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 چکیده

  ترین منبع اطالعاتی صفحات وبی است که بر روی اینترنت یافتحاضر مهمدر عصر   

ای رو به افزایش هستند. از طرف دیگر کاربران برای رسیدن به صفحات هدف خود، شوند که این صفحات به طرز فزایندهمی

بندی و صوص دستههای زیادی در خمجبور هستند زمان زیادی را صرف جستجو در اینترنت کنند. پژوهشگران تالش

کنند. به بندی استفاده میمنظور خوشههای موجود از خصوصیات ذاتی اسناد بهاند. روشبندی صفحات وب انجام دادهخوشه

عنوان مثال اگر کاربران با سالیق مشابه به دو اطالعاتی حاوی مطالب مفیدی است.  به هایسیستمنظر ما تعامل کاربران با 

اساس تا اسناد بر تواند کمک کنندی مشابه بودن خود دو سند است. این مطالب میدهندهنند، نشانسند دسترسی پیدا ک

بندی شوند. در این پروژه تالش در ها )خصوصیات رفتاری کاربران( خوشهخصوصیات دیگری عالوه بر خصوصیات ذاتی آن

های تر و بهتری با هزینهرفتار کاربران، اطالعات دقیقهمین زمینه گردیده است و سعی شده با استفاده از استخراج اطالعات 

 بندی اسناد استفاده شود؛ بنابراین در این تحقیق با استفاده ازمحاسباتی کمتر از صفحات وب استخراج و در زمینه خوشه

بندی اسناد وشههای محاسباتی را کاهش و دقت روش ختالش شده تا هزینهترکیبی  الگوریتم شبیه سازی تبریدو  بندیخوشه

ها است. نتایج این کار بندی برای انتخاب مراکز بهینه برای خوشهسازی روش خوشهرا افزایش یابد. دلیل اصلی این کار بهینه

طور کاهش هزینه بندی صفحات وب و همیندهد بهینگی مناسب در زمینه دقت تشخیص در خوشهتحقیقاتی نشان می

 دهد.ب را نشان میبندی صفحات ومحاسباتی در خوشه

 شروع مجدد ،الگوریتم شبیه سازی تبرید خوشه بندی، رفتار کاربر، واژگان کلیدی:
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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 

که جستجوی بهینه از نظر دقت در بازیابی صفحات در  کرده است.رشد سرسام آور تولد وب سایت های جدید ، باعث شده

کاربران برای بدست آوردن اطالعات مورد نظر خودبا ابزاری به نام . خواستی و زمان قابل قبول مورد توجه ویژه ای قرار گیرد

ی اطالعات د.منابععمل جسجو را انجام می دهن  در مقایسه با منابع چاپىموتور های جستجوگر ،که با رویکردی کامال منعطف 

امروزه توسعه روز   این صفحات نهفته است تالش ما رابرای دسترسی ویافتن اطالعات مورد نظر دو چندان می کند. که در پس

. چراکه هم است.« اطالعات نبودن»تر از جدی« اطالعات یافتن» مشکل دیگرتا به آنجا رسیده که  یاطالعات افزون منابع

کند؛ و هم ازلحاظ نمایش محصوالت و ترسی کاربران به صفحات موردنظرشان نقش کلیدی ایفا میدرزمینه کاهش زمان دس

 .J )داده کاوی  خدمات مرتبط با اطالعات مورد درخواست کاربر مورد اهمیت است. در تحقیقات صورت گرفته، در زمینه

Furnkranz, 2010) این در این تحقیق تالش خواهد شد؛ براند. بنانشده بندی به کار گرفتهاصوالً مدل رفتار کاربر برای خوشه

 ربران با استفاده از الگوریتمبندی صفحات از مدل رفتار کاربر استفاده کرده و صفحات را با توجه به رفتار کاکه برای خوشه

 .بندی شود، خوشهشبیه سازی تبرید

 
 روش تحقیق 

 
شروع ، از  تکنیک اسناد وب بر اساس مدل رفتار کاربر بندیخوشهدر این تحقیق ما برای اولین بار برای حل مسائل 

 را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد را ارائه و نتایج مربوط شبیه سازی تبریداستفاده خواهیم کرد الگوریتم مجدد 

(M. Eirinaki et al, 2010)برد و شرایط را برای ال می. اساس کار این تکنیک به این صورت است که تنوع را در الگوریتم با

یک دسته اصلی وجود دارد که تمامی اسناد موجود در آن قرار دارند این دسته متعلق سازد،های بهتر فراهم میرسیدن جواب

