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چکیده
الگوریتم الکترومغناطیس به عنوان یکی از روش های نوظهور در زمینه بهینه سازی مبتنی بر هوش دسته جمعی ،هوش
گروهی به حساب می آید .همچنین این روش فراابتکاری تا حدی جزء الگوریتم های جمعیت محور نیز محسوب می گردد .این
الگوریتم از مکانیسم جذب و دفع بارهای الکترونیکی در مبحث تئوری های الکترومغناطیس برای تعیین پاسخ بهینه استفاده
کرده و عملکرد مناسبی در حل مسائل کمینه سازی پیوسته و همچنین با تغییراتی در حل مسائل گسسته دارد .در عصر حاضر
مهم ترین منبع اطالعاتی صفحات وبی است که بر روی اینترنت یافت میشوند که این صفحات به طرز فزایندهای رو به افزایش
هستند .پژوهشگران تالشهای زیادی در خصوص دستهبندی و خوشهبندی صفحات وب انجام دادهاند .روشهای موجود از
خصوصیات ذاتی اسناد بهمنظور خوشهبندی استفاده میکنند .به نظر ما تعامل کاربران با سیستمهای اطالعاتی حاوی مطالب
مفیدی است .به عنوان مثال اگر کاربران با سالیق مشابه به دو سند دسترسی پیدا کنند ،نشاندهندهی مشابه بودن خود دو
سند است .این مطالب میتواند کمک کنند تا اسناد براساس خصوصیات دیگری عالوه بر خصوصیات ذاتی آنها (خصوصیات
رفتاری کاربران) خوشهبندی شوند .در این پروژه تال ش در همین زمینه گردیده است و سعی شده با استفاده از استررا
اطالعات رفتار کاربران ،اطالعات دقیقتر و بهتری با هزینه های محاسباتی کمتر از صفحات وب استررا و در زمینه خوشه-
بندی اسناد استفاده شود؛ بنابراین در این تحقیق با استفاده از خوشهبندی و الگوریتم الکترومغناطیسسعی شده تا هزینههای
محاسباتی را کاهش و دقت روش خوشهبندی اسناد را افزایش یابد .دلیل اصلی این کار بهینهسازی روش خوشهبندی برای
انتراب مراکز بهینه برای خوشه ها است .نتایج این کار تحقیقاتی بهینگی مناسب در زمینه دقت تشریص در خوشهبندی
صفحات وب و همینطور کاهش هزینه محاسباتی در خوشهبندی صفحات وب را نشان میدهد.
واژگان کلیدی :رفتار کاربر ،خوشه بندی ،الگوریتم الکترومغناطیس
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مقدمه
تحقیقاتی در حوزههای مرتلف مانند مدلسازی کاربر و وبکاوی کاربرد وب جهت استفاده از رفتار کاربر در وب
بهصورت ضمنی انجامگرفته است .مدل کاربر را هم میتوان فقط بر مبنای دادههای کاربرد وب ساخت که درکی سطحی از
الگوها میدهد و هم می توان از محتوای صفحات برای ایجاد مدل بهتر استفاده کرد .در این پروژه ،بر روی آن دسته از کارها در
زمینهی مدلسازی کاربر تأکید میکنیم که در حوزهی شرصیسازی وب انجامگرفتهاند و از محتوای صفحات وب برای بهبود
مدل بهره گرفتهاند(.(B. Mobasher et al, 2000
دنیای وب منبع عظیمی از اطالعات است که روزبهروز بر حجم آن افزوده میشود .در حال حاضر با رشد روز افزون این پدیده،
حجم گستردهاى از منابع اطالعاتى حوزههاى مرتلف مثل کتب ،مجالت ،پایاننامهها ،طرحهای پژوهشى و پایگاههای اطالعاتى
در بسترهاى جدید و با قابلیتهاى متنوعى در مقایسه با منابع چاپى قابلدسترسی هستند .سردرگمی در میان اینهمه
اطالعات و حجم زیاد دادههای ذخیرهشده در وب و دستکاری دادهها برای یک پرسوجوی ساده ،نیاز به ابزارهای پردازش
مناسب برای استررا اطالعات مربوط دارد .مفهوم وبکاوی نرستین بار توسط  Etzioniدر سال  6991مطرح شد .وبکاوی
به بیان ساده ،استفاده از روشهای دادهکاوی برای بازیابی ،استررا و ارزیابی (تشریص و آنالیز) اطالعات بهصورت خودکار از
دادههای وب ،مستندات و سرویسهای آن است .تکنیکهای وبکاوی را به سه دسته وبکاوی بر اساس محتوا ،وبکاوی بر
اساس ساختار و وبکاوی بر اساس رفتار کاربری میتوان تقسیمبندی نمود .وبکاوی بر اساس محتوا به تشریح و کشف
اطالعات مفید و قابلاستفاده از محتویات ،دادهها و مستندات موجود در وب میپردازد ،وبکاوی ساختاری برای کشف مدل
طرحبندی و ساختار پیوندهای وب استفاده میشود و وبکاوی بر اساس رفتار کاربری با استفاده از دادههای مشتق شده از
تأثیرات رفتار کاربر بر روی وب ،الگوهای رفتاری کاربران برای دسترسی به سرویسهای وب را بهصورت خودکار کشف میکند،
). (S. Chakrabarti et al, 1998کشف الگوها یک مؤلفه کلیدی در وبکاوی است که الگوریتمها و تکنیکهای مرتلفی
در چند زمینه تحقیقی ازجمله دادهکاوی ،یادگیری ماشینی ،آمارشناسی و الگوشناسی را میپوشاند .یکی از کاربردهای مهم
کشف الگو در وبکاوی خوشهبندی است) .( R O. Duda et al, 2000در تحقیقات صورت گرفته ،در زمینه داده کاوی
) ( J. Furnkranz, 2010اصوالً مدل رفتار کاربر برای خوشهبندی به کار گرفته نشدهاند .بنابراین در این تحقیق تالش
خواهد شد؛ که برای خوشهبندی صفحات از مدل رف تار کاربر استفاده کرده و صفحات را با توجه به رفتار کاربران با استفاده از
الگوریتم الکترومغناطیس ،خوشهبندی شود .الگوریتم الکترومغناطیسم برای حل مسائل بهینه سازی کاربرد دارد .الگوریتم برای
