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چكيده
 تالشهای مخالفین برای بدبین کردن ایشان نسبت به حکومت که از آن به عنوان جنگ،امروزه با گسترش شبکههای اجتماعی در بین مردم
 خوشهبندی گراف. بنابراین توجه به این شبکهها برای ارگانهای نظامی و امنیتی بیش از پیش اهمیت دارد،نرم یاد میشود افزایش یافته است
 متأسفانه اکثر خوشهبندیهای گرافی انجام شده بر روی جنبههای ساختاری.از جمله اولین کارهای تحلیلی یک یا چند شبکه اجتماعی است
) رسگیدن بگهCS-Cluster  هدف از این مقاله (پیادهسازی شگده در االگا الرگوریتم.یا محتوایی گرههای گراف به صورت مستقل تأکید دارند
 از طرفی پس از جسگتجوهای صگورت گرفتگه در ایگن.خوشههایی با ساختار درونی منسجم و مقادیر ویژگی (محتوایی) همرن در گراف است
، هیچرونه معیاری جهت ارزیابی الروریتمهای خوشهبندی که جنبههای ساختاری و محتوایی گرهها را به صورت همزمان در نظر بریرد،تحقیق
 ارائه شد که اادر است الروریتمهای خوشهبندی گگراف را از هگرCS-Measure  به همین دلیل در دومین گام معیاری جدید به نام.یافت نشد
 مقایسگه الرگوریتم مطگر شگده بگا دو الرگوریتم خوشگهبنگدی.دو جنبه سگاختار و محتگوا بگه صگورت هگمزمگان مگورد سگنجش اگرار دهگد
،محتوایی- خطای یال و معیارِ جدیدِ ساختاری،محتوایی (از سه الروریتم شناخته شده تاکنون) بر اساس معیارهای میانرین شباهت-ساختاری
.بیانرر عملکرد بهتر روش ارائه شده است و از نظر معیار تراکم نیز عملکرد نسبتاً خوبی دارد
 محتوایی- ارزیابی ساختاری، محتوایی- خوشهبندی ساختاری، گراف محتوایی، خوشهبندی:كليد واژهها
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Abstract
Today, with the spread of social networks, the opposition's efforts to chill out people from government (known as
“soft war”) are increased. Therefore, dealing with this type of networks is important for military and security
organizations. Graph clustering is one of the first attempts toward analyzing social networks which can
appropriately be modeled by a content graph. In contrast, most of the existing graph clustering methods
independently focused on one of the content or structural aspects of a graph. The aim of this paper (implemented as
CS-Cluster algorithm) is to achieve well connected clusters while their nodes benefits from homogeneous attribute
values (content). In the second step of our research, after an intensive search, no measure has found which could
simultaneously consider content and structural features of clustering algorithms. So to be able to appropriately
evaluate our algorithm, a new content-structural measure (so-called “CS-Measure”) is proposed. Our
experimentation shows that the proposed clustering algorithm outperforms two other well-known content-structural
clustering algorithms, using the new content-structural, average similarity, and Error link measure as well as the
previous content and structural measures, And it also performed relatively well in density measure.
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 .7مقدمه
خوشهبندی مسئلها ی مهم در تحلیل دادههای گراف و یگک روش
دستهبندی بدون ناظر برای دادههای گگراف اسگت .خوشگهبنگدی
شامل تقسیم گرههای گراف به گروههایی با گرههای مشابه است.
شباهت بین گرهها معموالً توسط یک تابع هگدف ریاضگی تعریگ
میشود [ .]7معموالً مسگئله خوشگهبنگدی گگراف در رده مسگائل
 NP-Hardارار میگیرد .حل این مسائل به صورت کلی از طریگق
روشهای مکاشفهای 7و تقریبی حاصل میشود .این توابگع هگدف
در روشهای مکاشفهای به دو شگیوه محلگی و سراسگری تعریگ
میشوند [ 2و .]9
در بسیاری از کاربردهای نظامی ،به منظور تحلیل فعالیتهای
دشمن بهتر است ارتباطات برارار شگده بگه صگورت گگراف مگدل
شوند .در این گراف عالوه بر ساختار محتگوای گگرههگا نیگز مهگم
هستند .به عنوان مثال در رصگد اطالعگاتی ،دشگمن ارتباطگاتی از
طریق پیامهای صوتی و متنی برارار میکند که عگالوه بگر اینکگه
این ارتباطات دارای ساختار مشخصی بوده (افراد به عنوان رأس و
ارتباطات به صورت یال در گراف تشکیل شده) ،دارای محتوا نیگز
هستند ،بنابراین در این مثال توجه به سگاختار و محتگوا در کنگار
یکدیرر از اهمیت باالیی برخوردار است.
توجه صرفاً به ساختار گراف تشگکیل شگده کگارایی مناسگبی
برای خوشه بندی ندارد به همین دلیل افرادی که محتوای مطابق
با معیارهای مد نظر تولید میکند با کسی که محتوای مورد نظگر
را تولید نمیکنگد در ایگن خوشگهبنگدی یکسگان در نظگر گرفتگه
میشود.
توجه صرفاً به محتوا نیز اثربخش نیست زیرا به عنگوان مثگال
اگر بخواهید فرماندهان رده باالی دشمن را در رصد اطالعگاتی در
یک خوشه ارار دهید ،توجه صرفاً به محتگوا ارتباطگات را در نظگر
نررفته و یک فرد عادی را با توجه به محتوای رد و بدل شده -که
ممکن است با معیارهای محتوایی تعریگ شگده مطابقگت داشگته
باشد -در خوشه فرماندهان ارار دهد .اغلا روشهای خوشهبندی
که تاکنون ارائه شده است فقط یک جنبه ساختاری یگا محتگوایی
را در نظر گرفتهاند و روشهای خوشه بندی که هم ساختار و هگم
محتوا را در نظر بریرند ،کمتر ارائه شده است .همگین امگر باعگ
شده است که معیارهای موجود برای ارزیابی جوامع نیز اغلگا بگر
اساس ویژگیهای ساختاری گراف باشند.
در حالی که هیچ کدام از این معیارها به تنهایی برای ارزیابی
هم زمان ویژگیهای ساختاری و محتوایی کاربرد مناسا و دایقی
ندارند ،بنابراین نمیتوان از هیچ کدام از این معیارها برای ارزیابی
Heuristic Methods

