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هو العلیم
سر مقاله
مقاالت نشریه علمی ،پژوهشی و فناوری البرز در بخش فناوری اطالعات به صورت تخصصی به خوزه های نرم افزار  ،هوش
مصنوعی  ،شبکه های کامپیوتری  ،علوم کامپیوتر  ،فناوری اطالعات  ،سخت افزار  ،مکاترونیک و مخابرات میباشدد تقریبدا
در همهی تعاریف موجود از پژوهش ،مؤلفهی روش و روشمندی دیده میشود و اغلب نویسندگان حوزه پژوهش را فرایندی
منظم و روشمند میدانند که این مورد در مقاالت این نشریه دارای اهمیت میباشد پژوهش را میتوان مجموعهی فعالیتهای
منظم و منطقی دانست که اندیشمندان برای پاسخگویی به سؤاالتی که در ذهن دارند ،دنبال میکنند آنچه پژوهشهای علمدی
را از غیر علمی جدا میکند ،مسیرها و روشه ایی است که در پژوهش به کار گرفته مدیشدود از اهدداد دیگدر ایدن نشدریه
برقراری و ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه می باشد؛ چرا که تحقق شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل در گرو ایدن حلقده
مفقوده می باشد در این نشریه و مقاالت چاپ شده نیز ارزشمندترین عنصر تفکر پژوهشگران و محققین میباشد
نشریه علمی ،پژوهشی و فناوری البرز بازتاب دهنده همت و تالش مضاعف محققان و حرکت پویای آنان جهت توسعه همده
جانبه و متوازن کشور است سازمان بسیج علمی ،پژوهشی و فناوری استان البرز ،با توجه به اهداد متعالی این فصلنامه ،همده
محققان و صاحبنظران در عرصه علم و پژوهش را دعوت مینماید تا با ارسال یافتههای علمی خود ما را در تحقق این اهداد
یاری کنند
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چکیده
اطالعاتي که در زمینه های گوناگون توسط کاربران گردآوری شده است نیازمند مديريت و سازماندهي مناسبي هستند
تا به صورت استاندارد ،ساختار بندی شده و بازيابي آنها نیز راحت تر و سريع تر انجام شود .طبقه بندی از روشهای مهم در
داده کاوی است  .طبقه بندی اسناد يکي از روشهای متداول برای تفکیک موضوعي متن از بین متون علمي ،صفحات وب و
کتابخانه ديجیتال است .روش ها و تکنیک های مختلف با استفاده از الگوريتم های گوناگون برای طبقه بندی اسناد پیشنهاد
شده اند که هرکدام مزايا و معايبي دارند .در اين مقاله چندين روش طبقه بندی اسناد بصورت نظارت شده و نظارت نشده
بررسي و مقايسه شده اند.

کلمات کلیدی
طبقه بندی اسناد -طبقه بندی نظارت شده -طبقه بندی نظارت نشده -بازيابي اطالعات -الگوريتم افرازبندی-الگوريتم
k-means
3
خوشه بندی .در طبقه بندی نظارت شده اسناد برچسب دار به
 -1مقدمه
درون کالس های از پیش تعیین شده گروه بندی می شوند .این
روش طبقه بندی دارای مدل است به این معنی که می توان با
با رشد روزافزون ارتباطات همه روزه حجم انبوهی از
توجه به نمونه های موجود مدلی ساخت که بر اساس آن بتوان
اطالعات مختلف پیش روی کاربران قرار می گیرد .بنابراین نیاز
داده های فاقد برچسب دسته را در دسته های مربوط به
به ذخیره سازی ،سازماندهی و مدیریت این حجم انبوه اطالعات
خودشان قرار داد .در طبقه بندی نظارت شده از معیار ارزیابی
مورد نیاز بیش از پیش ضرورت می یابد .وظیفه یک سیستم
خارجی برای بررسی نتایج بر اساس برچسب کالس استفاده می
طبقه بندی این است که یک مدل استاندارد مناسب برای
شود .معیارهای خارجی بر پایه ساختارهای از قبل مشخص شده
اطالعات موجود طراحی نموده تا عالوه بر انسجام ساختاری ،امر
می باشند ،که اطالعات پیشین از داده ها را منعکس می کنند .
بازیابی را نیز تسهیل نماید .طبقه بندی مستندات ،تفکیک
این شاخص ها به عنوان استاندارد تایید اعتبار جواب های طبقه
اسناد به گروههای مشابه است .در هر گروه درجه نسبتا باالیی
بندی استفاده می شوند .از جمله این متغیرها F-measure
از شباهت می باشد در حالیکه شباهت بین اسناد متعلق به
است که به صورت نسبت متغیرهای  precisionو recall
طبقه های مختلف باید تا حد امکان کم باشد .بطور کلی طبقه
بدست می آید .متغیر  precisionبه صورت نسبت کلمات
بندی را می توان به دو دسته تقسیم کرد :طبقه بندی نظارت
وابسته و بازیابی شده به کلمات بازیابی شده تعریف می شود .در
شده1یا با مدل و طبقه بندی نظارت نشده2یا بدون مدل یا
2
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واقع این متغیر درجه دقت نتایج تولید شده توسط الگوریتم
طبقه بندی را معین می کند .همچنین متغیر  recallبه صورت
نسبت کلمات وابسته و بازیابی شده به کلمات وابسته مشخص
می شود که توانایی روش طبقه بندی برای تولید همه کلماتی
که در یک گروه هستند را نشان می دهد .هر چقدر ناحیه
مشترک بین دو متغیر precisionو  recallبیشتر باشد مقدار
متغیر  F-measureبیشتر و در نتیجه دقت و سرعت روش
طبقه بندی بیشتر خواهد بود .روش های طبقه بندی نظارت
شده را می توان به سه دسته تقسیم نمود :روشهای سنتی،
تکاملی و مرسوم .روش های سنتی شامل الگوریتم هایی مانند
درخت تصمیم 4و شبکه های عصبی  5است که نتایج حاصل از
این روش ها به دلیل پایین بودن دقت در تولید جواب بهینه از
کارایی مطلوب برخوردار نیستند .همچنین برای غلبه بر
مشکالت روش های سنتی می توان از الگوریتم های تکاملی
استفاده کرد که دارای دقت باالیی هستند اما این روش ها نیز
به دلیل مشکل همگرایی در تولید جواب بهینه نیازمند تغییراتی
برای افزایش کارایی هستند .دسته سوم روشهای مرسوم هستند
که در برخی از آنها هنوز هم مشکل همگرایی دیده می شود .در
ادا مه نمونه هایی از این سه دسته الگوریتم ها مورد بررسی و
ارزیابی قرار خواهند گرفت.
در طبقه بندی نظارت نشده اسناد بدون برچسب بوده و
براساس معیار فاصله ای که از هم دارند به درون خوشه ها گروه
بندی می شوند .خوشه بندی نوعی عملیات داده کاوی غیر
مستقیم است  ،و به معنای گروه بندی نمونه های مشابه درون
خوشهها میباشد و به دنبال کشف ساختار داده ها از طریق
شباهت و عدم شباهت در بین آنهاست .در این روش هیچ دسته
ای از قبل وجود ندارد و تمرکز روی داده هایی است که به هم
شبیه هستند تا با کشف این شباهت ها بتوان رفتارها را بهتر
شناسایی کرده و بر مبنای شناخت بهتر تصمیم گیری کرد.
برای ارزیابی کیفیت خوشه های ایجاد شده از معیارهای داخلی
و خارجی استفاده شده است .معیار داخلی مستقیما ساختار
خوشه بندی را از روی داده های اصلی آزمایش میکنند .از
جمله معیارهای داخلی مربع خطا می باشد که میزان خطای
داده های هر خوشه از مرکز هر خوشه را نشان میدهد.
همچنین از متغیرهای خارجی  Purityو  Precisionو
 Recallو  F-measureنیز استفاده می شود .دستهبندیهای
متفاوتی برای روشهای خوشه بندی وجود دارد[ ]1به صورت
شکل ( )1و[]2به صورت زیر طبقهبندی نموده است:



روش های افرازبندی

6

روش های سلسله مراتبی



روشهای مبتنی بر چگالی




روش های مبتنی بر مشبک کردن فضا
روش های مبتنی بر مدل

 روش های فازی
در این مقاله ما بر روی خوشهبندی افرازی تمرکز
میکنیم .اما در یک دستهبندی کلی میتوان آن را به دو روش
افراز بندی و سلسله مراتبی تقسیم نمود.
خوشه بندی افرازی یکی از انواع الگوریتمهای خوشهبندی
است که در ابتدا مجموعهی دادهها را به بخشهایی تبدیل
کرده ،سپس با استفاده از برخی معیارها دستهبندی را مورد
ارزیابی قرار میدهد و در صورت لزوم در دستهبندی اولیه
تغییراتی ایجاد مینماید .الگوریتم  k-meansیکی از
متداولترین روشهای خوشه بندی افرازبندی می باشد که مبتنی
بر تکرار است .این الگوریتم ،یک الگوریتم نظارت نشده و دارای
تکرار است که در آن مجموعه داده به  kخوشه تقسیم بندی
شده و نقاط داده به طور تصادفی به این خوشه ها تعلق
می گیرند .سپس برای هر نقطه  ،فاصله آن نقطه تا مرکز خوشه
محاسبه شده و نقطه مورد نظر به نزدیکترین خوشه تعلق می
گیرد این مراحل تا جایی تکرار می شود که دیگر هیچ نقطه ای
تغییر مکان پیدا ننماید .ویژگی های این الگوریتم عبارتند از:
 همواره  kخوشه موجود میباشد.




همواره حداقل یک نقطه در هر خوشه موجود
میباشد.
خوشه ها بصورت سلسله مراتبی نبوده و با یکدیگر
هم پوشانی ندارند.
هر عضو یک خوشه  ،نسبت به خوشه های دیگر

دارای کمترین فاصله از مرکز خوشه میباشد.
این الگوریتم با وجود برخورداری از مزایایی همچون سادگی،
آسان بودن قابلیت پیاده سازی ،سرعت باال و مناسب بودن برای
مجموعه داده های بزرگ ،چالش هایی نیز دارد .از معایب این
الگوریتم نیاز داشتن به تعیین تعداد خوشه ها  kاز ابتدا،
حساس بودن به داده های نویزی  7و نقاط پرت  ،8وابستگی نتایج
نهایی به مقداردهی اولیه مراکز اولیه مراکز و تعداد خوشه ها و
گیر افتادن در بهینه محلی میباشد.
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کلیه این الگوریتم ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود:
الگوریتم هایی که طبقه بندی اسناد را بر اساس ساختار اسناد
یا براساس محتوا و یا ترکیب ساختار و محتوای اسناد انجام می
دهند که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند .آنچه که در همه
روش های طبقه بندی اسناد مشترک است مرحله پیش
پردازش اسناد است که در طی آن باید خصوصیات متن که از
اهمیت باالتری نسبت به بقیه برخوردارند استخراج شده تا
مستندات متنی در قالب بردار نگهداری شوند ،و بتوان به
راحتی و با استفاده از معیاری مانند فاصله کسینوسی ،بردارهای
مشابه را پیدا نمود .برای نمایش برداری این نوع داده ها ،معموال
از مدل فضای برداری استفاده میشود و سپس عملیات طبقه
بندی روی آنها انجام می شود .بقیه این مقاله بصورت زیر
سازماندهی شده است :در بخش  2چندین روش طبقه بندی
اسناد بصورت نظارت نشده مورد بررسی قرار گرفته است .در
بخش  3نیز چند روش طبقه بندی نظارت شده مورد ارزیابی
قرار گرفته اند و در بخش  4نیز الگوریتم های مطرح شده مورد
بحث و نتیجه گیری قرار گرفته اند.

در روش سلسله مراتبی ،خوشهبندی ساختاری شبیه
درخت داشته و معموال به دو صورت تجمیعی (9پایین به باال) و
تقسیمی ( 10باال به پایین) .در خوشهبندی تجمیعی کار با
خوشههایی با یک داده شروع میشود ( تعداد خوشهها در ابتدا
به اندازهی تعداد دادههای موجود میباشد) ،در هر مرحله دو یا
چند خوشه ی مناسب با هم ترکیب شده و خوشهی جدیدی را
بوجود میآورند .از انواع الگوریتمهای سلسله مراتبی تجمیعی
رایج میتوان پیوند تکی  11و پیوند کامل  12و پیوند متوسط  13نام
برد .در خوشهبندی تقسیمی عمل خوشهبندی با یک خوشه
شروع میشود .این خوشه به صورت بازگشتی به دو یا چند
خوشه تقسیم میگردد و به همین ترتیب عمل خوشهبندی
ادامه پیدا میکند .برای هر دو نوع از الگوریتم به یک شرط
پایانی نیاز است که این شرط اغلب رسیدن به  kخوشه
میباشد.

 -1-1مقايسه روشهای افراز بندی و سلسله
مراتبي
روشهای سلسله مراتبی نیاز به یک پارامتر مناسب برای
خاتمه الگوریتمها دارد.
2
 پیچیدگی زمانی الگووریتم )  O(Nاسوت ( nتعوداد
نمونه هاست) که با افزایش حجم دادههوا ایون روش
کارا نمی باشد.
 نیاز به تعیوین تعوداد خوشوه هوا بوه عنووان ورودی
نیست.
 تخصیص انجام شده در یک مرحلوه قابول تغییور در






مراحل بعدی نیست.
روشهای افرازبندی عموموا وابسوته بوه مقودار اولیوه
هستند و با تغییر مقدار اولیوه نتیجوه خوشوه بنودی
متفاوت خواهند شد.
برای حجم باالی از داده ها مناسب میباشد.
تعداد خوشه ها توسط کاربر بایود در ابتودا مشوخص

شکل ) :(1تقسیم بندی روش های خوشه بندی

 -2الگوريتم های طبقه بندی نظارت نشده
در این بخش تعدادی از الگوریتم های خوشه بندی مورد بررسی
قرار می گیرند .خالصه ای از این الگوریتم ها به هموراه مزایوا و
معایب آن ها در جدول  1گردآوری شده اند.

باشد.
قابل تغییر در ساختار اولیه خوشه ها

تاکنون روش ها و الگوریتم های مختلفی برای طبقه بندی
کردن اسناد متنی پیشنهاد و مورد استفاده قرار گرفته است.
9

Agglomerative
Divisive
11
Single-Link
12
Complete-Link
13
Average-Link
10

3
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جدول ( : )1خالصه روش های طبقه بندی نظارت نشده
معايب

مزايا

نتیجه

افزایش دقت انتخاب مراکوز اولیوه

 -ترکیووب تووابع کسووینوس و تووابع

انتخاب مراکز اولیه مبتنی بررتبه بندی اسناد

خوشهبندی الگوریتم

پیوند بعنوان یک معیار شباهت
 یک تابع اکتشافی جدیود مبتنویبر همسایگان از مراکز خوشه جهت

کاندید و استفاده از معیار شباهت جدید

 k-meansو
Bisecting k-means

روش مورد استفاده

[3 ] CongnanLuo and et al
)(2009

انتخاب یک خوشوه بورای تقسویم
شووووووووودن در الگووووووووووریتم
Bisecting k-means
عوودم بهبووود از نظوور زمووان
محاسباتی

بهبود کیفیت خوشه بندی نسوبت

به الگوریتمFPF
تولید مقدارkومرکز خوشوه بطوور
پویا

تولید برچسب خوشه ها

نتووایج بهترخوشووه بنوودی فووازی
وغیرحساس به مقداردهي

 بهتوورین نتووایج خوشووه بنوودی بوواریشه یابی به تنهایی

 همگرایی به بهینه سراسری داشتن کمترین مقدار fitness -داشووتن خوشووههای فشوورده و

 بهبود مقداردهی الگوریتمk-means
 بهبوووووود الگووووووربتم pso+k- meansو قابوول اسووتفاده بوورای

 FCMيک روش ثابت و قوی

تغییر الگوریتم ابتدا دورترین نقاط
)(M-FPF
نمایش اسناد مبتنی برویژگیهای دیداریو
بهینه سازی الگوریتم  K-Meansمبتنی
برجهش ینتیکی و ترکیب

 اسوووتفاده ازجهوووش ینتیکوووی وترکیوووبدر جهوووت بهبوووود k-
Means
نتایج بهترTf.Idfبا همه روشوهای
خوشه بندی

روشهای خوشه بندی اسناد

[4] M.Hanumanthappa
)and et al (2012
[5]Yucong Liu and et al
)(2011

ارزیووابی الگوووریتم هووای خوشووه بنوودی مسووط

مانند K-Means ,Heuristic K-means ,
 Fuzzy c-meansبووا نمووایش هووای مختلووف
()Tf,Tf.Idf,Booleanوطرحهوووای انتخووواب

[6],[7] VivekKumar Singh
and et al
)(2011),(2013

ویژگی(بایا بدون حذف کلمات توقف و یوا بوا بودون
ریشه یابی)
 افزايش زمان اجرا -کند بودن همگرايي

متراکم

ترکیوووب الگوریتمهوووای  K-meansو  PSOبوووا
استفاده از نمونه برداری

[8] Nadjet Kamel and et al
)(2014

مجموعه دادههای بزرگ
مقوووودار بوووواالی F-measureو
 Purityدر مقایسوووووووه بوووووووا
الگوریتمهای  PSOو FCM

 حل بهینه محلی FCM غلبه بر سورعت کنود همگرایویPSO

ترکیب الگوریتمهای  PSOو FCM

بطوردستی
دقووت کووم خوشووه بنوودیاسناد در مرزبین دوخوشه

 شانس کمتور اشویا نوویز جهوتانتخاب شدن مراکزاولیه
-کاهش خطرگیرافتادن در بهینوه

 تولید مراکزاولیه بطورپویا ایجاد روشی برای بهینوه کوردنمراکز اولیه

الگوریتم مراکز اولیه و الگوریتم تقسیم بندی

محلی

 -بهبودکیفیت خوشه ها

نیازبه تهیه تعداد خوشه هوا
بووه طورمطلوووب بووه عنوووان

 تولید مراکزاولیه بطورخودکار -همگرایوووی سریعترنسوووبت بوووه

یافتن مراکز تقریبی با کاهش تعداد
تکرار داده به درون خوشه

ورودی

الگوریتمk-means
 -مناسب بودن برای ابعاد باال

 پیجیدگی محاسوباتی کمتوراز k-means
 -کارایی بهتر ازنظر دقت وزمان

تعداد خوشه از ابتدا معین

بهبووود ساختارخوشووه و سووازگار

عملکرد خوب بورای بدسوت آوردن

الگوریتم براساس دو متغیراصلی باتوجه به حوداکرر

نسبت بوه روش تصوادفی -پیواده
سازی ساده و آسان

مراکز خوشه اولیه – نتوایج بهتور در
مقایسه با مراکزاولیه تصادفی

ضریب تنوع و مقدار همبستگی

 دقت وبهره وری باال زمان کمترنسبت به k-means -منایب حهت استفاده در خوشوه

الگوریتمافزایشووی ترکیبووی از روش
سیسووووتماتیک جهووووت یووووافتن
مراکزاولیه

محاسووبه مراکزاولیووه خوشووه k-meansبراسوواس
روش رتبووه بنوودی Z-scoreواختصووان نقوواط بووه
خوشه ها با حفظ نگهداری اطالعات فاصله از مرکوز

بندی مستندات

 تولید مراکز اولیه به طور خودکار -مناسب بودن برای ابعاد داده باال

نزدیکترین خوشه

نیاز به تخمین تعداد خوشه،
انتخاب kشی از دیتاست بوه
عنوان مرکز خوشه اولیوه بوه

 افزایش سرعت خوشه بندی کاهش زمان اجرا -مناسب برای ابعاد باال و استفاده

 روشووی سوواده و کاراموود جهووتاختصان داده به خوشه ها
 -کووووووووواهش پیچیووووووووودگی

اسووتفاده دو سوواختار داده][Cluster[] , Dist
جهت نگهداری اطالعات در هر تکورار واسوتفاده آن
در هر تکرار های بعدی جهوت کواهش انودازهگیری

صورت تصادفی
ایجاد بهینه محلی

از آن در اسناد متنی

محاسباتی)O(nk
-افزایش بهره وری

محاسبه فاصله بین نقاط داده و مراکز خوشهها

 -تعیووووووین تعووووووداد k

مشخص بودن  kاز ابتدا

[9]Jiayin Kang and et al
)(2012

اسووتفاده از نمووره میووانگین وزن دهووی و الگوووریتم
مرتب سازی

4

[10]ZonghuWang and et
al
)(2011

[11] Md. Sohrab Mahmud
)and et al(2012

[12]Murat Erisoglu and et
)al (2011

[15]Kathiresan V and et al
)(2012

[16]Shi Na and et al
)(2010
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اسووناد در یووک دسووته
ر
خوشه بندی شده باشند

 عدم نیاز به  kبعنوان ورودی–کارکردن باخوشه های خالی
 -کارکردن با تعداد زیادی اسوناد

 خوشووه بنوودی بهینووه مجموعووهمتنی ناشناخته بطور خودکار
 -حل خطای خوشه بندی صفر

[17]RanjanaAgrawal and
)et al (2012

در زمان کم نسبت به
k-means
F-Measure -بهتوووور از K-

means
زمان اجرای باال در مقایسوه

 -حووووداقل نمووووودن مشووووکل

-ایجادراه حل بهینه سراسری

روش شامل دو فاز است خوشه بندی اولیوه جهوت

بووووووووووووا k-means,k-
means++
مشوووخص بوووودن تعوووداد

گیرافتادن در راه حل محلی
کووارایی بوواال الگوووریتم بوواافزایشتعداد خوشه ها

 بووا حووداقل نمووودن تووابع معیووارمبتنی بر گوراف بوه منظوررسویدن
یک راه حل دقیق

پیدا کردن  kدانه بعنوان مرکزاولیه و اختصان هور
سند به  kخوشه فازدوم پاالیش و اسوتفاده از توابع
معیار مبتنی بر گراف

 -محدود بوه مجموعوه داده

 -کاهش حساسیت k-meansبوه

 -ایجاد خوشه بندی با دقت باال

کوچک

نقاط پرت

 افزایش زمان و هزینه با مجموعوهداده های بزرگ

[18] RajeevKumar and et
)al (2012

خوشهها
Fast Global K-Means & LOF(Local
)Outlier Factor

5

[19] Juntao Wang and et
)al (2011
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الگوریتمهای افرازبندی مانند خانواده  k-meansعملکورد
خوبی بر روی خوشهبندی اسناد دارد .یکی از ویژگیهوای مهوم
الگوریتمهای افرازبندی این اسوت کوه از توابع معیوار سراسوری
استفاده میکند هدف این تابع معیار بهینوه نموودن جنبوههای
مختلف از شباهت درون خوشهای ،عدم شباهت برون خوشوهای
و ترکیب آنهاست .تابع کسینوسی یک معیار شباهت شوناخته
شده است که بطور گسترده در الگوریتمهای خوشهبندی اسوناد
بکووار مووی رود .تووابع کسینوسووی در خووانواده الگوریتمهووای k-
 meansجهت اختصان هر سند بوه یوک خوشوه بوا بیشوترین
شباهت مرکز خوشه بکار مویرود و توالش بوه حوداکرر کوردن
شباهت درون خوشوهای اسوت ،از آنجوایی کوه توابع کسوینوس
شباهت دو سند را اندازهگیری میکنود ،تنهوا شوباهت دوبوهدو
هنگام تعیین اینکه آیا یک سند به این خوشه اختصان دارد یوا
خیر در نظر گرفته میشود .هنگامیکه خوشهها خوب از هم جدا
نیستند تقسیم بندی آنها تنها براساس شباهت دوبهدو به انودازه
کافی خوب نیست زیرا برخوی از اسوناد در خوشوههای مختلوف
ممکون اسووت مشووابه یکوودیگر باشوند بوورای حوول ایوون مشووکل
15
 Congnan Luoو همکاران از مفهووم همسوایهها 14و پیونود
برای خوشهبندی مستندات استفاده میکنود .اگور دو سوند بوه
اندازه کافی مشابه باشند آنها همسایه از یکدیگرند و تابع پیوند
بین دو سند نشان دهنده تعوداد همسوایگان مشوترک آنهاسوت
در[ ]3یک روش برای انتخاب مراکز اولیه خوشه پیشونهاد داده
اند که این انتخاب بر اساس سوه مقودار اسوتح محاسوبه مقودار
شباهت دوبه دو توسط تابع کسینوس و مقدار تابع پیوند و تعداد
همسایهها از اسناد در مجموعه داده .یک معیوار شوباهت بورای
تعیین نزدیکترین مرکز خوشه برای هر سند در مرحلوه پواالیش
خوشه پیشنهاد داده اند این معیار شوباهت از توابع کسوینوس و
تابع پیوند تشکیل شده است  .و یک توابع اکتشوافی مبتنوی بور
همسایهها از مرکز ثقل برای الگووریتم Bisecting k-means
جهت انتخاب یک خوشه برای تقسیم شودن معرفوی نمودهانود.
برخالف الگوریتم  k-meansکه همه مجموعه داده را در داخل
 kخوشووهها در هوور مرحلووه تکوورار تقسوویم میکنوود ،الگوووریتم
 Bisecting k-meansتنها یک خوشه موجوود را بوه دو زیور
خوشه تقسویم میکنود ،انتخواب از یوک خوشوه بورای تقسویم
براساس همسوایگان مرکوز ثقول بجوای انودازه خوشوهها دقوت
خوشهبندی را افزایش میدهد ،زیرا مفهوم همسایهها اطالعوات
بیشتر در مورد شباهت درون خوشه از هر خوشه فراهم میکنود
و روش پیشووونهادی بووورای انتخووواب خوشوووه در الگووووریتم
 Bisecting k-meansیووک خوشووهای کووه مرکووز ثقوول آن

کوچکترین تعداد همسایگان محلی را دارد برای تقسویم شودن
پیشنهاد نمودهاند .نتایج نشان داده است کوه مرکوز ثقول اولیوه
انتخاب شده توسط[ ]3به خوبی توزیع شده و هر یک نزدیک به
تعداد کافی از اسوناد موضووعی مورتبط اسوت بطوریکوه دقوت
خوشهبندی را بهبود میبخشند.
خوشهبندی اسناد یک ابزار موثر بورای مودیریت اطالعوات
سربار است با گروه بندی اسناد مشابه با یکدیگر ما قادریم یوک
انسان ناظر برای مرور سریع مجموعه اسناد بزرگ داشته باشویم
که آن فهم آسان موضوعات متمایز و موضوعات فرعی را ممکون
میسازد]4[.خوشهبندی اسوناد متنوی بوا اسوتفاده از الگووریتم
اصالح یافته  FPF16و مقایسه آن با الگوریتم خوشهبنودی FPF
پرداخته است .موتورهای جستجو یک ابزار فوق العواده گرانبهوا
برای بازیابی اطالعات از وب ،میباشند .موتورهای جستجو یوک
لیستی از نتایج رتبهبندی شده مطابق بوا سوواالت مطورح شوده
توسط کاربر تهیه میکند ،اما مشکل واقعی آن است کوه کواربر
نمی تواند دقیقا آنچه که مربوط اطالعاتش است کشف کنود بوه
دلیل اینکه پرس و جو ممکن است کوتاه و بیان آن ممکن است
مبهم باشد .در مقابل روشهایی برای بازیوابی اطالعوات وب بور
اساس دسته بندی وجود دارد و به کاربر اجوازه میدهود نتوایج
مربوط به دستههایی که مطابقت بهتری بوا سوواالت کواربر دارد
ببیند اموا فقوط کسور کووچکی از صوفحات موجوود را پوشوش
میدهد اکنون روش عمده خوشوهبندی نتوایج جسوتجو اسوت.
خوشهبندی ،از نمایش برخی اسناد معادل در صفحه اول نتوایج،
پرهیز میکند و این یکوی از مزیوت هوای موتورهوای جسوتجو
خوشووه بنوودی شووده اسووت .الگوووریتم FPFشووامل دو مرحلووه
مقداردهی و تکرار است .درمرحله مقداردهی یک نقطه اختیاری
را به عنووان  head( Head1از خوشوه  )1انتخواب میکنود و
همه نقاط به خوشه  1اختصان داده میشود .در مرحله دوم در
هر تکرار از الگوریتم دورترین نقطه از مجموعه  headها جواری
به عنوان  headiانتخواب خواهود شود و هور نقطوه نزدیوک بوه
 headiاز  headجاری آن به خوشوه  Iجابجوا میشوود ]4[.بوا
الگوریتم M-FPFو استفاده از روش های نمونه گیری تصادفی
کیفیت خوشههای خروجی بهبود داده اسوت اموا الگووریتم M-
 FPFاز نظر محاسباتی تغییری ایجاد نشده است.
 FPFبه صورت یک موتور جستجو میباشد که گروههوای
درون خوشهها با برچسوب نوامربوط قطعوات وب هوا را بوسویله
موتورهای جستجوهای کمکی باز میگرداند FPF.درسه فاز کار
میکند )1استخراج کلمات کلیودی خوشوه )2انتخواب کلموات
کلیدی  )3تولید برچسب خوشهها .تولید برچسوب توسوط M-

14

Neighbor
Link

16

15

Modified Furthest Point First

6

نشریه علمی ،پژوهشی ،فناوری البرز(فناوری اطالعات) سال سوم ،شماره ،1 0تابستان 1396

مییابد که این مقدار عضویت در محدوده ] [0,1میباشودK- .
 meansنوعی خوشهبندی سخت و  FCMنووعی خوشوهبندی
نووورم میباشووود VivekKumar.s .و همکووواران [ ]6و []7
آزمایشاتی برای ارزیابی برخی الگوریتمهای مسط نرم و سخت
ازجملوه  k-Meansو Heuristic K-MeansوFuzzy C-
 Meansبووا نمووایش مختلووف ( )Tf, Tf.Idf, Booleanو
طرحهای انتخاب ویژگی (با یا بدون حذف کلمات توقف و یوا بوا
یا بدون ریشهیابی) بر روی دیتاستهای استاندارد انجام دادهاند.
نتایج نشان داده است کوه نموایش  Tf.Idfو اسوتفاده از طورح
ریشهیابی  20نتایج بهتوری بوا هموهی روشهوای خوشوهبندی از
دیتاستهای مختلف بدست آمده است و همچنوین نموایش Tf
کمی بهتور از  Booleanاسوت اموا بودتر از  Tf.Idfمیباشود.
گرچووه نمووایش  Booleanنتووایج نسووبتا خوووبی را بوورای کووار
طبقهبندی تولیود میکنود اموا بورای خوشوهبندی ،آن انتخواب
مناسبی نیست .ریشه یابی به تنهایی بهترین نتایج خوشوهبندی
را تولید میکند .حذف کلمات توقف گرچه کیفیت خوشوهبندی
را در برخی موارد بهبود میدهد اما به طور کلوی اثور آن نسوبتا
قابل توجه نیست .با کمال تعجوب ریشوهیابی و حوذف کلموات
توقف با یکدیگر نتوایج بهتور از ریشوه یوابی بوه تنهوایی تولیود
نمیکند .خوشوهبندی فوازی نتوایج بهتوری از هور دو الگووریتم
 Heuristic k-Meansو k-Meansبووووور روی تموووووام
دیتاستهای مختلف میدهد FCM .یوک روش ثابوت و قووی
است که کامال غیر حساس به مقدار دهوی اولیوه میباشود و آن
کمتر به مینیمم محلی همگرا میشوند.
همانطور که اشاره شد این مقاله بر روی خوشه بندی
افرازی تمرکز دارد .در این بخش کارهای انجام شده جهت
بهبود مشکالت الگوریتمهای افرازبندی ازجمله الگوریتم k-
 Meansبیان شده است اما تقریبا روشهای بیان شده توانسته
است برخی از این مشکالت را حل نمایید ولی در نهایت همگی
سعی نموده اند دقت خوشهبندی را افزایش دهند.