حل مسائل از خاصیت جاذبه–دافعه ذرات باردار استفاده می کند .در این الگوریتم هر پاسخ به عنوان یک ذره باردار در نظر
گرفته می شود .حال ذره هایی که بهینه تر باشند ،بار بیشتری دارند و می توانند ذرات دیگر را به سمت خود جذب کنند و
ذراتی که بهینگی کمتری دارند ،باعث دفع دیگر ذرات می شوند .ایده اصلی در این الگوریتم بر این پایه استوار است که در
اطراف نقاط خوب ممکن است نقاط بهتری یافت شود .به همین دلیل نقاط ضعیف به سمت نقاط بهینه حرکت داده می
شوند).( J. Holland, 1978
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روش تحقیق
در این تحقیق ما برای اولین بار برای حل مسائل خوشهبندی اسناد وب بر اساس مدل رفتار کاربر ،از تکنیک شروع
مجدد استفاده خواهیم کرد الگوریتم الکترومغناطیس و همگرایی آن را با الگوریتم الکترو مغناطیس ترکیبی و  k-meanesرا
مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد .الگوریتم الکترومغناطیس ) (EMیکی از روشهای نوظهور در زمینه بهینهسازی مبتنی
بر هوش دستهجمعی است که اولین بار در سال  3002توسط بیربیل و فنگ ) ( Birbil, S. I, 2003معرفی شد .این روش
بهینهسازی که با الهام گیری از قوانین حاکم بر سیستمهای الکترواستاتیکی کار میکند ،ذاتاً برای حل مسائل کمینهسازی
پیوسته در حالت بدون قید مناسب است .اما بااینحال با اعمال تغییرات جزئی در نحوه تعریف تابع هدف میتوان از آن برای
حل مسائل بهینهسازی تحت قید نیز استفاده کرد .تاکنون ازاینروش بهینهسازی در حل مسائل مرتلف مهندسی با موفقیت
استفادهشده است .یکی از نقاط قوت الگوریتم  EMتعداد کم پارامترهای مورداستفاده در آن است که همین امر باعث میشود
تا در اکثر مواقع بتوان مقدار مناسب آنها را با یک آزمون و خطای ساده تعیین کرد .در الگوریتم  EMنیز همانند سایر
الگوریتمهای بهینهسازی مبتنی بر هوش دسته جمعی ،موقعیت هر ذره با استفاده از نیروی وارده از طرف سایر ذرات بر آن
مرتباً تغییر داده میشود .شبیهسازیهای مرتلف نشان میدهند که الگوریتم  EMاز کارایی بسیار خوبی برای حل مسائل
بهینه سازی پیوسته حتی در مواجهه با مسائل آزمون پیچیده برخوردار است .ازآنجاییکه در این الگوریتم با افزایش تعداد
تکرارها ،ذرات همگی سرانجام در یک نقطه تجمع نمییابند و از طرفی بهترین ذره بهدستآمده در تکرار فعلی نیز عیناً به تکرار
بعدی انتقال می یابد ،الگوریتم از شانس باالیی برای گریز از نقاط بهینه محلی و یافتن جواب بهینه سراسری برخوردار است .در
الگوریتم  EMنیز همانند سایر الگوریتمهای بهینهسازی مبتنی بر هوش دستهجمعی ابتدا تعدادی ذره بهطور تصادفی در دامنه
مسأله پرش می شوند .سپس موقعیت این ذرات با الهام گیری از قانونی شبیه به قانون نیروی کولمب بهطور مرتب بهگونهای
تغییر داده میشود که گرایش کلی آنها بهسوی نقاط بهینهتر باشد .برای این منظور در الگوریتم  EMبه هر یک از ذرات
یکبار مجازی نسبت داده میشود بهطوریکه میزان بار نسبت دادهشده به هر ذره متناسب با میزان بهینگی نقطهای است که
آن ذره در آن واقع شده است .همانند قوانین حاکم بر طبیعت در الگوریتم مذکور نیز میزان بار هر ذره تعیینکننده میزان جاذبه
یا دافعه سایر ذرات نسبت به آن است .به عبارت دقیق تر ،ذراتی که منجر به مقادیر کمتری برای تابع هزینه شوند بار بیشتری
داشته و درنتیجه سایر ذرات را باقدرت بیشتری بهسوی خود جذب میکنند؛ درحالیکه ذراتی با مقادیر بزرگ تابع هزینه ،سایر
ذرات را از خود دفع مینمایند (یا کمتر جذب میکنند) .در الگوریتم  EMپس از اختصاص دادن یکبار مجازی به هر یک از
ذرات مصنوعی ،نیروی کل وارده بر هر ذره از طرف سایر ذرات را با استفاده از رابطهی شبیه به قانون نیروی کولمب محاسبه
می کنیم .سپس هر ذره را با یک طول گام معین در جهت نیروی وارده بر آن حرکت میدهیم و مراحل فوق را تا زمانی که
شرط الزم برای خاتمه اجرای الگوریتم فراهم شود تکرار میکنیم .البته در این الگوریتم بهمنظور جستجوی مؤثرتر دامنه
مسأله ،پس از هر بار جابجایی ذرات یک جستجوی محلی نیز در همسایگی هر یک از جوابها انجام میشود که در ادامه بیشتر
در این مورد صحبت خواهیم کرد .با توجه به توضیحات فوق ،الگوریتم  EMاستاندارد از چهار مرحله اصلی تشکیلشده است
که عبارتاند از:
 مقداردهی اولیه به ذرات (بهصورت تصادفی)
 محاسبه نیروی وارده بر هر یک از ذرات
 حرکت دادن ذرات در جهت نیروی وارده بر آنها
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 جستجوی محلی
در ادامهی بحث ابتدا فرم کلی الگوریتم  EMرا معرفی کرده و سپس با جزئیات مربوط به پیادهسازی هر یک از مراحل
چهارگانه فوق آشنا میشویم .فرض کنید میخواهیم مسأله کمینهسازی( )Minرابطه ()6
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یک تابع غیرخطی است ،با استفاده از الگوریتم  EMحل کنیم .برای این منظور ابتدا باید مقادیر