1

الروریتمهای خوشهبندی ساختاری -محتوایی اسگتفاده کگرد؛ در
نتیجه به یک معیار ارزیابی دایگقتگر و کامگلتگر نیگاز اسگت کگه
خوشهبندی سگاختاری -محتگوایی را بگه طگور هگم زمگان از نظگر
ساختاری و محتوایی ارزیابی کند.
هدف کلی ،تشخیص خوشههایی از گراف است که گگرههگای
درونی هر خوشه به طور متراکم به یکدیرر مرتبط بوده و از لحاظ
معنایی شبیه به هگم باشگند و ارتبگا سگاختاری و معنگایی بگین
خوشه های مجزا به حداال خود برسگد .در ایگن مقالگه یگک روش
خوشهبندی مبتنی بر انتشار برچسا ارائه شده است که با ایجگاد
تعادل بین ویژگیهای ساختاری و محتوایی گراف ،عمگل خوشگه
بندی ساختاری -محتوایی را به نحو مطلوبی انجام میدهد .بگرای
ارزیابی دایقتر خوشهبندیهای ساختاری -محتوایی برای اولگین
بار ،معیاری به نام  CS-Measure2پیشنهاد شده است که با ادغگام
هر دو مفهوم ساختار و محتوا ،عمگل ارزیگابی خوشگهبنگدیهگای
ساختاری -محتوایی را به طگور مناسگبی انجگام مگیدهگد .نتگای
آزمایشهای تجربی نشان میدهد که خوشه بند پیشنهاد شده به
نحو مطلوبی عمل خوشهبندی با ویژگیهای مگورد نظگر را انجگام
میدهد.
خوشهبندی گراف یکی از راههای تحلیل گرافهای حجگیم و
پیچیده است و تاکنون روشهای خوشهبندی مختلفگی بگرای آن
ارائه و استفاده شده است .بیشتر این روشها بگرای عمگل خوشگه
بندی تنها جنبه ساختاری گراف را در نظر میگیرند [ ،]2-1کگه
از این دسگته مگیتگوان  TopGCو  Louvainرا نگام بگرد [ 8و .]3
برخی روشها نیز مطر شدهاند که عمل خوشهبندی را بر اساس
محتویات گرهها انجام میدهند ،از جمله روشهای  k-Meansو k-
 8[ Medoidsو  .]72-72در حالی که در بسگیاری از کاربردهگای
دنیای وااعی هر دو جنبه ساختار و محتوا در کنگار یکگدیرر و بگه
طور هم زمان مگورد نظگر هسگتند[ ،]79-79پگس بهتگر اسگت در
خوشهبندی شباهت ساختاری و محتوایی گرهها در کنار یکگدیرر
در نظر گرفته شود .تاکنون تعداد کمی الروریتم خوشهبنگدی کگه
به صورت ساختاری -محتوایی به عمل خوشهبنگدی مگیپردازنگد،
ارائه شده است که برخی از آنها عبارتند از:
 :9SA-Clusterدر این الروریتم به ازای هر خصوصیت موجگود در
هر گره ،یک گره خصوصیت به گراف اضافه میشگود و گگرههگایی
که دارای آن خصوصیت هستند از طریق یک یال خصوصگیت بگه
آن گره وصل میشوند .این الروریتم یک الرگوریتم تکگرار شگونده
است که در آن ابتدا مرکزیترین گرهها (گرهها با تراکم بگاال) بگه
عنوان مرکز خوشه انتخاب شده و سپس باای گرههگا بگه نزدیگک
ترین مراکز ،تخصیص داده میشوند .سپس در هر خوشگه مراکگز
Structural-Content-Measure
Structural Attribute Cluster
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بههنرام رسانی میشوند (همچنگین وزن یگالهگا کگه بگر اسگاس
ویژگگگیهگگای محتگگوایی و سگگاختاری تنظگگیم شگگدهانگگد و سگگایر
پارامترهای الروریتم به روز میشود) و عملیگات تگا همرگرا شگدن
تکرار میشود [ .]79از آنجا که ایگن الرگوریتم بگه صگورت تکگرار
شونده است ،زمان اجرای باالیی دارد.
 :7SANSدر این الروریتم ،ابتدا در گگراف وزندار ورودی شگاخص
وزن هر گره -که به صورت مجموع وزن یالهای متصگل بگه گگره
است -محاسبه شده و گرهای که بیشترین شاخص وزن را دارد به
عنوان مرکز 2خوشه انتخاب میشود؛ سپس گرههای همسایه گره
مرکزی به خوشه مربو به آن اضافه میشوند و در ادامه گرههایی
که با گرههای درون خوشه شباهت (شگباهت محتگوایی) بگیش از
حد آستانه دارند نیز به خوشه اضافه میشوند .پگس از طگی ایگن
مراحل ،مجدد از بین گگرههگای باایمانگده گگرهای کگه بیشگترین
شاخص وزن را دارد به عنوان مرکز بعد انتخاب میشود و عملیات
تا خوشه بندی همه گره ها تکرار میشود [ .]72زمان اجگرای ایگن
الروریتم نسبت به  SA-Clusterبهتر است و نسگبت بگه الرگوریتم
 SA-Clusterخوشههای متراکمتری بهدست میآورد.
 :9DCMاین الروریتم از مجموعهای از جوامع کاندید شروع کرده
و دو گام اصلی را به طور متناوب تا رسگیدن بگه همررایگی تکگرار
میکند .در گگام اول جوامگع بگا بهتگرین امتیگاز جامعگه (از نظگر
ساختاری) را بهدست آورده و در گگام بعگد سگعی مگیکنگد یگک
توصی مناسا برای این جوامع بهدست آورد .برای تطابق بیشتر
توصی با جوامع ،ممکن است در صورت لزوم جامعگه را مقگداری
تغییر داده و گامهای الروریتم را تا همررا شدن تکرار کنگد [.]79
این روش لزوماً همه گرهها را پوشش نمیدهگد و بگرای مجموعگه
دادههای کوچک کند و برای مجموعه دادههای بزرگ سرعت بگاال
دارد.