 FPFبرای کاربر یک راهنمایی فشرده برای تشخیص ارتباط هر
خوشه به اطالعات مورد نیاز فراهم میکند.
[ ]5یک روش برای خوشهبندی اسوناد علموی مبتنوی بور
ویژگیهای خوشهبندی دیداری) (VF17ارائه دادهاسوت 5 .نووع
ویژگ ی دیداری اسناد شامل عنوان ،کلمات کلیدی ،عنوان فرعی،
چکیده ،بدنه .در ایون روش از جهوش ینتیکوی  18و ترکیوب  19از
الگوریتم ینتیک جهت بهبود الگوریتم  k-meansاستفاده شوده
است که با ادغام و اضافه کردن مراکوز خوشوه در طوول فراینود
خوشهبندی جهت تنظیم مقدار  kو مرکز خوشوه بصوورت پویوا
میباشد .الگوریتم ارائه شده[ ]5در چند مرحله کار میکند ابتدا
مقداردهی مراکز اولیه با اسوتفاده از شوباهت آسوتانه  λسوپس
محاسبه شباهت بین هر نقطه داده و هر مرکز خوشه و مقایسوه
بزرگترین شباهت با  ،λاگر شباهت بزرگتور اسوت ،داده در یوک
خوشه با شباهت باال قرار میگیرد و با استفاده از جهش ینتیکی
داده به درون مرکز خوشه اضوافه میشوود کوه میتوانود باعوث
تغییر در تعداد مرکز خوشه شوود .در مرحلوه بعود بوا محاسوبه
مجدد مراکز هر خوشه بوسیله میانگین گیری از تمام دادههوای
آن و سپس محاسبه شباهت بورای هور جفوت از مراکوز جدیود
خوشه بدسوت آموده در مرحلوه قبول و بوا اسوتفاده از ترکیوب
ینتیکی در این مرحله دو خوشه در صورتی که شباهت بین آنها
بیشتر از  λباشد ادغام میشوند ،ادامه مراحل توا زمانیکوه بورای
مرکز خوشه ها مقدار ثابتی بدست آید .با توجه از نتوایج بدسوت
آمده دقت و ثبات خوشهبندی از عنوان فرعی تنها کمتر از بدنه
است اما بهرهوری به دلیل اندازه بسویار کووچکتر عنووان فرعوی
خیلی بهتر از بدنه اسوت اگور بهورهوری فواکتور اساسوی باشود
خوشهبندی توسط کلمات کلیدی و عنوان فرعی انتخاب بهینوه
است.
خوشهبندی همان کالسهبندی اسوت ،بوا ایون تفواوت کوه
کالسهووا از پوویش تعریووف شووده و مع وین نمیباشووند و عموول
گروهبنوودی دادههووا بوودون نظووارت انجووام میگیوورد .اشوویای
خوشهبندی شده بر اساس اصل ماکزیمم شوباهت بوین اعضوای
هر کالس و مینیمم شباهت بین کالسهای مختلف گروهبنودی
میشوند ،یعنی خوشهها بهگونهای تنظیم میشووند کوه اشویای
داخل هر خوشه بیشترین شباهت را با یکدیگر داشته باشوند .از
یک نقطه نظر الگوریتمهای خوشهبندی بوه دو کوالس سوخت و
نرم طبقهبندی میگردد در خوشهبندی سوخت ،هور نقطوه داده
تنها به یک خوشه تعلق میگیرد ،در حالیکه در خوشهبندی نرم
هر نقطه داده با یک مقدار عضویت خان بوه هور خوشوه تعلوق

 -2-1وابستگي نتايج نهايي به مقداردهي مراکز
اولیه
خوشه بندی ترکیبی یکی از روشهای رایج داده کاوی است
که از ترکیب روشهای اولیه خوشه بندی حاصل میشود و باعث
افزایش دقت خوشهبندی نسبت به روشهای اولیه میگوردد]8[.
برای حل مشکل مقداردهی الگوریتم k-Meansاز خوشوهبندی
ترکیبی الگوریتمهوای  k-MeansوPSOبوا اسوتفاده از نمونوه
برداری جهوت بهبوود نتوایج خوشوهبندی اسوتفاده نمودهاسوت.
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الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات) (PSO21یک روش بهینوه
سوازی ابتکواری مبتنوی بور قووانین احتموال اسوت .تکنیوک
 PSOعمدتا برای حل مسائل بهینه سازی بکار میرود .استفاده
از روشهای ترکیبی مشکل خوشهبندی از جمله نیاز داشتن بوه
تعیین تعداد خوشهها از ابتدا را حل نموده است اما مشکل آنهوا
کند بودن سرعت همگرایوی اسوت .مشوکل خوشوهبندی اسوناد
چند بعدی بودن آنهاست و با روش ترکیبی میتوان بر آن غلبوه
کرد .الگوریتم  PSOبه تنهایی مشکل کند بودن همگرایی دارد
در مدل ترکیبوی  k-Meansو ، PSOالگووریتم  PSOجهوت
تولید مراکز اولیه برای الگوریتم  k-Meansبکار میرود سوپس
نتیجه مراکز توسط الگووریتم  k-Meansاسوتفاده میشوود .در
الگوووریتم  PSO+ k-Meansجسووتجو سراسووری از  PSOو
سوورعت همگرایووی از k-Meansترکیووب میشوووند .الگوووریتم
پاالیش مقداردهی با نمونه بورداری نیوز راهحلوی بورای مشوکل
مقداردهی الگوریتم  k-Meansاست که با نمونه بورداری یوک
مجموعه داده به زیر گروهها و اسوتفاده از الگووریتم k-Means
در هر زیر گروه .روش نمونه بورداری بور روی مجموعوه داده بوا
اندازه باال موثر است الگووریتم پیشونهادی توسوط [ ]8بوه ایون
صورت است که  Sزیر نمونه از مجموعه اولیه انتخواب میشوود
(تعداد ذرات) سپس با اجرای الگوریتم  k-Meansدر هور زیور
مجموعه ،مراکز ثقل اولیه به روش تصادفی ایجاد شده بنوابراین
برای هر زیر نمونه ،مجموعهای از مراکز ثقول بدسوت میآیود و
الگوریتم  PSOکه شامل  sذره است بر روی نتایج بدست آمده
در مرحله قبل اجرا میشود در نهایت الگووریتم  k-Meansبور
روی آن اجرا میشود .هدف اصلی ایجاد یک ساختار اولیه خوب
برای الگوریتم  PSOو کاهش تعداد ذرات است PSO ،نیاز بوه
تعداد تکرار زیاد و ذرات دارد به دلیل اینکوه مقوداردهی اولیوه
تصادفی است و در مواجه با مجموعه دادههای بزرگ پیچیودگی
یووک مشووکل اساسووی اسووت و اسووتفاده از PSO + k-Means
برای خوشهبندی نیاز به حافظه بزرگ و زمان اجرا باال دارد.
 FCMیک الگوریتم قوی خوشهبندی بدون نظوارت شوده
است که به طور گسترده برای حل مشوکالت خوشوهبندی بکوار
میرود .گرچه الگوریتم  FCMآسان پیاده سازی میشوود و در
اکرر شرایط سریع کار میکند اما به مقداردهی اولیه و همگرایی
به بهینه محلوی حساسویت دارد .در[ ]9بورای اینکوه الگووریتم
 FCMدر بهینه محلی نیفتد از الگوریتم خوشوهبندی ترکیبوی
بوورای خوشووهبندی اسووناد متنووی براسوواس ترکیووب  FCMو
الگو ریتم بهینه سازی اجتماع ذرات(  ) PSOپرداخته است .که
ترکیبی از محاسون هور دو الگووریتم اسوت و بور سورعت کنود

همگرایی الگوریتم  PSOغلبه میکند .الگووریتم پیشونهادی از
توانووایی جسووتجوی سراسووری الگوووریتم  PSOبوورای غلبووه بوور
مشکالت FCMاسوتفاده شوده اسوت .عملکورد روش ترکیبوی
 PSO +FCMبهتووور از الگوریتمهوووای سووونتی  PSOو
FCMاست.
اکرر الگوریتمهای افرازبندی حساس به مرکز ثقل هستند،
و نتیجه خوشهبندی تا حد زیادی بوه مرکزثقول اولیوه بسوتگی
دارد Zonghu Wang .و همکاران [ ]10از روشهای انتخواب
ویژگی بدون نظوارت بورای کواهش ابعواد فضوای ویژگوی سوند
استفاده نموده اند و یک الگوریتم جدید مبتنی بر افرازبندی کوه
مراکز خوشه اولیه در فرآیند خوشهبندی بوا توجوه بوه انودازه و
تراکم از خوشه در دیتاست ،انتخواب میکننود .الگووریتم دارای
سه گام است)1 :تولید  kگروه متراکم به عنوان مجموعه مراکوز
اولیووه  )2اختصووان بقیووه سووند بووه نزدیکتوورین گووروه بووا یووک
اندازهگیری تشابه بوین سوندها و خوشوهها  )3اصوالح  22نتوایج
خوشهبندی با اختصان مجدد سندها به نزدیکتورین گروهشوان.
نتایج بر روی چندین مجموعه داده متنی نشان داده اسوت کوه
الگوووریتم پیشوونهادی بطووور موووثر کیفیووت خوشووهها را بهبووود
میدهوود .معموووال در روش خوشووهبندی بووه روش k-Means
مراکز اولیه بطوور تصوادفی انتخواب میشووند بنوابراین تعیوین
مرکزها باعث بدست آوردن نزدیکترین مینیمم محلوی میشوود
نه بهینه سراسری  ،روش [ ]10برای بهینه کوردن مراکوز اولیوه
برای تقسویمبندی دیتاسوت پیشونهاده دادهاسوت کوه بوسویله
ترکیب جفت اندازهگیری تشابه اسناد و تشابه مرکزهای کاندیود
خوشهها تولید شده است با این روش اشیاء نویز ،شانس کمتری
برای انتخاب شدن به عنوان مراکز اولیه دارند و خوشههایی کوه
متراکم و بزرگ هستند زودتر انتخاب خواهند شد تا گیر افتادن
در بهینه محلی کاهش یابد .با این روش میتوان اسنادی که در
مرز دو خوشه هستند به طور معقول پارتیشن بندی کرد .برخی
از اسناد در ابتدا ممکن است سخت تقسیم شوند به طوری کوه
اندازه مرکزهای اولیه افزایش یابد این سند غیر قابل تشوخیص،
ممکن است نزدیکترین خوشههای خود را پیدا کنند.
همووانطور کووه قووبال نیووز گفتووه شوود الگوووریتم k-means
کالسیک به شودت وابسوته بوه انتخواب مراکوز اولیوه میباشود
بنابراین دقت و کیفیت خوشهها بسوتگی شودید بور روی نقواط
انتخاب شده اولیه دارد .روش های مختلفی بوه منظوور افوزایش
کارایی و دقت الگوریتم خوشهبندی  k-meansپیشونهاد شوده
است و نشان میدهد که مراکز اولیه بهتر میتواند باعث دقوت و
کارایی گروههوای خوشوهبندی و همچنوین بهتور شودن زموان
22
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پیچیدگی شود .برای غلبه بر مشکل الگوریتم  k-meansبورای
انتخاب نقطه دانه اولیه (مرکزهوا) ]11[،از یوک روش اکتشوافی
برای بهتر کردن مراکز اولیه و همچنین دقت خوشهها بوا زموان
محاسباتی کم پیشنهاد داده است .در الگووریتم بهبوود یافتوه از
یک روش یکنواخت برای یافتن امتیاز رتبه بوا گورفتن میوانگین
ویژگی از هر نقطه داده که مراکز اولیه تولید خواهد شد استفاده
نموده است که دادههای توزیوع شوده از مجموعوه داده شوده را
دنبال میکند .و از یک الگوریتم مرتب سازی بورای امتیواز هور
نقطه داده استفاده شده و دادههوا بوه  kزیور مجموعوه تقسویم
میشود که  kتعوداد خوشوههای مطلووب اسوت سوپس مقودار
میانگین از هر زیر مجموعه محاسبه شوده و نزدیکتورین مقودار
داده از میانگین هر زیر مجموعه به عنوان مراکوز اولیوه در نظور
گرفتووه مووی شووود .پیچیوودگی الگوووریتم ))O(n(kl+logn
می باشد .بنابراین بعلت عدم وابستگی به بعد برای اسناد متنی با
ابعاد باال مناسب است .نتایج نشان داده است که الگوریتم []11
خوشهها را با دقت بهتر تولیود میکنود و باعوث بهبوود کوارایی
الگوریتم  k-meansمیشود ،تولید مراکز اولیه بوهطور خودکوار
محاسبه شده و مراکز بهینه توسط برنامه پیدا میشود در حوالی
که الگوریتم  k-meansاصلی تولید مراکز اولیه بهطور تصوادفی
خواهد بود .اما الگوریتم یک محدودیتی دارد و آن این است کوه
تعداد خوشههای مطلوب به عنوان ورودی باید تعیین شود.
[ ]12یک الگوریتم برای محاسبه مراکز اولیه خوشوه بورای
الگوریتم  k-meansپیشنهاد داده است کوه سواختار خوشوهها
بهبود یافته و سازگار با مقداردهی اولیه تصوادفی اسوت در ایون
23
الگوریتم دو متغییر اصلی با توجه بوه حوداکرر ضوریب تغییور
برای محور اصولی و حوداقل مقودار مطلوق همبسوتگی  24بوین
متغییر انتخاب شده برای محوور اصولی و دیگور متغیرهوا بورای
محور دوم انتخاب میشود .پس از تعیین دو محور ،با توجوه بوه
محووور انتخوواب شووده میووانگین از نقوواط داده بووه عنوووان مرکووز
مجموعه د اده محاسبه و فاصله اقلیدسی بوین هور نقطوه داده و
مرکز محاسبه شده( )dimو نقطهای که بیشترین فاصله دارد بوه
عنوان اولین کاندید از مرکز خوشه اولیوه ( )c1انتخواب میشوود
سپس فاصله بین نقاط داده با  c1محاسبه میشود ( ،(dc1بورای
انتخاب یوک کاندیود بورای دوموین مرکوز خوشوه اولیوه هموان
مکانیسوم اعمووال شووده و  dic1بوه جووای  dimو نقطووه داده کووه
باالترین فاصله از dc1دارد به عنووان کاندیود دوم مرکوز خوشوه
اولیه انتخاب خواهد شد(،)c2این فرایند تا زمانیکه تعوداد مراکوز
خوشه اولیه برابر با تعداد خوشههای از پیش تعریف شوده باشود
تکرار میشود سوپس اعضوای خوشوه از هور نقواط داده تعیوین

میشود ،با توجه به مراکوز کاندیود و انتخواب دو محوور ،مراکوز
خوشه اولیه ایجاد شدهاست ایون روش در مقایسوه بوا الگووریتم
 ]13[ CCIAو روش پیشنهادی ]14[ Deelerبا توجه بوه در
صد خطا بهتر است .و تقریبا همه خوشهها شامل دادهها است.
[]15روشی مبتنی بر  Z-Scoreبرای محاسبه مراکز اولیه
خوشووه بوورای الگوووریتم  k-meansپیشوونهاد داده اسووتZ- .
 Scoreروش آماری از رتبهبندی عددی و ویژگی اسمی (نامی)
مبتنی بر اندازهگیری فاصوله اسوت .دادههوا بور اسواس مقوادیر
نمره 25مرتوب میشووند سوپس دادههوای رتبهبنودی بوه  kزیور
مجموعه تقیسم میشود .مقودار میوانگین از هور زیور مجموعوه
محاسبه شده و نزدیکترین مقودار داده بوه میوانگین بوه عنووان
مراکوز اولیوه انتخواب میشوود .روش افزایشوی [ ]15از دو فوواز
تشکیل شده است فاز اول تعیین مراکز اولیه با استفاده از روش
 Z-Scoreو فاز دوم اختصان نقاط داده به نزدیکترین خوشوه
که روند تکراری با استفاده از روش اکتشافی بورای بهبوود بهوره
وری میباشد در فاز دوم مراکز اولیه ایجاد شده در مرحله قبول
به عنوان ورودی گرفته میشود .و تعیین فاصله بوین هور نقطوه
داده و مراکز اولیه تمام خوشهها تعیوین میشوود و سوپس ایون
نقطه داده به مرکز خوشه اختصان داده میشود .برای هر نقطه
داده خوشهای که به آن اختصوان داده شوده اسوت Cluster
 IDو فاصولهاش از مرکوز نزدیکتورین خوشوه Nearest Dist
تعیین میشود .برای هر خوشه با میانگین گیوری مرکوز جدیود
محاسبه میشود .این مرحله مشابه الگووریتم  k-meansاصولی
است بجز آنکه مراکز اولیه بطور خودکوار محاسوبه میشوود .در
مرحله بعد در یک روند تکراری مسیر فاصوله هور نقطوه داده از
مرکز نزدیکترین خوشه حفظ میشود و در شروع تکورار فاصوله
نقطه تا مرکز جدید نزدیکتورین خوشوه محاسوبه میشوود اگور
فاصله بین نقطه داده و مرکز جدید نزدیکترین خوشه کمتور یوا
مساوی به نزدیکترین فاصله قبلی باشد پوس آن نقطوه داده در
همان خوشه خودش باقی میماند و صورفه جوویی در محاسوبه
فاصله بین نقطه داده تا  k-1خوشه دیگور در غیور ایون صوورت
این احتمال وجود دارد که آن نقطه داده به نزدیکتورین خوشوه
دیگر متعلق باشد پوس فاصوله بوین نقطوه داده از تموام مراکوز
خوشه محاسبه میشود و در نزدیکترین خوشه قورار میگیورد و
مقدار فاصله جدیود ذخیوره میشوود و حلقوه توا زموانی تکورار
میشود که هیچ نقاط بیشتری در مورز خوشوه نباشود و معیوار
همگرایی تعیین شود .روش اکتشافی در[ ]15بطور قابل توجهی
محاسبات را کاهش داده و باعث بهبود بهرهوری میشود و ایون
کاهش محاسباتی سبب سریعتر اجرا شودن الگووریتم در زموان
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کار کند به دلیل خطای صفر (مقودار VSMصوفر و کسوینوس
شباهت ∞ ) .الگوریتم پیشنهاد شده این مشکل را حول نمووده
است .محدودیت الگوریتم زمانی است که اسناد در یوک دسوته
خوشهبندی شوده اسوت .الگووریتم پیشونهادی بوا الگووریتم k-
 meansبر روی دیتاسوتهای مختلوف مقایسوه شوده اسوت و
نتووایج نشووان داده اسووت کووه مقوودار  f-measureالگوووریتم
پیشنهادی بهتر از الگوریتم  k-meansمیباشد.

خطی میشود پس برای خوشهبندی اسناد مناسب میباشد اموا
همچنان باید تعداد خوشهها مشخص باشد.
چون الگوریتم  k-meansدر هر بوار تکورار زموان اجورای
زیادی خصوصوا بورای پایگواه دادههوا بوا ظرفیوت بوزرگ طوول
میکشود بورای کاسوتی الگووریتم ]16[ k-meansیوک روش
ساده و کارآمد برای اختصان داده بوه خوشوهها پیشونهاد داده
اسووت کووه بطووور موووثر سوورعت خوشووهبندی را بهبووود داده و
پیچیدگی محاسباتی را کواهش داده اسوت ) .O(nkایون روش
مانند مرحله دوم اختصان نقاط داده به خوشه روش گفته شده
[ ]15میباشوود و از دو سوواختار داده بوورای نگهووداری برچسووب
خوشه و فاصله تمام اشویا داده بوه نزدیکتورین خوشوه اسوتفاده
شده و روند تکراری مشابه آن دارد .از نظر پیچیدگی زمانی اگور
نقطه داده در خوشه اصلی باقی بماند) O(1و در غیر اینصوورت
) . O(kاگر نیموی از نقواط داده از خوشوه خوود حرکوت کننود
پیچیوودگی )

 -2-3همگرايي به بهینه محلي
اغلب الگوریتمهای خوشهبندی افرازبندی مورد استفاده بوا
مشکل در تله افتادن راه حل بهینه محلی دچار صدمه میشوند.
 Rajeev.kو همکارانش[ ]18یک الگووریتم از نووع افرازبنودی
برای خوشهبندی اسناد با استفاده از یک گراف مبتنوی بور توابع
هدف که معموال منجر بوه راهحول بهینوه سراسوری میشوود و
کارایی آن با افزایش تعداد خوشهها افوزایش مییابود ،پیشونهاد
داده است .برخالف الگوریتمهای خوشهبندی ماننود k-means
الگوریتم پیشنهادی از یک روش حریصانه اسوتفاده میکنود .در
فاز اول هدف بدست آوردن انتخاب  kدانوه بوه عنووان نماینوده
تنها یک خوشه است و فاز دوم شامل تکرار تغییرات در ساختار
خوشه است .الگوریتم به طور هوشمندانه مشکل گیر افتوادن در
هر راه حل محلی را به حداقل میرسواند و بوه شوکل موفقیوت
آمیزی راه حل سراسری مطلوب را بدست میآورد اما بوه علوت
اینکه در بعضی مواقع هموهی راه حول هوای ممکون را قبول از
رسیدن راه حل بهینه سراسری به طور کامول بررسوی میکنود،
زموووان اجووورای آن افوووزایش مییابووود .روش پیشووونهادی بوووا
الگوریتمهای شناخته شده  k-Meansو k-Means++مقایسوه
شده است و نتایج نشان داده است که الگووریتم پیشونهادی بوا
افزایش تعداد خوشهها آنتروپی کواهش و مقودار F-measure
افزایش مییابد.

( Oو در کوول ).O(nkاطالعووات در سوواختار

داده ها اجازه میدهد تا این تابع به کاهش تعداد محاسبات فاصله
موردنیاز جهت اختصان هر نقطوه داده بوه نزدیکتورین خوشوه
بپردازد و این روش باعث بهبود الگوریتم  K-meansو سوریعتر
اجرا شدن آن میشود اما بواز مشوکل تعیوین تعوداد  kخوشوه
وجود دارد و برای رسیدن به راهحل مطلوب باید kهای مختلف
را امتحان نمود .و چوون ایون الگووریتم  kشوی از دیتاسوت بوه
عنوان مراکز اولیه انتخاب میکند پس این روش به نقواط اولیوه
حساس میباشد پس نتایج خوشهبندی یکنواخت ایجاد نمیکند
به دلیل انتخاب تصادفی نقاط اولیوه .پوس ممکون اسوت بورای
تعیین مرکزها بهینه محلی بدست میآید.

 -2-2نیاز داشتن به تعیین تعداد  kخوشه
الگوریتم افرازبندی دارای محودودیتهایی ازجملوه تعوداد
خوشهها به عنوان ورودی باید داده شووند ،براسواس مقوداردهی
اولیه آنها همگرا به مینیمم محلی مختلف هسوتند و آنهوا بوا
خوشههای خالی نمی توانند کار کنند ،کار با الگوریتم افرازبندی
با استفاده از فاصله کسینوسی برای مجموعه دادههای متنی یک
محدودیت دیگری ایجاد میشود کوه اگور سوند دارای مقوداری
صفر در مودل فضوای بورداری باشود ،خوشوهبندی نمیشوود و
الگوریتم افرازبندی متوقف میشوود .بورای حول ایون مشوکالت
[ ]17یک الگوریتم جدید برای تولیود تعودادی از خوشوهها بوه
طور اتوماتیک پیشنهاد داده است .الگوریتم پیشنهادی به طوور
اتوماتیوک مجموعوه متنووی ناشوناخته را در خوشوههای بهینووه،
خوشهبندی میکند و نیازی به تعیین  kخوشه به عنوان ورودی
ندارد .الگوریتم  k-meansبرای تعداد زیادی اسوناد نمیتوانود

 -2-4حساس بودن به نقاط پرت و نويزی
الگوریتم  k-Meansبا بهره وری باال و مقیواس پوذیری و
ه مگرایووی سووریع در هنگووام برخووورد بووا مجموعووه داده بووزرگ،
میباشد .ولی دارای کمبودهای بسیاری اسوت تعوداد خوشوه k
نیاز به مقدار دهی میباشد و مراکز خوشهها به صورت اختیاری
انتخوواب میشوووند و الگوووریتم متوواثر از نقوواط پوورت میباشوود.
 Juntao wangو همکاران در[ ]19با در نظر گورفتن کاسوتی
الگوریتم خوشهبندی  k-Meansسنتی ،یوک الگووریتم بهبوود
یافته  k-Meansبا استفاده از فیلتر کوردن نوویز دادههوا ارائوه
داده اند .الگوریتم  k-meansبسیار حسواس بوه مراکوز خوشوه
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اولیه است بطوریکه نتایج خوشهبندی متفاوت از مراکوز خوشوه
اولیه متفاوت بدست میاید .اگر نقاط داده در ایزوله باشند یا بوه
عبارتی یک مقدار کوچک از نقاط دادهها که از مناطق دادههای
فشرده دور هستند ،با محاسبه نقطه میانگین تحوت تواثیر قورار
میگیرد و مرکز خوشه ممکن است از منطقه دادههوای فشورده
صحی منحرف شود که در نهایت منجر به انحراف بزرگ نتوایج
خوشه میشود[ ]19نقاط ایزوله را از مجموعه دادههای قبول از
خوشهبندی حذف میکند بوا اسوتفاده از روش تشوخیص پورت
مبتنی بر LOF26به گونهای که نقاط پورت در محاسوبه مراکوز
خوشهای اولیه نمیتواند شورکت کننود و مداخلوه پورت هوا در
جستجو برای مراکز خوشه نقطه بعدی حذف میشود .در مرحله
دوم اسووتفاده از الگوووریتم  Fast Global k-meansروی
مجموعه داده جدید که قوبال تولیود شوده اسوت .بوا توجوه بوه
الگوریتم بهبود یافتوه نقواط ایزولوه از مجموعوه دادههوا حوذف
میشوند با روش تشخیص پرتها مبتنی بر چگالی بهطوری کوه
نمونوه ای کوه در فاصوله دورتوری از مرکوز خوشوه قورار دارد را
میتوان به عنوان مرکز خوشه اولیه انتخواب نموود و حساسویت
پرت ها در الگوریتم  k-meansبطوور مووثر کواهش مییابود و
دقت خوشهبندی بهبود یافته است این الگوریتم برای مجموعوه
دادههای کوچوک مناسوب اسوت و هزینوه بیشوتری در هنگوام
برخورد با مجموعه دادههای بزرگ میباشد.

 -3الگوريت م های طبقه بندی نظارت شده
این بخش به بررسی الگوریتم هوای طبقوه بنودی نظوارت
شده می پردازد .خالصه ای از الگوریتم هوای موورد بررسوی در
جدول  2نشان داده شده است.
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جدول ( : )2خالصه الگوريتم های طبقه بندی نظارت شده
مزايا

معايب

روش مورد استفاده

نتیجه

روشهای طبقه بندی نظارت شده

پیچیدگی محاسباتی باال

نداشتنover-fittingو
over-smoothing

استفاده از سرخوشه باعث توزیع
یکنواخت داده ها شده و با هر تغییر
توزیع اسناد منطبق می شود.

یادگیری از اسناد اشتباه
طبقه بندی شده

وجود نویز و اسناد با
برچسب اشتباه -وابسته
بودن به کیفیت کلمات
کلیدی

عدم نیاز به اسناد برچسب دار

تنها با بکارگیری کلمات عنوان و داده
های بدون برچسب می توان یک
طبقه بندی با دقت معقول بدست
آورد

استفاده از تکنیک
خودراه اندازی و طرح
خصوصیت

پیچیدگی محاسباتی باال

افزایش دقت -انعطاف پذیری
بیشتر

استفاده از ساختار سلسله مراتبی
باعث افزایش دقت می شود.

استفاده از SVM
بصورت سلسله مراتبی

)]3[ P-Y.Hao and et al(2007

پیچیدگی محاسباتی باال

افزایش دقت -کاهش فضای
جستجو

استفاده از زیر گراف های وزن دار
باعث هرس گره های غیر مفید و
کاهش فضای جستجو می شود.

طبقه بندی اسناد با
استفاده از گراف های
وزن دار

)]4[C.Jiang and et al(2010

پیچیدگی محاسباتی باال

افزایش دقت

استفاده از ساختار و محتوا نتایج
بهتری نسبت به طبقه بندی بر اساس
محتوا می دهد.

طبقه بندی با استفاده از
ساختار و محتوا

نادیده گرفتن ساختار

افزایش دقت

پیچیدگی محاسباتی باال

عدم وابستگی به تعداد
همسایگان

حساس بودن به نویز و
نقاط پرت

کاهش محاسبات تشابه متن-
افزایش کارایی

طبقه بندی دو مرحله
ای اسناد بر اساس محتوا
استفاده از  SVMدر مرحله
 trainingمی تواند باعث افزایش
دقت روش K-NNو کاهش وابستگی
به تعداد همسایگان شود
با ترکیب خوشه بندی در مرحله
 trainingدر روش  K-NNمی توان
کارایی بهتری بدست آورد

ترکیب روشهای K-NN
و مدل فضای بردار

)]2[Y.Ko and et al(2009

)]5[S.Chaghari and et al(2011
)]6[N.Tsimboukakis and et al(2011

)]7[C.H.Wan and et al(2012

بهبود روش K-NN
)]8[S.Jiang and et al(2012

دارا بودن گره های الیه
پنهان بیشتر

بهبود دقت -سرعت یادگیری
بیشتر-پیچیدگی شبکه عصبی
کمتر-زمان trainingکمتر

استفاده از  v-ELMنتایج طبقه
بندی بهتری نسبت به ELMدارد.

