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میشوند که این صفحات به طرز فزاینده ای رو به افزایش هستند .از طرف دیگر کاربران برای رسیدن به صفحات هدف خود،
مجبور هستند زمان زیادی را صرف جستجو در اینترنت کنند .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 .بهعنوان 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 تالش در
همین زمینه گردیده است و سعی شده با استفاده از استخراج اطالعات رفتار کاربران ،اطالعات دقیقتر و بهتری با هزینههای
محاسباتی کمتر از صفحات وب استخراج و در زمینه خوشه بندی اسناد استفاده شود؛ بنابراین در این تحقیق با استفاده از
خوشهبندی و الگوریتم شبیه سازی تبرید ترکیبی تالش شده تا هزینههای محاسباتی را کاهش و دقت روش خوشهبندی اسناد
را افزایش یابد .دلیل اصلی این کار بهینهسازی روش خوشهبندی برای انتخاب مراکز بهینه برای خوشهها است .نتایج این کار
تحقیقاتی نشان میدهد بهینگی مناسب در زمینه دقت تشخیص در خوشهبندی صفحات وب و همینطور کاهش هزینه
محاسباتی در خوشهبندی صفحات وب را نشان میدهد.
واژگان کلیدی :رفتار کاربر ،خوشه بندی ،الگوریتم شبیه سازی تبرید ،شروع مجدد
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مقدمه
اینترنت مملو ازصفحات وب است .که آن را به سرعت به بزرگترین منبع اطالعاتی که بشر تا کنون ساخته است بدل
کرده است.رشد سرسام آور تولد وب سایت های جدید  ،باعث شده که جستجوی بهینه از نظر دقت در بازیابی صفحات در
خواستی و زمان قابل قبول مورد توجه ویژه ای قرار گیرد .کاربران برای بدست آوردن اطالعات مورد نظر خودبا ابزاری به نام
موتور های جستجوگر ،که با رویکردی کامال منعطف در مقایسه با منابع چاپى عمل جسجو را انجام می دهند.منابع اطالعاتی
که در پس این صفحات نهفته است تالش ما رابرای دسترسی ویافتن اطالعات مورد نظر دو چندان می کند .امروزه توسعه روز
افزون منابع اطالعاتی تا به آنجا رسیده که دیگر مشکل «یافتن اطالعات» جدیتر از «نبودن اطالعات» است ..چراکه هم
درزمینه کاهش زمان دس ترسی کاربران به صفحات موردنظرشان نقش کلیدی ایفا میکند؛ و هم ازلحاظ نمایش محصوالت و
خدمات مرتبط با اطالعات مورد درخواست کاربر مورد اهمیت است .در 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 خوشه بندی صفحات از مدل رفتار کاربر استفاده کرده و صفحات را با توجه به رفتار کاربران با استفاده از الگوریتم
شبیه سازی تبرید ،خوشهبندی شود.
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 شبیه سازی تبرید را ارائه و نتایج مربوط را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد
( . )M. Eirinaki et al, 2010اساس کار این تکنیک به این صورت است که تنوع را در الگوریتم باال میبرد و شرایط را برای
رسیدن جوابهای بهتر فراهم میسازد ،یک دسته اصلی وجود دارد که تمامی اسناد موجود در آن قرار دارند این دسته متعلق
به هیچ دسته عالقه مندی کاربران نیست و درواقع هنوز هیچ کاربری این صفحات را بازدید نکرده که نرخ دهی برای این صفحه
را انجام دهد .کاربرانی که به سایت وارد میشوند ،ابتدا تا زمانی که به نرخ چگالی براساس رابطه ( )1تعریفشده باشد ،یعنی
برای هر دسته تعداد مشخصی کاربر با نرخهای موردنظر طراح وجود نداشته باشد ،سؤاالت ساخت پروفایل از آنها پرسیده
خواهد شد( .)R. O. Duda et al, 2002سپس براساس تحلیل پاسخها دسته کاربر مشخص خواهد گردید .و درصورتیکه
دستهها به اندازه موردنظر طراح دارای نرخ و تعداد کاربران بود از کاربر سؤاالت ساخت پروفایل پرسیده نمیشود و کاربر براساس
بازدید صفحات و نرخهای رفتار که در ادامه توضیح داده میشود جزو دسته هم عالقهمندی قرار میگیرد (پس مسأله اولین
کاربران با استفاده از سؤاالت ساخت پروفایل و سپس تحلیل این پاسخها و ارائه بهصورتبردار حل میگردد))Q. He, 1999( .
رابطه ( ) 1

