيهو  DMOZپايگــاه داده شــامل فهرســت راهنمــاي 

تفــاوت دوم روش . ســاخته شــده اســت Deliciousهمگــاني ســرويس 
. نتايج اسـت  بندي خوشهتشخيص کلمات مهم براي  نحوهدر  ،پيشنهادي

شـود و   مـي در اين روش ابتدا گستره نتايج جستجو بـه سـرعت تحليـل    
نتــايج بــا کمــک يــک فهرســت راهنمــا بافــت، زمينــه و موضــوع کلــي 

)DMOZ ( سپس از کلماتي که در ايـن موضـوع در   . شود ميحدس زده
استفاده شده است، براي  بندي دستهفهرست راهنما به عنوان موضوعات 

  .شود مينتايج جستجو استفاده  بندي خوشه
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 معماری کلی روش ارائه شده -٣
ايـن  مطـابق  . آمـده اسـت  ) ٤(معماري کلي روش پيشنهادي در شـکل  

ابتدا پرسمان کـاربر بـه يـک موتـور جسـتجو ماننـد گوگـل داده         ،شکل
براي هـر يـک از    موتور جستجو. شود ميشود و نتايج حاصل دريافت  مي

 کهمچنين با کمـ . کند ميرا مشخص  پاسخ خردهنتايج، آدرس، عنوان و 
. شـود  مـي صفحه اسـتخراج   هرمرتبط با  های تگمحلي، داده يک پايگاه 

بـه مـا    )هـا  تـگ و  هـا  پاسخ خردهعنوان صفحات، ( جموعه اطالعاتاين م
کنند تا بافت، زمينه و موضوع کلي نتايج جستجو را تشـخيص   ميکمک 
مجموعـه ايـن   ،  ٣٠»موتـور تشـخيص موضـوع   «براي اين منظـور  . دهيم

را  هـا  هبا اين داد سازگارکند و يک يا چند موضوع  مياطالعات را تحليل 
در مرحلـه  . گردانـد  مـي از فهرست راهنما، به عنوان موضوع کلي نتايج بر

موضـوع اسـتخراج    بـا » مرتبط موضوعات«بعد با کمک فهرست راهنما، 
موتـور تشـخيص   » java« نمـثالً بـراي پرسـما   . شوند مي، مشخص شده

را بــه » Computers/Programming/Languages/Java«موضــوع، 
دهد و با کمـک فهرسـت    ميجستجو تشخيص عنوان موضوع کلي نتايج 

ــد  ــوعاتي ماننـ ــا، موضـ ،  Class Libraries  ،Applications راهنمـ
Applets  وDevelopment Tools انتخاب ات مرتبطبه عنوان موضوع 

انتخـاب   ها هبه عنوان نماينده و نام خوش ،نام موضوعات مرتبط. شوند مي
های  تگ، عنوان يا پاسخ خردهشوند و هر يک از نتايج جستجو که در  مي

در . شـود  مـي به خوشه مـورد نظـر اضـافه     ،خود شامل اين عبارات باشد
کـه   هـا  هشود و برخي از خوشـ  مياوليه بازبيني  بندي خوشه ،مرحله بعد

بازبيني شـده   بندي خوشهشوند و  ميشباهت زيادي به هم دارند ترکيب 
و بـازبيني   بنـدي  خوشـه روش جزئيـات  . شـود  مـي به کـاربر نشـان داده   

  . آمده است ٥ در بخش ها هخوش

 
  معماری کلی روش پيشنهادی - ۴شکل 

روش استفاده شده براي پياده سازي، موتور تشخيص موضـوع در فصـل   
  .بعدي توضيح داده شده است

 موتور تشخيص موضوع -٤
. وظيفه موتور تشخيص موضوع، تعيين موضوع کلي نتايج جستجو است

کند و  ميبراي اين کار، موتور تشخيص موضوع، نتايج جستجو را تحليل 
با کمک فهرست راهنما، يک يا چند موضوع که بيشترين شـباهت را بـه   

براي پيـاده سـازي ايـن بخـش از     . کند مينتايج جستجو دارد، مشخص 
 . استفاده شده است DMOZفهرست راهنماي 