استفاده از  ELMهمراه
با رای دادن به کالس ها

محدود به داده های
برداری

عدم نیاز به خصوصیات گران

استفاده از  CCAو خصوصیات ارزان
می تواند باعث افزایش دقت طبقه
بندی شوند

جاسازی بردارهای طرح
به درون زیرفضای
مشترک خصوصیات
ارزان و گران

عدم همگرایی به جواب
بهینه

افزایش دقت -زمان کمتر

استفاده از الگوریتم ینتیک وضعیت
یکنواخت نسبت به الگوریتم ینتیک
دقت باالتری دارد.

ترکیب الگوریتم ینتیک
در قوانین فازی
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)]1[Y.Borodin and et al(2013

)]9[ X-g.Zhao and et al(2011

)]10[A.Gordo and et al(2012
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برای هر طبقه بصورت داده اولیه برای یادگیری طبقه بندی
متن استفاده می کند .در این روش از برچسب گذاری اتوماتیک
تکنیک خود راه اندازی  30استفاده می شود .هدف اصلی و نهایی
فرآیند خود راه اندازی ساخت اسناد  trainingبرچسب دار از
کلمات عنوان بصورت اتوماتیک است .این فرآیند شامل سه فاز
اصلی است :ابتدا یک مجموعه بردارهای محتوا ساخته می شود
که کلمات محتوای هر زمینه را نشان می دهد .در مرحله بعد
زمینه-خوشه ها برای  trainingساخته می شود .به این ترتیب
که کلمات کلیدی که از نظر معنایی با کلمه عنوان مرتبط
هستند گردآوری شده و یک زمینه با یک کلمه کلیدی یا یک
کلمه کلیدی عنوان هر طبقه بصورت مرکز-زمینه انتخاب می
شود و براساس رتبه بندی شان به صورت نزولی مرتب می
شوند .در نهایت زمینه-خوشه هر طبقه با اندازه گیری تشابه
بین کلمه و زمینه توسط دو ماتریس  WSM31و CSM32
ایجاد می شود .هر طبقه یک  WSMو یک  CSMدارد .سطر
و ستون  WSMبه ترتیب شامل همه کلمات محتوای موجود
در مرکز-زمینه هر طبقه و محتوای بقیه ورودی برچسب گذاری
شده است .سطرهای  CSMشامل مرکز-زمینه ها و ستون
هایش بقیه محتواهاست .سپس میزان وابستگی بین کلمات و
محتواها و نیز تشابه بین کلمات و میانگین وابستگی محتوا بین
هر جفت کلمات محاسبه می شود .در نهایت از طبقه بندی
کننده  Naïve Bayesبرای یادگیری زمینه-خوشه ها استفاده
می شود .چون داده ها با روش خود راه اندازی بدست آمده اند
پس شامل اسناد برچسب دار غلط تری نسبت به برچسب
گذاری دستی هستند ،بنابراین از طبقه بندی کننده TCFP
استفاده می شود تا قوی ترین داده را در نویز داشته باشد.
یکی از مشکالت عمده روشهای طبقه بندی این است که
به ساختار سلسله مراتبی بی توجه هستند .و طبقه بندی آن ها
به صورت مسط است و طبقه های از پیش تعریف شده به
صورت مجزا بوده و ساختار روابط بین آن ها مشخص نیست .در
صورتیکه طبقه بندی بر اساس ساختار و محتوا باعث افزایش
دقت نسبت به طبقه بندی بر اساس محتوا می شود .در
[ ]22یک روش طبقه بندی سلسله مراتبی پیشنهاد شده که
انعطاف پذیری بیشتری در طراحی سیستم های طبقه بندی
ارائه می دهد .در روش سلسله مراتبی هر گره می تواند به
زیرگره های داخلی کوچکتری تقسیم شود و برای هر کدام می
توان یک طبقه بندی کننده مناسب یا یک تکنیک استخراج
خصوصیات استفاده نمود که دامنه داده ورودی را تعیین می

بسیاری از روش های طبقه بندی نظوارت شوده و نظوارت
نشده از مرکز به عنوان نماینده یک کوالس بورای طبقوه بنودی
اسناد استفاده می کنند .استفاده از مرکز برای طبقه بندی باعث
 over-smoothingشده و نیز سبب می شود نماینده کوالس
در مرکز توده اسناد محاصره شود .به دلیل اینکه ایون الگووریتم
های طبقه بندی مبتنی بر مرکز 27هستند نیاز دارند که بصورت
دوره ای روی دیتاسووت هووای ورودی اعمووال شوووند .در[]20
الگوریتمی برای طبقه بنودی اسوناد پیشونهاد شوده اسوت کوه
 3LM28نامگذاری شده است 3LM .روی ایوده طبقوه بنودی
اسناد مبتنی بر مرکز نظارت شده و الگووریتم خوشوه بنودی k-
 meansنظارت نشده ساخته شوده اسوت .در ایون الگووریتم از
سرخوشه 29به جای مرکز استفاده می شود .استفاده از سرخوشه
ها تناسب بهتری برای پخش داده ها را ایجاد می کنود .در ایون
روش پس از طبقه بندی اسناد به درون کوالس هوای از پویش
تعریف شده ،سرخوشه ها تعیین می گردند .سرخوشه یک بوردار
نماینده کالس است که به طور افزایشی برای نزدیکتر شدن بوه
اسناد اشتباه طبقه بندی شده به روز رسانی می شود .الگووریتم
سعی دارد برای توزیع بار بهتر ،سرخوشه را بوه سومت اسونادی
سوق دهد که اشتباه طبقه بندی شده اند  .بدین ترتیب کوه در
هر مرحله بین جفت اسوناد نیمسواز زاویوه بوین آن دو را رسوم
نموده و سرخوشه را به سمت نیمساز هدایت می کند .به دلیول
تغییر مکان موقعیت سرخوشه الگوریتم می تواند بوا هور تغییور
توزیع اسناد منطبق شود 3LM .از اسنادی که در کالس هوای
اشتباه طبقه بندی شده اند استفاده موی کنود و از ایون بازتواب
منفی جهت بهبود دقت طبقه بندی یکنواخوت و تناسوب بهتور
برای پخش داده ها استفاده می کند .همچنوین یوادگیری ایون
الگوریتم هیچ گاه متوقف نموی شوود و از نورا یوادگیری ثابوت
استفاده می کند .روش پیشنهادی به دلیل استفاده از سرخوشه،
 over-fittingو  over-smoothingنوودارد .ایوون اموور زمووانی
اتفاق موی افتود کوه یوک مودل بویش از حود پیچیوده بووده و
پارامترهای زیادی نسبت به تعداد داده ها داشته باشود و باعوث
می شود یک مدل به جای رابطه اصلی ،نویز یا خطای تصوادفی
را در مدل گزارش دهد.
مشکل عمده الگوریتم های یادگیری نظارت شده این است
که به تعداد زیادی اسناد  trainingبرچسب دار برای یادگیری
دقیق نیاز دارند .در [ ]21روش طبقه بندی متن جدیدی
براساس یادگیری نظارت نشده و نیمه نظارت شده ارائه شده
است .در این روش فقط از اسناد بدون برچسب و کلمه عنوان
27

30

28

31

bootstrapping
Word Similarity Matrix
32
Context Similarity Matrix

centroid-base
Life Long Learning from Mistakes
29
Head-cluster

13

نشریه علمی ،پژوهشی ،فناوری البرز(فناوری اطالعات) سال سوم ،شماره ،1 0تابستان 1396

استفاده از ساختار و محتوا در طبقه بندی باعث افزایش
معیارهای مورد بررسی  recallو  precisionو F-measure
نسبت به طبقه بندی بر اساس محتوا و نتیجه افزایش دقت می
شود.
همچنین در [ ]25یک سیستم طبقه بندی بر اساس
محتوا پیشنهاد شده است .در این سیستم دو مرحله ای که فقط
مرحله دوم آن نظارت شده است .ابتدا یک نگاشت کلمه برای
ایجاد نمایش خصوصیات اسناد در فضای الگو ایجاد شده است
سپس در مرحله دوم از یک طبقه بندی کننده نظارت شده
استفاده شده است .دو پیشنهاد دیگر برای ایجاد نگاشت کلمه
در مرحله اول پیشنهاد داده شده است :اولی بر اساس مدل
 SOM35و بکارگیری قانونی بر اساس آنالیز  Paretoبرای
کاهش ابعاد بردارهای محتوا-نمایش است که برای فشرده
سازی بیشتر از الگوریتم  k-meansاستفاده شده است .دومی
بر اساس مدل  HMM 36است که برای کدگذاری محتوا
استفاده شده است HMM .یک خوشه بندی فازی نظارت
نشده از کلمات را ارائه می دهد .نتایج بدست آمده نشان می
دهد که دقت روش پیشنهادی در مقایسه با  SVMبیشتر
است .فقط زمانیکه تعداد خصوصیات  SVMبسیار افزایش یابد
دقت  SVMاز روش پیشنهادی بیشتر خواهد شد که این امر
در دنیای واقعی غیرعملی است.
روش های طبقه بندی  K-NNو  SVMبطور گسترده
ای در انواع طبقه بندی اسناد مورد استفاده قرار گرفته اندK- .
 NNبه دلیل هزینه پیاده سازی کم و درجه باالی تاثیر طبقه
بندی مورد استفاده قرار می گیرد اما دقت طبقه بندی این
روش زمانیکه مقدار Kبه آستانه معینی رسید کاهش می یابد.
علت این امر این است که تعداد زیاد همسایگان باعث وقوع نویز
می شود .طبقه بندی کننده  SVMنیز به دلیل دقت باالی
طبقه بندی در بسیاری از روش ها استفاده می شود .در روش
پیشنهاد شده در []26از  SVMبرای کاهش نمونه های
trainingبه بردارهای پشتیبان ،از نزدیکترین نقاط داده به مرز
تفکیک طبقه ها استفاده می کند .در این روش که SVM-37
 NNنامگذاری شده است ابتدا از الگوریتم training SVM
برای کاهش تعداد نقاط داده  trainingبه  svها برای طبقات
موجود در طبقه بندی استفاده می کند sv .ها در واقع همان
همسایگان اسناد testهستند که بجای  Kاستفاده می شوند.
سپس در مرحله طبقه بندی از فاصله اقلیدسی برای محاسبه
بین نقطه داده ورودی و svهای طبقات مختلف استفاده می

کند .در روش پیشنهادی پس از انتخاب خصوصیات ،ساختار
سلسله مراتبی با استفاده از روش خوشه بندی بردار پشتیبان
نظارت نشده ساخته می شود .سپس در مرحله یادگیری نظارت
شده از طبقه بندی کننده  SVM33به صورت درخت-گره
استفاده می شود .این روش در مقایسه با  SVMغیر سلسله
مراتبی سیستم های طبقه بندی اسناد معروفی چون K-NN34
و درخت تصمیم گیری از دقت باالتری برخوردار است.
اغلب فرم های طبقه بندی اسناد مدل فضای بردار است
که روی نمایش مجموعه کلمات/عبارات انجام می شود .مزیت
عمده فضای بردار این است که بکارگیری آن برای الگوریتم
های طبقه بندی ساده است هر چند که در این روش ساختار و
معنای اطالعات نادیده گرفته می شوند در حالیکه اطالعات
ساختاری نقش مهمی در دقت طبقه بندی دارند .لذا برای
اعمال نقش ساختار در طبقه بندی اسناد از گراف استفاده می
شود .البته استفاده از گراف پیچیدگی محاسباتی باالتری نسبت
به بردار دارد .در اکرر نمایش های گراف فرض می شود که
زیرگراف ها از اهمیت یکسانی برخوردارند .در [ ]23یک روش
طبقه بندی اسناد بر اساس زیرگراف های وزن دار پیشنهاد
شده است که درجه اهمیت متفاوتی برای زیرگراف ها در نظر
می گیرد .در الگوریتم کاوش زیرگراف مکرر وزن دار می توان به
طرز چشم گیری فضای جستجو را کاهش داد .در الگوریتم
پیشنهاد شده پس از هرس کردن زیر درخت های غیر مفید
توسط الگوریتم  Weighted-gSpanوزن بقیه زیر گراف های
باقیمانده که از ا همیت باالتری برخوردارند با استفاده از یکی از
سه روش مبتنی بر ساختار ،مبتنی بر محتوا و یا مبتنی بر
ساختار و محتوا محاسبه شده و سپس به عنوان ورودی برای
طبقه بندی استفاده می شوند.
همچنین روش دیگری در [ ]24پیشنهاد شده است که
طبقه بندی اسناد  XMLرا با نمایش ساختار و محتوای اسناد
و با استفاده از مدل بردار انجام داده است .در این روش برگ ها
متن اسناد و گره ها tag،ها یا همان ساختار متن هستند.
سپس برای کاهش پیچیدگی محاسباتی گره هایی که از نظر
برچسب و ساختار یکسان هستند ،در همان عمق ادغام می
شوند .به این ترتیب یک درخت متراکم ساخته می شود .پس از
آن ،دوره های کلیدی هر گره شامل اسم ها و فعل ها استخراج
می شوند .در الگوریتم پیشنهاد شده ،هر خصوصیت به شکل
برچسب-دوره نشان داده می شود .سپس وزن دوره ها با
استفاده از فرمول  TFIDFمحاسبه شده و در نهایت از SVM
برای یادگیری و طبقه بندی استفاده می شود .مشاهده شده که

35

Self-Organizing Map
Hidden Markov Model
37
SVM-Nearest Neighbor
36

33

Support Vector Model
K-Nearest-Neighbor

34
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ELMبرای اسناد XMLپیشنهاد شده است  .در روش
پیشنهادی  mکالس به m(m-1)/2جفت تجزیه می شوند که
هر کدام شامل یک طبقه بندی کننده  ELMهستند .در v-
 ELMهر طبقه بندی کننده پیچیدگی شبکه عصبی کمتر و
زمان  trainingکوتاهتری دارد .همچنین  v-ELMگره های
الیه پنهان بیشتری نسبت به  ELMدارد .پس از اعمال طبقه
بندی  v-ELMبر روی اسناد ،دو مرحله پس پردازش نیز
پیشنهاد شده است .در صورتیکه دو سند ماکزیمم رای های
مساوی داشته باشند فرآیند رای گیری مجددا تکرار می شود
همچنین اگر ماکزیمم اختالف رای دو کالس که بیشترین رای
را به یک طبقه خان داده اند و مینیمم اختالف مقدار بین
دومین ماکزیمم و سومین ماکزیمم به اندازه آستانه تعریف شده
باشد ،به منظور افزایش دقت طبقه بندی عمل رای گیری
مجددا تکرار خواهد شد .روش  v-ELMبه دلیل تجزیه کالسها
و تکرار عمل رای گیری از سرعت یادگیری بیشتر و افزایش
دقت باالتری نسبت به  ELMدارد.
در [ ]29خصوصیاتی که برای نمایش اسناد از آن ها
استفاده شده به دو دسته می کند :خصوصیاتی که در زمان
 trainingموجود هستند را خصوصیات گران و خصوصیاتی که
هم در زمان  trainingو هم در زمان  testدر دسترس هستند
را خصوصیات ارزان نامگذاری کرده است .در روش پیشنهادی با
بکار گیری روش آنالیز همبستگی استاندارد) (CCA41اسناد را
با استفاده از خصوصیات ارزان بر اساس خصوصیات گران طبقه
بندی می کند .سپس یک زیر فضای مشترک بین دو
خصوصیات ارزان و گران یافت شده و مجموعه بردارهای طرح
خصوصیات را درون زیرفضا جا می دهند .پس از آن خصوصیات
ارزان می توانند درون زیرفضای مشترک مطرح شده باشند و
برای طبقه بندی کننده استفاده شود .در زمان ،test
خصوصیات ارزان درون زیرفضا طرح می شوند و طبقه بندی
کننده بدون اینکه نیاز باشد به خصوصیات گران دسترسی
داشته باشد استفاده می شود .بدین ترتیب  CCAمی تواند با
افزایش دقت طبقه بندی اسنادی شود که برخی خصوصیاتشان
فقط در زمان  testقابل دسترسی است اما این روش فقط
محدود به داده های برداری است.
42
در [ ]30یک الگوریتم ینتیک ترکیبی) (HGAدر
قوانین فازی برای سیستم های طبقه بندی اسناد پیشنهاد شده
است .یک سیستم طبقه بندی مبتنی بر قوانین فازی
)(FRBCS43شامل دو مولفه اصلی است :مبتنی بر دانش

شود .این روش در مقایسه با  K-NNوابستگی شدیدی به
تعداد همسایگا ن ندارد و حتی این فرآیند می تواند در مرحله
 trainingروش  K-NNنادیده گرفته شود مخصوصا در
وضعیتی که نمونه های  trainingمحدود هستند و برای تهیه
مجموعه  trainingو اعتبار ناکافی هستند.
زمانی که الگوریتم طبقه بندی متن مرسوم با اسناد
نامتعادل مواجه می شوند کارایی شان به شدت افت می کند .از
میان الگوریتم های موجود قدرت  K-NNو  SVMنسبت به
 Naïve Bayesبهتر است .علت این امر انطباق وزن بر اساس
تعداد و توزیع نمونه های متن  trainingاست .همانطور که
اشاره شد الگوریتم  K-NNسه نقص عمده دارد :اول اینکه
پیچیدگی محاسبات تشابه نمونه اش باالست ،دوم اینکه کارایی
اش به آسانی تحت تاثیر نمونه های نویز پایین می آید ،و سوم
اینکه یک الگوریتم یادگیری کند است و مدل طبقه بندی را
نمی سازد .در نتیجه این الگوریتم برای کاربردهایی که داده
بصورت دینامیک به روز رسانی می شود و نیاز شدیدی به
 real-timeبودن دارد مناسب نیست .در [ ]27یک الگوریتم
 K-NNبهبود یافته برای طبقه بندی متن ارائه شده است .این
الگوریتم که INNTC38نامگذاری شده ،مدل طبقه بندی را با
بکار گیری الگوریتم خوشه بندی تک فاز محدود شده بدست
می آورد .الگوریتم خوشه بندی تک فاز ،متون را فقط در یک
فاز بررسی نموده و از اصل حداقل فاصله بطور محدود برای
تقسیم نمونه های متن  trainingبه درون مسط با حداکرر
شعاع مشابه استفاده می کند .این روش شیوه یادگیری الگوریتم
 K-NNرا تغییر می دهد و تعداد خوشه های بدست آمده با
خوشه بندی محدود شده بسیار کمتر از نمونه های training
است .الگوریتم پیشنهادی از VSM 39برای نمایش اسناد
استفاده می کند .در این مدل هر سند به صورت یک بردار در
دوره-فضا نشان داده می شود .پس از بدست آوردن مدل طبقه
بندی ،از  K-NNبرای طبقه بندی مجموعه های متن test
استفاده می کند .بصورت یک نتیجه ،زمانیکه از روش K-NN
برای طبقه بندی اسناد  testاستفاده می کنیم ،محاسبه تشابه
متن بطور قابل توجهی کاهش می یابد.
یکی دیگر از الگوریتم های مورد استفاده برای طبقه بندی
اسناد ELM40است .در  ELMپارامترهای گره پنهان شده
بطور تصادفی انتخاب می شوند و معموال به زمان
trainingبسیار کم نسبت به ماشین های یادگیری مرسوم
دارد .در [ ]28یک روش بهبود یافته  ELMبه نام voting-
38

41

39

42

Canonical Correlation Analysis
Hybrid Genetic Algorithm
43
Fuzzy Rule-Based Classification System

Improved K-NN algorithm for Text Categorization
Vector Space Model
40
Extreme Learning Machine
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)(KB44و روش استدالل فازی ) KB .(FRM45نیز شامل دو
مولفه پایگاه داده ) (DB46و مبتنی بر قانون ) (RB47است.
 DBشامل برچسب های مورد استفاده برای متغیرهاست و
 RBشامل مجموعه قوانینی است که برای طبقه بندی استفاده
می شود و مکانیزمی برای طبقه بندی اسناد با استفاده از
اطالعات  DBو مبتنی بر قوانین را تولید می کند .در الگوریتم
پیشنهادی پس از تعیین قوانین ،از  HGAبرای استخراج
قوانین طبقه بندی استفاده می شود .در این الگوریتم هر
کروموزوم سمبل یک قانون برای هر کالس است و از الگوریتم
ینتیک برای تولید چندین قانون برای هر کالس استفاده می
شود و نهایتا از  IPF48برای انتخاب قوانین از بین مجموعه
قانون ها استفا ده می شود .در روش پیشنهادی از الگوریتم
ینتیک وضعیت-یکنواخت استفاده شده است .تفاوت این
الگوریتم با الگوریتم ینتیک معمول در این است که در هر ایجاد
HGAیک عضو جدید در جمعیت درج می شود و معموال
بدترین کروموزوم از جمعیت حذف می شود .به عالوه زمان
مصرفی این الگوریتم بسیار کمتر و دقت آن باالتر از الگوریتم
ینتیک معمول است .همچنین این روش اجازه می دهد که
برخی خصوصیات ورودی در هر قانون غایب باشند .در هر ایجاد

 HGAاز یک پروسیجر اکتشافی به نام جستجوی محلی برای
بهبود فرزند بدست آمده با عملگرهای ینتیک استفاده می شود.
در این پروسیجر مقدار یک ین کروموزوم به طور تصادفی تغییر
داده می شود .اگر نتیجه جدید نسبت به نتیجه قبلی بهتر باشد
جایگزین آن می شود .نهایتا پس از تعداد تکرار معین ،بهترین
نتیجه به عنوان فرزند انتخاب می شود .الگوریتم پیشنهاد شده
دقت باالتر و زمان مصرفی کمتری نسبت به روش الگوریتم
ینتیک مرسوم دارد.

 -4بحث و نتیجه گیری
در زمینه طبقهبندی اسناد متنی تحقیقات زیادی صوورت
گرفته است و این موضوع کماکان مورد توجه محققان میباشد.
الگوریتمهای طبقهبندی متون تالش میکننود توا متنهوا را بور
اساس شباهت هایشان دستهبندی کنند و متنهایی که بوه هوم
مرتبط هستند در یک گروه قرار گیرنود .طبقهبنودی اسوناد در
حوزههای بازیابی اطالعات ،خالصهسازی متون ،استخراج کلمات
کلیدی و سازماندهی مستندات و...استفاده میشود .روش هوای
مختلفی برای طبقهبندی مجموعه ورودی پیشنهاد شوده اسوت
که هدف تمام آنها نیز رسیدن به یک مقدار مطلوب از دسوتهها
با حداکرر شباهت بین عناصر داخل دسته و حداقل شوباهت بوا
عناصر سایر دسته هاست .بطور کلی تموامی روش هوای طبقوه
بندی دارای مزایا و معایبی هستند .روش هایی که از گوراف بوه
جای مدل برداری استفاده می کنند به رغم داشتن دقت بواالتر،
پیچیدگی محاسباتی بیشتری دارنود .همچنوین الگووریتم هوای
طبقه بندی نظوارت شوده بوه تعوداد زیوادی اسوناد training
برچسب دار برای یادگیری دقیق نیاز دارند که نسبت بوه طبقوه
بندی نظوارت نشوده بوه زموان محاسوباتی بواالتری نیواز دارد.
همچنین روش هایی کوه در طبقوه بنودی سواختار و محتووا را
همزمان مورد بررسی قرار می دهند از دقت بواالتر و محاسوبات
بیشتر نسبت به روشهایی که یا از ساختار و یوا محتووا اسوتفاده
می کنند برخوردارند .بنابراین بسته به اهمیوت اسوناد و هزینوه
های زمان و حافظه مصورفی و شورایط موجوود بایود نووع روش
مناسب طبقه بندی را انتخاب نمود.

44

Knowledge Based
Fuzzy Reasoning Method
46
DataBase
47
Rule-Base
48
integer-programming formulation
45
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چکیده
مساله ارضای محدوديت توزيع شده ( )DisCSPيک مساله ارضای محدوديت است که متغیرها و محدوديت ها بین
چندين عامل توزيع شده اند .يکي از مهمترين مسائل در  DisCSPمحرمانگي است :ممکن است عامل ها نخواهند که
متغیرها ،محدوديت ها و دامنه هايشان را با ديگران به اشتراک بگذارند تمايل داشته باشند که تا حد ممکن است آنها را
محرمانه نگه دارند .برای بهبود محرمانگي محدوديت در  DisCSPاز محدوديت های شناخته شده جزئي(  )PKCاستفاده
مي کنیم که در آن محدوديت ها محرمانه مي مانند و به صورت جزئي برای عامل ها شناخته شده اند .در اين مقاله الگوريتم
بررسي پیشروی همگام مبتني برگزاره نادرست () AFC-ngرا که از دسته الگوريتمهای بررسي پیشروی همگام است بهبود
مي بخشیم .به منظور بهبود اين الگوريتم از نظر محرمانگي ،استراتژی دو فازی برای مدل محدوديت شناخته شده جزئي را با
الگوريتم  AFC-ngترکیب کردهايم و آن را الگوريتم بررسي پیشروی همگام مبتني برگزاره نادرست دو فازی (AFC-
) ng2نامیدهايم .آزمايشات ما نشان دادند که  AFC-ng2کارايي بیشتری نسبت به الگوريتم های محرمانه پیشین مانند
الگوريتم برگشت به عقب ناهمگام دو فازی ) (ABT-2phو الگوريتم بررسي پیشروی توزيع شده دو فازی (DisFC-
) 2phدارد.

کلمات کلیدی
سیستمهای چندعامله ،هوشمصنوعيتوزيعشده ،ارضای محدوديت توزيعشده ،الگوريتمهای برگشت به عقب همگام و
ناهمگام ،محرمانگي.

 -1مقدمه
یک مساله ارضای محدودیت 1معادل با جستجوی یک راه
حل در یک شبکه از محدودیتها می باشد .یعنی پیدا کردن
یک مجموعه از تخصیصها برای متغیرها به طوری که
محدودیتهای مساله را ارضا کند .این محدودیتها از ترکیب
تخصیص مقادیر غیرمجاز برای متغیرها ،جلوگیری میکند.

نمونههایی از این مسائل شامل تخصیص منبع ،زمان بندی،
مسائل منطقی و برنامه ریزی است .نمونههایی از این مسائل
شامل تخصیص منبع] ،[1زمان بندی[ ،]2مسائل منطقی و
برنامه ریزی[ ]3است .بسیاری از الگوریتم های جستجوی
برگشت به عقب  2همانند بررسی پیشرو  ]4[ 3و برقراری

1

2

)Constraint satisfaction problem (CSP

backtrack
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مدل محدودیت شناخته شده جزیی  14بهبود می بخشند[،25
.]11
در این مقاله یک الگوریتم جدید مبتنی بر الگوریتم
 AFC-ngپیشنهاد میدهیم و آن را الگوریتم بررسی پیشروی
ناهمگام مبتنی برگزاره نادرست دو فازی  15مینامیم .الگوریتم ما
از این ایده استفاده میکند :به جای اینکه یک محدودیت Cij
بین دو عامل iو  jتماما توسط هر دو عامل درگیر در آن معلوم
و شناخته شده باشد ،از مدل شناخته شده جزئی استفاده
می کنیم که در آن یک محدودیت بین دو عامل ،با دو
محدودیت جدید جایگزین میشودکه هر کدام از آن دو توسط
یک عامل شناخته شده و توسط عامل دیگر ناشناخته است.
الگوریتم  AFC-ng-2phکارایی  AFC-ngرا بهبود
نمیبخشد ،اما محرمانگی محدودیت را برقرار میکند .در واقع
 AFC-ng2سطوح پایینی از محرمانگی را بدون استفاده از
رمزنگاری برقرار میکند.
این مقاله به صورت زیر سازمان دهی شده است .بخش
دوم پیشینه های ضرو ری را توضی می دهد .بخش سوم
الگوریتم پیشنهادی  AFC-ng-2phرا توصیف می کند .آنالیز
تئوری و اثبات درستی الگوریتم پیشنهادی در بخش چهارم
آمده است .بخش پنجم ارزیابی تجربی الگوریتم پبشنهادی در
مقابل الگوریتم های دیگر را ارائه می دهد .سرانجام در بخش
ششم نتیجه گیری خواهیم کرد.