مناسبی را به پارامترهای  Maxlter ،LSIter ،Mو  نسبت دهیم که بهترتیب:
 :Mتعداد ذرات مورداستفاده در الگوریتم EM
 :Maxlterحداکثر تعداد تکرارها بهمنظور خاتمه اجرای الگوریتم
 :LSIterحداکثر تعداد مراحل جستجوی محلی
 : پارامتر جستجوی محلی ( ]  )   [ 0 ,1است .قالب کلی الگوریتم  EMدر حالت استاندارد بهصورت زیر است ،شکل (:)6
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2 : iteration

stopping

3 : while

) 4 : local ( lSIter , 
)( 5 : F  CalcF
) 6 : move ( F
7 : end while

شکل ( :)6شبهکد روند کلی الگوریتم EM

در خط شمارهی  6از الگوریتم فوق ،بردارهای جواب با استفاده از تابع  Initializeبهطور تصادفی در دامنه مسأله پرش
میشوند .در خطوط  2تا  8مراحل سهگانه جستجوی محلی (با استفاده از تابع  ،)Localمحاسبه بردار نیروی کلی وارده بر هر
یک از ذرات (با استفاده از تابع  )CalcFو جابجایی ذرات در جهت نیروی وارده بر آنها (با استفاده از تابع)،Move
بهطورمتوالی و به تعداد دفعات از پیش تعیینشدهای انجام میشوند .همانطور که میبینیم تابع  Localبرای انجام یک
جستجوی محلی در همسایگان هر یک از جوابها از پارامترهای  LSIterو بهره میگیرد که در ادامه بحث بهطور دقیقتر با
نحوه انجام این کار آشنا خواهیم شد.
تولید بردارهای تصادفی اولیه
در الگوریتم ارائهشده در قسمت قبل در مرحله مقداردهی اولیه ،تابع  M ،Initializeبردار تصادفی  Nبعدی به
نامهای را در دامنه مسألهایجاد میکند .برای این منظور ،این تابع مؤلفه kام از بردار iام ،یعنی
i  1,.., M ) x k
i