بـراي  . اسـت  آمـده ) ٥(معماری کلی موتور تشخيص موضـوع در شـکل   
يـک مسـتند در   ماننـد  ، ابتدا کل نتايج جستجو را اين بخشسازي  پياده
همچنين هر يک از . کنيم ميگيريم و آن را با يک بردار بازنمايي  مينظر 

. شـوند  يمـ موضوعات موجود در فهرست راهنما با يـک بـردار بازنمـايي    
بـا هـم    )١رابطـه  (سپس اين بردارها با کمک معيار شباهت کسينوسـي  

شوند و شبيه ترين موضوع به بردار نتايج جسـتجو مشـخص    ميمقايسه 
 . شود مي
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بـراي ســاختن بــردار متنــاظر بــا نتـايج جســتجو، عــالوه بــر عنــاوين و   
. کنـيم  ميمتناظر با نتايج جستجو هم استفاده  های تگها، از پاسخ خرده

شـود کـه شـامل کلمـات موجـود در       مـي بدين ترتيب يک بردار ساخته 
متناظر با نتايج جستجو اسـت   های تگها و همچنين پاسخ خردهعناوين، 
از ايــن بــردار تعــداد تکــرار کلمــه متنــاظر در عنــاوين، ُبعــد ر و وزن هــ
 . ستها تگها و پاسخ خرده

  بردارهای متناظر با چند موضوع از فهرست راهنما -١جدول 

  موضوع  بردار
<(ibm,223),(research,147), 

(technology,83),(computer,77), 
(software,50),…> 

Top/Computers/Companies/IBM 

<(ssh,115),(security,87), 
(software,62),(linux,58), 

(opensource,56),(openssh,44),…> 
Top/Computers/Internet/Protocols/ 

SSH/Clients/Unix 

<(audio,473),(music,449), 
(midi,432),(linux,422), 

(software,291),(sound,187),..> 

Top/Computers/Multimedia/ 
Music_and_Audio/MIDI 

  نتايج جستجوی چند پرسمانبردارهای متناظر با  - ۲جدول 

  پرسمان  بردار
<(ibm,679),(research,277),(technology,270), 

(programming,188),(redbooks,183), 
(development,175), …> 

ibm 

<(ssh,308),(software,263),(putty,171), 
(windows,161),(telnet,141),(tools,135),..> 

ssh client 
unix 

<(music,500),(midi,360),(audio,240), 
(games,206),(linux,152),(videogames,141),..> midi 

براي ساختن بردار متناظر با يک موضوع از فهرسـت راهنمـا، عـالوه بـر     
هـای   تگمتن موجود براي توصيف موضوع متناظر در فهرست راهنما، از 
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هر موضـوع   در واقع. اعضاي آن موضوع هم استفاده شده است متناظر با
ي متنـاظر  ها تگاز فهرست راهنما شامل چند آدرس اينترنتي است، که 

موضــوع مشــارکت آن ، در ســاختن بــردار مربــوط بــه هــا بــا ايــن آدرس
بردار متناظر با چند موضـوع از فهرسـت راهنمـا را    ) ١(جدول . کنند مي

ي ساخته شـده بـراي نتـايج    ها بردار) ٢(همچنين جدول . دهد مينشان 
   .دهد ميبه ازاي چند پرسمان مختلف را نشان جستجو 

هرچند موتور تشخيص موضوع با دقت بسيار خوبي موضوع کلـي نتـايج   
نـد  کند، اما روش توضيح داده شده، تا حدودي کُ ميجستجو را مشخص 

نتايج جسـتجو مناسـب    بندي خوشهاست و براي يک کاربرد برخط مثل 
تداي کار موتـور تشـخيص   براي حل اين مشکل، يک مرحله به اب. نيست

موضوع اضافه کرديم تا الزم نباشد بـردار متنـاظر بـا نتـايج جسـتجو بـا       
براي اين منظـور  . بردارهاي همه موضوعات فهرست راهنما مقايسه شود

در ايـن  . از روي بردارهاي موضـوعات سـاخته شـد    ٣١يک نمايه معکوس
بـردار   کـه در  اسـت نمايه معکوس، هر کلمه داراي ليستي از موضوعاتي 