سازگاری کمان  ]5[ 4برای حل مسائل ارضای محدودیت
طراحی شده اند .،مساله ارضای محدودیت توزیع شده  5یک
مساله ارضای محدودیت است که در آن متغیرها و محدودیت
ها در میان عامل های خودکار چندگانه توزیع شده اند[،11
 ، ]12که هر عامل شبکه محدودیت خودش را در اختیار دارد و
عامل ها توسط محدودیت های میان متغیرهای یکدیگر به هم
متصل هستند .برای حل مسائل ارضای محدودیت توزیع شده،
عامل ها باید مقادیر را به متغیرها تخصیص دهند ،بنابراین همه
محدودیت های بین عامل ها ارضا می شوند .برای رسیدن به
این هدف ،عامل ها به یکدیگر پیام های را ارسال می کنند تا
سازگاری تخصیص ها خود را با عامل های دیگر بررسی نمایند
[ .] 13 ،12مرال هایی از اینگونه مسائل توزیع شده عبارتند از
شبکه های حسگر [ ]7 ،6و مسائل تخصیص منابع توزیع شده
[ . ]9 ،8چندین الگوریتم توزیع شده برای حل مساله ارضای
محدودیت توزیع شده در دو دهه اخیر همانند برگشت به عقب
ناهمگام  15]6و 16و  ،[18برگشت به عقب همگام ،]19[7
بررسی پیشرو ناهمگام  ،]21[ )AFC(8بررسی پیشرو ناهمگام
مبتنی بر گزاره نادرست  ]22[) AFC-ng(9پیشنهاد داده شده
است.
10
محرمانگی یکی از اهداف مهم در مسائل توزیع شده
است .در مساله ارضای محدودیت توزیع شده عاملها تمایل
دارند که اطالعات محدودیت های خود را تا حد ممکن پنهان
کنند .دو روش کلی برای اعمال محرمانگی وجود دارد .روش
اول مبتنی بر تکنیکهای رمزنگاری [ ]24 ،23 ،14است .روش
دوم ،محرمانگی را با روشهایی به غیر از رمزنگاری اعمال
میکند .به عنوان مرال الگوریتم بررسی پیشروی توزیع شده
 ،]25[11بررسی پیشروی توزیع شده دو فازی  12و برگشت به
عقب ناهمگام دو فازی  13تعدادی از الگوریتم های محرمانگی
هستند DisFC .الگوریتمی برای حفظ محرمانگی مقدار
است[.]25
 DisFC-2phو  ABT-2phاستراتژی های دو مرحله
ای هستند که محرمانگی محدودیت اینگونه مسائل را تحت
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یک محدودیت دودویی بین متغیرهای  xiو  xjرا می توان با cij
نشان داد که زیرمجموعه ای از ضرب دکارتی در دامنه شان
است یعنی ) .Cij ⊆ D(xi ) × D(xj
در این کار فرض کردیم همه عامل ها همانند الگوریتم
 AFC-ngاز یک ترتیب ثابت بین خودشان پیروی می
کنند] .[22بنابراین عامل هایی که از نظر ترتیب قبل از عامل
با اولویت باالتر
حضور دارند ،عامل های
Ai
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فعلی را در اختیار داشته باشند  CPA .یک پیام یکتاست (رمز)
که به ترتیب از یک عامل به دیگری ارسال می شود .یک پیام
 CPAتخصیص جزئی عامل ها را حمل می کند .عامل مقدار
متغیر خود را در پیام  CPAقرار می دهند و تالش می کنند
به یک راه حل کامل برسند .وقتی که یک عامل با موفقیت
مقدارش را در  CPAقرار می دهد CPA ،را به عامل بعد از
خودش می فرستد.
هر بار که یک عامل یک  CPAدریافت می کند ،بررسی
پیشرو را انجام می دهد ،دامنه اولیه خودش را اصالح می
کند(،شامل مقادیر آماده حذف شده توسط گزاره نادرست
ذخیره شده) .وقتی دو گزاره نادرست با مقدار یکسان مقایسه
21
می شوند ،گزاره نادرست با بیشترین امکان و کمترین مقدار
برای حذف انتخاب می شود[ .]10در نتیجه ،زمانی که دامنه
تهی پیدا می شود ،گزاره نادرستی که شامل متغیرهایی با
بیشترین احتمال می باشد ،حذف می شود[.]18
هر بار که عاملی مانند  Aiیک دامنه تهی تولید میکند،
دیگر پیامهای  NOT-OKارسال نمیکند .یک گزاره نادرست
جدید  22تولید میشود .یک گزاره نادرست جدید برابر است با
اجتماع سمت چپ تمام گزارههای نادرست ذخیره شده توسط
 .Aiسپس  ،Aiگزاره نادرست جدید را در قالب یک پیام
) ngd(backtrackبه موخرترین عامل در گزاره نادرست جدید
میفرستد .بنابراین ممکن است در یک زمان چنذین برگشت به
عقب از عامل های مختلفی که دامنه خالی دارند ،اجرا شود .این
برگشت به عقبها به صورت همروند از عاملهای مختلف به
مقاصد مختلف ارسال میشوند .سپس به طور همزمان عاملهای
مقصد دوباره مقداردهی میشوند و چندین  CPAتولید
میشود .بنابراین بزرگترین  CPAاز مقدم ترین عامل بر دیگران
چیره میشود .عاملها از مهرزمانی ][ 22برای کشف قویترین
 CPAاستفاده میکنند .فرآیند جستجو از سطوح باالتر( از
عاملهای مقدم تر) با CPAهای قوی تر میتواند از گزارههای
نادرستی استفاده کند که توسط فرآیندهای سطوح پایین تر
گزارش شده اند .بنابراین از نظر تالش محاسباتی سودمندخواهد
بود.
هر موقع که پیام  stpدریافت شود  Ai ،پرچم  endرا
 Trueمیکند تا حلقه اصلی پایان یابد(خط  .) 8اگر  CPAی
ضمیمه شده به پیام دریافتی تهی باشد  ،پس هیچ راه حلی
وجود ندارد  .در غیر این صورت راه حل مساله از روی CPA
باز یابی میشود.

هستند(پیشینیان) و برعکس عامل هایی با اولویت های پایین
تر (جانشینان)  ،عامل هایی هستند که بعد از  Aiظاهر می
شوند  .به خاطر وضوح کار ،عامل ها را بر اساس حروف الفبا و
به صورت } {A1, A2, . . . , Aaترتیب دهی کرده ایم.
در ادامه به تعاربف  1الی  5که در[ ]22توضی داده
شده است می پردازیم.
تعريف  :1یک تخصیص  16از عامل  ،Ai ∈ Aرکورد (xi,
)  vi , tiاست ،جاییکه  viمقداری از دامنه  xiو  tiمقدار تگ
است.
تعريف  :2یک تخصیص جزئی فعلی  17مجموعه مرتب از
تخصیصهاست که به فرم ]){[(x1, v1, t1), . . . , (xi, vi ,ti
} |x1 ≺ …… ≺ xiنمایش داده میشود .دو تخصیص در
صورتی سازگارند که تمام متغیرها در هر دو  CPAمقدار
یکسانی داشته باشند.
تعريف  :3هر  CPAای یک شمارنده دارد که توسط هر
عاملی که متغیر خود را مقداردهی میکند در  ،CPAبه روز
میشود .از این شمارنده به عنوان مهرزمانی  18استفاده میشود
که به آن شمارنده گام  19می گویند .در مقایسه دو ، CPA
 CPAبا مهر زمانی بزرگتری نسبت به بقیه قوی تر است .
تعريف  :4چشم انداز یک عامل ، Ai ∈ Aتخصیص داده
های دریافت شده از عامل های با اولویت باالتر را برای عامل
 Aiذخیره می کند و ساختارش شبیه یک  CPAاست و به
صورت
}.{(xj , empty, 0) |xj ≺ xiمقداردهی اولیه می شود.
تعريف  :5گزاره نادرست برابر با مقداردهی ناسازگار
متغیرهای یک زیر مجموعه است .یک گزاره به فرم
 ، xi = vi ∧ . . . ∧ xj = vj → xk ≠ vkنادرست است یعنی
با توجه به مقادیر متغیرهای قبلی xj = vj ،یک مقدار ناسازگار
است.

 -2-2الگوريتم بررسي پیشروی ناهمگام
مبتني برگزاره نادرست
الگوریتم بررسی پیشروی ناهمگام مبتنی برگزاره
نادرست( 20 )AFC-ngمبتنی بر الگوریتم های  AFCاست.
بنابراین عامل ها فاز بررسی پیشروی را به طور ناهمگام انجام
می دهند[ .]26 ،21عامل ها مقادیرشان را تنها وقتی متغیر
خود به صورت همگام مقداردهی می کنند که تخصیص جزئی
assignment
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)step-counter(SC

the highest possible lowest variable involved is
)selected (HPLV heuristic

18

newnogood

21

22

نشریه علمی ،پژوهشی ،فناوری البرز(فناوری اطالعات) سال سوم ،شماره ،1 0تابستان 1396
بنابراین  AFC-ngاز  3نوع پیام شامل  ngd، CPAو
 stpبرای حل  DisCSPsاستفاده میکند .سودوکد AFC-
 ngدر شکل ( )1نشان داده شده است.

فرآیند متوقف میشود و گزارش شکست میدهد و به این
معناست که مساله راه حلی ندارد.
فازدوم :محدودیتهایی که در فاز اول بررسی نشده اند،
چک می شوند .حال در این فاز باید ،پیام  CPAتولید شده به
صورت ترتیبی به عامل ها ارسال شود.مرال اگر مقدارعاملi
جزئیش مرال ) Ci(jبا  CPAسازگار باشد CPA ،را برای
بررسی های بیشتر به عامل بعدی می فرستد.در غیر این
صورت ،به محض کشف ناسازگاری ،عامل  iپیام  ngdبه عامل
قبلی ارسال میکند و گزاره نادرست داخل پیام ،را در
انبارهگزارهنادرست ذخیره میکند و فاز اول به محض تولید
اولین پیام  ngdمجدد آغاز میشود.

 -3الگوريتم پیشنهادی
در [ ]11برای برقراری محرمانگی محدودیت  ،از مدل
محدودیت شناخته شده جزئی( )PKCاستفاده شده است .در
مدل محدودیت شناخته شده جزئی  ،یک محدودیت  Cijبه
صورت جزئی توسط عاملهای مربوط به آن شناخته شده است
عامل  iمحدودیت ) Ci(jو عامل  jمحدودیت  C(i)jرا
میشناسد و بین محدودیت جزئی ) Ci(jو C(i)jاشتراک وجود
ندارد .استراتژی دو مرحله ای برای حل ارضای محدودیت توزیع
شده تحت مدل  PKCپیشنهاد شده است که شامل دو فاز می
باشد [.]25 ,11
در این قسمت قصد داریم الگوریتم Asynchronous
 ) AFC-ng) Forward Checking nogood-basedرا
که از دسته الگوریتمهای بررسی پیشروی همگام است از نظر
محرمانگی بهبود بخشیم .به این منظور استراتژی دو فازی برای
مدل  PKCرا با الگوریتم  AFC-ngترکیب میکنیم .الگوریتم
پیشنهادی خود را الگوریتم بررسی پیشروی همگام مبتنی
برگزاره نادرست دو فازی( 23 ) AFC-ng2مینامیم که به
صورت زیر کار میکند:

)(procedure AFC-ng
;)(InitAgentView
;end ← false; AgentView.Consistent← true
;)(if (Ai = IA) then Assign
while (¬end) do
;)(msg ←getMsg
)switch(msg.type
;)CPA: ProcessCPA(msg
;)ngd: ProcessNogood(msg
; )terminate: ProcessTerminate(msg
……………………………………………………………………
….
)(procedure InitAgentView
})for each ( xj ≺ xi ) do AgentView[j] ←{(xj, empty, 0
;
……………………………………………………………………
…
)(procedure Assign
if ( D(xi) ≠ ∅ ) then
; vi ←ChooseValue() ; ti ← ti + 1
; })CPA ←{AgentView ∪ (xi, vi, ti
; )SendCPA(CPA
;)(else Backtrack
……………………………………………………………………
…
)procedure SendCPA(CPA
if ( size(CPA ) = n ) then
/* Ai is the last agent in the
total ordering*/
; )broadcastMsg : terminate(CPA
end ← true
( else for each
) do sendMsg : CPA(CPA) to xk
;
……………………………………………………………………
…
)procedure ProcessCPA(msg
if ( ¬AgentView.Consistent ∧ AgentView ⊂ msg.CPA ) then
; return
if ( msg.CPA is stronger than AgentView ) then
; )UpdateAgentView(msg.CPA
;AgentView.Consistent ←true
;)(Revise
; )(if ( D(xi) = ∅ ) then Backtrack
; )else CheckAssign(msg.Sender
……………………………………………………………………
…
)procedure CheckAssign(sender

فازاول :محدودیتها جهت دار شده اند که تشکیل یک
گراف جهت دار بدون دور( 24 )DAGرا میدهد و یک ترتیب
کلی سازگار از عاملها انتخاب شده است  .در این مرحله تنها
محدودیت  C(i)jکه در آن عامل  iحق تقدم باالتر از  jدارد
بررسی می شود .در واقع عامل  A iروال )( AFC-ng-Iرا
اجرا می کند .این روال همان الگوریتم  AFC-ngاستاندارد
است .در )( AFC-ng-Iعامل  A iپیامی هایی از نوع
الگوریتم  AFC-ngبه عالوه پیام های  qes, qnnارسال
می کند .این عامل سعی می کند با توجه به محدودیت C(i)j
پیدا میکند یک راه حل پیدا کند که با چشم اندازش  25سازگار
باشد .اگر عامل  A iمقدار سازگاری پیدا کردکه پیام  CPAرا
به عامل  Ajمی فرستد .حال نوبت عامل  Ajاست که مقدار
سازگاری با توجه به  C(i)jپیدا کند و پیام  CPAرا گسترش
دهد .اگر یک راه حل پیدا شود شبکه به سکون می رسد و پیام
 CPAتولید شده به فاز دوم ارسال می شود تا بقیه محدودیت
ها در فاز دوم بررسی شوند .اما اگر هیچ راه حلی پیدا نشود ،

Forward

23

2-phase Nogood Based Asynchronous
Checking
24
Directed Acycle Graph
25
Agent view
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if ( Ai−1 = sender ) then Assign() ;

سازگار با تمام محدودیتهای نگه داشته شده توسط عاملهای با
، اگر چنین راه حلی به دست بیاید.حق تقدم پائین تر پیدا کنند
 اجراprocedure AFC-ng-II() فاز دوم با فراخوانی روال
اگر فاز دوم هم موفقیت آمیز بود ( یعنی در طول فاز.می شود
.  الگوریتم پایان میپذیرد،) دوم هیچ گزاره نادرستی تولید نشد
 در این الگوریتم. در غیر این صورت فاز اول ازسرگرفته میشود
 به اضافه پیامهایAFC-ng عاملها پیامهایی از نوع پیامهای
 و سکونngd  که به ترتیب سکون در شبکه بعد ازqnn  وqes
 را با، ای را نشان میدهندngd در شبکه بعد از هیچ پیام
.یکدیگر معاوضه میکنند

/* the sender is the predecessor of Ai */
……………………………………………………………………
…
procedure Backtrack()
ng←solve(myNogoodStore) ;
if ( ng = empty ) then
broadcastMsg : terminate( ∅ );
end ← true;
else
for each (
) do
/* xj denotes the variable on
rhs(ng) */
AgentView[k].value ← empty ;
for each ( nogood ∈ NogoodStore ) do
if ( ¬Compatible(nogood, AgentView )∨ xj ∈ nogood ) then
remove(nogood, NogoodStore) ;

) تحلیل تئوری( اثبات درستي-4

AgentView.Consistent ← false; vi ← empty;
sendMsg : ngd(ng) to Aj ;

 خوانAFC-ng-2ph  ما ثابت می کنم که،در اینجا
 درستی، 26  کامل بودن: را به ارث می برندAFC-NG خوب
 فرض می کنیم که در تمام الگوریتم ها.28 و پایان پذیر بودن
 یکسانیnogoods عامل ها ترتیب یکسانی دارند و پیام های
.می توانند تولید کنند

27

……………………………………………………………………
…
procedure ProcessNogood(msg)
if ( consistent(msg.Nogood, AgentView ) ) then
add(msg.nogood, NogoodStore) ;
/* according to the HPLV */
if ( rhs(msg.nogood).Value = vi ) then vi ← empty; Assign() ;

 از نوع چندAFC-ng-2ph  پیچیدگی مکانی:1 • قضیه
.  استO (n2d) جمله ای محدود به

……………………………………………………………………
…
procedure ProcessTerminate(msg)
end ← true; vi ← empty ;
if (msg.CPA ≠ ∅) then solution ← msg.CP A ;
……………………………………………………………………
…
procedure Revise()
for each ( v ∈ D0(xi) ) do
if (v is ruled out by AgentView) then
store the best nogood for v; /* according to the HPLV
[10] */
……………………………………………………………………
…
procedure UpdateAgentView(CPA)
AgentView ← CPA ;
/* update values
and tags */
for each ( ( ng ∈ myNogoodStore ) ) do
if
(¬Consistent(ng,
AgentView
))
then
remove(ng,NogoodStore );
……………………………………………………………………
…

Procedure AFC-ng-2ph()
InitAgentView();
end ← false; AgentView.Consistent ← true;
if ( Ai = IA ) then Assign() ;
repeat
AFC-ng-I();
if (¬end)
AFC-ng -II();
until end or ¬nogoods
………………………………………………………………….
procedure AFC-ng-I()
quiescence ← false;
CheckAgentView();
while (¬end ∧¬quiescence) do
msg ←getMsg();
switch(msg.type)
CPA: ProcessCPA(msg);
ngd: ProcessNogood(msg);
terminate : ProcessTerminate(msg) ;
qes: quiescence ← true;

[22]

AFC-ng  الگوريتم:)1(شکل

این حلقه زمانی پایان میپذیرد که یک گزاره نادرست
خالی پیدا شود (یعنی مساله غیر قابل حل است ) یا وقتی که در
 تولید نشود ( یعنی راه حل فاز اولngd فازدوم هیچ پیام
.) محدودیتهای فازدوم را ارضا کرده است
 نشان داده شده استAFC-ng2 ) الگوریتم2(در شکل
AFC-  ساختار دادهای مانند عاملهایAFC-ng2 عاملهای
، procedure AFC-ng-I()  ابتدا با فراخوانی روال. دارندng
 استاندارد را اجرا میکنند تا یک راه حلAFC-ng عاملها

……………………………………………………………………
…
procedure AFC-ng-II()
quiescence ← false;
for each ( xk > xi) do sendMsg : CPA(CPA) to Ak;
while (¬quiescence) do
msg ←getMsg();

26

Completeness
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termination
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)switch(msg.type
CPA: if ¬consistent(v i ,msg.CPA) then
;)sendMsg:ngd(vi = myValue ⇒ vj ≠msg..CPA
;quiescence ← true; nogoods ← true
ngd: add(msg.nogood, NogoodStore) ; /* according to
the HPLV [10] */
;if (rhs(msg.nogood ).value = v i) then v i ← empty
qes: quiescence ← true; nogoods ← true; /* quiescence
with nogoods messages */
qnn: quiescence ← true; nogoods ← false; /* quiescence
without nogoods messages */
…………………………………………………………………

 -5نتايج آزمايشات
در این بخش ما به صورت تجربی الگوریتم های AFC-
 ng-2phرا با الگوریتم های ] AFC-ng, ABT-2ph [11و
] DisFC-2ph [11مقایسه می کنیم .این الگوریتم ها روی
مسال  DisCSPsباینری تصادفی ارزیابی شده اند .همه
آزمایشات بر روی پلت فرم ] DisChoco2.0 [27اجرا شده
اند ،که در آن عامل ها با نخ های جاوا که تنها از طریق پیام
ارتباط برقرار می کنند ،شبیه سازی شده اند .تمام الگوریتم
های بر روی عامل های با ترتیب ایستا (به ترتیب حروف الفبا) و
انتخاب ابتکاری  [10] HPLV ،nogoodتست شده اند.
همچنین کارایی الگوریتمها را براساس هزینه
ارتباطات] ،29 [20تالش محاسباتی  30ارزیابی کرده ایم .قابل ذکر
است که تالش محاسباتی برحسب تعداد بررسی محدودیت
غیرهمزمان( [ 17] ) #ncccو هزینه ارتباطات برحسب تعداد
کل پیامهای معاوضه شده ) ،(#msgمحاسبه میشود.

شکل( :)2الگوريتم  AFC-ng-2phبرای مدل (PKC
روال های حذف شده در شکل 1موجود هستند).

• اثبات  :1در [ ،]22ثابت شده است که پیچیدگی مکانی
 AFC-ngبرای هر عامل از نوع چند جمله ای و محدود به
) O(ndاست که درآن  dاندازه دامنه اولیه و  nتعداد متغیرها
است .چون در فاز اول از الگوریتم  AFC-ng-2phالگوریتم
استاندارد  AFC-ngاجرا می شود ،پیچیدگی مکانی فاز اول
برابر با ) O(ndاست وفاز دوم نیز زمان کمی نیاز دارد .بنابراین
پیچیدگی مکانی  AFC-ng-2phاز نوع چند جمله ای
محدود به ) O (n2dاست .
• لم  AFC-ng-2ph :1پایان پذیر است.
• اثبات  ]22[ :2با استقرا ثابت کرده است که تعداد پیام
های  CPAتولید شده متناهی است(حداکرر  dnپیام ،که در
آن  dاندازه دامنه اولیه و  nتعداد متغیرها است) و عامل ها
هرگز در یک حلقه بی نهایت برای یک  CPAقرار نمی گیرند.
بنابراین  ، AFC-ng-2phویژگی پایان پذیر بودن را از
 AFC-ng-2phبه ارث می برد.
• لم  AFC-ng-2ph :2نمی توانید ناسازگاری را اطالع
دهد ،در صورتی که یک راه حل وجود داشته باشد.
• اثبات  :3در [ ]22ثابت شده است که  AFC-ngقادر
است تمام راه حل ها را تولید کند .بنابراین AFC-ng ،نمی
توانید ناسازگاری را اطالع دهد ،در صورتی که یک راه حل
وجود داشته باشد.به همین دلیل  AFC-ng-2phنیز نمی
توانید ناسازگاری را اطالع دهد ،در صورتی که یک راه حل
وجود داشته باشد.
• قضیه  AFC-ng-2ph :2درست است.
• اثبات  :4استدالل درستی نزدیک به استدالل []28 ،21
است .در [ ]22ثابت شده است که عامل ها در  AFC-ngتنها
مقادیرسازگار را دریافت می کنند و یک راه حل تنها توسط
آخرین عامل گزارش می شود .در این مرحله ،تمام عامل ها
متغیر خود را مقداردهی کرده اند ،و مقادیرشان سازگار می
باشد .بنابراین الگوریتم  AFC-ng-2phدرست است .چون
الگوریتم  AFC-ng-2phپایان پذیر است و نمی توانید
ناسازگاری را اطالع دهد ،در صورتی که یک راه حل وجود
داشته باشد (لم  1و  ،)2بنابراین کامل نیز می باشد.

شکل (3آ) #ncccs :روی  DisCSPsتصادفي خلوت

شکل(3ب) :تعداد پیام های ارسالي روی DisCSPs
تصادفي خلوت

شکل (4آ)  #ncccs:روی  DisCSPsتصادفي چگال

communication load
computation effort

24

29
30

نشریه علمی ،پژوهشی ،فناوری البرز(فناوری اطالعات) سال سوم ،شماره ،1 0تابستان 1396
تالش محاسباتی و هم هزینه ارتباطات بهتر از DisFC-2ph
و  ABT-2phعمل می کند.

 -6نتیجه گیری:
محرمانگی یکی از انگیزههای مهم برای حل مساله ارضای
محدودیت توزیع شده به شکل توزیع شده است .محرمانگی
محدود یت به این موضوع می پردازد که از ابتدا محدودیت های
بین عامل ها در طول حل مساله تا جای ممکن محرمانه باقی
بماند .ما یک الگوریتم جدید جستجوی سنکرون برای حل
 DisCSPsپیشنهاد داده ایم .الگوریتم ما،AFC-ng2 ،
محرمانگی محدودیت الگوریتم  AFC-ngرا با استفاده از مدل
 PKCبهبود میبخشد .الگوریتم  AFC-ng2از نسل الگوریتم
 AFC-ngاست از پیام هایی همانند  AFC-ngبه عالوه چند
پیام اضافه استفاده می کند و ویژگی های خوب آن الگوریتم را
به ارث میبرد .الگوریتم  AFC-ng2کامل نیست و بعضی
اطالعات را در فرآیند حل مساله فاش می کند .در رابطه با
محرمانگی محدودیت ،مشاهده کرده ایم که مقدار اطالعات فاش
شده ،به سختی محدودیت بستگی دارد .با این حال الگوریتم
 AFC-ng2اطاالعات کمتری نسبت به الگوریتم AFC-ng
فاش می کند .همچنین آزمایشات نشان می دهند که الگوریتم
 AFC-ng2از نظر تالش محاسباتی بهتر از  DisFC-2phواز
نظرهزینه ارتباطات بهتر از  DisFC-2phو ABT-2ph
رفتار می کند.

شکل(4ب) :تعداد پیام های ارسالي روی DisCSPs
تصادفي چگال

ما آزمایشاتی روی مسائل ارضای محدودیت توزیع شده
تصادفی دودویی انجام داده ایم.یک مساله ارضای محدودیت
توزیع شده تصادفی دودویی به فرم> <n,d,p1,p2است که در
آن  nبرابر است با تعداد عاملها d ،برابر است با دامنه هر
عامل p1،اتصال شبک ه  31را نشان میدهد یعنی نسبت
محدودیتهای دودویی موجود .و  p2سختی محدودیت  32را
نشان می دهد یعنی نسبت جفت مقادیر ممنوع .ما دو دسته
مساله با فرم های >( <20,10,0.25,p2یک شبکه خلوت) و
فرم > ( <20,10,0.7,p2یک شبکه چگال) ایجاد کرده ایم.
سختی محدودیت( یعنی  )p2را از  0.1تا  0.9با فاصله های
 0.1تغییر دادیم تا برای هر جفت چگالی و سختی )، (p1 , p2
 100نمونه تصادفی ایجاد کنیم نتیج کار ما روی مینگین این
 100نمونه می باشد.
شکل( )3کارایی الگوریتم ها روی نمونه های خلوت
( ) p1=0.25را نشان می دهد.در رابطه با تالش محاسباتی(
شکل(3آ))  AFC-ng2بهتر از  DisFC-2phعمل می کند
چون بر خالف الگوریتم  DisFC-2phمحرمانگی دامنه ندارد.
اما  AFC-ng2بدتر از  ABT-2phعمل می کند چون این
الگوریتم در فاز دوم باید مقدار تخصصی تمام عامل ها در
 CPAبررسی شود .در رابطه با هزینه ارتباطات( شکل(3ب))
 AFC-ng2بهتر از  DisFC-2phو  ABT-2phعمل می
کند .زیرا  AFC-ng2در فاز دوم تنها یک پیام  CPAو به
صورت سنکرون ارسال می کند .اما  DisFC-2phو ABT-
 2phتعداد پیام های متعددی در فاز دوم ارسال می کنند .در
پیک پیچیدگی  AFC-ng2نسبت به  ABT-2phو
 DisFC-2phتعداد پیام های کمتری مبادله ارسال می کند
این طور به نظر می آید که در مسایل خلوت الگوریتم های
جستجوی سنکرون سودمندتر از الگوریتم های آسنکرون
هستند.
شکل( )4کارایی الگوریتم های مذکور را روی نمونه های
چگال () p1=0.7نشان داده ایم  AFC-ng2 .هم براساس

network connectivity
constraint tightness
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چکیده
هدف اين تحقیق بررسي انواع متدلوژیهای چابک و مقايسه بین چند نمونه متدلوژی و نگاه درستي به نقاط ضعف و
قدرت آنها ميباشد .پژوهشگران سعي نمودهاند تا با ايجاد ديد گسترده در اين خصوص به استفاده بهتر از متدلوژیهای
چابک کمک نمايند .روش استفاده شده در اين مطالعه ،مرور بر مقاالت ارائه شده در اين حوزه و انجام فرايند تحلیل و
بررسي آنها بر اساس تجربیات روز دنیا ميباشد .در اين تحقیق متدلوژیهای  ،FDDتوسعه سیستمهای پويا ،اسکرام و
اکس پي مورد بررسي و مقايسه انتخاب گرديدهاند و در نهايت تعیین کننده نتیجه اين پژوهش ميباشند .اين مقاله در
مقايسه با ساير مقاالت منتشر شده نگاه کلیدی و مقايسهای را به مفهوم متدلوژی چابک داشته و سعي نموده است تا
فراروشها و پیشنهادات آنها را بررسي نمايد.
امید است اين تحقیق بتواند يک نگاه سیستماتیک و اصولي درست را برای توسعه دهندگان نرمافزار ارائه دهد و خروجي
کاربران استفاده کننده از اين روشها به شکل قابل توجهي بهبود يابد.

کلمات کلیدی
متدلوژی چابکSCRUM ،eXtreme Programming ،DSDM ،FDD ،
2

توسعه نرمافزار به طور کلی به دو دسته سنگین وزن و سبک

 -1مقدمه

وزن( 3چابک) تقسیم میشوند .در متدلوییهای سنگین وزن

تا به امروز تعاریف گوناگونی برای عبارت "مهندسی
نرمافزار" بیان شدهاست ،اما طبق تعریف مؤسسه
استاندارد ،IEEE1مهندسی نرمافزار به معنای "اجرای یک
روش سیستماتیک و اصولی ،منظم ،قابل سنجش برای توسعه،
بهرهبرداری و نگهداری از نرمافزار است[".]11
بنابراین وجود یک روش توسعه مناسب برای یک پرویه
نرمافزاری دارای اهمیت خاصی است .چند دهه است که
روشهای متفاوت و متنوعی برای دستیابی به اهداف در حوزه
توسعه نرمافزار ،برطرف نمودن نیازمندیهای مشتریان و نیز
پشتیبانی از نرمافزار ارائه گردیده است ]1[ .متدلوییهای
Institute of Electrical and Electronics Engineers

مانند  RUP4طراحی به صورت کامل و گسترده انجام و فاز
برنامهریزی به صورت جامع پیادهسازی میشود .فرایند
مستندسازی نیز از ابتدای پرویه تا انتهای پرویه ادامه دارد .در
این متدلوییها ،فرایند توسعه نرمافزار پیشگویانه  5است یعنی
در ابتدا همه موارد را پیش بینی میکنند .اما در حقیقت
نمیتوان همه موارد را از همان آغاز پرویه پیش بینی کرد .در
نهایت متدلوییهای چابک 6اولین بار در سال  1995برای
Heavy Weight
Light Weight
Rational Unified Process
Predictive
Agile Methodology
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 .3مشارکت و همکاری مشتری در انجام کار باالتر از
مذاکرات موجود در قرارداد کار
 .4پاسخگویی به تغییرات باالتر از پیروی یک
طرح[.]14
از مواردی که در آن متدلوییهای چابک بهتر عمل میکنند،
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1حوزه و دامنه پرویه کوچک است .تعداد نفرات تیم
بین  2تا حداکرر  30نفر هستند.
 .2قلمرو پرویه به طور کامل تعریف نشده است.
 .3مشتریان خود جزئی از تیم توسعه هستند.
 .4مسئله مورد توسعه پیچیده است[.]13
برای اینکه یک متدلویی را چابک بنامیم باید خصوصیات

سرعت بخشیدن به فرایند تولید و توسعه نرمافزار و بهبود
مشکالت روشهای قبلی ،به عنوان نسل سوم روشهای توسعه
مطرح شدند[ .]12این متدلوییها به منظور پیدا کردن راه حلی
برای افزایش سرعت و کیفیت تولید محصول برای تیم های
پرویهها پدید آمدند .این متدلوییها در مهندسی نرمافزار
جایگاه ویژهای پیدا کردهاند .زیرا در این روشها ،تمرکز تیم
توسعه بر سادگی و سرعت است و فقط روی وظایفی که در هر
مرحله مورد نیاز است تاکید میکنند و بازخوردها 7را جمعآوری
کرده و نسبت به آنها تصمیمات بعدی را میگیرند[ .]13از آن
جایی که نیازمندیهای مشتری در ابتدای پرویه کامال مشخص
نیست و نمیتوان به سادگی نیازمندیها را پیش بینی نمود،
بنابراین در ابتدای پرویه نمیتوان مانند متدلوییهای سنگین
وزن ،طراحی کامل و جامعه از پرویه را تهیه کرد .از طرفی چون
در روشهای چابک تاکید بر روی تعامل مشتری با تیم توسعه و
کاهش زمان تولید محصول و نیز حجم مستندات تهیه شده
برای پرویه مورد توجه است ،روند تحویل محصول نهایی در
کمترین زمان ممکن و جلب با حداکرر رضایت مشتری صورت
میگیرد .سرعت باال در اجرای پرویه منجر به سودآوری و
بازدهی بیشتری خواهد شد و برای شناسایی نقاط ضعف و
مواردی که ممکن است به خاطر سرعت نادیده گرفته شوند ،از
آزمونهای پیوسته و مداوم طی روند پیاده سازی و توسعه پرویه
استفاده میشود[.]2 ,12
متدلوییهای چابک انواع بسیاری دارند که در این مقاله
در بخش دوم چند رویکرد چابک به طور مختصر معرفی
میشوند و در بخش سوم دو متدلویی به عنوان نمونه مورد
بررسی دقیقتر و مقایسه قرار میگیرند و بخش نهایی به نتیجه
گیری موارد مطرح شده میپردازد.