 .9روش پيشنهادی
یک گراف ویژگی را به صورت ) G=(V,E,Aنشان داده میشود ،به
طگوریکگگه در آن  Vمجموعگه گگگرههگا E ،مجموعگگه یگالهگگا و A
مجموعه خصوصیات هر گره گراف را نشان میدهد .بگه هگر گگره
یک بگردار ویژگگی ) (
) ( تخصگیص داده
میشود که در آن ( ) ،مقدار خصوصگیت  ajدر گگره  viاسگت.
سعی بر آن است گراف ویژگی  Gبه صورتی خوشهبندی شود کگه
هر کدام از خوشهها عالوه بر نزدیکی ساختاری ،از لحاظ محتوایی
نیز مشابه باشند .در ادامه روش ارائه شده تشریح میشود.
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 .7-9روش ارائه شده ()CS-Cluster 4
همانطور که گفته شد در گراف  Gهر گره حاوی تعدادی ویژگی
است .در راهحل پیشنهادی شباهت جاکارد 9محتوای هر دو گگره
محاسبه شده و به عنوان وزن یگال بگین دو گگره در نظگر گرفتگه
میشود .شباهت جاکارد دو مجموعه  Cو ' Cبا استفاده از فرمگول
( )7محاسبه میشود [ .]79با این کار گراف  Gبه یک گگراف وزن
تبدیل خواهد شد .در این مقاله منظور از وزن یال ،مقدار
دار
شگگباهت محتگگوایی دو گگگره متصگگل بگگه آن یگگال اسگگت .روش
خوشهبندی ارائه شده در این مقالگه  CS-Clusterنامیگده شگده
است .این روشِ خوشهبندی مبتنی بر انتشار برچسا است که بگا
ترکیا مفاهیم ساختاری و محتوایی عمل خوشهبندی را به نحگو
مطلوبی انجام میدهد.
()7

)

(

در این در این روش ابتدا حد آستانه شباهت و حداکثر فاصله
بین مراکز خوشهها تعیین میشود ،با تعیین این دو معیار ،تعگداد
خوشهها به طور خودکار مشخص خواهد شد .در وااع ،حد آستانه
شباهت برابر با میانرین شباهت گرههگای گگراف اسگت .شگباهت
جاکاردِ محتوای هر جفت گره در گراف نیگز محاسگبه شگده و در
ماتریس شباهت نرهداری میشود .به عنوان مثال برای گگراف
شکل ( ،)7مقادیر شباهت محتوای هر جفت گره بگه صگورت زیگر
است:
  0.40 0.52 0.60 0.32 0.30 0.30 0.15 


0.60 0.90 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 








 
 

در اولین گامِ این روش با توجه به گگراف (گگراف اصگلی)
گرافی به نام تشکیل میشود که در آن هر یال نشگان دهنگده
وجود شباهت بیش از حد آستانه بگین دو گگره اسگت و وزن یگال
بیانرر فاصله دو گره بر اساس تعداد یالهای بگین آن دو گگره در
گراف است.
شباهت هر گره با
به منظور تشکیل گراف  ،در گراف
سایر گرهها بررسی میشود ،اگر شباهت بین آنهگا بگیش از حگد
آستانه شباهت مورد نظر بود بین آن دو گره یک یال رسم کرده و
وزن آن یال برابر فاصله بین آن دو گره خواهد بگود (ایگن فاصگله

1

Structural Attribute Neighbourhood Similarity
Centroid
3
Description-Driven Community Detection
2

4

Structural Content Clustering
5
Jaccard Similarity
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برابر تعداد یالهای بین آن دو گره است) .شگکل ( )7نمونگهای از
را نشان میدهد که حد آستانه شگباهت مگورد
تشکیل گراف
نظر در آن  2/2است .همانطور که گفته شد ،این حد آستانه برابگر
با میانرین شباهت محتوایی (شباهت جاکارد) در ماتریس شباهت
است .حداال فاصله مجاز بین مراکز خوشههگا نیگز در ایگن مثگال
برابر با  2در نظر گرفته شده است تا در نهایت گگراف مگورد نظگر
شامل دو خوشه شود.
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شكل ( .7ال ) گراف

و (ب) گراف

پس از بهدست آوردن گراف  ،گرههای مرکزی بگه روشگی
که در ادامه شر داده میشود ،انتخاب میشوند .سپس گرههگای
مشگابه
مرکزی به ترتیا با بررسی گرههگای مجگاور خگود در
ترین گره را به خوشه مربو به خود اضافه میکنند و بگه همگین
ترتیا گرههای مجاور گرههای داخل خوشگه بررسگی شگده و در
صورت داشتن شباهت بیشتر از حد آستانه به خوشگه مگورد نظگر
اضافه میشوند .برای انتخاب مراکز خوشهها ،بگا توجگه بگه هگدف
مسئله بهتر است از معیار مرکزیتی استفاده شود که شباهتهگای
ساختاری و محتوایی را به طور همزمان در نظر بریرد .بگه همگین
منظور یک معیار مرکزیت ساختاری -محتوایی تعری شده اسگت
که وضعیت ساختاری و محتوایی گرهها را به طور همزمان در نظر
میگیرد .این معیار مرکزیت به وسیله فرمول ( )2برای هر گره در
گراف