با کمک بردار متنـاظر بـا نتـايج جسـتجو،     . خود شامل اين کلمه هستند
کنـيم و تعـدادي از    مـي در فهرسـت راهنمـا را فيلتـر     موضوعات موجود

موضوعات که حداقل شباهت را با بردار نتايج جستجو دارنـد، اسـتخراج   
اين است که موضـوع مـورد نظـر شـامل      حداقل شباهت معيار. کنيم مي

 مهمترين کلمه هر بـردار هـم  . مهمترين کلمه بردار نتايج جستجو باشد
 بـرای مـثالً  . بردار داشته باشـد آن اي است که بيشترين وزن را در  کلمه

طـور کـه از    ، همـان »midi«بردار متناظر با نتـايج جسـتجوي پرسـمان    
در نتيجـه  . اسـت  »music« ،مهمترين کلمـه مشخص است، ) ٢(جدول 

کنـيم کـه در    مـي فقـط موضـوعاتي را بررسـي    » midi«برای پرسـمان  
اين کار با کمک نمايه معکـوس  . باشند »music«بردارشان شامل کلمه 

تـا حـد قابـل    شود و فضـاي جسـتجو در موضـوعات     ميبه سرعت انجام 
سرعت موتـور تشـخيص    ،در نتيجه اين کار. شود ميکوچک ای  مالحظه

و بـراي اسـتفاده در خوشـه نتـايج جسـتجو       رود مـی موضوع بسيار بـاال  
) ٥(معماري کلـي موتـور تشـخيص موضـوع در شـکل      . شود میمناسب 

  . توصيف شده است

 
  معماری موتور تشخيص موضوع -۵شکل 

. دهد که دقت موتور تشخيص موضوع بسيار باالسـت  ها نشان می ارزيابی
به بيان . های اين کاربرد است در واقع دقت اين بخش، بيش از نيازمندی

تـر از وضـع    پـايين  کمـی ديگر، حتی اگر دقت موتور تشخيص موضـوع،  
زيـرا   ،فعلی بود، باز هم اين موتور برای کاربرد موردنظر قابل استفاده بود

در اين کاربرد الزم نيست موضوع مرتبط با نتايج جستجو دقيقاً درسـت  
شـود، و بـا دانسـتن موضـوعی کـه پيرامـون موضـوع اصـلی          حدس زده

قرارگرفته و تا حـدی موضـوع را تشـخيص داده هـم کلمـات و عبـارات       
 .بندی نتايج جستجو در اختيار خواهيم داشت مناسبی برای خوشه

 بندی نتايج جستجو خوشه -٥
را در  بنـدي  خوشـه تـوان   مـي با داشـتن موضـوع کلـي نتـايج جسـتجو،      

براي اين کار ابتدا با کمـک موضـوع کلـي    . انجام داد معناداري يها هدست
موضـوعات  . کنـيم  مـي نتايج جستجو، تعدادي موضوع مرتبط اسـتخراج  

ــا    مــرتبط موضــوعاتي هســتند کــه در فهرســت راهنمــا، هــم ســطح ي
 مـــثالً بـــراي موضـــوع. زيرمجموعـــه موضـــوع مـــورد نظـــر هســـتند

»Computers/Programming/Languages/Java«  ، ــوعات موضــــ
همگـي زيرمجموعـه   (...  و Pascal  ،PHP  ،Lisp : سطح عبارتند از هم
»Computers/Programming/Languages« ــتند ــين . )هسـ همچنـ

...  و  Class Libraries  ،Applets  ،Applications ی ماننـد موضـوعات 
تواننـد بـه    ميواقع موضوعات مرتبط  در. زيرمجموعه اين موضوع هستند

. کننـد  بنـدي  خوشهي مختلف ها هنتايج جستجو را در دستصورت بالقوه 
اعضاي هر خوشه  و مرتبط نماينده يک خوشه خواهد بود موضوعهر نام 

يـا   پاسـخ  خـرده هم آن دسته از نتايج جسـتجو هسـتند کـه در عنـوان،     
بدين ترتيب با کمک موضوعات . ي خود شامل عنوان خوشه باشندها تگ