افزایشی ،9مشارکتی ،10سر راست بودن 11و سازگار 12بودن را دارا
باشد .افزایشی به نسخههای کوچک قابل ارائه 13با سرعت باالی
چرخههای  14توسعه اشاره دارد .مشارکتی به ارتباط و تعامل
نزدیک مشتری و توسعه دهندگان نرمافزار بر میگردد.
سرراست بودن این مفهوم را میرساند که یادگیری روش و
تغییر دادن آن به سادگی صورت میگیرد .سازگار بودن اشاره به
این موضوع دارد که قابلیت تغییر حتی در آخرین لحظهها
موجود است و با به سادگی شرایط منطبق میشود[.]15
براساس بیانیه سال  2001برای متدلوییهای چابک
دوازده اصل در نظر گرفته شد:
 .1باالترین اولویت کسب رضایت مشتری با تحویل به
موقع و پیوسته از نرمافزار دارای ارزش است.
 .2حتی در اواخر فرایند توسعه از تغییر نیازمندیها
استقبال میشود .فرایندهای چابک برای مزیتهای
رقابتی مشتری از تغییرات بهره برداری میکنند.
 .3به فاصله هر دو ،سه هفته یکبار تا دو ،سه ماه یکبار
با اولویت مدت زمان کوتاهتر ،نسخهای از نرمافزار

 -2متدلوژیهای چابک

عملیاتی شده و موثر  15به مشتری تحویل میگردد.

در فوریه  ،2001مفاهیم چابکی در قالب یک بیانیه توسط

 .4افراد ذی نفع پرویه و توسعه دهندگان میبایست در
طول مدت پرویه به صورت روزانه با هم کار کنند.
 .5سپردن پرویهها به افراد با انگیزه و تهیه محیط
مناسب و پشتیبانی مورد نیاز از افراد تیم همراه با
اعتماد به تیم.

افراد پیشرو در حوزه چابکی با رهبری کنت بک 8منتشر شد که
در آن مفاهیم مشترک متدلوییهای چابک در قالب اصول
دوازده گانه و ارزشهای چهارگانه به جهت پیاده سازی ،توسعه
و پشتیبانی پرویههای چابک ارائه گردید .در این بیانیه
ارزشهای چهارگانه متدلوییهای چابک به صورت زیر بیان
شده است:
 .1افراد و تعامالت انسانی باالتر از فرآیندها و ابزارها
 .2نرمافزار عملیاتی شده باالتر از مستندات جامع

Feedback
Kent Beck

9

Incremental
10
Cooperative
11
Straight Forward
12
Adaptive
13
Small Release
14
Cycle
15
Working Software
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.7
.8

.9
.10

.11

کارامدترین و موثرترین روش انتقال اطالعات به تیم
توسعه و تبادل اطالعات بین افراد تیم ،گفتگوی رو
در رو است.
نرمافزار عملیاتی شده اصلیترین معیار برای ارزیابی
میزان پیشرفت پرویه است.
فرایندهای چابک موجب ترویج توسعه پایدار است.
حامیان مالی ،تیم توسعه و کاربران باید سرعت
پیشرفت ثابتی را به طور دائم حفظ کنند.
توجه مداوم و پیوسته به اصول فنی و طراحی خوب
باعث ارتقای چابکی در پرویه میشود.
سادگی – به حداکرر رساندن مقدار کار انجام شده
در هر فاز و پرهیز از انجام هر کار غیرضروری – برای
پرویه امری ضروری است.
بهترین معماریها ،نیازمندیها و طراحیها از

در این فرایند فرض بر این است که تحلیل اولیه انجام
شده است[ .]2فازهای متدلویی  FDDشامل موارد ذیل است:
فاز توسعه مدل کلی که در آن با توجه به این که فرض شده
تحلیل اولیه انجام شده است ،و با استفاده از نیازمندیهای فاز
ساخت لیست ویژگیها که در آن نیازمندیهای عملکردی
سیستم که باید پیاده سازی شوند ،شناسایی و با توجه به آنها
لیستی از ویژگیها تهیه میشود.
فاز برنامه ریزی با استفاده از ویژگیها که در آن ویژگیها
اولویت بندی میشوند و برای هر کدام زمان بندی مشخص
میشود .هر مجموعه از ویژگیها را به یک برنامهنویس میدهند.
همچنین کالسها را به برنامه نویسان اختصان میدهند و
آنها را صاحب کالس  19مینامند.

16

تیمهای خود سازمانده به وجود میآید.
 .12در فاصلههای زمانی منظم ،تیم بازتابی از عملکرد
خود به دست میآورد و درباره چگونگی موثرتر شدن
آن تصمیم گیری میکند و رفتار خود را همسو با آن
تنظیم میکند[.]14

 -3متدلوژی FDD17

 -3-1فازهای تکراری متدلوژی

این متدلویی چابک اولین بار در سال  1999توسط پیتر کد و
جف دلوکا معرفی شد[ ]16و در سال  2002توصیف کامل و
جامع تری از آن را پالمر و فلسینگ ارائه کردند[ .]17در این
متدلویی ،پیاده سازی و توسعه بر پایه ویژگی 18ها یا خصیصه بنا
شده است .پیتر کد ویژگی را به این صورت توصیف میکند:
" هر ویژگی ،عملکردی از سیستم است که برای مشتری مهم
بوده و در دو هفته یا کمتر از آن میتواند پیاده سازی
شود[".]16
پیاده سازی و توسعه در این متدلویی به صورت تکاملی بوده و
موثرترین و بهترین فعالیتها از لحاظ کیفیت برای اجرا ،انتخاب
میشوند .در این متدلویی همان طور که در شکل  1مشخص
است پنج فاز اصلی وجود دارد که دو فاز آن به صورت تکراری
اجرا میشوند.

فاز طراحی با استفاده از ویژگیها که در این فاز ،جزئیات
ویژگیها به دقت بررسی میشود و در نهایت ساختار درونی
کالسها ،متدهای آنها و نحوه تعامل اشیاء با یکدیگر مشخص
میشود
فاز ساخت با استفاده از ویژگیها که در این فاز،
ویژگیهایی که در فازهای قبلی با دقت برنامه ریزی ،زمان
بندی و ساختاربندی شدهاند پیاده سازی میشوند و همچنین
مورد تست قرار میگیرند تا از پیاده سازی درست آن اطمینان
حاصل شود .در پایان در صورتی که مشکلی در نتایج تستها
وجود نداشته باشد ،به سیستم موجود اضافه میشوند[. ]17
نقش هایی که در این متدلویی وجود دارند به سه دسته
تقسیم میشوند :نقشهای کلیدی ،پشتیبان و نقشهای اضافی.
نقش های کلیدی شامل شش نقش مدیر پرویه ،معمار ارشد،
مدیر توسعه ،برنامه نویس ارشد ،صاحب کالس و متخصصان
حوزه پرویه است.
نقشهای پشتیبان شامل پنج نقش مدیر کنترل پرویه،
متخصص زبان ،مهندس ساخت ،مدیر سیستم و متخصص
ساخت ابزار است و نقشهای اضافی که در پرویهها الزامی است،

شکل ( :)2چرخه حیات متدلوژی ]5[ FDD
Self-organizing team
Feature Driven Development
Feature

16
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شکل ( :)3چرخه حیات متدلوژی توسعه سیستمهای پويا []10

شامل توسعه دهنده ،متخصص تست و برنامه نویسان فنی
میشود[.]3
مزایا و معایب این متدلویی عبارتند از:
 پشتیبانی از تیمهای متعدد به صورت موازی
 تمام جنبههای یک پرویه توسط ویژگیها پوشش
داده میشود.
 تمام جنبههای پرویه با استفاده از ویژگیها طراحی
میشوند و این ویژگیها به سادگی قابل درک و
تطبیق با محصول نهایی هستند.
 اندازه ویژگیها به طور مناسبی برای تیم و پرویه در
نظر گرفته میشود.
 مالکیت کد به صورت منحصر به فرد است و این
موضوع بر خالف قاعده اصلی چابکی است که در آن
مالکیت کد به صورت دسته جمعی
 چرخههای تکرار به خوبی سایر متدلوییهای چابک
تعریف نشدهاند.
 جنبههای مدل محور میتوانند تاثیر بسیاری بر
سیستمهای موجود که مدلی ندارند بگذارند[.]10

 -4متدلوژی توسعه سیستمهای پويا

فازهای این متدلویی شامل بخشهای زیر است:
 .1مرحله قبل از پرویه :آماده کردن منابع الزم برای
شروع پرویه و برنامه ریزی برای فازهای بعدی
 .2مرحله چرخه حیات پرویه :شامل دو مجموعه فاز
است که فاز اول آن به صورت متوالی و ترتیبی و فاز
دوم به صورت تکراری انجام میشود:
 .1فاز ترتیبی :در این فاز حوزه و دامنه پرویه
بررسی شده و تحلیل کلی برای آن انجام
میشود که شامل دو مرحله میشود:
 امکان سنجی پرویه
 مطالعه کسب و کار
 .2ف از تکرار شونده :در این فاز محصول تولید
میشود و شامل سه مرحله است:
 چرخه مدل کارکرد
 چرخه طراحی و ساخت
 پیاده سازی
 .3مرحله بعد از پرویه[]2

20

از جمله مزایای این متدلویی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 به خوبی تمام چرخه حیات تولید نرمافزار را پوشش
میدهد.
 تاکید بسیار زیادی بر روی تست وجود دارد و
انتظاری که از مسئول تست محصول وجود دارد
بیشتر از سایر متدلوییها است.
 یک متدلویی تکراری  -افزایشی است و از مزیتهای
نمونه سازی نیز بهره میبرد.
 به دلیل ثابت بودن زمان و هزینه ،اولویت بندی
مناسبی برای نیازمندیها وجود دارد.

متدلویی توسعه سیستمهای پویا در سال  1995به عنوان
یک روش و چارچوب تکراری – افزایشی بر اساس نمونهسازی
تکاملی و اصولی ،برای توسعه چابک نرمافزارها معرفی شد[.]12
در این روش ابتدا زمان و هزینه اجرای پرویه مشخص و با توجه
به آنها ،نیازمندیهای سیستم شناسایی و تنظیم
میشود[ .]18یعنی برخالف سایر متدلوییها ،زمان و هزینه
ثابت در نظر گرفته میشوند و با توجه به شرایط پرویه
نیازمندیها تغییر میکند .این متدلویی دارای چارچوبی
انعطاف پذیر و پویا است و از اصول مدیریت پرویه بسیار بهره
میگیرد .فازهای متدلویی توسعه سیستمهای پویا را در شکل
 2مشاهده میکنید.

Dynamic systems development method

معایب مهمی که میتوان برای این متدلویی برشمرد:
 همواره این نگرانی وجود دارد که کیفیت محصول
پایین باشد و یا بخشی از نیازمندیها در نظر گرفته
نشود.
 این روش برای دو دسته از سیستمها مناسب نیست.
دسته اول ،سیستمهایی که در آنها نیازمندیها باید
قبل از تولید محصول کامال مشخص باشند و دوم
سیستمهایی که پیچیده هستند و پیاده سازی آنها
مشکل است[.]10
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کوچک ،متافور  ،33طراحی ساده ،خودکار کردن تست ،بهبود و
بازسازی  ،34برنامه نویسی دو نفره  ،35مالکیت جمعی  ،36مجتمع
سازی مداوم  ،37چهل ساعت کار در هفته (سرعت و گامهای
پایدار  ،)38مشتری پای کار  39و استانداردهای برنامهنویسی که در
شکل  3این مهارتها را نشان میدهد.

 -5متدلوژی  Extreme Programmingيا
XP
21

متدلویی  XPتوسط آقایان کنت بک ،کانینگهام و
جفریز  22حین پرویه سیستم نرمافزاری جامع شرکت کرایسلر
ابداع شد .بعد از آن پرویه بود که آقای بک نتایج کار خود را در
کتاب معروف خود در سال  1999ارائه کرد (ویرایش دوم این
کتاب در سال  2004به چاپ رسید) .طی این پرویه بود که بک
و همکارانش توانستند در فرایندهای تولید نرمافزار تغییراتی
ایجاد کنند و یک متدلویی بهبود یافته تولید نمایند .مهم ترین
تغییر این بود که بک سعی میکرد نسخههای خروجی سیستم
جامع را تا امکان کوچک کند و سیستمی قابل اجرا و نسخه
آماده ای از آن چه تاکنون پیاده سازی شده است ،در اختیار
داشته باشد[.]8
25
24
متدلویی  XPاز جهار بخش اصلی ارزشها  ،اصول ،
فعالیتها  26و مهارتها  27تشکیل شده است.
ارزشها :این متدلویی برگرفته از ارزشهایی است که
نحوه توسعه  XPرا تعیین میکنند و این ارزشها راهنمایی
برای تولید و توسعه نرمافزار میباشند .این ارزشها عبارتند از:
سادگی  ،28ارتباطات  ،29بازخورد و شجاعت  .30البته کنت بک در
ویرایش دوم کتاب خود ،احترام  31را نیز به ارزشهای اصلی
اضافه نمود.
اصول :بر مبنای ارزشهایی که بیان شد ،اصول ساخته
میشوند که برای تولید و توسعه محصول راهنمای بسیار خوبی
هستند .این اصول عبارتند از :بازخورد سریع ،در نظر گرفتن
سادگی ،تغییرات افزایشی ،پذیرفتن تغییرات و کیفیت کار.
فعالیت ها :بخش سوم متدلویی  ،XPکارهایی را که در
چرخه حیات پرویه انجام میشود ،بیان میکنند .در حقیقت
انجام این فعالیتها ،تیم را به سمت محصول نهایی سوق
میدهند .در  XPاعضای تیم چهار فعالیت اصلی انجام
می دهند :گوش دادن ،تست کردن ،برنامه نویسی و طراحی.
مهارتها :برای اجرای فعالیتها در متدلویی  ،XPباید
مهارتهایی را در نظر گرفت :بازی برنامه ریزی  ،32نسخههای

23

Ward Cunningham
Ron Jeffries
Chrysler
Values
Principles
Activities
Practices
Simplicity
Communications
Courage
Respect
Planning Game

شکل  :4مهارت های متدلوژی ]7[ XP

 -5-1چرخه حیات XP
همانطور که قبالً اشاره شد  XPیک متدولویی چابک
است و اعمالی نظیر جمعآوری نیازمندیها ،طراحی ،تست و ...
به صورت سیال در همه قسمتهای پرویه حضور دارند .بنابراین
ایجاد یک مرز مشخص بین این فازها در این متدولویی دشوار
است .برای دستهبندی کارهایی که در یک پرویه  XPانجام
میشود میتوان چرخهای به صورت شکل  4را مطرح کرد.
از نکات قابل توجه در این شکل ،کوتاه بودن چرخه و
انتقال سریع از یک فاز به فاز دیگر میباشد .پرویه  XPشامل
چرخههای دو هفتهای است که هر چرخه تعدادی از
نیازمندیهای سیستم را پیادهسازی میکند .کوتاه بودن چرخه
سبب میشود که حتی در صورت تغییر نیازمندیهای پیاده
سازی شده ،زمان زیادی را از دست ندهیم.
مطابق شکل انتقال بین فازهای مختلف چرخه ،در اثر
تکامل شناخت مشتری و برنامهنویسان از تیم و یا دریافت
بازخورد میباشد .مرالً درک شمای کلی سیستم در فاز
شناسایی و دستیابی به یک متافور مناسب باعث میشود فاز
برنامهریزی را آغاز کنیم .بازخورد مشتری از آنچه در فاز

21
22
23
24
25
26

Metaphor
Refactoring
Pair programming
Collective Ownership
Continuous Integration
Sustainable
Pace
]4[ XP
شکل  :5چرخه حیات متدلوژی
On-site Customer

27
28
29
30
31
32

31

33
34
35
36
37
38
39

نشریه علمی ،پژوهشی ،فناوری البرز(فناوری اطالعات) سال سوم ،شماره ،1 0تابستان 1396
 مشتری از سیستم موجود راضی است و مورد
جدیدی برای اضافه کردن به سیستم نیاز نمیباشد.
 تولید نرمافزار شکست خورده و سرمایهگذاری بیشتر
برای مشتری دارای توجیه اقتصادی نیست( .گاهی
اوقات یک پرویه نرمافزاری به خاطر مدیریت نادرست
ریسک ،محکوم به مرگ است).

چرخهها پیادهسازی میشود ،وی را در شناسایی بهتر
نیازمندیهایش یاری میدهد .در نتیجه مشتری داستانهای
جدیدی را مینویسد تا برنامهنویسان در فاز برنامهریزی آنها را
بررسی و تخمینی برای هر یک ارائه دهند .در ادامه فعالیتهایی
که در هر فاز چرخه انجام میشود به اختصار توضی خواهیم
داد.
40
 .1فاز شناسایی  :در این فاز تیم توسعه تنها به شناختی
اولیه نسبت به سیستم رسیده و فعالیتهایی از قبیل
امکانسنجی پرویه (تکنولویی ،بودجه ،نیروی کار
متخصص و  )...جمعآوری نیازمندیهای کلی سیستم،
تعیین مرز و محدوده  41سیستم و در نهایت رسیدن به
توافقی برای اسکلت اصلی معماری انجام میپذیرد.
 .2فاز برنامه ریزی  :42هدف اصلی این فاز رسیدن به
توافقی بین تیم فنی و مشتریان است که زمانبندی
تحویل نسخهها را مشخص میکند .همچنین در
مواردی مانند تخمین بودجه و تعیین محدودهها و
اولویتها توافقی حاصل میشود.
 .3فاز چرخهها  :43بعد از مشخص شدن زمانبندی تحویل
نسخههای قابل ارائه ،هر یک از نسخهها در طول یک یا
چند چرخه (که معموالً هر چرخه بین یک الی چهار
هفته به طول میانجامد) تکمیل و آماده ارائه میگردد.
 .4فاز فرآوری  :44فاز فرآوری نسخهها را برای تحویل به
مشتری بهبود بخشیده و آماده میکند .معموالً طول
چرخههای فاز فرآوری کوتاهتر (یک هفتهای) میباشد.
 .5فاز نگهداشت :در  XPبه دفعات از تکنیکهایی نظیر
بهبود و بازسازی در خالل تولید برای ایجاد تغییر در
کارکرد و کارایی سیستم ،استفاده میشود .لذا در فاز
نگهداشت نیز میتوان سیستم را بسط و گسترش داد با
این تفاوت که باید دقت بیشتری به خرج داد زیرا
اکنون این محصول توسط مشتری در حال استفاده
است .بنابراین برای گسترش و پشتیبانی آن استراتژی و
برنامه مناسبی نیاز میباشد .در فاز نگهداشت باید عالوه
بر اداره سیستمهای تولید شده که در حال حاضر در
حال اجرا میباشند ،نیازهای جدید مشتری نیز پیاده
سازی شود.
 .6اتمام کار و مرگ پرویه :به طور کلی در متدولویی XP
یکی از دالیل زیر منجر به پایان کار پرویه میشود و
اصطالحاً مرگ پرویه فرا میرسد:
Exploration Phase
Scope
Planning Phase
Iteration Phase
Productionizing Phase

در ضمن الزم است هنگامی که مرگ پرویه فرا میرسد
مستندات کوتاهی (پنج الی پانزده صفحه) فراهم شود تا در
آینده اگر نیاز به تغییر سیستم باشد ،از این مستندات برای
یادآوری مسائل مهم استفاده شود.
 XPنیز مانند بقیه متدلویی ها مزایا و معایبی دارد:
 در  ،XPاعضای تیم میتوانند روند تکمیلی تولید
نرمافزار را مشاهده کنند و در جریان کار قرار گیرند.
این روش برای مدیریت پرویههای کوچک مناسب است
و هر تیم آن از دو تا ده برنامهنویس تشکیل شده است.
 کیفیت محصول تولید شده باال است .وقتی یک
برنامهنویس در کدهای برنامه به دنبال اشکال میگردد،
حداکرر میتواند ده تا پانزده درصد از اشکاالت برنامه را
پیدا کند .اما با مهارت برنامهنویسی دو نفره در ،XP
بیست تا چهل درصد از اشکاالت ساختاری برنامه خود
را نشان میدهند.
 این متدولویی برای پرویههای بزرگ با تعداد اعضای
باالی ده نفر ،اصالً موفق نخواهد بود و تنها برای
پرویههای کوچک مفید است زیرا مستندات چندانی
برای نرمافزار وجود ندارد و فقط دو یا حداکرر چهار نفر
میتوانند در مورد قسمتی از نرمافزار اطالعات کاملی
داشته باشند.
 مشتری جزئی از تیم است و باید حضور داشته باشد.

 -6متدلوژی اسکرام

45

در سال  1986مقاله ای به نام "بازی جدید توسعه برای
محصول جدید  "46منتشر شد .در این مقاله دالیل موفقیت
شرکت هایی مانند هوندا ،کانن و فوجی شرح داده شد و مسائلی
مانند روش مقیاس پذیر ،توسعه یکباره محصول و تیم محور
بودن به عنوان بخشی از این عوامل مطرح شد .عالوه بر این
موارد ،به اهمیت تیم های خود سازمانده و نقش مدیریت در
بهبود پیاده سازی و توسعه نیز اشاره شد.
مسائلی که در مقاله عنوان شد ،مجموعهای از مفاهیم را
کنار هم گردآوری کرد و بنای به وجود آمدن متدلویی اسکرام
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 برنامه ریزی :در این مرحله ،لیستی از کارهایی که
باید انجام شوند تهیه و اولویت بندی میشود .در این
لیست که بک الگ محصو ل  53نامیده میشود،
کارهای با ارزش اولویت انجام باالتری میگیرند .مالک
محصول مسئول تعیین اولویت بندی نیازمندیها
است.
 معماری سط باالی سیستم :در این مرحله معماری
سیستم به نحوی که حداکرر نیازمندیها را پوشش
دهد ،تهیه و تدوین میشود.

را پایه گذاری نمود[ . ]19کلمه اسکرام از ورزش راگبی یا همان
فوتبال آمریکایی گرفته شده است .در راگبی ،اسکرام اصطالحا
به شروع دوباره بازی بعد از بیرون رفتن توپ یا خطای غیر عمد
گفته می شود .در سال  1995کن شوابر  47اولین مقاله در رابطه
با اسکرام را نوشت[ . ]20از آن سال به بعد ،مقاالت بسیاری با
عناوین "توسعه چابک نرمافزار با اسکرام"[ ]21و یا "مدیریت
چابک پرویه با اسکرام"[ ]22درباره این متدلویی نوشته شد.
متدولویی اسکرام به صورت چرخشی یا تکراری و افزایشی
اجرا میشود .تمرکز اسکرام بر روی تحویل ویژگی ها در هر
چرخه تکرار ،سبب می شود نتایج به سرعت تحویل شوند و
موجب باال بردن سط رضایت مشتری از تیم توسعه می شود.
هر عضو تیم موظف به درک وظیفه خود در پرویه است و باید
یک هدف مشخص را در تمام مراحل عملیاتی و یا فازهای
اجرایی دنبال کند.

49

در این متدلویی ،تیم ها خود سازمانده  48و خود هدایتی
هستند و بر این موضوع که چگونه به صورت کامال انعطاف پذیر
یک محصول را تولید کنند ،تاکید دارند[.]20
در اسکرام هر پرویه در قالب یک یا چند تیم پیاده سازی
میشود .هر تیم تنها به سه نقش احتیاج دارد( :شکل )5

شکل  :7فازهای متدلوژی اسکرام[]9

 .1مالک محصو ل  : 50مسئولیت انتخاب ویژگیها و
اولویتبندی آنها با مالک محصول است که میبایست
به عنوان عضوی از تیم ،در طی فرایند پیاده سازی
پرویه حضور داشته باشد.
شکل  :6نقش های متدلوژی اسکرام []6

 .2مدیر پرویه :51مسئول راهنمایی تیم است که تمامی
مراحل را طبق فرایند اسکرام پیاده سازی کنند تا به
محصول و نتیجه نهایی برسند.
 .3تیم توسعه  :52خواسته های مالک محصول را با استفاده
از فعالیتهای مبتنی بر اسکرام ،تحقق میبخشند.

 .2بازی (تولید محصول) :در این فاز محصول به صورت
چرخه افزایشی – تکراری پیاده سازی میشود .به هر
تکرار در اسکرام ،یک اسپرینت  54گفته می شود .مدت
زمان اجرای هر اسپرینت حداکرر یک ماه است .کارهای
انجام شده در هر اسپرینت باید به یک نتیجه و خروجی
با ارزش برای مشتری برسد .اسپرینتها ،دورههای
زمانی ثابتی دارند یعنی تاریخ آغاز و پایان مشخص و
غیرقابل تغییر دارند و هرکدام بالفاصله بعد از پایان

فازهای اسکرام مطابق شکل  6عبارتند از:
 .1فاز قبل از بازی (آماده سازی برای تولید محصول) :این
فاز خود شامل دو مرحله است:
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گرایش زیادی به استفاده از متدولوییهای چابک دارند که با
توجه به شرایط تیمی آنها دور از ذهن هم نیست.
در نهایت انتخاب یک روش کلی به عنوان استاندارد قابل
اطمینان و تجویز آن برای کل تیمهای نرمافزاری جهان
امکان پذیر نبوده که دلیل اصلی آن عامل انسانی و حضور این
عامل در جای جای روشها و فراروشها میباشد .لذا لزوم
بررسی متدولوییها و انتخاب نزدیکترین روش به شیوه و
ساختار سازمانی ما امری بیبدیل است.
پژوهشگران در نظر دارند تا در تحقیقات آتی خود در
جهت تلفیق درست و استفادههای جدید روشهای مختلف گام
برداشته و بتوانند راهکارهای مناسبی را در جهت بهبود استفاده
از متدولوییهای توسعه نرم افزار ارائه نمایند تا به شکلی
کاربردی متدولوییهای مختلف قابل استفاده و بهینهسازی
باشند.

یکدیگر اجرا میشوند .در طی هر اسپرینت هیچ گونه
تغییری در اعضای تیم یا حوزه و دامنه کار ایجاد
نمیشود.
 .3فاز بعد از بازی (پس از تولید محصول) :در فاز نهایی،
تمام قسمتهای تولید شده در فاز قبلی با هم ترکیب
شده و کارهای نصب و استقرار محصول نیز در این فاز
انجام میشود]4 ,2[.
مزایای این متدولویی چابک عبارت است از:
 مناسب برای تیمهای کوچک
 کسب سریع نتایج
 کاهش هزینه
 بهبود بازگشت سرمایه
 رضایت مندی مشتریان
از معایب آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 مدیر در این متدولویی هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی
باید پرویه را مدیریت کند .بنابراین همکاری تیمی نیاز به
مدیریت قدرتمند دارد .به عبارتی مدیر قدرتمند یک نکته
مهم در اجرای موفق متدولویی همکاری تیمی است.
 برخی از برنامهنویسان حرفهای ،ممکن است از
مسئولیتهایی که مدیر به آنها میدهد ،راضی نباشند و
بخواهند روش قدیمی خود را اجرا نمایند و در صورت
اجبار ممکن است کارشکنیهایی در تیم پیش آید که
تولید نرمافزار را دچار اشکال نماید.
 متدولویی همکاری تیمی را میتوان به عنوان روش تولید
نرمافزار به کار برد ،اما این متدولویی بیشتر شبیه یک
روش مدیریت پرویه چابک خوب است .معموالً نمیتوان
آن را در پرویهها به صورت منفرد به کار برد .برای کسب
اطمینان از موفقیت پرویههای نرمافزاری (به خصون در
سط کوچک) باید این روش را با روشهای دیگر ادغام
نمود]21[.
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چکیده
امروزه از الگوريتمهای تکاملي ،جهت خوشهبندی دادهها مورد استفاده قرار ميگیرد .با روند رو به رشد حجم دادهها
بیشتر شرکتها درصدد هستند تا از اين دادهها استفاده مناسبي در تصمیمگیریهای مديريتي صورت گیرد .بیشتر
شرکتها جهت تحلیل دادههای حجیم با مشکالتي مواجه ميشوند .دادههای حجیم خود شامل سه نوع هستند ،دادههايي با
تعداد رکوردهای باال ،دادههايي با ابعاد باال و همینطور دادههای پیچیده .با حجیم شدن دادهها و باال رفتن ابعاد ،نیاز به
الگوريتمهايي است که بتوانند دادههای با ابعاد باال را پردازش کنند.
در روشهای به کار گرفته شده در اين زمینه ،برخي روشها مناسب دادههای بزرگ بوده و نتايج خوبي نیز به همراه
داشتند اما زمان اجرای مناسبي نداشتند [ ]4و [ ]6و [ .]7در روش ديگری خوشهها با کیفیت بهتری ايجاد ميگردد اما تعداد
محاسبات زيادی دارد ]9[ .در روش بعدی خوشهها کیفیت بااليي دارند اما تعیین تعداد خوشهها با مشکل روبروست ]10[ .در
روش بعدی ،در  4معیار ارزيابي نتیجه مناسبي داشته اما در خصوص دادهها با ابعاد باال جوابگو نیست .براساس تحقیقات
مورد بررسي که در رابطه با زمان اجرا يا در خصوص حجم داده با ابعاد باال با مشکل روبرو بودند ،الگوريتمي با دو فاز در نظر
گرفته شده است تا در اين خصوص زمان اجرای مناسبتر و همینطور نتايج بهتری در رابطه با برخي معیارهای ارزيابي را دارا
باشد.
اين تحقیق شامل دو فاز است ،از دو روش برداری و يکي از روشهای تکاملي جهت خوشهبندی مشتريان استفاده شده
است .در اين روش هر يک از مشتريان به عنوان يک بردار درنظر گرفته شده و اين بردار به عنوان ورودی الگوريتم رقابت
استعماری است .از ادغام اين دو روش ،جهت تعديل ابعاد و زمان اجرای بهتر استفاده شده است .در اين تحقیق ،نتايج حاصل
نشانگر بهبود در نتايج خوشهبندی و همینطور میزان زمان اجرای بهتر نسبت به ديگر روشهايي است که در روند اين
تحقیق مورد مقايسه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی
خوشهبندی ،دادههای حجیم ،دادههای با ابعاد باال و الگوريتم رقابت استعماری.