محاسبه میشود:

()2

که در آن ،امتیاز مرکزیت گره  ،vمجموعگه یگالهگای
متصل به  vدر گراف  we ،وزن یال  eدر گراف و  Dvدرجگه
گره  vدر گراف است.
در این روش ،گرهای که با گرههای بیشتری در گراف شباهت
محتوایی بیش از حد آستانه دارد و در کمترین فاصگله ممکگن بگا
آنها است ،به عنوان گره مرکزی انتخاب میشود .به عبارتی ،گره
مرکزی دارای بیشترین درجه با کمترین حاصگل جمگع وزن یگال
های متصل است (یالهای متصل نشگان دهنگده وجگود شگباهت
محتوایی بیش از حد آستانه مورد نظر هستند و وزن آنها بیگانرر
فاصله ساختاری دو گره است)؛ یعنی اگر مجمگوع وزن یگالهگای
متصل به گره کمتر باشد گرههای مشابه در فاصله کمتری از گره
مورد نظر ارار گرفته اند .پس از محاسبه امتیاز مرکزیت گرهها ،به
ترتیا گرههای با امتیاز بیشتر را به شر اینکه نسبت بگه مراکگز
انتخاب شده ابلی فاصلهای کمتر از حد مجاز نداشته باشگند ،بگه
عنوان مرکز انتخاب میشوند .مقادیر مرکزیت گرههای موجود در
گراف شکل ( ،)7در جدول ( )7مشخص شده است.
جدول  .7مقدار مرکزیت گرههای

2

1
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∑
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9
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با توجه به اینکه گره  2بیشترین مقگدار مرکزیگت را دارد .بگه
عنوان اولین مرکز خوشه در نظر گرفته میشود .پس از آن گره 9
دارای بیشترین مقدار مرکزیت است؛ با توجه بگه اینکگه گگره  9و
گره  2در گراف  Gwدارای فاصگله  2هسگتند و ایگن مقگدار برابگر
حداال فاصله مجاز است.
همانطور که در شکل ( )2مشاهده میشود ،گره  9به عنگوان
گره مرکزی بعدی در نظر گرفته میشود .گره بعدی که بیشترین
مقدار را دارد ،گره  1است .ولی به علت اینکه فاصگله ایگن گگره از
گره شماره  9برابر  7بوده و این مقدار از حداال فاصله مجاز بگین
مراکز کمتر است؛ گره شماره  1نمیتواند به عنوان مرکگز خوشگه
بعدی انتخاب شود .سایر گرهها نیز به همین ترتیا نمیتوانند بگه
عنوان گره مرکزی انتخاب شوند .چون در صورت انتخاب هر کدام
از این گرهها به عنوان گره مرکزی حداال فاصله مجاز بین مراکگز
رعایت نخواهد شد .در نتیجه درنهایت دو خوشه بهدسگت خواهگد
آمد .پس از انتخاب گرههای مرکزی ،در هر مرحله گگرهای کگه از
طریق یالی با بیشترین وزن به خوشه متصگل اسگت را بگه شگر
اینکه گره ابالً در هیچ خوشهای نباشد ،به خوشه مربوطگه اضگافه
میشود.

خوشهبندی محتوایی -ساختاری گراف و معياری جدید جهت ارزیابی آن؛ کبری رحمتی و همکاران

به همین منظور ،گزینههگای ممکگن بگرای اضگافه شگدن بگه
خوشه مربو به گره مرکزی  ،2شامل گرههای  2 ،9 ،7و  9است.
از بین این گرهها چون گره  2از طریق یالی با وزن بیشتر به گگره
 2متصل است (شباهت بیشتری به گره  2دارد) به خوشه مربگو
به گره  2اضافه میشود .پس از اضگافه کگردن گگره  2بگه خوشگه
مربوطه ،گزینههای ممکن برای اضافه شدن به خوشه مربگو بگه
گره  9بررسی میشود .این گزینهها عبارتند از گرههگای  1 ،9و 8
که از بین آن ها گره  8که با یالی با وزن بیشتر به گگره  9متصگل
است ،به خوشه مربوطه اضافه میشگود .سگپس مجگدد گگرههگای
متصل به گره مرکزی  2بررسی می شوند؛ در این مرحله گره  9به
خوشه اضافه خواهد شد چون از طریق یالی با وزن بیشتر نسگبت
به سایر گرهها بگه گگره  2متصگل اسگت .در ادامگه بگه خوشگه بگا
مرکزیت گره  ،9گره  1اضافه شده و ایگن مراحگل تگا زمگانی کگه
تمامی گرهها عضو خوشه شوند ،ادامه خواهد یافگت؛ خوشگههگای
حاصل در شکل ( )9نشان داده شده است.
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شكل  .2مرکزهای خوشهها در گراف
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شكل  .9خوشههای حاصل از روش