و نـام هـر خوشـه     هـا  تعداد زيادي خوشه به همـراه اعضـاي آن   ،مرتبط
 .شود ميمشخص 

. اوليه براي نتايج جستجو خـواهيم داشـت   بندي خوشهبدين ترتيب يک 
بسـيار زيـاد    هـا  هتعداد خوشـ : هنوز مشکالتي دارد بندي خوشهولي اين 

تعـداد اعضـاي بسـيار کمـي دارنـد و برخـي از        ها هاست، برخي از خوش
 ي موجـود هـا  در بيشتر سيسـتم . م تعداد اعضاي زيادي دارنده ها هخوش
خوشـه   ١٥تـا   ٨ي نهايي بـه  ها ه، تعداد خوشبندی نتايج جستجو خوشه

بـراي   هـا  هدر غير اين صورت پيمايش و مشاهده خوش. شوند ميمحدود 
نتـايج جسـتجو نقـض     بنـدي  خوشهشود و انگيزه اصلي  ميکاربر مشکل 

بسـيار زيـاد، يـا     هـا  که تعداد اعضـاي آن يي ها ههمچنين خوش. شود مي
بـه همـين دليـل    . بسيار کـم باشـند، کمکـي بـه کـاربر نخواهنـد کـرد       

يي کـه  هـا  هبراي اين کار ابتدا خوشـ  .اوليه بايد پااليش شود بندي خوشه
حـذف  هسـتند  کـل نتـايج    چهـل درصـد  بـيش از   هـا  تعداد اعضـاي آن 

رنـد حـذف   يي کـه کمتـر از سـه عضـو دا    هـا  ههمچنين خوشـ . شوند مي
: شـوند  ميي باقي مانده هم تا حدامکان با هم ترکيب ها هخوش. شوند مي

اگر شباهت دو خوشه از يک حد معين بيشتر باشد، آن دو خوشه با هـم  
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نام خوشـه جديـد هـم از    . سازند ميشوند و يک خوشه جديد  ميترکيب 
 . شود ميي اوليه حاصل ها هترکيب نام خوش

بـراي محاسـبه   . آمده است )٦(شکل در  اه هجزئيات مرحله ترکيب خوش
ايـن  . اسـتفاده شـده اسـت    Jaccardشباهت  شباهت دو خوشه از معيار

رود و همان طور  ميدو مجموعه به کار بين معيار براي محاسبه شباهت 
نشان داده شده است، نسبت تعداد اعضاي مشترک بـه  ) ٢(که در رابطه 

 . کند ميبه حاسکل اعضاي دو مجموعه را م

Jaccard Similarity (A,B) = 
BA
BA

U

I
             )٢(

م شامل ديگري باشـد، فقـط نـام    هنگام ترکيب نام دو خوشه، اگر يک نا
ي هـا نام مـثالً حاصـل ترکيـب دو خوشـه بـا     . شـود  مـي تـر لحـاظ    کامل

»Development Tools«  و»Development«   ــام ــا ن ــه اي ب ، خوش
»Development Tools«   در پيـاده سـازي انجـام شـده    . خواهـد بـود، 

به صورت تجربي برابـر بـا   ) thresholdثابت (مقدار حداقل شباهت الزم 
  . قرار داده شده است ٣/٠

 
 

  های اوليه الگوريتم پااليش خوشه - ۶شکل 

 ارزيابیو  نتايج عملی -٦
ــاده  ــات پي ــن بخــش جزئي ــابی روش   در اي ــی و ارزي ــايج عمل ســازی، نت

آوری شده برای  های جمع ابتدا مجموعه داده. ارائه شده استپيشنهادی 
سپس نتايج حاصل از ايـن  . استفاده در اين پروژه توضيح داده شده است

در پايـان، بـا   . روش تحليل شده و مزايا و معايب آن بررسی شـده اسـت  
سازی شده با روشـهای قبلـی    کمک برخی معيارهای ارزيابی، روش پياده

  .مقايسه شده است

 ها مجموعه داده ١- ٦
طور که در بخشهای قبل توضيح داده شد، در اين پروژه از فهرست  همان