میدهد
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را برابر با یک عدد تصادفی با توزیع یکنواخت در بازه مطلوب در نظر میگیرد ،یعنی قرار

که در آن

)  u ( 0 ,1

 . سپس این تابع مقدار تابع هزینه را در هر یک از این نقاط محاسبه
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را که منجر به کمترین مقدار برای تابع هزینه میشود تعیین میکند .شکل ( )3نحوه
کرده و موقعیت بهترین بردار،
پیادهسازی تابع  Initializeرا نشان می دهد .درک نحوه عملکرد این الگوریتم بسیار ساده بوده و نیاز به هیچگونه توضیح
اضافی ندارد.
) ( I n itia liz e
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do
do
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شکل ( :)2تولید بردارهای اولیه و ارزیابی آنها

جستجوی محلی
پس از توزیع بردارها بهطور تصادفی در دامنه مسأله ،تابع  Localدر شبه کد شکل ( )2با اعمال تغییرات تصادفی به هر
یک از مؤلفههای بردار ( x iبهطور تکبهتک) به انجام یک جستجوی محلی در همسایگان هر یک از جوابها میپردازد .در این
جستجوی محلی پارامترهای  lSIter , به ترتیب شعاع و تعداد مراحل جستجوی محلی را مشرص میکنند .برای انجام
جستجوی محلی در همسایگان هر یک از جوابها ابتدا با استفاده از مقدار تعیینشده برای  ، حداکثر مقدار مجاز برای
تغییرات هر یک از متغیرها را بهصورت

) (u k  l k

یک از مؤلفههای  x iمیتواند حداکثر بهاندازه

k

 (max

)) ( u k  l k

k

 تعریف میکنیم .استفاده از این مقدار بدین معناست که هر

 (max

 تغییر نماید .بدین ترتیب با انتراب یک مقدار مناسب

برای پارامتر  میتوان امیدوار بود که پس از اعمال یک تغییر تصادفی به هر یک از مؤلفههای بردار  ، x iبردار حاصله
همچنان در دامنه تعریف مسأله باقی بماند .در قدم بعد ،بردار  x iرا موقتاً در متغیر yذخیرهسازی میکنیم و سپس بهنوبت ،هر
بار یکی از مؤلفههای  yرا بهطور تصادفی با استفاده از اندازه گام بهدستآمده تغییر میدهیم .این تغییرات تصادفی حداکثر به
تعداد دفعات  LSIterبار به هر یک از مؤلفههای بردار  yاعمال می شوند .چنانچه اعمال هر یک از این تغییرات تصادفی متوالی
به هر یک از مؤلفههای بردار  yمنجر به مقداری کوچکتر از
صورتبردار  yرا جایگزین بردار

i

x

i

) f (x

برای

)f ( y

گردد (یعنی

) f ( y)  f (x
i

) ،در آن

کرده و جستجوی محلی را در همسایگی بردار جواب بعدی یعنی  x i  1یا در همسایگی

یکی دیگر از مؤلفههای بردار  x iانجام می دهیم پس ازآنجام جستجوی محلی در همسایگان تمام بردارهای جواب
تعیین میشود .شکل ( )5-4جزئیات مربوط به نحوه انجام جستجوی محلی در همسایگان جوابها را نشان میدهد .در خطوط
2و 4دو حلقه تو درتو ،یکی برای جستجو در اطراف هر یک از بردارها و دیگری برای تغییر هر یک از مؤلفههای بردار موردنظر
بهطور جداگانه ،مورداستفاده قرارگرفتهاند .حلقه ایجادشده در خط  1بهگونهای طراحیشده که پس از  LSIterبار انجام
جستجوی محلی و یا یافتن جوابی بهتر از جواب فعل ی اجرای آن متوقف شود .الزم به توضیح است که در خط  8مقدار
بهدستآمده برای متغیر تصادفی
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وجود داشته باشد ،در خطوط  9تا  62تصمیمگیری مناسب برای این منظور با استفاده از متغیر

1

انجامشده است .همچنین

ذخیرهسازی است .توجه داشته باشید
در پایان اجرای الگوریتم بهترین جواب بهدستآمده از جستجوی محلی دربردار
که در الگوریتم فوق جستجوی محلی بدون نیاز به گرادیان تابع هزینه انجام میشود .هرچند که برای انجام جستجوی محلی
میتوان از الگوریتم های کارآمدتر دیگری نیز استفاده کرد ولی همین الگوریتم بسیار ساده نیز در بیشتر مواقع منجر به انجام
یک جستجوی مؤثر در همسایگی جوابها میگردد.