 .4نتایج و بحث
جهت ارزیابی روش ارائه شگده بگا سگایر روش هگای خوشگهبنگدی
ساختاری -محتوایی آزمایشهای مختلفگی بگر اسگاس معیارهگای
مختل انجام شده است .در ادامه ،نتگای مقایسگه آزمگایش هگای
انجام شده بر روی سه روش  SA-Cluster ،SANSو CS-Cluster
آمده است .چون روش خوشهبندی  DCMتمامی گرهها را پوشش
نمیدهد ،در مقایسه در نظر گرفته نشده است .در این آزمایشهگا
شباهت جاکارد بین گرهها محاسبه شده و به عنوان وزن یالها در
نظر گرفته می شود .با توجه به اینکه هر کدام از روشهگای مگورد
مقایسه دارای پارامترهای متفگاوتی هسگتند .بگرای مقایسگه ایگن
روشها محدودیتهایی وجود دارد .به عنوان مثگال بگا توجگه بگه
اینکه درروش  SA-Clusterتعداد خوشهها از ابتدا مشخص اسگت
ولی در روش پیشنهادی  CS-Clusterمشخص نیسگت و تنهگا دو
پارامتر حد آستانه شباهت و فاصگله مراکگز خوشگههگا در اختیگار
است؛ همچنگین در روش  SANSنیگز فقگط پگارامتر حگد آسگتانه
شباهت در دسترس است .در انجام آزمایش ها تنظیم پارامترهگای
این روشها به گونه ای که هگر سگه روش تعگداد خوشگههگای )(k
یکسانی به دست آورند به سختی انجام شد .در نتیجه  72وضعیت
که در آنها تعداد خوشههای یکسانی حاصل میشود را با یکدیرر
مقایسه شده است .البته در برخی از این موارد نیز تعگداد خوشگه
های حاصل شده در هر روش اندکی تفاوت دارد .مثالً در وضعیت
 728خوشه ،مقگادیر مربگو بگه وضگعیت  772خوشگه در روش
پیشنهادی  CS-Clusterبا مقادیر مربو به وضعیت  728خوشگه
در  SA-Clusterمقایسه شده است.
 .7- 4مجموعه داده :7در آزمایش های انجگام شگده از مجموعگه
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پیشنهادی CS-Cluster

همانطور که شر داده شگد ،در روش  CS-Clusterدر تمگام
مراحل خوشهبندی ،هر دو جنبه ساختار و محتوا به صگورت هگم
زمان در نظر گرفته میشود که این منجر به تشکیل خوشههای با
معنا و کیفیت باال میشود.

داده  Deliciousاسگگتفاده شگگده اسگگت .ایگگن مجموعگگه داده دارای
 7897گره و  1992یال است .خصوصیتهای هر گره -که تعگداد
آنها  7992عدد است -نیز به وسیله یک آرایه دودویی مشگخص
شده است .خصوصیات با استفاده از مقادیر  2و  7در آرایه مربو
به هر گره مشخص شده که بگرای تعیگین وجگود یگا عگدم وجگود
خصوصیت در یک گره استفاده میشوند .در وااع بگرای هگر گگره
یک آرایه  7992خانهای وجود دارد که برای هر ویژگی یک خانگه
در نظر گرفته شده است .اگر گره دارای ویژگگی مگورد نظگر بگود،
خانه مورد نظر برای آن ویژگی مقدار  7خواهد داشت ،در غیر این
صورت مقدار خانه برابر با  2خواهد بود .این کار باع میشود که
خصوصیات گره ها بگه صگورت دودویگی ذخیگره شگده تگا هنرگام
محاسبه شباهت ،بتوان از شباهت جاکارد به راحتی استفاده نمود.
الزم بگگه توضگگیح اسگگت کگگه  Deliciusیگگک سگگرویس خگگدمات
Dataset

1
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 Bookmarkاست که امکان برچسا گذاری ،ذخیره و به اشگترا
گذاری تمام صفحات وب در یک محل را ارائگه مگیدهگد .در ایگن
مجموعه داده گرهها کاربران ،یالها ارتباطی بگین آنهگا و محتگوا
شامل برچساهای مشخصی است که در آدرسهای ذخیره شگده
توسط هر کاربر وجود دارد.

 .2-4معيارهای بررسی شده
مقایسههای انجگام شگده بگر اسگاس معیارهگای مختلفگی صگورت
پذیرفته که در ادامه تشریح میشوند.
تراكم :این معیار که خوشهبنگدی را از نظگر سگاختاری ارزیگابی
میکند ،از طریق فرمول ( )9محاسبه میشود [:]3
()9

∑

که در آن C ،مجموعه خوشههای حاصل از خوشگهبنگدی،
یالهای موجود در خوشه و  Eمجموعه کل یالهگای گگراف را
نشان میدهد .شگکل ( )2مقایسگه تگراکم خوشگههگای حاصگل از
خوشهبندی سه روش را نشان میدهد .با توجه به اینکگه در روش
 SA-Clusterمراکگگز خوشگگههگگا در نقگگا متگگراکم گگگراف انتخگگاب
میشود و گرههای همسایه گره مرکزی به هگر خوشگه تخصگیص
داده میشود؛ درنهایت همانطور که در نمودار شکل ( )2مالحظه
میشود ،خوشههایی که با استفاده از روش  SA-Clusterبه دسگت
مگیآینگگد دارای بیشگگترین تگگراکم و پگگس از آن روش پیشگگنهادی
 CS-Clusterتراکم باالتری نسبت به روش  SANSدارد.

شكل  .4مقایسه تراکم حاصل از روشهای خوشهبندی

با توجه به اینکه هدف ما خوشهبندی گراف بر اساس محتگوا
و ساختار اسگت و معیگار تگراکم تنهگا سگاختار گگراف را در نظگر
میگیرد ،در نتیجه معیار مناسبی برای بررسی کیفیت خوشههای
نهایی نیست .به عبارتی لزوماً گرههگای موجگود در خوشگهای کگه
تراکم باالیی دارد ،از نظر محتوایی شباهت باالیی نخواهند داشت.