 Deliciousهای موجود در سـرويس   و همچنين تگ DMOZراهنمای 
به طور کامل بر  DMOZهای فهرست  مجموعه داده. استفاده شده است
قرار گرفته و در اختيار داشـتن آن بـرای عمـوم آزاد     ٣٢روی وبسايت آن

های مختلـف،   ها برای وبسايت اما برای ساختن يک مجموعه از تگ .است

های آن را با کمـک   ، مجموعه تگ)URL( مجبور بوديم برای هر آدرس
بنـابراين   .درخواست کنيم Delicious، از سايت HTTPيک درخواست 

بـر   فراينـدی طـوالنی و زمـان    ،ها ساختن يک مجموعه داده کامل از تگ
سازی نهـايی   پيادهجويی در زمان،  به همين دليل برای صرفه. خواهد بود

يعنـی فقـط   . های مربوط به حوزه کامپيوتر محدود کـرديم  را به وبسايت
در شــــاخه  DMOZســــايتهايی کــــه در فهرســــت    بــــرای وب

»Top/Computers« در  .ا را تشکيل داديمه قرار دارند، پايگاه داده تگ
، تعدادی تگ به همـراه وزن هـر   )URL(اين پايگاه داده، برای هر آدرس

همچنين همين اطالعـات  . ذخيره شده است) تعداد استفاده از تگ(تگ 
بـرای هـر   : هم ذخيره شـده اسـت   DMOZبرای هر موضوع از فهرست 

يعنی آدرسهايی که درآن –های اعضای آن موضوع  موضوع، مجموعه تگ
نحوه اسـتفاده از ايـن   . دشو هم نگهداری می -اند دهبندی ش موضوع طبقه

  .توضيح داده شده است ۵ و ۴اطالعات در بخشهای 

  نتايج عملی ٢- ٦
بندی برای تعدادی پرسمان در حوزه کامپيوتر را  نتايج خوشه) ۳(جدول 

های ساخته  در اين جدول، خوشه. دهد توسط روش پيشنهادی نشان می
ــط روش  ــده توس ــو« ش ــر« و روش ]۲[ »لينگ ــين   ]۷[» زمي ــرای هم ب

يک روش موفق و جديـد بـرای    »لينگو«روش . ها نيز آمده است پرسمان
سازی تحت وب  پياده Carrotبندی نتايج جستجو است و وبسايت  خوشه

بندی  خوشهحوزه هم روشی مهم و تأثيرگذار در  »زمير« روش .آن است
  .است نتايج جستجو
نسـبت بـه روشـهای    در اين مقالـه  های روش پيشنهادی  برخی از برتری
  :قبلی عبارتند از

در روشـهای قبلـی، معمـوالً    . ها کوتاهتر و گوياتر هستند نام خوشه •
 . ها طوالنی است نام خوشه

از آن جا که اين . ها معنای مشخص و بدون ابهامی دارند نام خوشه •
انـد، معنـای دقيـق و     موضوعات فهرست راهنما گرفته شده نامها از

 .کنند معينی را تداعی می
 .شوند میهايی متناسب با موضوع کلی نتايج جستجو ساخته  خوشه •
هـا و عنـاوين    پاسـخ  شوند که از روی خـرده  هايی ساخته می خوشه •

و  booksهـايی ماننـد    مـثالً خوشـه  . نتايج قابل استخراج نيسـتند 
news  برای پرسمانjava  فقط با کمک اطالعات فهرست راهنمـا ،
اند و با کمـک روشـهای قبلـی قابـل تشـخيص       ها ايجاد شده و تگ
 .نيستند

هـای سـاخته شـده، در مقايسـه بـا روشـهای قبلـی، از هـم          خوشه •
 روش لينگـو ، JSFمـثالً در پرسـمان   . تر و متمايزتر هستند مستقل

 Javaserver Faces« ،»Java Server« يی ماننـد هـا  خوشه، ]۲[
Faces « و»Jsf Framework «همگی به يـک  کند، که  توليد می

هـم   ]۷[ اين مشـکل در نتـايج روش زميـر    .کنند موضوع اشاره می
 .شود در نتايج روش پيشنهادی ديده نمی ولی وجود دارد
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طور که قـبالً گفتـه    همان: الزم است) ۳(ره جدول توضيح يک نکته دربا
به . است محدود شده» کامپيوتر«شد، آزمايش روش پيشنهادی به حوزه 