) lo c a l ( L S I te r , 
1 : c o u n te r  1
) 2 : le n g th   ( m a x k ( u k  l k
3 : fo r i  l to M

do
do

fo r k  1 to N

4:

)5 :  1  u ( 0 , 1
6 : w h ile c o u n te r  ls ite r d o
7: y  X

i

)8 :  2  u ( 0 , 1

 1  0 .5 th e n
 2

 2

k

k

9 : if

 

k

10 : 

e ls e

11 :



12 :

 

k

1 3 : e n d if
f ( y )  f ( x ) th e n
i

1 4 : if

x  y
i

15 :

1 6 : c o u n te r  ls tie  1
1 7 : e n d if
c o u n te r  1

18 : count 

e n d w h ile
fo r
fo r
)  a r g m in ( f ( x ) ,  i
i

19 :

20 : end
21 : end
b esr

22 : x

شکل ( :)3شبهکد مراحل جستجوی محلی در الگوریتمEM

در اینجا به این نکته نیز اشاره میکنیم که چون طول گام جستجوی محلی برابر با )    (max k ( u k  l kاست لذا از
انتراب مقادیر بزرگ برای پارامتر ( نظیر  )   0 . 5باید پرهیز کرد زیرا این کار مانع ازآنجام یک جستجوی مؤثر در
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همسایگی جوابها میگردد و خطر انتراب نقاطی بیرون از دامنه مسأله را نیز بهطور محسوسی افزایش میدهد .بهعنوآنیک
(u k  l k ) / m

قاعده سرانگشتی مقدار پارامتر باید بهاندازه کافی کوچکتر از

k

min

انتراب گردد.

محاسبه بردار نیروی کلی
با توجه به قانون کولمب ،نیروی وارده به هر یک از دو ذره باردار در یک سیستم الکترواستاتیکی متناسب با حاصلضرب
بار آن دو و نیز متناسب با عکس مجذور فاصله بین دو ذره است .همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره کردیم ،در الگوریتم
 ،EMبه هر یک از ذرات یکبار مجازی نسبت داده میشود با این تفاوت که برخالف سیستمهای رایج الکترواستاتیکی در اینجا
بار مجازی نسبت دادهشده به ذرات در طی اجرای برنامه تغییر میکند .پس از نسبت دادن یکبار مجازی به هر ذره ،نیروی کل
وارده بر آن را با استفاده از قانونی شبیه به قانونی نیروی کولمب محاسبه میکنیم .تابع CalcFدر شبه کد شکل ( )4برای
محاسبه نیروی وارده بر یک ذره مجازی از طرف سایر ذرات گروه مورداستفاده قرارگرفته است .برای انجام این کار در
تابع CalcFابتدا به ذره  iام بار مجازی را نسبت می دهیم .از این بار مجازی در ادامه برای محاسبهشدت جاذبه یا دافعه ذره
باردار واقع در نقطه استفاده خواهیم کرد .مقدار با توجه به میزان بهینگی بردار با استفاده از رابطه ( )3زیر محاسبه
میشود:
i=1, 2…M

()2

)

)

best

f (x )  f (x
i

i

m

)

best

f (x )  f (x
k


k 1

Calcf

)(

1 : for i  1 to M

do
best

)

)

f (x )  f (x
i

 exp(  n

m
best

)

f (x )  f (x
k

i

2:q


k 1

 0

i

F

4 : enf

for
i  1 to M

do

5 : for

j  1 to M do
)  f ( X ) then
i

j
2

i

j

3:

6 : for
7 : if

f (X

i

q q

 x

j

)  X
i

j

 Fi  ( X

i

8: F

x
9 : else

j
2

i

i

q q

 x

j

)  X
i

j

 Fi  ( X

i

F

10 :

x
if
for

11 : end
12 : end

13 : endfor

شکل ( :)4شبهکد محاسبه بردار نیروی کلی وارد به هر ذره
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در رابطه ( )3دلیل ضرب کردن کسر درون پرانتز در ضریب  nاین است که در مسائلی با تعداد متغیرهای زیاد معموالً
مقادیر نسبتاً بزرگی به پارامتر  Mنسبت داده می شود که همین امر ممکن است باعث به دست آمدن مقادیر بسیار کوچکی
برای کسر درون پرانتز شده و به تبع آن مشکالتی در اجرای صحیح برنامه به وجود آید .رابطه ( )3بهگونهای تعریفشده که
ذرات واقع در نقاط بهتر بار بیشتری به دست آورند .بدیهی است که در حالت کلی بهجای استفاده از این رابطه میتوان از هر
رابطه دیگری که در آن به نقاط بهتر بار بیشتری نسبت داده شود نیز استفاده کرد .بااینحال نتایج حاصل از شبیهسازیهای
مرتلف نشان میدهند که در اکثر مسائل استفاده از رابطه ( )3منجر به نتایج رضایت برشی میشود .توجه داشته باشید که در
الگوریتم  EMبار مجازی نسبت دادهشده بهتمامی ذرات همواره مثبت است و نیروی وارده بر هر ذره تنها با استفاده از مقادیر
بهدستآمده برای تابع هزینه توسط سایر ذرات محاسبه میشود .پس از محاسبه بار مجازی نسبت دادهشده به هر یک از ذرات
را که برابر با مجموع نیروهای وارده از طرف سایر ذرات بر این ذره
با استفاده از رابطه ( ،)2کل نیروی وارده بر ذره  iام،
است ،محاسبه میکنیم .برای این منظور اگر  F jiبیانگر نیروی وارده از طرف ذره  jام بر ذره  iام باشد از رابطه زیر محاسبه
میشود:
M