 -1مقدمه
تکنیکها و ابزارهای جدید موجود در دادهکاوی این حجم
دادههای زیاد را بررسی و تحلیل کرد.
خوشهبندی ،فرآیند تفکیک داده به مجموعه
کالس هایی به نام خوشه که شامل اشیائی هستند که تعدادی
ویژگی را به اشتراک میگذارند .یک روش خوشهبندی مناسب
باید خوشههایی با کیفیت باال تولید کند که تشابه میان
خوشهای باال و تشابه درون خوشهای پائین دارا باشند .تحلیل

در هر شغل و تجارتی ،مهمترین مسئله آگاهی از وضعیت
موجود در خصون مشتریان است که این امر با استفاده
گروهبندی مشتریان و کشف عالیق آنان قابل دستیابی است .با
توجه به نرا رشد دادههای شرکتها ،یکی از نیازهای مهم
مدیران ،نیاز به دسترسی سریع به مقادیر زیادی از دادههای
مجتمع از منابع مختلف و تحلیل و استخراج دانش از دادههای
ذخیره شده میباشد .برای این منظور میتوان با استفاده از
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برمی گردد .براین اساس در این مقاله از دو معیار فاصله
اقلیدسی و همین طور فاصله کسینوسی جهت تشخیص میزان
تشابه خوشه ها استفاده شده است .این دو تابع به عنوان تابع
هزینه در الگوریتم رقابت استعماری به کار گرفته شده است.
ساختار این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است :در
بخش دوم این مقاله کارهای مرتبط بیان شده است .این بخش
شامل کارها و تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق پیشرو
است .در بخش سوم مواد و روش تحقیق ارائه شده است .این
بخش شامل دادهها ،معیارها ی ارزیابی و روش انجام ارزیابی
است .بخش چهارم در رابطه با روش پیشنهادی است .در این
بخش مراحل اجرای روش پیشنهادی بیان شده است .بخش
پنجم نتایج تحقیق است .در این بخش آزمایشات صورت گرفته
بیان شده است .بخش آخر شامل بحث و نتیجهگیری کلی این
تحقیق است که در این بخش کارهای آینده نیز بیان شده است.

خوشه ای کاربردهای زیادی دارد .برای مرال میتوان برای
کمک به بازاریابان جهت کشف گروههای ثابت در گروه
مشتریان بهکار گرفت.
در روش پیشنهادی ،مشتریان براساس ویژگیها و
میزان تشابه موجود میان آنها به کالسهایی تقسیم
میشوند .هر یک از مشتریان ،به عنوان یک بردار یا یک نقطه
در فضای چند بعدی در نظر گرفته میشود .فرض کنید،
{= Aمجموعه بردارهای موجود
است .بردار

نشاندهنده یک مشتری با ویژگی i,j

فضایی با تعداد
است که
میباشد .بنابراین
 dبعد استح هر بردار شامل یک مجموعه مشخصات است که
بر آن اساس میتوان انداره و جهت بردار را به دست آورد.
بردارهایی که دارای ویژگیهای مشابه هستند در یک خوشه
قرار میگیرند و بردارهای مربوط به گروه های متفاوت
غیرمشابه هستند .در حالت کلی تشابه میان دو بردار با
استفاده از فرمولهای میزان تشابه مانند فاصله اقلیدسی،
فاصله منهتن و یا چبی چف به دست میآید .بعد از به دست
آمدن تعداد خوشهها ،اندازه هر بردار به دست میآید ،در واقع
ارتباط بین بردارها از طریق انداره آنها میباشد .دادههای
ورودی اندازههای بردارها است که این بردارها مربوط به
تراکنشهای خرید هر مشتری است.
بر این اساس ،ورودی فاز دوم ،یک بردار  n*1است که n
تعداد طرحهایی است که به مشتریان فروخته شده است .این
دادههای ماتریسی به عنوان ورودی به الگوریتم رقابت
استعماری داده میشود تا از این طریق خوشهبندی شوند .هدف
این مقاله بررسی نتایج مربوط به روش ادغامی رقابت استعماری
و فضای برداری در خصون نمونه دادههای با ابعاد باال است.
نتایج روش پیشنهادی با نتایج چند روش دیگر مورد مقایسه
قرار گرفته است .در این مقاله بعد از خوشهبندی مشتریان امید
است تا طرحهای پرطرفدار شناسایی شود .سپس با شناسایی
ویژگی موجود در این طرحها مشخص گردد که سازمان برای
تعریف طرحهای آتی از چه ویژگیهایی جهت فروش بیشتر آن
محصول استفاده نماید .با توجه به روند رو به رشد حجم دادهها
و نیاز شرکتها و سازمانها به این رویکرد جهت تسهیل فرآیند
تحلیل و بررسی وضعیت مشتریان میتوان این طرح را برای
سازمانهایی که پایگاه داده تراکنشی دارند ،پیادهسازی نمود.
همانطور که در باال بیان شد ،خوشهبندی مشتریان به
روشهای مختلفی صورت میگیرد .معیارهای تشابه برای
تشخیص گروهها و خوشههای مشابه مشتریان به تعداد
تراکنشهای خرید طرحهای اینترنتی توسط مشتریان

 -2پیشزمینه علمي
همانطور که در مطالب باال بیان شد در این تحقیق از
یکی از الگوریتمهای تکاملی به نام الگوریتم رقابت استعماری
استفاده میشود .این الگوریتم با الهام از پدیده اجتماعی
استعمار ایجاد شده است .این الگوریتم مشابه الگوریتمهای
بهینهسازی دیگر ،با یک جمعیت اولیه آغاز میشود .هزینه این
جمعیت اولیه مطابق تابعی محاسبه شده و بر آن اساس دو
کشور استعمارگر و مستعمره از هم تفکیک میشوند .در واقع
کشوری که دارای کمترین هزینه است به عنوان استعمارگر
انتخاب شده و مابقی براساس مقدار هزینه محاسبه شده بین
استعمارگران تقسیم میشوند  .در ادامه کشورها تالش میکنند
تا موقعیت کشور استعمارگر را به دست آورند که به این عمل
انقالب میگویند .این فرآیند تا زمانی ادامه دارد که شرایط
خاتمه برقرار شود .در این خصون خالصهای از روند الگوریتم
رقابت استعماری بیان شده و در ادامه خالصهای از بررسی
مقاالت مرتبط بیان شده است.

 -2-1تابع هدف
در ابتدای الگوریتم رقابت استعماری ،اولین تابع جهت
انتخاب جمعیت اولیه فراخوانی میگردد .در این تابع با انتخاب
تصادفی برخی از کشورها ،محاسبه موقعیت کشورها و
همینطور هزینه هر کشور صورت میگیرد .در این مرحله تابع
هدف یا هزینه جهت محاسبه هزینه هر کشور فراخوانی گشته
است .پس از محاسبه تابع هدف ،به تابع ایجاد جمعیت اولیه
بازمیگردد و بهترین مقادیر هزینه جمعآوری میگردد و در یک
ماتریس ذخیره میشود .بعد از آن کشورهای مستعمره با
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موقعیت برای کشورهایی که تغییر صورت گرفته ،مقدار هزینه
نیز محاسبه میگردد و اگر مقدار هزینه جدید از هزینه یکی از
کشورها کمتر باشد ،کشور جدید جایگزین کشور قبلی میشود
و انقالب را میدهد.
امپراطوریهای قدرتمند احتمال بیشتری برای تصاحب

استفاده از نمونهبرداری چرا رولت به استعمارگران اختصان
داده میشوند .بعد از به دست آوردن میزان احتمال ،به تعداد
کشورهای مستعمره تابع چرا رولت فراخوانی میگردد تا
اندیس موردنظر انتخاب گردد .بعد از آن اندیس انتخاب شده در
واقع همان کشوری است که باید به آن امپراطوری به عنوان
مستعمره اضافه گردد ،این عمل تا زمانیکه تمام کشورها
تخصیص داده شوند ادامه مییابد.
چرا رولت یک روش نمونهبرداری است که در الگوریتم
ینتیک هم استفاده میشود .حتی در الگوریتمهای غیرتکاملی
هم استفاده میشود .مدل فیزیکی از نمونهبرداری است و روش
مناسبی است .برای پیادهسازی از تابع انتخاب تصادفی rand
استفاده شده و سپس جمع تجمیعی هزینهها را به دست آورده
و اولین جایی که عدد تصادفی کمتر مساوی مقدار هزینه باشد
انتخاب میگردد .در آخر باید میزان هزینه هر امپراطوری نیز
محاسبه گردد.

مستعمرههای ضعیف دارند که در شکل  2نشان داده شده است.

 -2-2فراخواني سیاست جذب

شکل ( :)2شمای کلي رقابت استعماری

در این مرحله مستعمرهها به سمت استعمارگران خود
حرکت میکنند و موقعیت کشورها تغییر میکند .همانطور که
در شکل زیر مشاهده میکنید ،موقعیت آنها را در مقدار ثابتی
ضرب کرده و سپس به حرکت کشورهای مستعمره کمی زاویه
تصادفی اضافه میشود تا تنوع پاسخها بیشتر شود( .شکل )1

 -2-4رقابت درون گروهي
در این مرحله رقابت آغاز میشود  .در کل دو نوع رقابت وجود
دارد :رقابت درون گروهی و برون گروهی.
مقدار هزینه کشورهای مستعمره و استعمارگر در یک
امپراطوری با هم مقایسه میشوند تا اگر میزان هزینه کشور
مستعمره کمتر بود ،کشور مستعمره جای استعمارگر را
میگیرد  .در واقع کشور استعمارگر ،مستعمره و کشور مستعمره
به استعمارگر تبدیل میشود .بعد از آن دوباره هزینه کل
محاسبه میشود.

 -2-5رقابت برون گروهي
شکل ( :)1سیاست جذب :حرکت کشور مستعمره به سمت
استعمارگر

در این مرحله میتوان ضعیفترین مستعمره از ضعیفترین
امپراطوری یا یک مستعمره از ضعیفترین امپراطوری را انتخاب
کرد و به امپراطوری دیگری اختصان داد .در ابتدای این مرحله
بررسی میشود اگر تعداد امپراطوریها یک باشد دیگر این
مرحله ادامه نمی یابد و در واقع شرط خاتمه را داده است .در
غیر این صورت ،برای تشخیص ضعیفترین امپراطوری ابتدا
هزینه کل امپراطوریها را در ماتریسی ذخیره کرده و ماکسیمم
مقدار آن را به عنوان اندیس ضعیفترین امپراطوری تعیین
نموده و براساس اندیس آن امپراطوری ضعیف مشخص
میگردد .برای تعیین ضعیفترین مستعمره نیز همانند باال

 -2-3فراخواني انقالب
در این تابع از دو مقدار ثابت ،شدت جهش و احتمال
جهش استفاده شده است .در این تابع تصمیم گرفته میشود که
تعدادی از کشورها موقعیتشان تغییر کند .بر این اساس میزان
 sigmaضربدر یک مقدار تصادفی با موقعیت کنونی کشور
جمع میگردد تا موقعیت جدید شکل گیرد .بعد از محاسبه
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باال دچار مشکل میگردد .در منبع [11و  ]9از الگوریتم هسته
هوشمند  k-meansجهت خوشهبندی بیان ین استفاده شده
است .این الگوریتم عملکرد خوبی داشته و خوشههای با کیفیتی
را نتیجه شده اما تعداد محاسبات موجود در این روش باالست.
در مرجع [ ]15هدف این تحقیق برای نشان دادن دانش و
بازیابی یک پاسخ برای پرسش داده شده با استفاده از مدل
فضای برداری است .نتایج این تحقیق ،فراخوانی و دقت باالی
این الگوریتم را نشان داد اما میزان زمان اجرا طوالنی است .در
مرجع [ ]16با استفاده از شبکه های عصبی و تکنیک
خوشهبندی K-meansبه تشخیص پوست انسان پرداخته
شده است .در این خصون نتایج دقت باالی این الگوریتم را
نشان داد اما پیچیدگی این الگوریتم زیاد است .در منبع [ ]7از
تکنیک تقسیم و غلبه بر روی مجموعه دادههای بزرگ و
همینطور رفع مشکالت الگوریتم  kmeansاستفاده شده است
که با اینکه نتیجه خوبی به همراه داشته اما زمان اجرای این
الگوریتم باالست .در مرجع [ ]8روش خوشهبندی به کار گرفته
شده که با استفاده از  kmeansانجام شده ،تعداد محاسبات
کمتر و برای هر نوع ویژگی قابل اجراست .در خصون دادهها،
در برخی موارد از دادههای شبیهسازی شده استفاده شده است
که بنابراین قطعیت دادههای واقعی را دارا نیست .در مرجع
[ ]10خوشهبندی با استفاده از رویکرد هیبریدی جدیدی که از
ترکیب دو الگوریتم ( MCIالگوریتم تغییریافته  )CIو K-
 meansتشکیل شده صورت گرفته است .در این روش سرعت
همگرائی و کیفیت آن بهبود یافته است و همچنین از گرفتار
شدن در نقاط بهینه جلوگیری میکند .در این روش تعیین
تعداد خوشهها با مشکل روبروست .در مرجع [ ]11الگوریتم
جدیدی به نام  DSKmeansارائه شده است که فشردگی
داخل خوشهای و میزان جدایی درونخوشهای باهم تجمیع شده
است .این الگوریتم در  4معیار ارزیابی بهتر از دیگر الگوریتمها
عمل کرده است ولی در خصون دادههای با ابعاد باال نیاز به
تحقیق بیشتری دارد .در مرجع [ ]2روشی با  2فاز جهت حل
مسئله  FMSبا استفاده از الگوریتم رقابت استعماری و ینتیک
ارائه شده است .این الگوریتم سرعت بهتری نسبت به دیگر
الگوریتمها داراست اما با اجرای چندبار الگوریتم ،نتایج متفاوتی
حاصل میگردد.
در مرجع [ ]4روش جدیدی برای خوشهبندی داده ارائه
دادند که با ادغام دو روش هارمونیک  k-meansو رقابت
استعماری ایجاد شده است .هدف از این تحقیق توضی
روشی برای خوشهبندی دادههای یکپارچه براساس الگوریتم
رقابت استعماری و الگوریتم هارمونیک  k-meansانجام شده
است .این روش با نام  ICA-KHMخوانده میشود .روش به

مقادیر هزینه موجود در آن امپراطوری بررسی شده و ماکسیمم
مقدار آن و اندیس مستعمره آن ذخیره میشود .البته این مورد
زمانی اتفاق میافتد که قبل از آن تعداد کشورهای مستعمره
این امپراطوری بررسی شود در واقع اگر مستعرهای دارد این
فرآیند صورت گیرد .سپس احتمال مربوط به چیره شدن بر
دیگر مستعمرهها را با استفاده از فرمول  2-7-1محاسبه کرده و
احتمال ضعیفترین مستعمره برابر صفر میشود.
()2-1
امپراطوری که این مستعمره به آن خواهد رسید با استفاده
از تابع چرا رولت تعیین خواهد شد .وقتی امپراطوری پیروز
مشخص میشود ،کشور مستعمره ضعیف به کشورهای آن
افزوده میشود و تعداد کشورهای آن نیز افزایش مییابد و در
انتها این کشور از امپراطوری ضعیف نیز حذف میشود و تعداد
کشورهایش کاهش مییابد .بعد از این کار اگر تعداد
مستعمرههای امپراطوری ضعیف برابر صفر شود .در آخر باز
تعداد کشورهای مستعمره ضعیفترین امپراطوری بررسی
می شود تا اگر تعداد آن برابر صفر بود ،این کشور نیز بر حسب
احتمالی که محاسبه میگردد به یکی از امپراطوریها اختصان
داده شود .پس از آن ،بهترین هزینه همان مقدار کمینه موجود
در هزینهها است .در رابطه با تحقیق پیشرو ،مقاالت مرتبطی که
در رابطه با کار بر روی دادهها ابعاد باال یا پیادهسازی الگوریتم
رقابت استعماری بوده مورد مطالعه قرار گرفته که در ادامه
خالصهای از این بررسیها آورده شده است.
در مرجع [ ]1خوشهبندی با استفاده از رویکرد K-
 meansصورت گرفته است که باعث کاهش  32درصدی
هزینههای توزیع شده است ولی انتخاب تعداد خوشهها به
صورت تقریبی بوده است .در این زمینه مرجع [ ]3با استفاده از
ادغام دو روش برداری و روش  K-meansنسبت به
خوشهبندی دادهها اقدام کردند .در این تحقیق آزمایشات بر
روی دو مجموعه داده شناخته شده و ناشناس صورت گرفته و با
الگوریتم های سلسله مراتبی و تکاملی مورد مقایسه قرار گرفته
است .آزمایشات تاثیر روش پیشنهادی را برای دو آیتم سرعت و
دقت در مقایسه با دو روش اصلی خوشهبندی که شامل
روشهای خوشهبندی سلسله مراتبی و تکاملی است نشان
میدهد .در منبع [ ]6با برطرف نمودن مشکالت الگوریتم k-
 meansدر خصون گرفتن ورودی و به دام افتادن در نقطه
کمینه محلی یکی از مشکالت معمول در خصون این الگوریتم
را رفع نمودند اما در ادامه مشخص شد ،زمان اجرای این
الگوریتم باالست و پیچیدگی آن به دلیل استفاده از الگوریتم
ینتیک زیاد است و همینطور در مورد دادههای با حجم داده
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میپردازد .همچنین آزمایشکننده باید متغیرهای مربوطه دیگر
را هم کنترل کند تا در حدی معقول مطمئن شود که تغییرات
حاصله در متغیر وابسته در واقع از متغیرهای دخل و تصرف
شده ناشی میشوند .تحقیقات تجربی (آزمایشی) بر شناخت
رابطه علت و معلولی بین متغیرها تاکید دارد و سخن از مطالعه
رابطه یک سویه و تاثیر مستقل (علت) بر متغیر تابع (معلول)
است و در پایان محقق به طور قاطع نظر میدهد که چنین
رابطه ای وجود دارد یا ندارد.
مجموعه داده مورد استفاده در این مقاله مربوط به
تراکنشهای دو سال متوالی مشتریان است .دادهها در پایگاه
داده اوراکل ذخیره شدند .در ادامه تراکنشهای خرید یا تعداد
خرید طرح هر مشتری در نظر گرفته شده است .تعداد طرحها
در این تحقیق  285و تعداد مشتریان  670154و تعداد 9
میلیون تراکنش بررسی شده است.
در این تحقیق از ابزار متلب استفاده شده است .در ابتدا
دادهها و اطالعات تراکنشها در یک پایگاه داده جمعآوری
گردید .بر این اساس صحت دادهها بررسی گردید و در
صورتیکه دادهای ناقص یا نادرست بود از مجموعه دادهها به
دلیل کسب نتیجه بهتر حذف گردید .در این رابطه تعداد
خوشهها به صورت  4مقدار متغیر درنظر گرفته شده است تا
نتایج متفاوت آنها مورد بررسی قرار گرفته و بهترین مقدار
انتخاب گردد.
بعد از اینکه تمام مقادیر عددی نرمالسازی گردید و
مجموعه داده اصلی به دست آمد ،دادههای مشتریان باید
براساس تعداد تراکنش یا خرید هر طرح مجزا میشدح به این
نحو که تمام مشتریان به عنوان ستون در نظر گرفته شد و
طرحهای اینترنتی به عنوان سطرهای آن ،تقاطع دو ستون و
سطر مشتری با طرح نشاندهنده تعداد خرید صورت گرفته
توسط مشتری است .در صورتیکه خریدی صورت نگرفته باشد
مقدار صفر برای آن لحاظ شده است .هر سطر این ماتریس به
عنوان یک بردار در نظر گرفته شد.
هر یک از طرحهای اینترنتی به عنوان برداری در نظر
گرفته شده است که پس از محاسبه اندازه هر بردار ،یک بردار
 n*1به دست میآید.
در این تحقیق به جهت کاهش ابعاد دادهها ،ابتدا از روش
برداری استف اده شده است ،تا ابعاد دادهها که در حدود
 670000است کاهش یافته و زمان مربوط به پردازش این
دادهها از این طریق کاهش یابد.
برای به دست آوردن اندازه باید مطابق فرمول زیر مجذور
مجموع توان  2هر ستون مقدار اندازه هر سطر میشود.

کار گرفته شده در آن تحقیق از ادغام جنبههای مفید دو
روش رقابت استعماری و هارمونیک  k-meansدر فرآیند
خوشهبندی داده به دست آمده است.این روش بر روی 5
مجموعه داده در زمینههای مختلف صورت گرفته و با
الگوریتم رقابت استعماری و هارمونیک  k-meansمورد
مقایسه قرار گرفته است .نتایج تجربی نشان داد که روش
پیشنهادی نتایج بهتری نسبت به دو روش دیگر ارائه میدهد،
در واقع آن روش ،روش کارایی است و مناسب مجموعه
دادههای بزرگ است .مقدار تابع هدف در آن روش بهتر از دو
روش دیگر است ولی در رابطه با میزان زمان اجرا و انحراف
معیار ،الگوریتم  KHMبهتر از دیگر روشها بود اما در
خصون کیفیت راهحل در روش پیشنهادی بهتر از دیگر
روشها بود .در این زمینه مرجع [ ،]5با استفاده از الگوریتم
رقابت استعماری ،طبقه بندی خودکار تشخیص از راه دور
تصاویر را انجام دادند .الگوریتم آنها ،شامل روش
سلسلهمراتبی دو مرحلهای است .در مرحله اول ،مجموعه داده
با استفاده از نور مادون قرمز به کالسهای آب و پوشش زمین
تقسیم میشوند .در مرحله دوم ،الگوریتم رقابت استعماری،
برای تشخیص تعداد و مراکز خوشههای پوشش زمینی با
استفاده از اطالعات رنگی موجود در خوشهبندی بدون نظارت
اعمال میگردد .نتایج اعمال آن روش ،برای هر دو مجموعه
داده ساختگی و تصاویر تهران نشان میدهد که توانایی این
روش در خوشهبندی داده با تعداد نامشخص خوشه است.
نتایج همچنین نشان داد که دقت و درستی بیش از  %78در
مقایسه با دیگر روشهای اعمال شده به دست آمده است.
در مرجع [ ]14از الگوریتم رقابت استعماری که الگوریتم
فراابتکاری برای مسائل پیوسته بهینهسازی است ارائه شده
است .این الگوریتم کارایی مناسبی داشته اما برای مجموعه
دادههای بزرگ مناسب نیست .در مرجع [ ]17بهینهسازی
انتخاب مراکز خوشه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری در
شبکههای حسگرهای بیسیم صورت گرفته است .از مزایای این
روش کند شدن نرا اتمام عمر و مصرف بهینه انریی است اما
زمان اجرای آن طوالنی است.

 -3مواد و روش تحقیق
در تحقیق پیشرو از روش تجربی (آزمایشی) استفاده شده
است .روش تجربی برای آگاهی از نوع و جهت رابطه ،بین
متغیرهایی که در تحقیق همبستگی مشخص شده است دارای
رابطه هستند ،از تحقیق آزمایشی استفاده میشود .در این
تحقیقات آزمایشکننده در متغیرهای مورد نظر دخل و تصرف
کرده و سپس به مشاهده تأثیرات آن در تغییرات متغیر وابسته

40

نشریه علمی ،پژوهشی ،فناوری البرز(فناوری اطالعات) سال سوم ،شماره ،1 0تابستان 1396

()3-1

3) Initialization of the algorithm. Generate
some random solution in the search space and
create initial empires.
4) Assimilation: Colonies move towards
imperialist states in different in directions.
5) Revolution: Random changes occur in the
characteristics of some countries.
6) Position exchange between a colony and
Imperialist. A colony with a better position
than the imperialist has the chance to take the
control of empire by replacing the existing
imperialist.
7) Imperialistic competition: All imperialists
compete to take possession of colonies of each
other.
8) Eliminate the powerless empires. Weak
empires lose their power gradually and they
will finally be eliminated.
9) If the stop condition is satisfied, stop, if not
go to 2.
10) End
فاز دوم روش مورد استفاده همان الگوریتم رقابت
استعماری است که در بخش پیشزمینه به صورت کامل توضی
داده شده است تنها بخشهایی از الگوریتم تغییریافته که در
ادامه به توضیحاتی در این خصون پرداخته شده است .تابع
هدف با توجه به مسئله تعیین میگردد که در این مسئله که
خوشهبندی است تابع هدف همان معیارهای تشابه است،
بنابراین برای انجام بهتر این الگوریتم از دو معیار تشابه
اقلیدسی و کسینوسی استفاده شده است که به ازای هر کدام از
معیارهای تشابه (اقلیدسی و کسینوسی) و همینطور تعداد
امپراطوریها (2و3و4و )5این الگوریت م باید اجرا گردد .در ادامه
مراحل انجام شده در این تحقیق آورده شده است.
در مرحله فراخوانی تابع هدف با توجه به تابع هدف که در
اجرای اول فاصله اقلیدسی است ،ماتریس دادهها و مراکز خوشه
به عنوان ورودی به آن داده شده تا براساس فرمول تابع
اقلیدسی که تفاضل هر داده از مراکز باید محاسبه گردد ،مراکز
اولیه به صورت تصادفی انتخاب میشود ،در واقع مجذور تفاضل
داده از مرکز به توان  ،2فاصله اقلیدسی میشود .برای هر داده
مقدار کمینه فاصله انتخاب میشود و در آخر مجموع آنها،
مقدار هزینه هر کدام میشود.
یکی از پرکاربردترین معیارهای ارزیابی تشابه ،فاصله
اقلیدسی است .فاصله هندسی که در یک فضای چند بعدی
برای دو نمونه از فرمول زیر محاسبه میشود:
()1-4

) | d|=√(a^2+b^2+c^2

این بردار به عنوان ورودی به الگوریتم رقابت استعماری
داده میشود تا از این طریق خوشهبندی شوند.
تعداد خوشهها  4مقدار مشخص است که به ازای هر چهار
مقدار هر روش باید اجرا گردد ،عالوهبراین در خصون معیار
فاصله نیز دو معیار متفاوت در نظر گرفته شده که روش
پیشنهادی با هر یک از آنها یکبار اجرا شده است.

 -4روش پیشنهادی
در این روش که در دو فاز صورت میگیرد ،در فاز اول
روش فضای برداری جهت تعدیل ابعاد دادهها مورد استفاده قرار
گرفته است و خروجی این فاز به عنوان ورودی فاز دوم که یک
ماتریس  1*nمیباشد است .در ادامه الگوریتم رقابت استعماری
جهت خوشهبندی دادهها مورد استفاده قرار میگیرد .عالوهبر
ماتریس ذکر شده ،ورویهای دیگری نیز وجود دارد از جمله
تعداد خوشه و تابع هزینه با مقادیر متفاوت مقداردهی گشته تا
نتایج هر کدام مورد مقایسه قرار گیرند .این روش در نرمافزار
متلب با دو تابع هزینه متفاوت پیادهسازی شده است .در
خصون روش های مورد مقایسه با روش پیشنهادی ،از توابع
موجود در متلب استفاده شده است.
تعداد کل سطرهای ماتریس به عنوان تعداد کل جمعیت
است .تعداد خوشهها ،در حکم تعداد استعمارگر و یا
امپراطوریهاست .در ابتدای تابع اصلی تمام ورودیها به صورت
مشترک تعریف میگردد تا اگر هر یک از توابع زیرمجموعه به
آنها احتیاج داشت به راحتی و بدون تعریف دوباره آنها ،بتوانند
استفاده کنند.
در این خصون شبه کد مربوط به الگوریتم رقابت
استعماری به شرح زیر است:
V_ICA pseudo code
Input:
A matrix of n*1, K: number of clusters,
distance criteria
Output:
A set of k clusters
0) implement the vector space Model: Replace
row and column.
1) Calculate size of each row. The output of
this step send to next step as input.
2) Define objective function:
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در فرمول فوق  mتعداد ویژگیها و xها مقادیر صفات
خاصه برای نمونه دادهها هستند .عدد کوچکتر نشاندهنده
فاصله کمتر و تشابه بیشتر و عدد بزرگتر نشاندهنده فاصله
بیشتر و تشابه کمتر است .در اجرای دوم از تابع هدف
کسینوسی استفاده شده است .در فاصله کسینوسی مقدار ضرب
داده در مراکز تقسیم بر ضرب اندازه هر کدام از ماتریسهای
داده و مرکز به دست میآید .برای دو بردار  x,yتشابه
کسینوسی از فرمول زیر به دست میآید:

امپراطوری شامل کشورهای مستعمره باشد ،در غیر اینصورت
میزان هزینه کل برابر با هزینه استعمارگر است.
در مرحله فراخوانی سیاست جذب به دلیل ایجاد جواب
جدید اصلیترین مرحله رقابت استعماری است .در اینجا از
ضریب ) β (۱.5استفاده شده است ،اگر این مقدار بیشتر از یک
باشد باعث میشود که کشور مستعمره از تمام جهات به
استعمارگر نزدیک شود .در انتهای این مرحله نیز به دلیل ایجاد
موقعیت جدید ،مقدار هزینه آنها دوباره محاسبه میشود[]18
این مرحله باعث کاهش قدرت امپراطوریهای ضعیف و افزایش
قدرت امپراطوریهای قدرتمند میگردد]4[ .
در مرحله فراخوانی انقالب ،با استفاده از تابع
 randsampleتعدادی از کشورها انتخاب میشوند تا
موقعیتشان تغییر کند.
در این مقاله برای ارزیابی خوشهها از شاخص سیلووت استفاده
شده است .از جمله شاخصهای ارزیابی شاخص سیلووت است
که برای تفسیر و ارزیابی ثبات دادههای خوشه مورد استفاده
قرار می گیرد .این مقدار ترکیبی از تراکم و پراکندگی است .از
فاصله برای تشابه استفاده میشود .مراحل زیر محاسبه مقدار
سیلووت را توضی میدهد:
 )1برای شی iام میانگین فاصله تا دیگر اشیا در آن
خوشه محاسبه میگردد که است.
 )2برای شی iام و خوشهای که آن شی در آن وجود
ندارد ،مقدار میانگین فاصله با تمام اشیا در خوشه داده شده
محاسبه میگردد .یافتن مقدار مینیمم با توجه به تمام خوشهها
که این مقدار است.
 )3برای شی iام سیلووت از فرمول زیر به دست میآید:

()2-4
است و
در فرمول باال
مقدار نرم  xکه همان اندازه بردار  xاست .اگر مقدار تشابه
کسینوسی صفر شود ،بدین معنی است که دو بردار  90درجه
هستند و دارای هیچگونه تطبیقی نیستند .هرچه این مقدار به
 1نزدیک شود ،زاویهی بین بردارها نیز کوچکتر میشود و
میان دو بردار تطابق بیشتری وجود دارد .مقدار فاصله در این
معیار همیشه یک عدد مربت نیست .مقادیر هزینه باید کمینه
شود و بهترین کشور ،کشوری است که کمترین هزینه را
داراست .پس از محاسبه تابع هدف ،به تابع ایجاد جمعیت اولیه
بازمیگردد و بهترین مقادیر هزینه جمعآوری میگردد و در یک
ماتریس ذخیره میشود .سپس براساس هزینههای مرتب شده
استعمارگران تعیین میشوند و بعد از آن کشورهای مستعمره با
استفاده از نمونهبرداری چرا رولت  1به استعمارگران اختصان
داده میشوند .ورودی این تابع میزان احتمال و خروجی آن
اندیس است .قبل از ورود به این تابع ،باید میزان احتمال را با
استفاده از روش بولتزمان به دست آورد ،البته دو روش دیگر نیز
وجود دارد ولی روش بولتزمان بهتر از دو روش دیگر است .در
این روش از ثابت فشار انتخاب به نام آلفا استفاده شده است ،که

()3-4
مقداری است که میزان تشابه یک شی در خوشه خود را با
دیگر خوشهها مورد مقایسه قرار میدهد .مقدار سیلووت
میتواند بین  1-و  1باشد .مقدار منفی نامطلوب است به دلیل
اینکه مانند موردی است که > است .مقدار سیلووت

میشود و
میزان آن اگر صفر باشد تمام احتماالت برابر با
اگر میزان آلفا به سمت بینهایت برود احتمال برای بهترین عضو
یک و برای بقیه صفر خواهد بود.
یکی از مزیتهای روش باال این است که دیگر محدودیتی
در رابطه با عالمت هزینه وجود ندارد و در این تحقیق از این
روش استفاده شده است .در ادامه روال خود الگوریتم رقابت
استعماری که در بخش پیشزمینه آورده شده است ،پیادهسازی
شده است .مقدار هزینه کل از هزینه استعمارگر به عالوه
درصدی از میانگین هزینههای کشورهای مستعمره به دست
میآید .میزان درصد در اینجا مقدار ثابت  0.2است .میزان
هزینه کل امپراطوری در صورتی محاسبه میشود که

1

باید مقداری مربت باشد ( < ) و به صفر نزدیک باشد
در این صورت اگر برابر با صفر باشد مقدار سیلووت مقدار
بیشینه و برابر با یک میشود .باالترین مقدار نشاندهنده این
است که شی کامال با خوشه خودش مطابقت دارد و با
خوشههای همسایه مطابقت ندارد .اگر بیشتر اشیا باالترین
مقدار شاخص را دارا باشند خوشهبندی صحی صورت گرفته
است.