از » Top/Computers«هـای موضـوع    عبارت ديگر، فقـط زيرمجموعـه  
صـرف  هـا   موضوعات ديگر حـوزه از فهرست راهنما در نظر گرفته شده و 

بنـدی ارائـه شـده،     بـه همـين دليـل در نتـايج خوشـه      .شده اسـت  نظر
مـثالً بـرای پرسـمان    . انـد  ها ظاهر نشده های مربوط به ساير حوزه خوشه

»JSF«ی  ، خوشه»Joint Strike Fighter«    به خـوبی توسـط دو روش
هـای روش پيشـنهادی    ولـی در خوشـه  ديگر تشخيص داده شده اسـت،  

ناقص بودن پايگاه به خاطر بديهی است که اين کمبود . است ظاهر نشده
هاسـت و بـه خـاطر ضـعف روش      داده آزمايشی فهرسـت راهنمـا و تـگ   

تـر، برطـرف    اين کمبود با داشتن مجموعه داده غنـی . پيشنهادی نيست
  .شود می

  ارزيابی ٣- ٦
سازی شده، با کمک چند معيار مختلف ارزيابی و با روشـهای   روش پياده

ــت   ــده اس ــه ش ــی مقايس ــار  . قبل ــتين معي ــابی، نخس ــش«ارزي  ٣٣پوش
دهـد   بندی، تعداد نتايجی را نشان می پوشش خوشه. است» بندی خوشه

بـه عبـارت ديگـر نسـبت     . اند ها جای گرفته که حداقل در يکی از خوشه
بنـدی را   ها به کل نتايج جسـتجو، پوشـش خوشـه    نتايج حاضر درخوشه

شـده در اي   بنـدی روش ارائـه   پوشش خوشه) ۷(شکل . کند مشخص می
در ايـن مرحلـه از   . دهـد  نشان می ]۲[مقاله را در مقايسه با روش لينگو 

در نسـخه اول  . اسـت  ارزيابی، دو نسخه از روش ارائه شده، آزمايش شده

بنـدی اسـتفاده    فقط از نام کامل موضوعات فهرست راهنما برای خوشـه 
هر موضـوع از فهرسـت راهنمـا، تمـام      در نسخه دوم، به ازای. است شده

هـای احتمـالی بررسـی     کلمات موجود در نام موضوع، به عنـوان خوشـه  
، بـه جـز خوشـه    »development tools«ازای موضوع  مثالً به. شوند می

»development tools«های  ، خوشه»development « و»tools « هم
  .ممکن است ايجاد شوند

  
  بندی برای روشهای مختلف پوشش خوشهمقايسه  - ۷شکل 

بنـدی ارائـه شـده     طور که در نمودار مشخص است، پوشش خوشه همان
ها را به حوزه کامپيوتر محـدود   البته اگر مجموعه داده. بسيار خوب است

به پوشش  webو  mail  ،JSFها مانند  کرديم، برای برخی پرسمان نمی
  .رسيديم بسيار باالتری می

بندی روش ارائه شده در مقايسه با دو روش قبلی خوشه - ۳جدول 
شده های روش ارائه خوشه پرسمان  ]۷[ر های روش زميخوشه ]۲[های روش لينگوخوشه 

Java 

Resources, Tutorials, References (32) 
Books (20) 
Development Tools (12) 
Articles (12) 
Applets (10) 
Applications (9) 
Scripts (8) 
FAQs (5) 
Networking (5) 
Ajax (5) 

Programming Language (16) 
Java Applets (10) 
Applications Development (9) 
Downloads Page (8) 
Sun Development Network SDN (7) 
Java Project (6) 
Documentation (6) 
Scripts Java (4) 
Java Platform (8) 
Articles (7) 

Developer (21) 
Sun Java Solaris Communities my SDN 
(3) 
Program (15) 
Tutorials (14) 
Web (13) 
Programming Language (7) 
Language (12) 
Communities (12) 
Source (11) 

JSF 

JavaServer Faces (33) 
Applications (15) 
Tutorials (14) 
Frameworks (12) 
Articles (9) 
Servers (9) 
Books (9) 
Ajax (8) 
References (6) 
Projects (6) 