در نتیجه بهتر است روشهای خوشگهبنگدی بگر اسگاس معیگاری
مقایسه شوند که ساختار و محتوا را همزمان در نظر میگیرد.
خطای یال :با توجه به اینکه از جنبه ساختاری ،خوشهای ایگده
آل است که تعداد یالهای داخلی زیاد و تعداد یالهگای خروجگی
(بین خوشهای) کم دارد و معیار تراکم تنها تعداد یالهای داخلگی
را در نظر میگیرد ،بنابراین حتی از لحاظ ساختاری معیار کگاملی
نبوده و همه جنبهها را در نظر نمیگیرد .معیار خطای یال که در
ادامه شر داده میشود از لحاظ ساختاری کاملتگر اسگت ،چگون
هم یالهای داخلی و هم یالهای خروجی را در نظر میگیرد .این
معیار مجموع خطای یال خوشههای حاصل از عمل خوشهبندی را
محاسبه میکند [ .]79این معیار نیز یک معیار ساختاری اسگت و
خوشهبندی را از نظر ساختاری مورد ارزیابی ارار میدهد.
در روش پیشگگنهادی  ، CS-Clusterهنرگگام انتخگگاب مراکگگز
خوشهها و توسعه هر خوشه وضعیت اتصال گرهها در نظگر گرفتگه
میشود در نتیجه خوشهها دارای کمتگرین خطگای یگال هسگتند.
همگگانطگگور کگگه در نمگگودار شگگکل ( )9مشگگاهده مگگیشگگود ،روش
پیشنهادی  CS-Clusterکمترین خطای یگال را دارد و بعگد از آن
روش  SANSخطای یال کمتری نسبت به  SA-Clusterدارد.
در معیار خطای یال وزن یالها در نظر گرفتگه نشگده اسگت؛
یعنی تأثیر وجود یک یال خارجی با وزن کم برابر تأثیر یگک یگال
خارجی با وزن بسیار باالست .در صورتی که تأثیر وجگود ایگن دو
یال باید متفاوت باشد.

شكل  .2مقایسه خطای یال روشهای خوشهبندی

این معیار نیز فقگط سگاختار گگراف را در نظگر مگیگیگرد ،در
نتیجه معیار مناسبی برای بررسی کیفیت خوشههای نهایی نیست
و همان طور که گفته شد بهتر است روشهای خوشهبنگدی را بگر
اساس معیاری مقایسه شود که هم ساختار و هم محتوا را در نظر
میگیرد.

خوشهبندی محتوایی -ساختاری گراف و معياری جدید جهت ارزیابی آن؛ کبری رحمتی و همکاران

ميانگين شباهت : 7این معیار میانرین شباهت خوشههای گراف
را مطابق با فرمول ( )2محاسبه میکند.
()2

∑

که در آن C ،خوشگههگای حاصگل از خوشگهبنگدی،
میانرین شباهت درون خوشهای خوشه و | |Cتعداد خوشههای
حاصل از خوشهبندی را نشان میدهد .این معیار خوشهبندی را از
نظر محتوایی مورد ارزیابی ارار میدهد.
همانطور که شر داده شد ،در روش  CS-Clusterابتدا گره
های مرکزی خوشهها با توجه به مواعیت ساختاری و محتوای
آنها انتخاب شده و سپس با اضافه کردن مشابهترین گرههای
متصل به آنها به هر خوشه ،توسعه داده میشوند .در نتیجه تا
جایی که ممکن است خوشهها از نظر محتوایی میانرین شباهت
باالیی خواهند داشت .با توجه به نمودار مقایسهای شکل ()9
روش پیشنهادی  CS-Clusterو پس از آن روش SA-Cluster
باالترین میانرین شباهت را بهدست میآورند و روش SANS
کمترین میانرین شباهت را دارد.
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میشود و معیارهای ارزیابی جوامع مگورد اسگتفاده نیگز اکثگراً بگر
اساس ویژگیهای ساختاری گراف هستند ،از جمله این معیارهای
ساختاری معیار تراکم ،9پیمانری ،2میانرین درجه ،9نسبت برش،9
هدایت ،1خطای یال 8را می توان نگام بگرد [ .]2برخگی معیارهگای
کارایی نیز وجود دارد که محتوای گرهها را مدنظر دارند از جملگه
فراخوانی ،3دات 72و صحت 77کگه البتگه ایگن دو معیگار در مگورد
خوشهبندیهایی که برای هر خوشه یک توصی مشخص و خاص
مدنظر است کاربرد دارد [ .]71با این وجود ،بگه طگور کلگی هگیچ
کدام از این معیارها برای ارزیابی خوشهبندی مورد نظر ما کگه دو
هدف ساختار و محتوا را به طور همزمان در نظر دارد ،به تنهگایی
کاربرد مناسا و دایقی نداشته و نمیتوان از هگیچ کگدام از ایگن
معیارها برای ارزیابی الروریتم خوشهبندی هدف استفاده کگرد .در
نتیجه به یک معیار ارزیابی دایگقتگر و کامگلتگر نیگاز اسگت کگه
خوشهبندی مورد نظر را از نظگر سگاختاری و محتگوایی بگه طگور
هم زمان ارزیابی کند؛ بنابراین معیاری ارائه شده است که تعگادلی
بین سگاختار و محتگوای خوشگههگا در نظگر گرفتگه و روشهگای
خوشهبندی را به طور دایقتری ارزیابی کند.
با توجه به اینکه در این مقاله هدف بگهدسگت آوردن خوشگه
هایی است که در آنها عالوه بر اینکه گگرههگا از نظگر سگاختاری
دارای انسجام داخلی باالیی هستند ،باالترین شباهت محتگوایی را
نیز داشته باشند؛ بنابراین باید میانرین شباهت گرههای درون هر
خوشه حداکثر باشد .به طور کلی ،یکی از مناساترین معیارهگای
ارزیابی ساختاری معیار خطای یال است ،مزیت این معیار نسگبت
به معیارهای دیرر این است که معیار خطای یال فقط مبتنگی بگر
شمارش خطاها است و همگه اطالعگات مگورد نیگاز بگرای تعیگین
کیفیت یک خوشه را به طور محلی فراهم میکنگد .همچنگین بگر
اساس این معیار جوامع بزرگ تر امتیاز بیشتری میگیرند که ایگن
مطابق اهداف سطح باالی روش ما است .خطای یگال خوشگه بگه
صورت فرمولهای ( 9 ،9و  )1تعری میشود [:]79
)