Selection Wheel Roulette
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در شکل  4نیز نمونه دیگری از خوشهبندی با تعداد خوشه  2و
معیار اقلیدسی که انجام شده ،به تصویر کشیده شده است .برای
تعدادی از دادهها مقدار شاخص سیلووت منفی به دست آمده
است.

 -5نتايج تحقیق
( -5-1آزمايش اول) کیفیت خوشهها با توجه به
معیار فاصله
این آزمایش در پاسخ به این سوال است که آیا تغییر معیار
فاصله در کیفیت خوشهها تاثیری دارد .برای نشان دادن تاثیر
معیار فاصله بر کیفیت خوشهها ،در این آزمایش از دو معیار
اقلیدسی و هندسی استفاده شده است.
ابتدا معیار فاصله (تابع هزینه) اقلیدسی در نظر گرفته شده
است .در ادامه در جدول ( )1مقدار شاخص سیلووت نیز برای
آن محاسبه گردید تا میزان درستی خوشهها بررسی گردد.
جدول(  :)1زمان اجرا و مقدار شاخص سیلووت روش پیشنهادی

شکل ( :)4شاخص سیلووت با تعداد  2خوشه

(اقلیدسي)
رديف

مقدار

نام

معیار

تعداد

الگوريتم

فاصله

خوشه

1

V-ICA

کسینوسی

2

0.8270

2

V-ICA

کسینوسی

3

0.8327

3

V-ICA

کسینوسی

4

0.9104

0.7108

4

V-ICA

کسینوسی

5

0.9004

1.2411

شاخص
سیلووت

بهترين

زمان

هزينه

اجرا

0.47866

2

0.7046

3
3
4

در بخش دوم آزمایش ا ول تابع هزینه با استفاده از معیار تشابه
کسینوسی به دست آمده است و تعداد خوشهها نیز تغییر یافته
است.
در جدول ( ،)2عملکرد تغییر شاخص سیلووت نشان داده شده
است .در تصویر  5میزان شاخص سیلووت در زمانیکه تابع
هزینه معیار تشابه کسینوسی بوده و تعداد خوشه آن  2است،
نمایش داده شده است.

در شکل ( )3میزان شاخص سیلووت در زمانیکه تابع هزینه از
معیار تشابه اقلیدسی استفاده نموده و تعداد خوشه آن  5است،
نمایش داده شده است.

جدول ( :)2زمان اجرا و مقدار شاخص سیلووت روش
پیشنهادی (کسینوسي)
رديف

شکل ( :)3شاخص سیلووت با تعداد  5خوشه
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نام

معیار

تعداد

الگوريتم

فاصله

خوشه

مقدار
شاخص
سیلووت

بهترين
هزينه

زمان
اجرا
(ثانیه)

1

V-ICA

اقلیدسی

2

0.8327

125140

16

2

V-ICA

اقلیدسی

3

0.8270

125220

20

3

V-ICA

اقلیدسی

4

0.7403

125270

26

4

V-ICA

اقلیدسی

5

0.7203

125180

30
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شکل ( :)7تاثیر تعداد خوشه بر مقدار شاخص سیلووت

شکل ( :)5میزان شاخص سیلووت با تعداد  2خوشه و معیار
کسینوسي

 -6بحث و نتیجهگیری
( -5-2آزمايش دوم) کیفیت خوشهها با توجه به

 -6-1مقايسه الگوريتم پیشنهادی با روشهای

زمان اجرا

ديگر

این آزمایش در پاسخ به این سوال است که آیا زمان اجرا
در کیفیت خوشهها تاثیری دارد .در شکل  6زمان اجرا مورد
بررسی قرار گرفته است.

در این تحقیق با استفاده از  4روش سلسلهمراتبی و
همینطور روش  ،k-meansعملکرد روش پیشنهادی مورد
بررسی قرار گرفته است .روشهای سلسلهمراتبی به کار گرفته
شده عبارتند ازSLINK, WPGMA, CLINK, :
.UPGMC
در این روشها از دو معیار فاصله و تعداد خوشهای که در
ابتدای این تحقیق فرض شد ،استفاده شده است .برای استفاده
از این روش ها از توابع موجود در متلب استفاده شده است .برای
استفاده از روش سلسلهمراتبی از تابع  linkageاستفاده
میشود که با مقداردهی آن به صورت weighted
 ,complete ,single ,centroidمیتوان از توابع موردنظر
استفاده کرد .ورودیهای این تابع ،فایل دادهها ،نام روش و نام
معیار تشابه داده میباشد ،سپس خروجی این تابع به تابع
 Clusterداده میشود و تعداد خوشه در این سطر تعیین
میگردد .در تابع  linkageمیتوان از معیارهای تشابه
اقلیدسی ،اقلیدسی استاندارد شده ،مربع اقلیدسی ،بلوک
شهری ،مینکوفسکی ،کسینوسی ،ماهاالنوبیس و غیره هستند.
در این تحقیق از همان معیارهای تشابه کسینوسی و اقلیدسی
استفاده شده است.
نتایج به دست آمده از آزمایشات بیان شده در بخش قبل ،به
شرح زیر است.
در معیار تشابه اقلیدسی بیشترین مقدار شاخص سیلوت
مربوط به کمترین تعداد خوشه است و مدت زمان اجرا  16ثانیه

شکل ( :)6زمان اجرای الگوريتم پیشنهادی براساس متغیرها

در الگوریتم پیشنهادی با معیار کسینوسی میزان زمان اجرا
بسیار اندک است.

( -5-3آزمايش سوم) کیفیت خوشهها با توجه به
تعداد خوشهها
آزمایش آخر در خصون تاثیر تعداد خوشهها بر کیفیت
خوشههاست .با توجه به جداول آزمایشهای اول و دوم و
همین طور نمودارها ،نتایج حاکی از آن است که تعداد خوشهها
در کیفیت خوشهها و همینطور میزان شاخص سیلووت نیز
تاثیر دارد( .شکل )7
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 -6-2مقايسه روشهای ديگر و روش پیشنهادی

بوده است .هر چه تعداد خوشهها افزایش یافته ،هزینهها افزایش
یافته ،زمان اجرا افزایش یافته ،اما مقدار شاخص سیلووت
کاهش یافته است .بر این اساس با افزایش تعداد خوشه مقدار
شاخص سیلووت در زمانی که معیار تشابه کسینوسی افزایش
یافته و میزان زمان اجرا و بهترین هزینه نیز افزایش یافته است.
در این خصون مقدار شاخص سیلووت با تعداد خوشه 4
بیشترین مقدار را داراست و پس از آن دوباره کاهش مییابد.
دو آزمایش مورد مقایسه قرار گرفتند و نتایج هر دو آزمایش در
یک نمودار رسم شده است .در شکل زیر متغیرها به همراه
سیلووت در کنار هم نشان داده شده است .در معیار تشابه
کسینوسی با افزایش تعداد خوشهها مقدار شاخص سیلووت نیز
افزایش مییابد اما با رسیدن به خوشه پنجم دوباره کاهش
می یابد .در معیار تشابه اقلیدسی با افزایش تعداد خوشه مقدار
شاخص سیلووت آن کاهش مییابد .در کل در الگوریتم
پیشنهادی مقدار شاخص سیلووت با معیار کسینوسی نتیجه
بهتری به نسبت معیار اقلیدسی نشان داده است .بنابراین بهتر
است در این الگوریتم از معیار کسینوسی استفاده شود.
بیشترین مقدار شاخص سیلووت در این شکل متعلق به
معیار کسینوسی و تعداد  4خوشه است که مقدار آن 0.9104
است.

از نظر شاخص سیلووت
در این بخش عملکرد روشهای سلسلهمراتبیk-means ،
و همین طور روش پیشنهادی از نظر شاخص سیلووت و سرعت
اجرا مورد بررسی قرار گرفته است .بهترین روش از نظر میزان
شاخص سیلووت در بین روشها در زمانی که از معیار اقلیدسی
استفاده شده ،روش  v-kmeansاست و بعد از آن هر یک از
روشهای سلسله مراتبی قرار گرفتند .این نتایج بر روی نمودار
شکل  9نشان داده شده است.

شکل ( :)9نتايج به دست آمده از اجرای تمام روشها با
معیار اقلیدسي

در این مقایسه با افزایش تعداد خوشهها ،میزان شاخص
سیلووت کاهش یافته است ،البته در زمانیکه تعداد خوشه از 2
به  3تغییر کرده کمی افزایش در میزان شاخص سیلووت را
داده و سپس ک اهش یافته است .این مورد در نمودار شکل 10
بهتر نشان داده شده است.
شکل ( :)8نمايي از نتايج دو آزمايش

کم ترین زمان متعلق به معیار کسینوسی و با تعداد  2خوشه
است که  2ثانیه به طول انجامیده است .هرچه تعداد خوشهها
افزایش مییابد ،میزان زمان اجرا نیز افزایش مییابد .در معیار
کسینوسی با تعداد  3خوشه و همینطور  4خوشه میزان زمان
اجرا ی کسان شده است .در خصون معیار اقلیدسی میزان زمان
اجرا بیشتر شده است .با بررسی این دو معیار ،نتایج حاکی از
آن است که برای الگوریتم پیشنهادی بهتر است از معیار
کسینوسی به عنوان تابع هزینه استفاده شود.

شکل ( :)10نتايج به دست آمده از اجرای تمام روشها با معیار
اقلیدسي و تعداد خوشهها

عملکرد تمام روشها از نظر افزایش و کاهش میزان
شاخص سیلووت براساس افزایش تعداد خوشهها یکسان است.
در ادامه همین عملکرد با در نظر گرفتن میزان شاخص سیلووت
با معیار کسینوسی مورد مقایسه قرار گرفته است.
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شکل ( :)13نتايج به دست آمده از اجرای تمام روشها با
معیار کسینوسي

شکل ( :)11نتايج به دست آمده از اجرای تمام روشها با
معیار کسینوسي

 -7جمعبندی

همان طور که مشخص است الگوریتم پیشنهادی با معیار
کسینوسی بسیار سازگار است و بیشترین میزان شاخص
سیلووت متعلق به این روش با تعداد خوشه  4است .این معیار
در روشهای سلسلهمراتبی و  k-meansبه خوبی عمل نکرده
است .برای مشاهده بهتر این نمودار با در نظر گرفتن تعداد
خوشه ها و مقدار شاخص سیلووت ،نموداری به صورت زیر
ترتیب داده شده است.

با حجیم شدن دادهها و باال رفتن ابعاد ،نیاز به
الگوریتمهایی است که بتوانند دادههای با ابعاد باال را پردازش
کنند .این تحقیق شامل دو فاز است ،از دو روش برداری و یکی
از روشهای تکاملی جهت خوشهبندی مشتریان استفاده شده
است .هدف این مقاله بررسی نتایج مربوط به روش ادغامی
رقابت استعماری و فضای برداری در خصون نمونه دادههای با
ابعاد باال است .نتایج روش پیشنهادی با نتایج چند روش دیگر
مورد مقایسه قرار گرفته است ..با شناسایی ویژگیهای موجود
در طرحهای پرطرفدار مشخص میگردد که سازمان برای
تعریف طرحهای آتی از چه ویژگیهایی جهت فروش بیشتر آن
محصول استفاده نماید .با توجه به روند رو به رشد حجم دادهها
و نیاز شرکتها و سازمانها به این رویکرد جهت تسهیل فرآیند
تحلیل و بررسی وضعیت مشتریان میتوان این طرح را برای
سازمانهایی که پایگاه داده تراکنشی دارند ،پیادهسازی نمود.
همانطور که در باال بیان شد ،خوشهبندی مشتریان به
روشهای مختلفی صورت میگیرد .معیارهای تشابه برای
تشخیص گروهها و خوشههای مشابه مشتریان به تعداد
تراکنشهای خرید طرحهای اینترنتی توسط مشتریان
برمیگردد .نتایج این مقاله به صورت اجمالی به شرح زیر است:

شکل ( :)12نتايج به دست آمده از اجرای تمام روشها با
معیار کسینوسي

در ادامه عملکرد این روشها از نظر سرعت اجرا
مورد بررسی قرار گرفته است .در روشهای مورد بررسی
هر چه زمان اجرا کمتر باشد ،آن روش سریعتر است.
بنابراین در نمودار زیر هر چه سط نمودار پایینتر باشد،
آن روش روش سریعتری است .همانطور که مشاهده
میشود ،روش پیشنهادی سریعترین روش با معیار
کسینوسی است.

در مقایسه با دیگر روشها ،روش پیشنهادی شاخص

سیلووت بهتر و زمان اجرای کمتری داشت که همین به
تنهایی برتری این روش را نشان میدهد.

بهترین روش از نظر میزان شاخص سیلووت در بین

روش ها در زمانی که از معیار اقلیدسی استفاده شده ،روش
 v-kmeansاست و بعد از آن هر یک از روشهای
سلسلهمراتبی بعد از آن قرار گرفتند.
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چکیده
در شهرهای پیشرفته امروزی ،مترو به عنوان سیستم حمل و نقل عمومي يکي از بخشهای مهم و حیاتي در جامعه
شهری محسوب ميشود .در شبکه متروی شهری ،ايستگاهها مانند گرههای گراف به هم متصل هستند .اين سیستم حمل و
نقل عمومي با ساختار شبکه مانند خود به عنوان يک گراف بزرگ معموالً با نام شبکه در مقاالت ياد ميشود .با توجه به
ساختار شبکه ای سیستمهای حمل و نقل عمومي مترو ،ميتوان از ابزارهای تحلیل تئوری گراف استفاده نمود .يکي از اين
ابزارها نرم افزار سايتواسکیپ 1است که معیارهای مختلف و مهم موجود در يک شبکه را اندازهگیری ميکند .با تحلیل اين
معیارها و پارامترها ،نقاط قوت و ضعف شبکهها بدست ميآيد .اين معیارها شامل ضريب خوشهبندی ،مرکزيت ،درجه توزيع
گره ،طول کوتاهترين مسیر ،شعاع ،قطر و ناهمگني ميباشد .سه کشور ايران ،هند و ترکیه کشورهای در حال توسعهای
هستند که از لحاظ فرهنگي و اقتصادی و جغرافیايي شباهتهای زيادی با هم دارند .در اين مقاله شبکههای مترو در سه
کالنشهر؛ تهران ،دهلي و استانبول با استفاده از تئوری گرافها و ابزار سايتواسکیپ مدلسازی شده و پارامترهای مختلف و
مهم آن تحلیل و مقايسه شده است و نقاط قوت و ضعف آنها متناسب با هم بررسي شده است.

کلمات کلیدی
شبکههای مترو ،شبکه های پیچیده ،داده کاوی ،آسیب پذيری.
طرفی این فضای عمومی در محیط شهری از جمله تجمع
مسافران در آن ،از اهمیت و حساسیت باالیی برخوردار است و
همواره در معرض خطر و تهدید و خسارات سنگین قرار داشته
است .از سوی دیگر بستر توسعه ی پایدار و مدیریت بحران در
حکم کنترلکننده شرایط محیطی در زمان بحران دو حوزهای
است که برای اقدامات کاهش آسیب پذیری کاربرد دارد .مهم
ترین هدف دفاع غیر عامل جلوگیری از ایجاد بحران و دوری از
شرایط بحران زا است و در صورت وقوع بحران ایجاد شرایطی

 -8مقدمه
امروزه به دلیل تراکم باال و محدودیت فضای روی زمین
استفاده از تونل های زیرزمینی و مترو یکی از بهترین گزینهها
برای حمل و نقل عمومی است .سرعت باال ،امنیت ،کاهش زمان
سفرهای درونشهری ،استفاده بهینه از منابع انریی ،کاهش
آلودگی هوا و غیره از مزیتهای استفاده از مترو است .از
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استانبول به قرن  19برمیگردد .شرکتهای مختلف
بینالمللی طرحهای خود را برای ایجاد مترو در استانبول
ارائه کردند و در سال  1989اولین خط مترو شروع به
سرویس دهی کرد و کم کم توسعه پیدا کرد تا در سال
 2002به فرودگاه آتاتورک رسید .اکرر خطوط مترو در
استانبول مجهز به آسانسور و پله برقی است که این
سیستم را برای دسترسی کامل معلولین امکان پذیر کرده
است .در این تحقیق متروی استانبول با پنج خط مطابق با
نقشه موجود درشکل( )2که متعلق به سال  2015می-
باشد در نظر گرفته شدهاست[.]4

برای کنترل س ریع اوضاع و بازگرداندن شرایط به حالت قبل از
بحران است .بنابراین با رعایت اصول دفاع غیرعامل ،میزان
آسیب پذیری کاهش می یابد و مدیریت بحران ،از موفقیت
بیشتری برخوردار است و در غیر این صورت مدیریت بحران نیز
از کارایی الزم برخوردار نخواهد بود[ .]1نه تهدید پیش روی
ایستگاههای داخل کشور است که از میان این تهدیدات بمب
گذاری اصلی ترین تهدید کل فضای ایستگاه مترو است[ .]2از
این رو مشخص کردن ایستگاههای مهم ،از جمله اقدامات پایه-
ای پدافند غیرعامل به شمار می رود .از آنجایی که این مقاله به
بررسی متروی تهران ،پایتخت ایران با دو کالنشهر می پردازیم،
از همین رو در ادامه به مروری اجمالی از تاریخچه و معرفی
کلی این سه مترو خواهیم پرداخت.

 -1-2متروی تهران
در سال  ،۱۳5۶عملیات اجرایی مترو در تهران شروع شدح
اما بعد از انقالب به دالیل مختلف و از جمله جنگ تحمیلی به
طور کامل متوقف گردید .در سال 1374عقد قرارداد برای خرید
تجهیزات ثابت و متحرک انجام شد و در روز شانزدهم اسفند
ماه سال  ۱۳۷۷متروی تهران که بخش حومهای خطوط متروی
فعلی میباشد افتتاح شد .متروی تهران دارای پنج خط اصلی
است که چهار خط آن درون شهری و یک خط آن برون شهری
است .طراحی خطوط مترو و جانمایی ایستگاههای آن بر مبنای
طرح جامع شهرسازی تهران و مراکز جمعیتی و مسافرپذیر
انجام شدهاست .بر این مبنا ایستگاههای مترو و طول سکوی
آنها نیز طراحیهای متفاوتی دارند .در این تحقیق از نقشه
متروی تهران که در شکل( )1مشاهده میشود و تا سال 1394
است ،استفاده شدهاست[.]3

شکل ( :)2نقشه متروی شهری استامبول[]4

 -1-4متروی دهلي
شرکت مترو دهلی توسط دولت هند در سال 1995
برای ایجاد سیستم مترو در پایتخت تأسیس شد .عملیات
ساخت این مترو در اکتبر  ۱۹۹۸آغاز شد .این مترو دارای
پنج خط اصلی و یک خط سریع است .مترو دهلینو یکی
از درآمدزاترین متروهای دنیاست و به دلیل اقدامات
زیست محیطی و کاهش گازهای گلخانهای جوایز متعددی
را از سازمانهای مختلف از جمله سازمان ملل متحد
دریافت نمودهاست .برای این تحقیق پنج خط اصلی مترو
مطابق نقشه موجود در شکل( )3مربوط به سال 2014
استفاده شده است[.]5

شکل ( :)1نقشه مترو شهری تهران و حومه []3

 -3 -1متروی استانبول
استانبول از شهر های پر جمعیت ترکیه است که جمعیت
آن رو به افزایش میباشد .قدمت اولین خط زیرزمینی

50

نشریه علمی ،پژوهشی ،فناوری البرز(فناوری اطالعات) سال سوم ،شماره ،1 0تابستان 1396

عنوان یک گراف غیر جهتدار در نظرگرفته شده است که یالها
بدون وزن هستند[.]1
در ادامه در بخش دو به معرفی و تعریف اولیه شاخصههای مهم
شبکههای مترو معرفی می شود .این شاخصها برای تحلیل و
مقایسه مورد استفاده قرار میگیرد .در ادامه در بخش سه داده -
های مورد استفاده در گراف و مقادیر پارامتر اصلی که توسط
نرم افزار محاسبه شده است ارائه می شود ،و در پایان ،در بخش
چهار نتایج نمو دارهای محاسباتی پارامترهای تعریف شده بخش
دو که از طریق نرم افزار محاسباتی بدست آمده مقایسه می-
شود.

 -2تعاريف اولیه
شکل ( :)3نقشه متروی شهر دهلي[]5

در ادامه چند مشخصه مهم برای بررسی شبکههای مترو
جهت بررسی اهمیت گرهها و نقش گرههای اساسی در صورت
بروز مشکل تعریف و به طور کامل شرح داده میشود.

بسیاری از سیستم های واقعی میتوانند به صورت شبکه،
مدل شوند .بدین صورت که عناصر این سیستمها به عنوان
گره های شبکه و ارتباط بین این عناصر به عنوان یالها در نظر
گرفته میشود .مجموعهی بزرگتری از سیستمها را حتی با
استفاده از فرآیندهای پویا بر روی شبکهها ،میتوان مدل کرد و
با وجود نرم افزارهای کاربردی متعدد موجود ،امکان بررسیهای
محاسباتی و نظری دربارهی چنین شبکههایی ممکن شده است.
مفاهیم شبکه در بسیاری از مسائل نظیر حمل و نقل ،جامعه
شناسی ،اقتصاد ،زیست شناسی و بسیاری از موضوعات دیگر
نفوذ کرده است.
به طور کلی سیستمهای فنی بزرگ همچون شبکههای
توزیع برق ،سیستمهای ارتباطی ،شبکههای حمل ونقل همگی
بنیاد و زیربنای شهرهای پیشرفته امروزی هستند .هرگونه
خرابی و اختالل در عملکرد چنین سیستمهایی میتواند تأثیر
عمده ای بر زندگی روزمره شهروندان ،اقتصاد و امنیت ملی
داشته باشد .خطراتی همچون فجایع طبیعی ،تغییرات آب
وهوایی ،بروز خرابیهای فنی عمدی و غیرعمدی ،عوامل انسانی
 ،عملیات تروریستی ،جنگ و غیره همواره چنین تأسیسات و
سیستمهای زیربنایی را تهدید میکند .با توجه به ماهیت شبکه
چنین سیستمهایی امکان استفاده از ابزارهایی از جمله تئوری
گراف برای بررسی تحمل پذیری خطا و شکست در چنین
سیستمهایی و به طور کلی کارایی شبکه فراهم میشود و می-
توان شبکههای مختلف را بوسیله پارامترهای کلیدی با هم
مقایسه کرد .در این مقاله بررسی بر روی شبکهی متروی تهران
،استانبول و دهلی صورت گرفته و نتایج با یکدیگر مقایسه شده
است .در این مقاله توپولویی شبکههای مترو با استفاده از
تئوری گراف ) G=(V,Eمطرح می شود که در آن ایستگاهها،
گرهها و مسیر بین ایستگاهها همان یالها است .شبکه مترو به



شعاع شبکه

شعاع شبکه طول حداکرر کوتاهترین مسیرهای بین هر دو
گره در شبکه است.


قطر گراف

قطر یک گراف ،حداقل خروج از مرکز2هر گره در گراف
است ،بنابراین در گرافهای نامتصل ،قطر گراف بینهایت در
نظر گرفته میشود[.]2


استحکام پذیری

3

استحکام پذیری به توانایی شبکه در تحمل شکست و خطا
و یا مواجه با حمالت در شبکه گفته میشود[.]6


ناهمگنی شبکه

4

ناهمگنی شبکه معیاری است که گرایش شبکه برای
داشتن تعداد باالی گره های متصل را نشان میدهد و می توان
آن را با ضریب واریانس توزیع نشان داد ،همان طور که در
فرمول ( )1آمده است این ضریب از تقسیم مجذور واریانس بر
میانه قابل محاسبه است.
() 1

) Variance (k
) mean(k

Nh 

و

 kتعداد گرههای موجود است[.]13


ضریب خوشه بندی

5

بسیاری از شبکههای پیچیده یک گرایش ذاتی به خوشه -
بندی دارند .ضریب خوشهبندی یک معیار محلی است که برای
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جمع_ آوری چگالی مرلثهای موجود در گراف مانند دو گرهای
که هردو به گره سومی وصل هستند در حالی که به طور
مستقیم به یکدیگر متصل میباشند ،مورد استفاده قرار میگیرد.
اگر گره  iدر شبکه دارای

یال باشد  ،به

متصل میباشد .حداکرر تعداد یال ممکن بین

مرکزیت استرس گرهای مانند  vدر واقع نشان میدهد که
تعداد کوتاهترین مسیرهای عبوری از گره چقدر است].[14


گره دیگر
همسایه

نشان میدهد  .باراباسی 10و اولتاوی 11این مولفه را برای
شبکههای مقیاس آزاد و تصادفی مطرح کردند[.]9-13

یال که در حال حاضر بین این
نرا بین تعداد
وجود دارند ،میباشد .ضریب خوشهبندی کل شبکه با استفاده
از فرمول  C=(1/N)Σi Ciقابل محاسبه است[.]7




6

طول کوتاهترين مسیرهای میانگین

1
(dij , ) 4

N (N  1) i , jN ,i  j

L

که Nتعداد گره های موجود و  d ijمقدار فاصله گره  iو گره j
است [.]13

 -3ابزارها و روشها

() 2
که در آن  uو wگرهها و

uw

برای بررسی پارامترهای مختلف در گرافهای متروی سه
کالن شهر تهران ،دهلی و استانبول ،در ابتدا از روی نقشه رسمی
سیستم حمل و نقل این سه شهر ،خطوط متروی آن بدست
آمده (خطوط ارتباطی تراموا و ...که بیارتباط با موضوع بوده
حذف شد) و سپس دادههای مورد نیاز از این نقشهها استخراج
ودر نرمافزار اکسل جمعآوری شده و در برنامه سایتواسکیپ
وارد و اتصاالت برقرار شد .به این ترتیب سه گراف شبکه فراهم
(تصویر یک) و سپس پارامترهای مهم گراف در مورد این سه
شبکه مورد تحلیل ،قرار داده شده است .نتایج تحلیل مقدماتی
شبکهها مطابق جدول ( )1است.

 کوتاهترین مسیر بین  uو w

است و    v تعداد کوتاهترین مسیرهای از  uبه wاست که
uw

از vمیگذرد[.]8
مرکزیت نزدیکی

7

مرکزیت نزدیکی به این معنی است که مجموعه فاصله یک
گره از گره دیگر در مقایسه با بقیه گرهها کمتر باشد  ،به بیان
دیگر یک گره ،مرکز توجه سایر گرهها قرار دارد و نزدیکی باعث
میشود گره بتواند سریعتر با سایرگرهها در شبکه تبادل داشته
باشد ،که از طریق فرمول( )3محاسبه میشود:

(, ) 3

nL
) L(V ,U
uV





1
)) Average ( L(v, u

جدول( :)1پارامترهای محاسبه شده در نرمافزارسايتواسکیپ

C (v ) 
c

u

 nLتعداد گرههای قابل دسترسی از گره  vرانشان می-
دهد].[14


12

میانگین مقدار کوتاهترین مسیرهای موجود در شبکه را
نشان میدهد.

مرکزیت بینابینی به این معنی است که مسیر بین دو گره
لزوماً از یک گره خان بگذرد .چنین گرهای توانایی دارد کنترل
ارتباط بین سایر گرهها را در دست بگیرد و حتی میتواند
ارتباط بین بقیه گرهها را حذف نماید .مرکزیت بینابینی گره v
با استفاده از فرمول( )2محاسبه میشود:



درجه توزيع گره

تعداد گرهها با درجهی  iبه طوری که  i  1, 2,... را

است .ضریب خوشهبندی گره  iبه صورت

مرکزیت بینابینی

9

8

مرکزيت استرس
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پارامتر/شهر

تهران

استانبول

دهلی

تعداد گره ها
تراکم شبکه
ناهمگنی
شبکه
شعاع شبکه
مرکزیت شبکه
کوتاهترین
مسیرها
طول مسیر
میانگین تعداد
همسایه ها
قطر شبکه

102
0/020
0/ 279

105
0/019
0/231

133
0/015
0/219

17

20

25

0/020
10302

0/020

0/015
17556

10920
12/567
2/059

16/595
1/981

17/299
2/015

31

40
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 -4نتیجه گیری
نمودار( ،)1درجه توزیع در سه شبکه مترو تهران ،دهلی و
استانبول را نمایش می دهد .در این شکل مشاهده میشود که
در هر سه شبکه اکرریت با گرههای درجه دو است که شبکه
متروی دهلی در این میان دارای بیشترین تعداد گره با درجه
دو است و شبکه متروی تهران کمترین تعداد گره با درجه دو را
داراست و این نشان دهندهی گستردگی شبکه مترو میباشد،
اما تهران در مقایسه با دو شهر دهلی و استانبول بیشترین تعداد
گرههای درجه چهار را دارا است و این بیانگر وجود ایستگاههایی
است که به تعداد گرههای بیشتری وصل هستند و در صورت
بروز خرابی در این ایستگاهها امکان از کار افتادن بیشترین
خطوط متصل وجود دارد.