مندی کاربران نیست و درواقع هنوز هیچ کاربری این صفحات را بازدید نکرده که نرخ دهی برای این صفحه به هیچ دسته عالقه

یعنی  ،شده باشد( تعریف1که به نرخ چگالی براساس رابطه ) شوند، ابتدا تا زمانیکاربرانی که به سایت وارد میدهد.  را انجام

ها پرسیده سؤاالت ساخت پروفایل از آن ،های موردنظر طراح وجود نداشته باشدبرای هر دسته تعداد مشخصی کاربر با نرخ

که خواهد گردید. و درصورتیها دسته کاربر مشخص براساس تحلیل پاسخسپس  .(R. O. Duda et al, 2002)خواهد شد

شود و کاربر براساس اندازه موردنظر طراح دارای نرخ و تعداد کاربران بود از کاربر سؤاالت ساخت پروفایل پرسیده نمیها بهدسته

)پس مسأله اولین  یردگقرار می مندیقهشود جزو دسته هم عالهای رفتار که در ادامه توضیح داده میبازدید صفحات و نرخ

  (Q. He, 1999) .گردد(حل می بردارصورتها و ارائه بهکاربران با استفاده از سؤاالت ساخت پروفایل و سپس تحلیل این پاسخ

( بطه                                                           (1را

 

بندی اسناد اند عملیات خوشهتی در دسته اصلی وجود دارند که توسط هیچ کاربری بازدید نشدهابتدا تا زمانی که صفحا

شوند در این حالت به تعداد کاربرانی که اسناد را بازدید کردند دسته خواهیم داشت در این حالت ممکن است انجام نمی

شوند سند جزو د کاربر بازدید شده و همین باعث میوسیله چنوسیله یک کاربر و تعدادی دیگر بهتعدادی از صفحات فقط به

های مختلفی به این سند براساس رفتارشان داده چند دسته از کاربران قرار بگیرند، یعنی یک سند را چند کاربر دیده و نرخ

دهیم  تا با ئه میای ارابندی سند ممکن است چندین کاربر یک سند را بازدید نمایند. پس ما در زیر رابطهباشند  برای دسته
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برای این  .های کاربران مختلف بر اساس نسبیت نرخ دهی رفتار کاربران متعلق گردداستفاده از این رابطه یک صفحه به دسته

 صورت زیر است: تعریف نمودیم که به (2ی )حالت ما رابطه

     رابطهی )2(                                                                                                                            

)که با i شده کاربرهای دادهبر کل نرختقسیم P( به صفحه x)iشده کاربر داریم نرخ داده Pjبرای هر سند  (2رابطه )در 

Y ایم( برای سند نمایش دادهPj نامیم. پس از نرخ دهی تمامی اسناد دسته اصلی با این رابطه را رابطه نسبت عضویت می

صورت یک بردار های هرکاربر برای سند )نرخ دهی هر کاربر( و شماره کاربر را به( داده2استفاده از رابطه نسبت عضویت )

شماره  هر کاربر و شدههای دادهدهیم. نرخبندی ارائه میکنیم برای خوشههایی که در ادامه عنوان میتبدیل کرده و به رابطه

 ها بندیبندی به خوشهعنوان ورودی الگوریتم خوشهسند را به

به خوشه بندها ارسال    صورتبردارهایی بهصورتها بهدهیم این دادهمی

تبرید یک الگوریتم سازی شبیه شده است.عنوان درجه عضویت نرمال شده ارائهبه گردند در ادامه نحوه محاسبه می

کارگیری، جستجوی محلی یا یک روش فوق ابتکاری است که قادر است خود را از دام بهینه موضعی رها کند. راحتی در به

همگرایی و استفاده از حرکات خاصی جهت دوری از قرارگیری در دام بهینه موضعی ازجمله خصوصیاتی هستند که باعث 

سازی گذاری این روش به نام شبیه. نام (R. Baeza-Yates, 2004) خیر موردتوجه قرار گیرداند تا این روش در دو دهه اشده

یک ماده جامد تا یک دمای باال حرارت تبرید بیشتر به دلیل قیاس آن با فرآیند آنیل کردن فیزیکی در جامدات است که در آن

رترین شبکه کریستالی خود دست یابد )حداقل انرژی ممکن را که بتواند به پایداشود تا اینتدریج سرد میشده و سپس بهداده

سازی تبرید ارتباطی بین این رفتار آید. شبیهداشته باشد(. بدین ترتیب یک جامد باکیفیت باال و عاری از نقص به دست می