شكل  .2میانرین شباهت حاصل از روشهای خوشهبندی

معیار میانرین شباهت تنها شباهت محتوایی گگراف را در نظگر
میگیرد ،در نتیجه معیار مناسبی برای بررسی کیفیت خوشههای
نهایی نیست و بهتر اسگت روشهگای خوشگهبنگدی را بگر اسگاس
معیاری که هم ساختار و هم محتوا را در نظر مگیگیگرد مقایسگه
شود.
معيار ارزیابی : 2همانطگور کگه گفتگه شگد در اکثگر روشهگای
خوشهبندی ،عمل خوشهبندی بگر اسگاس سگاختار گگراف انجگام
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چون خطای یالهای خارجی برای هر دو خوشهای که شامل
گرههای مبدأ و مقصد یال هستند محاسبه میشود ،خطای یال
خارجی تقسیم بر  2میشود [ .]79معیار فوق فقط ویژگیهای
ساختاری گراف را در محاسبات خود در نظر میگیرد .به عبارتی
هنرام محاسبه خطای یال خارجی به این نکته که یال مورد نظر
بین دو گره با شباهت محتوایی باال وجود دارد یا بین دو گره با
شباهت محتوایی کم ،توجهی نمیشود و تأثیر وجود این دو یال
یکسان است .به طوری که مثالً اگر بین دو خوشه یک یال با وزن
باال (میزان شباهت هر دو گره به عنوان وزن یال بین دو گره در
نظر گرفته شده است) وجود داشته باشد ،امتیاز خوشهبندی باید
کمتر از زمانی باشد که بین دو خوشه یک یال با وزن خیلی کم
وجود دارد .در وااع حالت دوم وضعیتی بهتر را نشان میدهد .در
صورتی که در معیار خطای یال ذکر شده این مورد رعایت نشده
است و تأثیر وجگود یا عگدم وجود دو یال با وزنهای مختل
بین دو خوشه یکسان است؛ بنابراین با در نظر گرفتن مقدار
شباهت گرهها و ترکیا این مقادیر شباهت با معیار خطای یال
میتوان به معیاری مناسا جهت ارزیابی خوشهبندیهای
ساختاری -محتوایی دست یافت.
سعی بر آن است که امتیاز خوشه بر اساس شباهت درون
خوشهای و خطای یال خوشه محاسبه شود .برای این کار وزن
یالهای درون خوشهای و بین خوشهای را متناسا با وضعیتی که
دارند بههنرام رسانی میشود .سپس ،میانرین وزن یالهای هر
خوشه محاسبه میشود .به همین منظور ،چون حالت ایدهآل به
این صورت است که خوشهها یالهای خروجی نداشته باشند و یا
در صورت وجود این یالها وزن کمی داشته باشند ،وزن یالهای
خروجی را به صورت منفی در نظر گرفته شده است ) ( ،این
عمل باع میشود امتیاز کلی خوشهبندی متناسا با وزنی که
یال خروجی دارد کم شود .اگر وزن یالهای خروجی زیاد باشد
این کاهش امتیاز زیاد خواهد بود و اگر وزن یالهای خروجی کم
باشد این کاهش امتیاز کمتر خواهد بود .وزن یالهای ناموجود را
برابر صفر در نظر گرفته شده است .سپس میانرین وزن یالها (از
جمله یالهای موجود در خوشه ،یالهای ناموجود و یالهای
خروجی خوشه) را محاسبه کرده و به عنوان امتیاز خوشه در نظر
گرفته میشود .پس از محاسبه امتیاز هر خوشه ،مطابق با فرمول
( 8و  )3میانرین امتیاز خوشهها را به عنوان امتیاز کلی
خوشهبندی محاسبه میشود.
)
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مجموعه یالهای داخلی

مجموعه یالهای خروجی از جامعگه  We ،وزن
جامعه ،
یال  |C| ،eتعداد خوشههای حاصل از خوشگهبنگدی مگورد نظگر را
نشان میدهد.
با توجه به اینکه بر خالف سایر معیارهگای موجگود کگه فقگط
جنبه ساختاری یا محتوایی گراف را در نظر میگیرند و نمیتوانند
به طور مطلوبی عملکرد خوشهبندیهای سگاختاری -محتگوایی را
ارزیگگابی کننگگد ،معیگگار  CS-Measureهگگر دو جنبگگه سگگاختاری و
محتوایی را با یکدیرر ترکیا میکند ،در نتیجگه اسگتفاده از ایگن
معیار در ارزیابی عملکرد خوشهبندیهگای سگاختاری -محتگوایی
دید مطلوبتر و روشنتری نسبت به عملکگرد روشهگای خوشگه
بندی ساختاری -محتوایی را ارائه میدهد.
در روش  CS-Clusterنیگگز هگگم در هنرگگام انتخگگاب مراکگگز
خوشه ها و هم در هنرام توسعه خوشهها ویژگیهای سگاختاری و
محتوایی گرهها به طور همزمان در نظر گرفته میشود .در نتیجگه
خوشههای حاصل از لحاظ ساختاری و محتوایی شگباهت بگاالیی
دارند و باع میشود از نظر معیار  CS-Measureمقادیر باالیی را
بهدست آورند .همانطور که در شکل ( )1مشاهده میشگود روش
پیشنهادی  CS-Clusterباالترین مقدار  CS-Measureرا بگهدسگت
میآورد و روش  SANSکمترین مقدار را دارد.