Javaserver Faces (18) 
Joint Strike Fighter Program (8) 
Java Server Faces (12) 
Jsf Tutorial (10) 
Ajax Jsf (9) 
Jsf Framework (9) 
Apache Myfaces (6) 
Release (6) 
Jsf Designer (7) 
Spring Jsf (6) 

JavaServer Faces (32) 
Java Server Faces (10) 
Joint Strike Fighter (7) 
Components (25) 
Java (24) 
User Interfaces (8) 
Developing (20) 
Application (20) 
Web (20) 
Web Application (10) 

Web Programming 

Languages (13) 
Books (12) 
SSI (11) 
Applications (10) 
References (9) 
Resources (7) 
Databases (6) 
ASP (5) 
CGI (5) 
Tools (5) 
Articles (4) 

Web Design Development Company (21) 
Web Applications Development Services (15) 
India Php Programming (12) 
Website Development (15) 
Web Programming Books (7) 
Core Web Programming (5) 
Asp Web (6) 
Murach s Asp.net Web Programming (4) 

Development (32) 
Design (28) 
Custom (19) 
PHP (15) 
Company (13) 
Service (13) 
Offers (12) 
Application (10) 
Java (10) 
Languages (9) 
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مرحله بعدی از ارزيابی توسط چند کاربر آشنا به موضوع انجام 
بندی اين روش، در کنار نتايج  برای اين کار نتايج خوشه. است شده
خواسته  آنهابه چند کاربر داده شد و از  ]۲[ »لينگو«بندی روش  خوشه

  :شد به ازای هر پرسمان به سؤالهای زير پاسخ دهند
 کنند؟ را تداعی می ومستقلی   چند خوشه مفهوم مشخص .۱
  است؟ بندی بهتری انجام داده کدام روش خوشه .۲

خوشـه اول سـاخته شـده توسـط هـر       ۱۰به ازای هر پرسمان، حـداکثر  
دانستند که کدام نتيجـه   همچنين کاربران نمی. روش، به کاربر ارائه شد
نمونه ارائه شده به کاربران، به  ۱۲از ميان . شود به کدام روش مربوط می

و در نمونه، نتيجه روش پيشـنهادی در ايـن مقالـه     ۸.۵در طور متوسط 
همچنــين تعــداد  .تشــخيص داده شــدبهتــر » لينگــو«روش  ونــهنم ۲.۵

بـه طـور    در ايـن روش ) خوشـه  ۱۰از بين (های با معنا و مستقل  خوشه
  .خوشه تشخيص داده شد ۶.۷» لينگو«خوشه و در روش  ۹.۲متوسط 

  و کارهای آينده جمعبندی -۷
بندی نتايج جسـتجو در وب ارائـه    در اين مقاله روشی جديد برای خوشه

ايــن روش از اطالعــات جديــدی ماننــد فهرســتهای راهنمــا و   در .شــد
هـايی بـا معـانی     نتيجه کار خوشه. گذاری همگانی استفاده کرديم حاشيه

های مهمی که توسط روشـهای   همچنين خوشه. مشخص و مستقل است
  . شوند ج میراقبلی قابل تشخيص نبودند، در اين روش استخ

يکی از مواردی که روش پيشنهادی ممکـن اسـت دچـار مشـکل شـود،      
. زمانيست که نتايج جستجو چندين موضـوع مختلـف را پوشـش دهنـد    

را بـا کمـک موتـور    » موضوع مـرتبط «توانيم چند  در اين روش میالبته 
همچنـين  . شـود  کمتـر تا ايـن مشـکل    تشخيص موضوع استخراج کنيم

توانيم بـا   اند، می ها ظاهر نشده خوشههايی که در هيچ يک از  برای نمونه
بنـدی   ساير نتـايج را هـم خوشـه   ) ]۷[و  ]۲[مثل ( قبلیکمک روشهای 

کنـد و   بنـدی افـزايش پيـدا مـی     بـه ايـن ترتيـب پوشـش خوشـه      .کنيم
 .شود بندی ظاهر می موضوعات مختلف هم در خوشه
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