شده و با یک یه شروع، مسأله با یک حل اولSAکند. در ترمودینامیکی و فرآیند جستجو برای یافتن نقاط بهینه برقرار می

مجموعه از حرکات )با تغییر در مقادیر متغیرهای تصمیم( مطابق با طرح تبرید که شخص طراح از قبل تعریف کرده است، 

گیرد و زمانی که یا حل بهینه به دست آمد و یا مسأله در یک حل بهینه موضعی که دیگر امکان بهبود ندارد، بلوکه صورت می

کند )با آرامی حرکت میالگوریتم برای آنکه در یک حل بهینه موضعی گرفتار نشود در فضای جواب بهشود. شد، متوقف می

وسیله قبول حرکات غیر بهینه با یک احتمال مشخص که با شده در مقدار هدف بهتوجه به مقدار هدف( این بهبود کنترل

یابد(، انجام رود و همگام با کاهش دما، کاهش میر مییابد )مقدار آن هرچه الگوریتم به جلوتپیشرفت الگوریتم کاهش می

شود. این روش یک روش نسبتاً جدیدی است که برای حل بسیاری از مسائل ترکیبی مانند مسأله تخصیص مضاعف، می

-تبرید میسازی های الگوریتم شبیهقبولی بکار رفته است. حال به توضیح مختصر گامگرد و غیره با موفقیت قابلفروشنده دوره

 :پردازیم

کنند. البته تعداد صورت کامالً تصادفی تغییر میها بهبه این صورت است که بعضی از مؤلفه "1همسایگی"همسایگی: 

 ها بسیار کم است اما درهرحال این تغییر تصادفی بسیار مهم است. گونه مؤلفهاین

شود. نحوه محاسبه تابع برازندگی برای مسائل به میعنوان معیاری برای ارزیابی هر جواب محاس: به2تابع برازندگی

 کند. متفاوت فرق می

 صورت زیر است:به SAمراحل الگوریتم 

0                                                                             یک حل اولیه را انتخاب کنید،
S 

                                                           
1 Neighborhood 

2 Fitness Function  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

0                                                                             یک دمای اولیه را انتخاب کنید
t 

 های زیر را تکرار کنید:قدم

)(                                                    طور تصادفی انتخاب نمایید،یک حل جدید را به
0

SNS  

)()(                                                                                       قرار دهید:
0

SfSf  

 0                                                                                                                   اگر

SS                                                                                                  آنگاه قرار دهید: 
0 

 ( انتخاب نمایید. 0و 1) نیدر غیر این صورت یک عدد تصادفی ب

اگر
t

ex


  :آنگاه قرار دهید                                                                    SS 
0 

 شود.  nrepتا زمانی که تعداد تکرارها برابر 

)(                                                                                                       قرار دهید:  tt  

 تا زمانی که شرط توقف برقرار شود )رسیدن به دمای نهایی(
0

S  .تقریبی از حل بهینه است 

 ها های محاسبه شباهت بین خوشهبررسی روش

ها را هم به دست آوریم. از خوشهتوانیم فاصله بین ازاینکه ما میزان شباهت بین اسناد را به دست آوردیم اکنون میپس

 شود. ها استفاده میسه معیار مختلف برای سنجش میزان شباهت خوشه

 . (3، رابطه )هاست: میزان شباهت بین دو خوشه برابر بیشترین شباهت بین دو سند مختلف از آن3روش بهینه

                  (                                                         3رابطه )

 
 . (4رابطه ) ،: میزان شباهت برابر با کمترین میزان شباهت بین دو سند مختلف است4روش بدبینانه

 

                                                                             (4رابطه )        

 هاست. های آنزان شباهت بین مرکز دسته: میزان شباهت دو خوشه دقیقاً برابر می5روش مرکز خوشه

                                                                                 (5رابطه ) 

صفحه برای محاسبه میزان شده هر های در نظر گرفتهبه دست آوردن بازه تغییرات برای هر صفت در ویژگی(5)در رابطه 

 . سازی هر صفت در جستجوی، فضای جستجو برای هر صفت از رابطه زیر استفاده گردیده استتغییرات و برای نرمال

                                                           
3 optimal method 
4 pessimistic method  

5  cluster center method  
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      ( 6رابطه )

 

برای به دست آوردن نقاط تصادفی مرکز خوشه برای هر صفت است. چون الگوریتم فراابتکاری وظیفه پیدا کردن  (6)رابطه در