شكل  .1مقایسه  CS-Measureحاصل از روشهای خوشهبندی

همان طور که ابالً توضیح داده شد در ایگن معیگار ،وزن یگال
های خارجی در ( )-7ضرب شده و در محاسبه میگانرین شگباهت
در نظر گرفته میشود .در نتیجه تأثیر وجود یک یال خگارجی بگا
وزن باال در کم کردن میانرین شگباهت خوشگه ،خیلگی بیشگتر از
وجود یک یال خارجی با وزن کم است .در نتیجه نسبت به معیگار
خطای یال دایقتر عمل میکند .با توجگه بگه اینکگه ایگن معیگار،
شباهت ساختاری و محتوایی را به طور هم زمان در نظر میگیرد،
معیار مطلوبتری برای ارزیابی کیفیت خوشههگای نهگایی اسگت؛
بنابراین با توجه بگه هگدف خوشگه بنگدی ،مگیتگوان گفگت روش

خوشهبندی محتوایی -ساختاری گراف و معياری جدید جهت ارزیابی آن؛ کبری رحمتی و همکاران

 CS-Measureنسبت به سایر روشها در مجموع بهتگر عمگل مگی
کند.
زمان اجرا :با اسگتفاده از ایگن معیگار مگدت زمگان خوشگهبنگدی
محاسبه میشود .در این مقاله آزمایشها در یک سیستم رایانهای
با پردازنده  9هسگتهای  2/29 GHو حافظگه اصگلی  2گیرابگایتی
انجام شده است .به منظور پیاده سازی الروریتمها از زبان جاوا در
محیط اکلیپس استفاده شده است .با توجه بگه نمگودار حاصگل از
آزمایشهای انجام شده که در شکل ( )8مشاهده میشود؛ از بین
روشهای مقایسگه شگده روش  SANSنسگبت بگه بقیگه روشهگا
سریعتر است ،پس از آن روش  CS-Measureبا سگرعت بیشگتری
عمل خوشهبندی را انجام میدهد .روش  SA-Clusterنیز نسگبت
به بقیه کندتر است.
روش ارائه شده با پیاده سگازی بگر روی مجموعگه داده بگا دو
روش دیرر از جهت های مختل ارزیابی و مقایسه شد کگه نتگای
کلی این مقایسهها در جدول ( )2آمده است.
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کنار بهرهگیری از ساختار شبکه ارتباطی آن ها مگی توانگد کمگک
مؤثری در گروهبندی افراد شبکه های اجتماعی کند .با این وجود،
بیشتر روشهای خوشهبندی که تاکنون ارائه شده است فقط یک
جنبه ساختاری یگا محتگوایی را در نظگر گرفتگهانگد و روشهگای
خوشهبندی که هم ساختار و هم محتوا را در نظگر بریرنگد کمتگر
ارائه شده است؛ به همگین دلیگل ،معیارهگای ارزیگابی روشهگای
خوشهبندی نیز معیارهایی هستند که روشهگای خوشگهبنگدی را
فقط از نظر ساختاری ارزیابی میکنند .در این مقالگه ،بگا ترکیگا
جنبگگههگگای سگگاختاری و محتگگوایی گگگراف ،بگگرای خوشگگهبنگگدی
ساختاری -محتوایی گراف روش پیشنهادی  CS-Clusterپیشنهاد
شد .این روش که در وااع یک روش مبتنگی بگر انتشگار برچسگا
است با ایجاد تعادلی مناسا بین جنبههای ساختاری و محتوایی،
عمل خوشهبندی ساختاری -محتوایی را به خوبی انجام میدهگد.
عگگگالوه بگگگر ایگگگن ،در ایگگگن روش از یگگگک معیگگگار مرکزیگگگت
سگاختاری -محتگگوایی اسگگتفاده شگگده اسگگت کگگه در انجگگام عمگگل
خوشهبندی سگاختاری -محتگوایی گگراف کمگک بسگیار مگؤثری
میکند .با توجه به ضع

معیارهای ارائه شده تاکنون در ارزیگابی

همزمان محتوایی و ساختاری در ایگن مقالگه یگک معیگار ارزیگابی
جدید به نام  CS-Measureکه عمگل خوشگهبنگدی را بگا در نظگر
گرفتن هر دو جنبه ساختاری و محتوایی ارزیابی میکند نیز ارائه
شد .این معیار خوشهها را با دات بیشتری و از نظر هگر دو جنبگه
سگگاختاری و محتگگوایی ارزیگگابی مگگیکنگگد .همگگانطگگور کگگه در
آزمایش های انجام شده مشاهده میشود ،خوشگههگای حاصگل از
روش پیشنهادی  CS-Clusterنسگبت بگه سگایر روشهگا ،از نظگر
محتوایی و ساختاری کیفیت بهتری دارند و این تعادل بگهخگوبی
برارارشده است .الزم به ذکر است اسگتفاده از معیگار ذاتگاً جدیگد
ساختاری و محتوایی باع

شكل  .2زمان اجرای روشهای خوشهبندی

اسگتخرا خصوصگیتهگای جگالبی از

الروریتمهای خوشهبندی شگد کگه ابگل از آن توسگط معیارهگای

 .2نتيجهگيری

منحصراً ساختاری اابل مشاهده نبود .به همین دلیل پگیشبینگی

در بسیاری از کاربردهای دنیای وااعی در خوشهبندی گگراف هگم

میشود در آینده معیارهای ارزیابی با خصوصیتهای متنوعتری با

ساختار گراف و هم محتوای گرهها مهم هستند .به عنگوان مثگال،

در نظر گرفتن ویژگی های متفاوت دادههای ساختاری و محتوایی

در یک شبکه اجتماعی ،استفاده از محتوای پروفایگل کگاربران در

به جامعه علمی در زمینه شبکههای اجتماعی ارائه شوند.

جدول  .2مقایسه کلی روشهای خوشهبندی بر اساس معیارهای ارزیابی شده در مقاله
معیار

تراکم

میانرین شباهت

خطای یال

زمان اجرا
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7

SA-Cluster

CS-Cluster

CS-Cluster

SANS

CS-Cluster

2

CS-Cluster

SANS

SANS

CS-Cluster

SANS

9

SANS

SA-Cluster

SA-Cluster

SA-Cluster

SA-Cluster
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