F j , i  1 , 2 ,.., M
i

()3



i

F

ji

که در آن:
j

) f (x )  f (x
i

j

2

()4

i

 x
j

) f (x )  f (x
i

(منظور از

i

 x

j

x

نرم  3بردار

i

 x

j

x

j

2

i

i

q q
j

)  x
i

j

x

i

q q

 x

j

)  x
i

x

j


( x


 
( x




i

Fj

است ).با یک استدالل ساده میتوان دید که نتیجه کلی استفاده از معادالت فوق

این است که همواره ذراتی با میزان بهینگی کمتر بهسوی ذراتی با میزان بهینگی بیشتر جذب میشوند .شکل ( )4جزئیات
مربوط به نحوه پیادهسازی تابع ) (CalcFرا نشان میدهد .در شبه کد فوق خطوط  7و  8برای محاسبه جاذبه و خطوط 9
بهعنوان یک نقطه جاذب برای تمام ذرات
و 60برای محاسبه دافعه بین دو ذره بهکاررفتهاند .توجه داشته باشید که
دیگر عمل میکند .با کمی دقت در الگوریتم فوق میتوان دید که محاسبه جهت نیروی کلی وارده بر هر ذره ،ازنظر مفهومی تا
حدی شبیه به محاسبه گرادیان تابع  fاست .البته تفاوتهای نیز بین این دو وجود دارد  ،مثالً در خطوط  8و  60از
الگوریتم فوق مقدار بهدستآمده برای  F iمتأثر از فاصله بین دو ذره است که همین امر باعث میشود تا در صورت نزدیکی
بیش ازحد دو ذره به یکدیگر ،آن دو در جهتی کامالً متفاوت از گرادیان تابع  fدر آن نقطه بر یکدیگر نیرو وارد کنند .پس از
تعیین بردار نیروی کلی وارده بر هر یک از ذرات نوبت به جابجایی آنها در دامنه مسأله میرسد .برای این منظور هر ذره را در
جهت نیروی کل وارده بر آن با گامی با طول تصادفی جابهجا می کنیم .طول این گام تصادفی که در ادامه آن را با  نشان
می دهیم ،برابر با یک متغیر تصادفی با توزیع یکنواخت در بازه صفر و ی ک است .البته بدیهی است که برای این منظور میتوان
از گام های تصادفی با توزیع یکنواخت نیز استفاده کرد .با توجه به توضیحات فوق و شکل ( ،)5تابع ) (Moveبا استفاده از
رابطه زیر موقعیت ذره  iام را تغییر میدهد:
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i

()5

i  1,.., M , i  best

) ( RNG

2

F
i

x  x  
i

i

F

در عبارت فوق  RNGبرداری است که محدوده مجاز تغییرات هر یک از متغیرها را تعریف میکند .در واقع استفاده از
این بردار تضمین میکند که مقدار بهدستآمده برای هر یک از مؤلفههای بردار
قرار داشته باشد .توجه داشته باشید که با توجه به رابطه

همواره در محدوده مجاز یعنی ( ) ،
 ،هر ذره در جهت بردار نیروی

از موقعیت خود جابهجا
وارده بر آن حرکت میکند .همچنین همانطور که در این رابطه میبینیم ،بهترین ذره یعنی
نشده و عیناً به تکرار بعدی انتقال مییابد .به همین دلیل میتوان در شبه کد نشان دادهشده در شکل ( )4بردار کل نیروی
را اصالً محاسبه نکرد ،هرچند که این کار منجر به بهبود چندانی در بار محاسباتی کل الگوریتم نمیگردد.
وارده بر
شکل ( )5شبه کد مربوط به پیادهسازی تابع ) (Moveرا نشان میدهد .درک نحوه عملکرد الگوریتم فوق ساده و آسان است و
فقط اشاره مرتصری به خطوط  1تا  66میکنیم .خطوط 7و9از الگوریتم فوق نحوه پیادهسازی رابطه
را در عمل نشان میدهند .در عبارت دادهشده در خط  7پارامترهای   , F kiدر محدوده بین صفر
و یک قرار دارند .بنابراین حاصل عبارت