 وشه هر صفت استفاده گردیده است. رابطه برای یافتن بهترین مقدار هر مرکز خ بهترین مراکز را برای هر صفت دارد این

 

 : یافته ها

 هاپیدا کردن پاسخ بهینه در فضای جستجو در زمان کمتر نسبت به رویکردهایی با بررسی تمامی داده -1

 هابا بررسی تمامی دادهکاهش هزینه محاسباتی برای یافتن پاسخ بهینه در فضای جستجو نسبت به رویکردهایی  -2

   های پیداشده از طریق الگوریتم فرا ابتکاریبندی با توجه به دادهافزایش دقت الگوریتم خوشه -3

asjedsoleymanhttp://m-سایت شده در پایگاه داده  فایل های ذخیره logاز دیتاست این تحقیق  ساخت برای

samacollege.ir با استفاده از این سپس شده است. استفادهlog  بندی های رفتاری کاربران برای خوشهداده فایل ها

 .(1،جدول )صفحات وب جداسازی و آماده گردید

 : قسمتی از دیتاست به عنوان نمونه1جدول 

User-ID Action-Rating 

(print:10-save:6-rowse:3) 

276725 3 

276726 6 

276727 3 

276729 3 

276729 6 

276733 3 

276736 10 

276737 6 

276744 6 

276745 10 

276746 3 

276746 3 
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اند ها نرخ دادهماه بر اساس رفتارهایشان به آن 2کاربر در یک دوره زمانی  162 صفحه است که 1000این صفحات شامل 

بندی گردیدند که تمام دسته کاربری هم عالقه دسته 5افراد خبره این صفحات به  وسیلهسپس بر اساس محتوای صفحات به

زمان .اندشدهکالس مختلف برای مقایسه با نتایج قضاوت افراد خبره انتخاب 5بندی مقایسه شده شامل های خوشهالگوریتم

 است. ثانیه 450شود که برابر با ها یکسان در نظر گرفته میجستجو برای همه آزمایش

طور الگوریتم به نهثانیه است. در ادامه اسامی  450شود که برابر با ها یکسان در نظر گرفته میزمان جستجو برای همه آزمایش

 خالصه آمده است:

SAسازی تبرید: الگوریتم شبیه 

HSAسازی تبرید ترکیبی: الگوریتم شبیه 

K-Means الگوریتم :K-Means  

ر خوشه با میانگین ـهدر آن، که ، ستا K-Meansیتم رلگوبندی مبتنی برافراز االگوریتم خوشه تریندبررپرکاترین و شاخص

ی برهاصورت ابهخوشهها که هنگامییتم رلگواین ا .(T. Kanungo et al, 2002) شودداده میشه( نمایش خو)مرکز ی آن شیاا

را نسبتاً کارگ بزی داده هاهپایگاای برروش ین . ا(E. Glover et al, 2002)میکندر کاخوبی بهستند ـم هـها از زـمجی فشرده

  .شودمیی ـی منتهـه محلـغلب به یک بهینالی ، وستاتقا پذیر و ار

 گردد که به شرح زیر است:ها تعیین میشده، مقدار پارامترهای بهینه در همه الگوریتمبا توجه به محاسبات انجام

 

 

 SA پارامترهای بهینه الگوریتم :2جدول

 عملگر همسایگی نرخ کاهش دمای اولیه دمای اولیه حداکثر تعداد تکرار در هر دما

 ایدونقطه 55/0 2000 100

 

 HSAپارامترهای بهینه الگوریتم  :3جدول

 حداکثر مقدار عدم بهبود عملگر همسایگی نرخ کاهش دمای اولیه دمای اولیه حداکثر تعداد تکرار در هر دما

 50 اینقطهتک  5/0 1000 100
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ها برای تابع هدف به ازای پارامترهای بهینهمقادیر تابع هدف الگوریتم: 4جدول   

Sa Has K-Means جرا
 ا

50548. 316 49974. 082 49968. 474 1 

49968. 486 49971. 97 54739. 18 2 

49968. 52 49974. 758 125785. 519 3 

49968. 509 49975. 546 91097. 523 4 

49968. 475 50018. 387 49968. 474 5 

49968. 477 49988. 874 72200. 224 6 

49968. 479 49975. 375 86312. 571 7 

49968. 483 49973. 174 49968. 474 8 

49968. 501 49991. 217 55122. 124 9 

49968. 478 50012. 612 50548. 24 10 

50026. 472 49985. 6 68571. 08 

ین
نگ

میا
 

  