ابتدا تا زمانی که صفحاتی در دسته اصلی وجود دارند که توسط هیچ کاربری بازدید نشدهاند عملیات خوشهبندی اسناد
انجام نمی شوند در این حالت به تعداد کاربرانی که اسناد را بازدید کردند دسته خواهیم داشت در این حالت ممکن است
تعدادی از صفحات فقط بهوسیله یک کاربر و تعدادی دیگر بهوسیله چند کاربر بازدید شده و همین باعث میشوند سند جزو
چند دسته از کاربران قرار بگیرند ،یعنی یک سند را چند کاربر دیده و نرخهای مختلفی به این سند براساس رفتارشان داده
باشند برای دسته بندی سند ممکن است چندین کاربر یک سند را بازدید نمایند .پس ما در زیر رابطهای ارائه میدهیم تا با
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استفاده از این رابطه یک صفحه به دسته های کاربران مختلف بر اساس نسبیت نرخ دهی رفتار کاربران متعلق گردد .برای این
حالت ما رابطهی ( )2تعریف نمودیم که بهصورت زیر است:
رابطهی ()2

در رابطه ( )2برای هر سند  Pjداریم نرخ دادهشده کاربر  )x(iبه صفحه  Pتقسیمبر کل نرخهای دادهشده کاربر( iکه با
 Yنمایش دادهایم) برای سند  Pjاین رابطه را رابطه نسبت عضویت مینامیم .پس از نرخ دهی تمامی اسناد دسته اصلی با
استفاده از رابطه نسبت عضویت ( )2دادههای هرکاربر برای سند (نرخ دهی هر کاربر) و شماره کاربر را بهصورت یک بردار
تبدیل کرده و به رابطههایی که در ادامه عنوان میکنیم برای خوشهبندی ارائه میدهیم .نرخهای دادهشده هر کاربر و شماره
خوشهبندیها
به
خوشهبندی
الگوریتم
ورودی
بهعنوان
را
سند
میدهیم این دادهها بهصورتبردارهایی بهصورت

به خوشه بندها ارسال

بهعنوان درجه عضویت نرمال شده ارائهشده است .شبیهسازی تبرید یک الگوریتم
میگردند در ادامه نحوه محاسبه
جستجوی محلی یا یک روش فوق ابتکاری است که قادر است خود را از دام بهینه موضعی رها کند .راحتی در بهکارگیری،
همگرایی و استفاده از حرکات خاصی جهت دوری از قرارگیری در دام بهینه موضعی ازجمله خصوصیاتی هستند که باعث
شدهاند تا این روش در دو دهه اخیر موردتوجه قرار گیرد ) . (R. Baeza-Yates, 2004نامگذاری این روش به نام شبیهسازی
تبرید بیشتر به دلیل قیاس آن با فرآیند آنیل کردن فیزیکی در جامدات است که در آنیک ماده جامد تا یک دمای باال حرارت
دادهشده و سپس بهتدریج سرد میشود تا اینکه بتواند به پایدارترین شبکه کریستالی خود دست یابد (حداقل انرژی ممکن را
داشته باشد) .بدین ترتیب یک جامد باکیفیت باال و عاری از نقص به دست میآید .شبیهسازی تبرید ارتباطی بین این رفتار
ترمودینامیکی و فرآیند جستجو برای یافتن نقاط بهینه برقرار میکند .در  ،SAمسأله با یک حل اولیه شروعشده و با یک
مجموعه از حرکات (با تغییر در مقادیر متغیرهای تصمیم) مطابق با طرح تبرید که شخص طراح از قبل تعریف کرده است،
صورت می گیرد و زمانی که یا حل بهینه به دست آمد و یا مسأله در یک حل بهینه موضعی که دیگر امکان بهبود ندارد ،بلوکه
شد ،متوقف میشود .الگوریتم برای آنکه در یک حل بهینه موضعی گرفتار نشود در فضای جواب بهآرامی حرکت میکند (با
توجه به مقدار هدف) این بهبود کنترلشده در مقدار هدف بهوسیله قبول حرکات غیر بهینه با یک احتمال مشخص که با
پیشرفت الگوریتم کاهش مییابد (مقدار آن هرچه الگوریتم به جلوتر میرود و همگام با کاهش دما ،کاهش مییابد) ،انجام
می شود .این روش یک روش نسبتاً جدیدی است که برای حل بسیاری از مسائل ترکیبی مانند مسأله تخصیص مضاعف،
فروشنده دورهگرد و غیره با موفقیت قابلقبولی بکار رفته است .حال به توضیح مختصر گامهای الگوریتم شبیهسازی تبرید می-
پردازیم:
همسایگی" :همسایگی "1به این صورت است که بعضی از مؤلفهها بهصورت کامالً تصادفی تغییر میکنند .البته تعداد
اینگونه مؤلفهها بسیار کم است اما درهرحال این تغییر تصادفی بسیار مهم است.
تابع برازندگی :2بهعنوان معیاری برای ارزیابی هر جواب محاسبه میشود .نحوه محاسبه تابع برازندگی برای مسائل
متفاوت فرق میکند.
مراحل الگوریتم  SAبهصورت زیر است:
یک حل اولیه را انتخاب کنید،
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یک دمای اولیه را انتخاب کنید
قدمهای زیر را تکرار کنید:
یک حل جدید را بهطور تصادفی انتخاب نمایید،
قرار دهید:

t0

) S  N (S 0

)   f (S )  f (S0
  0

اگر
آنگاه قرار دهید:
در غیر این صورت یک عدد تصادفی بین ( 1و )0انتخاب نمایید.


 x  eآنگاه قرار دهید:
اگر
تا زمانی که تعداد تکرارها برابر  nrepشود.
t

S0  S

 S

0

S

) t   (t

قرار دهید:
تا زمانی که شرط توقف برقرار شود (رسیدن به دمای نهایی)
 Sتقریبی از حل بهینه است.
بررسی روشهای محاسبه شباهت بین خوشهها
پس ازاینکه ما میزان شباهت بین اسناد را به دست آوردیم اکنون میتوانیم فاصله بین خوشهها را هم به دست آوریم .از
سه معیار مختلف برای سنجش میزان شباهت خوشهها استفاده میشود.
روش بهینه :3میزان شباهت بین دو خوشه برابر بیشترین شباهت بین دو سند مختلف از آنهاست ،رابطه (.)3
رابطه ()3
0

روش بدبینانه :4میزان شباهت برابر با کمترین میزان شباهت بین دو سند مختلف است ،رابطه (.)4

رابطه ()4

روش مرکز خوشه :5میزان شباهت دو خوشه دقیقاً برابر میزان شباهت بین مرکز دستههای آنهاست.
رابطه ()5
در رابطه ()5به دست آوردن بازه تغییرات برای هر صفت در ویژگیهای در نظر گرفتهشده هر صفحه برای محاسبه میزان

تغییرات و برای نرمالسازی هر صفت در جستجوی ،فضای جستجو برای هر صفت از رابطه زیر استفاده گردیده است.

3

optimal method
pessimistic method
5
cluster center method
4
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رابطه ()6
در رابطه( )6برای به دست آوردن نقاط تصادفی مرکز خوشه برای هر صفت است .چون الگوریتم فراابتکاری وظیفه پیدا کردن
بهترین مراکز را برای هر صفت دارد این رابطه برای یافتن بهترین مقدار هر مرکز خوشه هر صفت استفاده گردیده است.

یافته ها :
 -1پیدا کردن پاسخ بهینه در فضای جستجو در زمان کمتر نسبت به رویکردهایی با بررسی تمامی دادهها
 -2کاهش هزینه محاسباتی برای یافتن پاسخ بهینه در فضای جستجو نسبت به رویکردهایی با بررسی تمامی دادهها
 -3افزایش 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 .سپس با استفاده از این  logفایل ها دادههای رفتاری کاربران برای خوشهبندی
صفحات وب جداسازی و آماده گردید،جدول (.)1
جدول  :1قسمتی از دیتاست به عنوان نمونه
Action-Rating

User-ID

)(print:10-save:6-rowse:3
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این صفحات شامل  1000صفحه است که  162کاربر در یک دوره زمانی  2ماه 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 مختلف برای مقایسه با نتایج قضاوت افراد خبره انتخابشدهاند.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:
 :SAالگوریتم شبیهسازی تبرید
 :HSAالگوریتم شبیهسازی تبرید 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 ( .)T. Kanungo et al, 2002این الگوریتم هنگامیکه خوشهها بهصورت ابرهای
فشردهی مجـزا از هـم هـستند بهخوبی کار میکند( .)E. Glover et al, 2002این روش برای پایگاههای داده بزرگ نسبتاً کارا
و ارتقا پذیر است ،ولی اغلب به یک بهینـه محلـی منتهـی میشود.
با توجه به محاسبات انجامشده ،مقدار پارامترهای بهینه در همه الگوریتمها تعیین میگردد که به شرح زیر است:

جدول :2پارامترهای بهینه الگوریتم SA
حداکثر تعداد تکرار در هر دما

دمای اولیه

نرخ کاهش دمای اولیه

عملگر همسایگی

100

2000

0/55

دونقطهای

جدول :3پارامترهای بهینه الگوریتم HSA
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حداکثر تعداد تکرار در هر دما

دمای اولیه
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عملگر همسایگی

حداکثر مقدار عدم بهبود
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جدول  :4مقادیر تابع هدف الگوریتمها برای تابع هدف به ازای پارامترهای بهینه

اجرا
1

49968. 474

49974. 082

50548. 316

2

54739. 18

49971. 97

49968. 486

3

125785. 519

49974. 758

49968. 52

4

91097. 523

49975. 546

49968. 509

5

49968. 474

50018. 387

49968. 475

6

72200. 224

49988. 874

49968. 477

7

86312. 571

49975. 375

49968. 479

8

49968. 474

49973. 174

49968. 483

9

55122. 124

49991. 217

49968. 501

10

50548. 24

50012. 612

49968. 478

68571. 08

49985. 6

50026. 472

میانگین

K-Means

Has

Sa

نمودار همگرایی
در این قسمت برای الگوریتمهای پیشنهادی نمودار همگرایی رسم میشود .بدین منظور در هر تکرار از الگوریتم ،بهترین
مقدار تابع هدف ارزیابی میشود .نمودارهای1و ،2نمودار همگرایی درازای یکزمان مشخص برای دو الگوریتم پیشنهادی است.
Simulated Annealing
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Hybrid Simulated Annling

6

x 10

9

8

7

6
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Objective Function
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بحث و نتیجهگیری
به همین دلیل همان طور که مشخص است هزینه جستجو در فضای رفتارهای کاربران بسیار کاهش پیداکرده است؛ و به
همین دلیل دقت خوشهبندی با استفاده از تکنیک جستجو تصادفی الگوریتم تبرید ترکیبی بسیار کاهشیافته است .زمانی که
فضای عددی کوچک باشد این بهینگی کمتر مشخص 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 خوشهبندی دارای
هزینههای کمتری در محاسبات و همین طور قابلیت انعطاف خوب در زمینه رویکردهایی بدون دانش اولیه در زمینههای
گوناگون ،همانند دستگاههای تشخیص تقلب و تشخیص نفوذ و یا خوشهبندی کاربران و یا صفحات و غیره میتوان نام برد.
مهمترین دلیل انتخاب رویکردهای خوشه بندی برای مسائل جداسازی ،انعطاف باالی این رویکرد است .چراکه آنچه این
رویکردها برای جداسازی از آن بهره میبرند 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 تخصصی دارد .برای همین در روشهایی که عمالً ایجاد دانش

www.SID.ir

Archive of SID

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 افتادن هر بهینه محلی و باال بودن هزینه محاسباتی برای انتخاب مرکز بهینه هر
خوشه است؛ و در ضمن آنچه می تواند دقت این رویکردها را به میزان چشمگیری افزایش دهد ،استفاده از روشهای جدیدی و
هوشمندانه یا تکاملی برای پیدا کردن مراکز بهینه با هزینه کم محاسباتی و زمانی است .در این تحقیق برای اولین بار از
الگوریتمهای شبیهسازی تبرید ترکیبی ،جهت حل مسأله،خوشه بندی اسناد وب براساس مدل رفتار کاربر استفاده شده است.
همچنین در این مطالعه برای نخستین بار جهت اجرای هرچه بهتر الگوریتمها از مکانیسم شروع مجدد استفاده شد .در ادامه
تحقیق مقایسهای جامع بین انواع پارامترها و عملگرهای مربوط به هریک از الگوریتمهای ارائهشده ،جهت یافتن و تنظیم
بهترین عملکرد برای هر الگوریتم صورت پذیرفت .بعد از یافتن بهترین پارامترها و عملگرها برای اجرای بهتر هر الگوریتم،
روشهای فراابتکاری توسعه داده شده با یکدیگر به رقابت پرداختند که نتایج محاسباتی و تحلیل نتایج حاکی از این بود
الگوریتم شبیهسازی تبرید ترکیبی دارای عملکرد بهتری است .در مقایسه کلی و جامع در بین سه الگوریتم ارائهشده،
مشاهده میشود که الگوریتم شبیهسازی تبرید ترکیبی با میانگین تابع هدف 44559546دارای بهترین عملکرد است.
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