)  xk

 x k   F k (U
i

i

i

K

 x kiحداکثر برابر با

و حداقل برابر با

j

xk

است .بهطور

مشابه میتوان دید که در عبارت دادهشده در خط  9حاصل عبارت )  x ki   F ki ( u K  l Kحداکثر برابر با  x kjو حداقل برابر
با است .بنابراین خطوط  1تا  60اوالً باعث میشوند هر ذره در امتداد نیروی کل وارده بر آن جابهجا شود و ثانیاً نحوه انجام
این جابجایی بهگونهای است که ذره در دامنه تعریف مسأله باقی میماند.
) Move ( F
i  to M

do

then

1 : for

i  best

2 : if

) 3 :   u ( 0 ,1
Fi

4 : Fi 

Fi
k  1 to

N do

for

F k  0 then
i

)  xk

i

i

K

6 : if

x k  x k   F k (U
i

5:

i

7 :

8 : ELSE
)  LK

9 : x k  x k   F k (U
i

K

i

i

if

10 : end

for

11 : end

if

12 : end

for

13 : end

شکل ( :)5شبهکد تغییر مکان ذرات در دامنه مسأله
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یافته ها :
 -6پیدا کردن پاسخ بهینه در فضای جستجو در زمان کمتر نسبت به رویکردهایی با بررسی تمامی دادهها
 -3کاهش هزینه محاسباتی برای یافتن پاسخ بهینه در فضای جستجو نسبت به رویکردهایی با بررسی تمامی دادهها
 -2افزایش دقت الگوریتم خوشهبندی با توجه به دادههای پیداشده از طریق الگوریتم فرا ابتکاری
برای ساخت دیتاست این تحقیق از  logفایل های ذخیره شده در پایگاه داده سایت http://masjedsoleyman-
 samacollege.irاستفاده شده است.این صفحات شامل  6000صفحه است که  613کاربر در یک دوره زمانی  3ماه بر اساس
رفتارهایشان به آنها نرخ دادهاند سپس بر اساس محتوای صفحات بهوسیله افراد خبره این صفحات به  5دسته کاربری هم
عالقه دستهبندی گردیدند که تمام الگوریتمهای خوشهبندی مقایسه شده شامل  5کالس مرتلف برای مقایسه با نتایج قضاوت
افراد خبره انترابشدهاند.زمان جستجو برای همه آزمایشها یکسان در نظر گرفته میشود که برابر با  450ثانیه است.
زمان جستجو برای همه آزمایشها یکسان در نظر گرفته میشود که برابر با  450ثانیه است .در ادامه اسامی نه الگوریتم بهطور
خالصه آمده است:
 :EMالگوریتم الکترومغناطیس
 :HEMالگوریتم الکترومغناطیس ترکیبی
 :K-Meansالگوریتم K-Means

شاخصترین و پرکاربردترین الگوریتم خوشهبندی مبتنی برافراز الگوریتم  K-Meansاست ،که در آن ،هـر خوشه با میانگین
اشیای آن (مرکز خوشه) نمایش داده میشود .این الگوریتم هنگامیکه خوشهها بهصورت ابرهای فشردهی مجـزا از هـم
هـستند بهخوبی کار میکند .این روش برای پایگاههای داده بزرگ نسبتاً کارا و ارتقا پذیر است ،ولی اغلب به یک بهینـه محلـی
منتهـی میشود (.)T. Kanungo et al, 2002
با توجه به محاسبات انجامشده ،مقدار پارامترهای بهینه در همه الگوریتمها تعیین میگردد که به شرح زیر است:
جدول  :1پارامترهای بهینه الگوریتم EM
سایز جمعیت

نرخ تغییر

ماکزیمم تعداد جستجوی محلی

جستجوی محلی

40

0/6

20

ساده

جدول  :2پارامترهای بهینه الگوریتم HEM
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سایز جمعیت

نرخ تغییر

ماکزیممتعداد جستجوی محلی

جستجوی محلی

حداکثر مقدار عدم بهبود

40

0/2

20

ساده
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جدول  :3مقادیر تابع هدف الگوریتمها برای تابع هدف به ازای پارامترهای بهینه