 ودار همگرایینم

شود. بدین منظور در هر تکرار از الگوریتم، بهترین های  پیشنهادی نمودار همگرایی رسم میدر این قسمت برای الگوریتم

 .الگوریتم پیشنهادی استدو زمان مشخص برای ، نمودار همگرایی درازای یک2و1هایشود. نمودارمقدار تابع هدف ارزیابی می
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 SAگرایی برای الگوریتم نمودار هم: 1نمودار 
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 HSAنمودار همگرایی برای الگوریتم : 2نمودار 

 

  گیریبحث و نتیجه

طور که مشخص است هزینه جستجو در فضای رفتارهای کاربران بسیار کاهش پیداکرده است؛ و به به همین دلیل همان

یافته است. زمانی که بسیار کاهش برید ترکیبیتبندی با استفاده از تکنیک جستجو تصادفی الگوریتم همین دلیل دقت خوشه

ای دارای تعداد زیادی باشد و فضای عددی کوچک باشد این بهینگی کمتر مشخص خواهد بود، اما اگر فضای عددی در مسأله

 های محاسباتی برای پیدا کردن مقادیردر این فضا مقادیر دارای ترتیب خاصی نباشند، در این صورت میزان کاهش هزینه

بندی دارای های خوشهگیرتر از قبل خواهد بود. آنچه مسلم است روشبهینه، برای این فضای عددی بسیار بیشتر و چشم

های طور قابلیت انعطاف خوب در زمینه رویکردهایی بدون دانش اولیه در زمینههای کمتری در محاسبات و همینهزینه

توان نام برد. می غیره بندی کاربران و یا صفحات وص نفوذ و یا خوشههای تشخیص تقلب و تشخیگوناگون، همانند دستگاه

بندی برای مسائل جداسازی، انعطاف باالی این رویکرد است. چراکه آنچه این ترین دلیل انتخاب رویکردهای خوشهمهم

دهد که با ون این امکان را میبرند متریک فاصله است؛ که این قابلیت به مسائل گوناگرویکردها برای جداسازی از آن بهره می

استفاده از تبدیل تابع هدف مسأله به فاصله بتواند تقریباً هرگونه مسأله جداسازی را حل نماید. از طرف دیگر دانش اولیه در 

 بندی یا عمالً غیرممکن است یاهای دستهبسیاری از مسائل دارای اهمیت فراوانی است و به وجود آوردن این دانش برای روش

هایی که عمالً ایجاد دانش های زمانی و مالی و تخصصی دارد. برای همین در روشهای بسیار زیادی ازجمله هزینهاینکه هزینه
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های مرتبط با این زمینه بندی و روششود تنها رویکرد قابل انجام، رویکردهای بر مبنای خوشهاولیه غیرممکن است، باعث می

رویکردها، گیر افتادن هر بهینه محلی و باال بودن هزینه محاسباتی برای انتخاب مرکز بهینه هر  ی مهم در اینباشد؛ اما مسأله

های جدیدی و تواند دقت این رویکردها را به میزان چشمگیری افزایش دهد، استفاده از روشخوشه است؛ و در ضمن آنچه می

برای اولین بار از  محاسباتی و زمانی است. در این تحقیق  هوشمندانه یا تکاملی برای پیدا کردن مراکز بهینه با هزینه کم

جهت حل مسأله،خوشه بندی اسناد وب براساس مدل رفتار کاربر استفاده شده است.  سازی تبرید ترکیبی، شبیههای الگوریتم

در ادامه . ستفاده شدها از مکانیسم شروع مجدد اهمچنین در این مطالعه برای نخستین بار جهت اجرای هرچه بهتر الگوریتم

شده، جهت یافتن و تنظیم های ارائهها و عملگرهای مربوط به هریک از الگوریتمانواع پارامتر ای جامع بینتحقیق مقایسه

ها و عملگرها برای اجرای بهتر هر الگوریتم، بهترین عملکرد برای هر الگوریتم صورت پذیرفت. بعد از یافتن بهترین پارامتر

شده با یکدیگر به رقابت پرداختند که نتایج محاسباتی و تحلیل نتایج حاکی از این بود  اابتکاری توسعه دادههای فرروش

شده، ارائه الگوریتم در مقایسه کلی و جامع در بین سهدارای عملکرد بهتری است.    سازی تبرید ترکیبیشبیهالگوریتم 

 دارای بهترین عملکرد است.44559546یبی با میانگین تابع هدف سازی تبرید ترکشود که الگوریتم شبیهمشاهده می
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