اجرا
1

K-Means

EM

HEM

83134. 04 55821. 04 49968. 474

2

54739. 18

3

68662. 989 54989. 078 125785. 519

4

90240. 053 57506. 264 91097. 523

5

63147. 642 57495. 663 49968. 474

6

108276. 071 54174. 057 72200. 224

7

88006. 574 61023. 578 86312. 571

8

96591. 506 55908. 413 49968. 474

9

79962. 679 52724. 977 55122. 124

10

78073. 293 54254. 502

میانگین

50548. 24

78904. 207 54409. 632

68571.08

83499.905

55830.72

نمودار همگرایی
در این قسمت در هر تکرار از الگوریتم مطرح شده ،بهترین مقدار تابع هدف ارزیابی میشود .نمودارهای 6و ،3نمودار
همگرایی درازای یکزمان مشرص برای دو الگوریتم پیشنهادی است.
Electromagnetism Like Algorithm
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نمودار  :1نمودار همگرایی برای الگوریتم EM

www.SID.ir

200

100

0

0.8

Objective Function

1.8

Archive of SID

Hybrid Electromagnetism Like Algorithm
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نمودار  :2نمودار همگرایی برای الگوریتم HEM

بحث و نتیجهگیری
به همین دلیل همان طور که مشرص است هزینه جستجو در فضای رفتارهای کاربران بسیار کاهش پیداکرده است؛ و به
همین دلیل دقت خوشهبندی با استفاده از تکنیک جستجو تصادفی الگوریتم الکترمغناطیس ترکیبی بسیار کاهشیافته است.
زمانی که فضای عددی کوچک باشد این بهینگی کمتر مشرص خواهد بود ،اما اگر فضای عددی در مسألهای دارای تعداد
زیادی باشد و در این فضا مقادیر دارای ترتیب خاصی نباشند ،در این صورت میزان کاهش هزینههای محاسباتی برای پیدا
کردن مقادیر بهینه ،برای این فضای عددی بسیار بیشتر و چشمگیرتر از قبل خواهد بود .آنچه مسلم است روشهای خوشه-
بندی دارای هزینههای کمتری در محاسبات و همین طور قابلیت انعطاف خوب در زمینه رویکردهایی بدون دانش اولیه در
زمینههای گوناگون ،همانند دستگاههای تشریص تقلب و تشریص نفوذ و یا خوشهبندی کاربران و یا صفحات و غیره میتوان
نام برد .مهمترین دلیل انتراب رویکردهای خوشهبندی برای مسائل جداسازی ،انعطاف باالی این رویکرد است .چراکه آنچه
این رویکردها برای جداسازی از آن بهره می برند متریک فاصله است؛ که این قابلیت به مسائل گوناگون این امکان را میدهد
که با استفاده از تبدیل تابع هدف مسأله به فاصله بتواند تقریباً هرگونه مسأله جداسازی را حل نماید .از طرف دیگر دانش اولیه
در بسیاری از مسائل دارای اهمیت فراوانی است و به وجود آوردن این دانش برای روشهای دستهبندی یا عمالً غیرممکن
است یا اینکه هزینههای بسیار زیادی ازجمله هزینههای زمانی و مالی و ترصصی دارد .برای همین در روشهایی که عمالً
ایجاد دانش اولیه غیرممکن است ،باعث میشود تنها رویکرد قابل انجام ،رویکردهای بر مبنای خوشهبندی و روشهای مرتبط
با این زمینه باشد؛ اما مسألهی مهم در این رویکردها ،گیر اف تادن هر بهینه محلی و باال بودن هزینه محاسباتی برای انتراب
مرکز بهینه هر خوشه است؛ و در ضمن آنچه می تواند دقت این رویکردها را به میزان چشمگیری افزایش دهد ،استفاده از
روش های جدیدی و هوشمندانه یا تکاملی برای پیدا کردن مراکز بهینه با هزینه کم محاسباتی و زمانی است .در این تحقیق
برای اولین بار ازالکترومغناطیس ترکیبی جهت حل مسأله،خوشه بندی اسناد وب براساس مدل رفتار کاربر استفاده شده است.
همچنین در این مطالعه برای نرستین بار جهت اجرای هرچه بهتر الگوریتمها از مکانیسم شروع مجدد استفاده شد .در ادامه
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 جهت یافتن و تنظیم،تحقیق مقایسهای جامع بین انواع پارامترها و عملگرهای مربوط به هریک از الگوریتمهای ارائهشده
، بعد از یافتن بهترین پارامترها و عملگرها برای اجرای بهتر هر الگوریتم.بهترین عملکرد برای هر الگوریتم صورت پذیرفت
روشهای فراابتکاری توسعه دادهشده با یکدیگر به رقابت پرداختند که نتایج محاسباتی و تحلیل نتایج حاکی از این بود که
 اما در یک مقایسه کلی و جامع در بین.الگوریتم الکترومغاطیس ترکیبی با مکانیسم شروع مجدد دارای عملکرد بهتری است
 دارای عملکرد55820873  مشاهده میشود که الگوریتم الکترومغناطیس ترکیبی با میانگین تابع هدف،سه الگوریتم ارائهشده
.خوبی نسبت به سایر الگوریتم های مطرح شده دارد
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