نمودار  :2نمودار تعداد همسايهها بر مبنای میانگین اتصال
مجاور

نمودار ( :)3نمودارتوزيع طول کوتاهترين مسیربر مبنای
نمودار( :)1نموداردرجه توزيع گره برمنای تعداد گره ها

تکرار

با بررسی دقیق بعضی از پارامترهای مهم روی تک تک
ایستگاهها همان طور که در جدول( )2دیده میشود ،در متروی

نمودار( ،) 2نمودار توزیع اتصال همسایگی در سه شبکه را
بر اساس تعداد گرههای همسایه نشان میدهد .همانطور که
مشخص است در تهران با تع داد دو و چهار همسایه در مقایسه
با دو شبکه مترو دیگر دهلی و استانبول میانگین تعداد
همسایههای بیشتری متصل است ،در حالی که استانبول،
بیشترین تعداد میانگین همسایه متصل را برای همسایههایی به
تعداد یک دارا می باشد ،بنابراین در چنین شبکهای بروز اختالل
در شبکه کمتر مشکل ساز خواهد بود چرا که تعداد همسایه-
های کمی به ایستگاه آسیب دیده ،متصل و در صورت بروز
مشکل از شبکه حمل و نقل حذف میشوند .در حالی که در
تهران این مسئله میتواند .مشکلساز باشد .همچنین در دهلی
گره های با تعداد همسایه سه ،بیشترین مقدار میانگین اتصال
مجاور را دارد .تصویر هفت نشان دهنده توزیع طول کوتاهترین
مسیر در سه نمودار است .نمودار( )3توزیع دهلی بیشترین
فرکانس را در طول مسیر دارد.

تهران مشخص شد که ایستگاه (گره) دروازه دولت دارای
بیشترین مقدار مرکزیت بینابینی ،مرکزیت نزدیکی و مرکزیت
استرس میباشد ،که این امر نشاندهنده آن است که در صورت
از کار افتادن این ایستگاه بیشترین صدمه به مسیرهای موجود
وارد میشود و بخش بزرگتری از عبور و مرور با خطوط متروی

این شهر مختل خواهد شد .همچنین ایستگاههایح آزادی،
دروازهدولت ،امام خمیني ،دروازه شمیران و شهید
بهشتي دارای بیشترین درجه بوده که حاکی از اهمیت باالی
این ایستگاهها در ارتباط با ایستگاههای دیگر میباشد .همچنین
مقدار پارامتر کوتاهترین مسیر میانگین در ایستگاه گلشهر از
همه ایستگاهها باالتر میباشد و ایستگاه دروازهدولت از همه

کمتر میباشد .در متروی دهلی ایستگاه راجیوچوک
بیشترین مقدار مرکزیت را دارا است.

53
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جدول :2تفیکي مقادير کمینه و بیشنه پارامترهای مهم در سه
شبکه مترو
ایستگاه
مترو تهران
بیشترین مقدار
میانگین کوتاه ترین
مسیر
کمترین مقدار
میانگین کوتاه ترین
مسیر

گلشهر

ایستگاه مترو
استانبول
مسید ای
سالم

14

ايستگاههای مترو"  ،دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت
بحران ،دورهی (2شماره  ،)2صفحه(,75-65زمستان.)1392
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[4] http://www.metro.istanbul/raylısistemler.aspx
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x#Introduction
[6] West, D. B. Introduction to Graph Theory
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& [10] Mohammadzadeh, J., Ganjtabesh, M.,
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ایستگاه مترو
دهلی
دارکا
سکتور 21
15

دروازه دولت

16

توپکاپی
یولتوباتلی

راجیو چوک

بیشترین مرکزیت
نزدیکی

دروازه دولت

توپکاپی
یولتوباتلی

راجیو چوک

بیشترین مرکزیت
بینابینی

دروازه دولت

توپکاپی
یولتوباتلی

راجیوچوک

بیشترین استرس
بیشترین درجه

دروازه دولت
دروازه دولت-
آزادی -امام
خمینی-
دروازه شمیران

ینی کاپی
ینی کاپی

بیشترین شعاع

ولیعصر

توپکاپی
یولتوباتلی

ارکا اشرام مارج

بیشترین مقداریال
میانی

طالقانی با
دروازه دولت

امنیت-
فتی  21با
توپکاپی
یولتوباتلی

راجیوچوک با
22
پاتل چوک

17

راجیو چوک
راجیوچوک-
18
کاشمرگیت
 سنترال19
سکرتاریات
20

در مترو ایران مسیر بین دو ایستگاه طالقاني به دروازه
دولت همین خاصیت را دارد و مقدار این پارامتر را بیشینه
کردهاست و در مترو دهلی مسیر بین دو ایستگاه راجیو چوک
با پاتل چوک باالترین مقدار این پارامتر را دارا است  .در مترو

استانبول دو ایستگاه امنیت فتیح با يوروباتلي توپکاپي
بیشترین مقدار کوتاهترین مسیر میانگین را نشان میدهند.
شایان ذکر است ،در این مقاله به بررسی و مقایسه
پارامترهای گراف برای مشخص کردن ایستگاههای مهم
پرداختیم و اضافه شدن سایر خطوط و ایستگاههای مواصالتی
بسته به موقعیت گرهها در شبکه این مقادیر را تغییر خواهد داد.

زيرنويسها

مراجع
[]1

1

Cytoscape
Graph eccentricity
3
Robustness
4
Network Heterogeneity
5
Clustering Coefficient
6
Betweenness Centrality
7
Closeness Centrality
2

سازمان پدافند غیرعامل کشور ،معاونت مدیریت بحران و دفاع
غیرنظامی ( .)1390راهنمای پدافند غیر عامل در

مديريت بحران ناشي از جنگ.
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Topkapı—Ulubatlı
Yenikapı
18
Kashmere Gate
19
Central Secretariat
20
RK Ashram Marg
21
Emniyet-Fatih
22
PatelChow
16

8

17

9

Stress Centrality
Degree Distribution
10
Barabasi
11
Oltavi
12
Average Shortest Paths Length
13
Rajiv chowk
14
Mecid-i Selam
15
Dwarka Sector21
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الگوی تهیه مقاالت برای نشريه سازمان بسیج علمي پژوهشي و
فناوری استان البرز
نام و نامخانوادگی نویسنده اول ،1نام و نامخانوادگی نویسنده دوم ،2نام و نامخانوادگی نویسنده سوم

3

 1رتبه علمی نویسنده  ،گروه آموزشی یا واحد سازمانی مربوطه ،نام سازمان ،شهر،
آدرس پست الکترونیکی
 2رتبه علمی نویسنده  ،گروه آموزشی یا واحد سازمانی مربوطه ،نام سازمان ،شهر
آدرس پست الکترونیکی
 3رتبه علمی نویسنده  ،گروه آموزشی یا واحد سازمانی مربوطه ،نام سازمان ،شهر
آدرس پست الکترونیکی

چکیده
در اين مقاله ،شیوه تهیه يک مقاله برای نشريه سازمان بسیج علمي پژوهشي و فناوری استان البررز تشرريح ميشرود.
روش قالببندی مقاله ،بخشهای مختلف آن ،انواع قلمها و اندازه آنها ،به طور کامرل مشرخص شرده اسرت .کلیر سربک
()Styleهای مورد نیاز برای بخشهای مختلف مقاله ،از جمله عنوانها ،نويسندگان ،چکیده ،متن ،و  ...از پیش تعريف شدهاند
و تنها کافي است سبک مورد نظر را برای بخشي از مقاله انتخاب کنید .نويسندگان محترم مقاالت بايد توجه داشته باشرند،
سازمان از پذيرش مقاالتي که خارج از اين چارچوب تهیه شده باشند ،معذور است.
چکیده مقاله بايد در يک يا دو بند تهیه شود و حداکثر شامل  400کلمه باشد .چکیده بايد بطور صريح و شفاف موضوع
پژوهش و نتايج آن را مطرح کند؛ يعني بیان کند چه کاری ،چگ ونه ،و برای چه هدفي انجام و چه نتايجي حاصل شده اسرت.
در چکیده از ذکر جزيیات کار ،شکلها ،جدولها ،فرمولها ،و مراجع پرهیز کنید .ترجمه انگلیسي چکیرده در قالرب فايرل
 wordجداگانه ارسال شود.

کلمات کلیدی
حداکثر  7کلمه بعنوان کلمات کلیدی انتخاب شود .اين کلمات بايد موضوعات اصلي و فرعي مقاله را نشان دهند.


 -1مقدمه
این نوشتار روش آمواده کوردن مقواالت نشوریه سوازمان بسویج
علمی پژوهشی و فناوری استان البورز را نشوان میدهود .بورای
نگارش مقاله از نرمافوزار  Microsoft Office Word 2007یوا
نگارشهای بعدی آن استفاده کنید .نکته مهمی که بایود موورد
توجه قرار گیرد این است که تمام سبک ()Styleهای مورد نیاز
برای کلیه قسمتهای مقاله در این سند تعریف شودهاند و تنهوا
الزم است سبک مناسب را برای هر بخش انتخواب کنیود .بورای
تهیه مقاله به موارد زیر توجه کنید:
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اندازه صفحات  A4و حاشیههای باال ،پایین ،چپ ،و راست
هوور صووفحه بووه ترتیووب برابوور بووا  ،2/5 ،2/5 ،3/5و 2/5
سانتیمتر انتخاب شود.
تعداد صفحات مقاله حداقل  6صفحه باشد.
مقاالت باید به صورت دو سوتونی تهیوه شوود .عورض هور
ستون برابر  8/2سوانتیمتر و فاصوله بوین دو سوتون 0/6
سانتیمتر است.
اندازه و نوع قلمهای پارسی مورد استفاده برای هور یوک از
بخشهای مقاله در جدول ( )1آورده شده است .برای قلوم
التین هموواره از  Times New Romanاسوتفاده کنیود.
اندازه قلم التین یک واحد کمتر از اندازه قلم پارسی در هر
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 Heading 0استفاده کنیود .عنووان زیربخشهوا (سوط  )2بوا
سبک  Heading 2نوشته شووند .بورای سوط  3نیوز از سوبک
 Heading 3استفاده کنیود .معمووالً نیوازی بوه زیربخشهوای
سطوح بعدی وجود ندارد ،با ایون حوال اگور وجوود داشوت ،آن
زیربخشها را بدون شماره و تنها بصورت متن پررنگ بنویسید.
در هر بخش یا زیربخش یک یا چند بند (پاراگراف) وجوود
دارد .دقت شود که جمالت هر بند زنجیروار به هم مربوط باشند
و یک موضوع را دنبال کنند .اولین بند هر بخوش یوا زیوربخش
بدون تورفتگی ( )Intendاست .برای نوشتن اولین بند ،از سبک
 Text1استفاده کنید .سایر بندها دارای تورفتگی به انودازه 0/5
سانتیمتر است که برای نوشتن آنها باید سبک  Textرا انتخاب
کنید .سعی کنید از نوشتن بندهای طوالنی پرهیوز کنیود .یوک
بند حداکرر میتواند  10تا  15سطر را از یک سوتون ،بوه خوود
اختصان دهد.

موقعیت است .برای اسامی متغیرهوا میتووان از قلوم کوج
( )Italicاستفاده کرد.
صفحه اول مقاله باید کامالً مشابه صوفحه اول ایون مقالوه
باشد .در صفحه اول از نوشتن سایر موارد خودداری کنیود.
همچنین تمام موارد صفحه اول باید در همان صفحه آماده
و نوشته شوند.
جز در صفحه اول مقالوه ،هویچ زیرنویسوی 1وجوود نودارد.
بجای آن باید از آخرنویس 2استفاده کنید.
4
از شمارهگذاری صفحات و بکاربردن سرصفحه 3و پاصفحه
خودداری کنید.
فراموش نکنید که اطالعوات بخوش مالکیوت ()Property
سند را بطور کامل پر کنید.
جدول ( : ) 1اندازه و نوع قلمها
اندازه قلم

نام قلم

موقعیت استفاده

18
12
14
13
12
11
10
10
9
11
10
11

بی نازنین پررنگ
بی نازنین
بی نازنین پررنگ
بی نازنین پررنگ
بی نازنین پررنگ
بی نازنین پررنگ
بی نازنین
بی نازنین پررنگ
بی نازنین
بی نازنین
بی نازنین
بی نازنین

عنوان مقاله
نام نویسندگان
عناوین بخشهای سط 1
عناوین بخشهای سط 2
عناوین بخشهای سط 3
متن چکیده و کلمات کلیدی
زیرنویس و آخرنویس
عناوین شکلها و جدولها
متن شکلها و جدولها
فرمولها
مراجع
متن مقاله

 -2-1ويژگيهای عنوان و نويسندگان مقاله
عنوان مقاله در عین کوتاهی باید تمام ویژگیهای کار پژوهشوی
را نشان دهد .عنوان مقاله را در یک یا دو سطر و با سبک Title
بنویسید .در صورتی که عنوان مقاله شما دو سطری است ،دقت
کنید که طول سطر دوم نباید بیشتر از طول سطر اول باشد.
پس از عنوان مقاله باید نام نویسندگان مقاله نوشته شووند.
در هنگام نوشتن نام نویسندگان از ذکور عنواوینی مرول اسوتاد،
دکتر ،مهندس ،و  ...خودداری کنید .برای نوشتن نام نویسندگان
از سبک  Authorاستفاده کنیود .در صوورت تمایول میتوانیود
سِمت یا مرتبه علمی هر نویسنده را بوه شوکل زیرنوویس تهیوه
کنید .همچنین نام دانشگاه یا محل اشتغال نویسنده بوه هموراه
نشانی ،تلفن تماس ،و آدرس پست الکترونیکوی میتواننود ذکور
شوند.

 -2تقسیمات مقاله
هر مقاله باید شامل این بخشهای اصلی باشد :چکیده ،کلموات
کلیدی ،مقدمه ،مطالب اصلی ،نتیجه ،و مراجوع .سوایر بخشهوا
مرل سپاسگزاری ،ضومایم ،و زیرنویسهوا اختیواری اسوت .ایون
بخشها باید در آخر مقاله و قبول از مراجوع قورار گیرنود ،بجوز
بخش زیرنویسها که پس از مراجع آورده میشود.
شمارهگذاری بخشهوا از مقدموه شوروع میشوود .مقدموه
دارای شماره  1است .آخرین شماره نیز مربوط به بخش نتیجوه
است .سایر بخشهوا ی قبول از مقدموه و پوس از نتیجوه ،دارای
شماره نیستند .هر بخش میتواند شامل چنود زیوربخش باشود.
زیربخشها نیز دارای شماره هسوتند کوه از  1شوروع میشوود.
هنگام شمارهگذاری زیربخشها دقت کنید که شماره بخوش در
سمت راست قرار گیرد .مرالً برای شومارهگذاری زیوربخش  3از
بخش  2بنویسید .3-2 :برای نوشتن عنوانِ یک بخش از سوبک
 ،Heading 1و اگوور بخووش دارای شووماره نیسووت از سووبک

 -2-2ويژگيهای چکیده و کلمات کلیدی
چکیده مقاله باید بطور صری موضوع و نتایج کار پژوهشی انجام
شده را بیان کند .در چکیده تنها باید بوه اصول موضووع مقالوه
توجه شود و در آن از ذکور جزییوات کوار ،شوکلها ،جودولهوا،
فرمول ها ،و مراجع خودداری شود .چکیوده را حوداکرر در 200
کلمه و در یک یا دو بند (پاراگراف) تهیه کنید .عنووان چکیوده
باید با سبک  Heading 0نوشته شود .برای نوشتن متن چکیده
از سبک  Abstractاستفاده کنید .در صورتی که چکیوده دارای
بند دوم است ،آن را با سبک  Abstract2بنویسید.
برای هر مقاله حداکرر  10کلمه کلیدی انتخواب کنیود ،و
آنها را با ویرگول از هم جدا کنید .این کلموات بایود موضووعات
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 -2-6ويژگيهای مراجع

اصلی و فرعی مقاله را دستهبندی کنند .کلموات کلیودی را بوه
ترتیب وابسوتگی مقالوه بوه آنهوا بنویسویدح یعنوی کلمواتی کوه
مرتبطتر هسوتند ،اول نوشوته شووند .اگور از مختصرنویسوی در
چکیده یا کلمات کلیدی استفاده شده است ،بایود شوکل کامول
آن در داخل یک جفت هاللین (پرانتز) آورده شود.

بخش مراجع در انتهای مقاله قورار میگیورد و عنووان آن دارای
شماره نیست .در نوشتن مراجع ابتدا مراجع پارسی و بعد مراجع
انگلیسی را ذکر کنید .ترتیب نوشتن مراجع نیز بور ایون اسواس
باشد )1( :کتابها )2( ،پایاننامهها و طرحهوای پژوهشوی)3( ،
مقاالت مندرج در مجالت و کنفرانسهای علموی معتبور ،و ()4
سایر مقاالت و منابع اینترنتی .تمام مراجع حتمواً بایود در موتن
مقاله مورد ارجاع واقع شده باشند.
عنوان بخشِ مراجع را با سبک  Heading 0بنویسید .برای
نوشتن مراجع به زبان پارسی از سبک  REFو برای مراجوع بوه
زبان انگلیسی از سبک  EN_REFاستفاده کنید .عنوان کتواب،
پایاننامه ،یا مقاله به زبان پارسی را بصوورت پررنوگ بنویسوید.
برای عناوین مراجع انگلیسی نیز از قلوم کوج ( )Italicاسوتفاده
کنید .نحوه نوشتن مراجع در بخوش مراجوع ایون مقالوه عنووان
شده است.
برای ارجاع به یک مرجع تنها از شماره آن در داخول یوک
جفت قالب استفاده کنیود ] . [1مراجوع انگلیسوی را بوا شوماره
انگلیسی ارجاع دهید ] .[6نیازی به ذکر کلمه «مرجع» نیسوت،
مگر آن که جمله با این عبوارت شوروع شوود« :مرجوع ].»... [1
برای ارجاع به چند مرجع از ویرگول استفاده کنیود ] .[1,2اگور
تعداد مراجع زیواد اسوت از خوط تیوره اسوتفاده کنیود ].[5-1
مراجعی که در انتهای جمله میآیند قبل از نقطه قرار میگیرند.

 -2-3ويژگيهای مقدمه
در بخش مقدمه ابتدا باید کلیات موضوع پژوهش عنووان شوود.
سوپس تاریخچووهای از کارهوای مشووابه انجووام شوده بووه همووراه
ویژگیهای هر یک بیان شود .در ادامه مقدمهای از تالش انجوام
گرفته در مقاله برای حل کاستیهای موجود ذکر شود.
مقدمه دارای شماره  1است و از ابتدای صفحه دوم شوروع
میشود .برای نوشتن عنوانِ بخش مقدمه از سبک Heading 1
استفاده کنید.

 -2-4ويژگيهای مطالب اصلي
پس از بخش مقدمه باید مطالب اصلی مقاله طوی چنود بخوش
نوشته شود .این بخشها باید شامل تعریف مفاهیم اولیوه موورد
نیاز ،طرح مسأله ،و راهحل پیشنهادی باشند .در نوشتن مطالوب
اصلی مقاله دقت شود که تنها به موضوع اصلی مقالوه پرداختوه
شود تا ذهن خواننده از انحراف به سمت مطالب جوانبی مصوون
بماند .همچنین سعی شود مطالب اصلی مقاله بصوورت سلسوله
مراتبی و زنجیروار به هم مربوط باشند.
بخشها ی مطالب اصلی مقاله از شماره  2شروع میشووند.
بخشهای بعدی نیز به ترتیوب شومارهگوذاری میشووند .بورای
نوشتن عنوان بخشهای اصولی از سوبک  Heading 1اسوتفاده
کنید.

 -3قواعد نوشتاری
شیوایی و رسایی نوشتار در گرو سادهنویسی است .توالش شوود
در متن مقاله از جمالت رسا ،گویا ،و کوتواه اسوتفاده شوود و از
نوشتن جمالت تودرتو پرهیز شود .به ایون جملوه دقوت کنیود:
«آهنگی که شما از فروشگاه  iTuneدریافوت میکنیود توسوط
قالب  DRMاپل که یک قالب فایل  AACانحصاری و محافظت
شده است که اپل مجوز استفاده از آن را به هیچ کس نمیدهد،
محافظت میشود» .این جمله در واقوع از سوبک نگوارش زبوان
انگلیسی پیروی میکند و به هیچ وجوه بورای جموالت پارسوی
مناسب نیست .به راحتی میتوان این جمله را بوه ایون صوورت
بازنویسی کرد« :آهنگی کوه شوما از فروشوگاه  iTuneدریافوت
میکنید توسط قالب  DRMاپل محافظت میشوود .ایون قالوب
یک قالب فایل  AACانحصاری و محافظت شوده اسوت ،و اپول
مجوز استفاده از آن را به هیچ کس نمیدهد».
جداسازی اجزای مختلف یک جمله نیوز نقوش زیوادی در
فهم آسان آن دارد .ویرگول میتوانود اجوزای یوک جملوه را در
جایی که نیاز به مکث هست ،ازهم جدا کندح حال آن که نقطوه

 -2-5ويژگيهای نتیجه
در بخش نتیجه ،نکات مهم انجام شده در کوار بصوورت خالصوه
مرور و نتایج به دست آمده توضی داده شوند .همچنین در ایون
بخش باید سهم علمی مقالوه ( )Contributionبصوورت واضو
بیان شود .هرگز عین مطالوب چکیوده را در ایون بخوش تکورار
نکنید .نتیجه می تواند به کاربردهای پژوهش انجام شوده اشواره
کندح نکات موبهم و قابول پوژوهش جدیود را مطورح کنودح ویوا
گسترش موضوع بحث را به زمینههای دیگر پیشنهاد دهد .برای
نوشتن عنووانِ بخوش چکیوده از سوبک  Heading 1اسوتفاده
کنید.
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 -3-2امال

ویرگول برای جداسازی دوجمله که با هم ارتباط معنایی دارنود،
بکار می رود .نقطه نیز برای جدا کردن جموالت موورد اسوتفاده
قرار میگیرد .درکاربرد هاللوین (پرانتوز) بایود توجوه شوود کوه
عبارت داخول آن بورای توضویحی اسوت کوه از اجوزای جملوه
محسوب نشده و درصورت حذف خللی به آن وارد نمیشوود .در
مقابل ،گیومه برای برجسته کردن جزیی از جمله بکار میرود.
تا جای ممکن از بکوار بوردن کلمواتی مرول «مویباشود»،
«گردید» ،و «بوده باشد» پرهیز شود .به جای آنها اغلب میتوان
از کلمات ساده و روان مرول «اسوت» و «شود» اسوتفاده کورد.
بکارگیری کلمات دشوار و غیرمعمول تنها باعث پیچیوده شودن
جمله و دشوار شدن فهم آن میشود.
نشانه مفعول (حرف «را») باید بالفاصله پس از مفعول قرار
گیرد .به این جمله دقت کنید« :این شکل تنظیمات الزم بورای
صفحهبندی را نشان میدهد» .بهتر است این جملوه را بصوورت
زیوور بازنویسووی کنوویم« :ایوون شووکل تنظیمووات الزم را بوورای
صفحهبندی نشان میدهد».
برای کلموات فنوی توا حود امکوان از معادلهوای پارسوی
استفاده شود .بدون تردید کلمه «پردازش» زیباتر از «پروسس»
است ،و یا کلمه «ریزپردازنده» از «میکروپروسسوور» مناسوبتر
است .در چنین مواقعی اگر احتمال میدهید خواننده با معوادل
پارسی آشنا نیست ،از آخرنویس برای نوشوتن معوادل انگلیسوی
استفاده کنید .این کار را در اولوین کواربرد معادلهوای پارسوی
انجام دهید.
تا حد امکان از کلمات انگلیسی در جمالت استفاده نکنید.
مووورالج بجوووای نوشوووتن  Microsoftمووویتوانیووود بنویسوووید:
«میکروسووافت» .اگوور ناچووار شوودید در یووک جملووه از کلمووات
انگلیسی استفاده کنید ،حتماً فاصله کوافی بوین آنهوا و کلموات
پارسی را رعایت کنید.

درستی نوشتار بر پایة امالی زبان پارسی ضروری است .در ایون
بخوش برخووی از مووارد اشووتباه متووداول را یووادآوری موویکنیم.
میتوانید اطالعات دقیقتر را با مراجعه به کتابهای نوشته شده
در این زمینه پیدا کنید.
در افعال حال و گذشته استمراری باید دقت شود کوه «موی» از
جزء بعدی فعل جدا نماند .برای این منظور از «فاصوله متصول»
استفاده کنید .برای نوشتن فاصوله متصول از «کلیود  »Ctrlبوه
همراه «کلید  »-استفاده کنید .همچنین دقت کنیود کوه جوزء
«می» و جزء بعدی فعل را بصورت یکپارچه ننویسوید .بنوابراین
«می شود» و «میشود» اشتباه ،و درست آن «میشود» است.
در مورد «ها»ی جمع نیز دقت کنیود کوه از کلموه جموع
بسته شده جدا نوشته شودح مگر در کلموات توک هجوایی مرول
«آنها» .برای جدانویسی نیز از فاصله متصل استفاده کنید .مورالج
«پردازنده ها» را بصورت «پردازندهها» بنویسید.
جمع بستن کلمات پارسی یا التین بوا قواعود زبوان عربوی
اشتباه است .بنابراین «پیشنهادات» و «اساتید» اشتباه و درست
آنها «پیشنهادها» و «استادان» است.
بهتر است همواره حرف اضافه «به» از کلموه بعودی خوود
جدا نوشته شود ،مگر آن که این حرف جزء یک فعل یا صفت یا
قید باشدح مانند« :بکار بستن»« ،بجا» و «بندرت».
در موورد کلمووات حواوی همووزه قواعودی وجووود دارد کووه
پرداختن به آنها دراین مقاله نمیگنجد ،اما برای نمونه به امالی
کلمات «مسأله»« ،منشأ»« ،رئیس» ،و «مسوؤول» دقوت کنیود.
همچنین ،همزه در انتهای کلماتی که به الوف خوتم مویشووند،
نوشته نمیشود و درصورت اضافه شدن به کلمه بعودی ،از «ی»
استفاده میشود« :اجرا شده» ،و «اجرای برنامه».

 -4شکلها و جدولها

 -3-1عالمتگذاری

شکلها و جدولها باید دارای عنوان باشند .عنووان شوکلها در
زیر شکل و عنوان جدولها در باالی جدول قورار میگیرنود .در
صوورتی کوه از شوکلها یوا جودولهوای سوایر منوابع اسووتفاده
میکنید ،باید حتماً شماره آن مرجع را در عنوان شکل یا جدول
ذکر کنید.
برای نوشوتن عنووان شوکل یوا جودول از سوبک Figure
 Captionاستفاده کنید .برای نوشتن متن داخل شوکلها و یوا
جدولها نیز از سبک  Figure Textاستفاده کنید .هر شکل یوا
جدول باید دارای یک شماره باشد که برای هر کدام از  1شروع
میشود .شماره شکل یا جدول را در داخل یوک جفوت هاللوین
بنویسید .در هنگوام ارجواع بوه شوکل یوا جودول از شوماره آن

برای خوانایی بهتر مقاله باید سعی شود تا حود امکوان عالموت-
گوذاری مووتن مقالوه بدرسووتی انجوام شووود .دقوت کنیوود تمووام
عالمتهایی مرول نقطوه ،ویرگوول ،نقطوه ویرگوول ،دونقطوه ،و
عالمت سوال باید به کلموه قبول از خوود چسوبیده باشوند ،و از
کلمه بعدی تنها به اندازه یک فضای خالی فاصله داشته باشوند.
عالمت خط تیره باید به اندازه یک فضای خالی از کلموه قبول و
بعد از خود فاصله داشته باشدح مگر این که کلمه قبلی یا بعودی
یک عدد باشد ،کوه در ایون صوورت بایود بوه آن بچسوبد .بوین
کلماتی که جدا هستند باید یک فضای خالی فاصله باشد.
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که درآن ˆ fچگالی تخمینی و   Xتابع توزیع امکان است.
اگر تعداد متغیرها و پارامترها برای تعریف در اداموة موتن زیواد
است ،از فهرست عالیم در بخش ضمایم اسوتفاده و یوا بصوورت
فهرست در زیر رابطه تعریف شود.
برای نوشتن روابط ریاضی میتوان بودون بکوارگیری ابوزار
 ،Equation Editorاز باالنویسوی ،5زیوور نویسوی ،6و نمادهووای
یونانی بهره گرفت .این روش بیشتر برای ارجاع بوه متغیرهوا در
متن مناسب است .مرالج ما تابع توزیع امکان را در متن توضیحی
فرمول ( )1با این شیوه نوشتیم .این روش موجب مویشوود کوه
فاصله سطرها به دلیل استفاده از ابزار فرمولنویسی زیاد نشود و
تنظیمات صفحه بهم نریزد.
درصورتی که یک رابطه ریاضی طوالنی بود و دریک سوطر
جا نشد ،میتوان آن را در دو یوا چنود سوطر نوشوت .در ایون
حالت بایود سوطرهای دوم بوه بعود بوا توورفتگی شوروع شووند.
همچنین میتوان شماره آن را نیز در یک سطر مستقل نوشوت.
فرمول ( )2را ببینید.

استفاده کنید و از بکوار بوردن عبواراتی همچوون «شوکل زیور»
پرهیز کنید .تمام جدولها و شکلها باید در متن موورد ارجواع
قرار گیرند .یک جدول یا شکل نباید قبل از ارجاع در متن ظاهر
شود.
شکلها و جدولها باید در وسط ستونها قرار گیرند .بهتور
است شکلها در یک خوط جداگانوه بوا حالوت وسوطچین درج
شوند و ویژگی طرحبندی ( )Layoutآنها بصورت In line with
 textانتخاب شود .شکل ( )1نمونهای از چنین تنظیموی اسوت.
چنانچه شکل یا جدولی در یک ستون جا نشود ،میتووان آن را
بصورت تک ستونی رسم کرد ،مشروط بر این که شکل یا جدول
در ابتدا ی ا انتهای صفحه و یا در انتهوای مقالوه درسوت قبول از
بخش مراجع قرار گیرد .میتوان همه شکلهوا را در یوک جوا و
قبل از مراجع نیز درج کرد.
CIM
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CIM to PIM mapping
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() 2
یک فرمول یا عبارت ریاضی حتماج باید بعد از ارجاع آن در
متن ظاهر شود .الگوریتمهای مقاله را نیز همانند عبارات ریاضی
شمارهگذاری کنید و به آنها ارجاع دهید.

PIM to PSM mapping

PSM

 -6نتیجه
PSM to code mapping

در این مقاله ،مشخصات یک مقاله قابل چاپ در نشریه سوازمان
بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز بیان شد .مهمتورین
مشخصات عبارتند از :ابعاد و حاشویههای صوفحه ،نحووه آمواده
کردن صفحه اول ،بخشهای اصلی مقاله ،نحوه شمارهگذاریها،
شکلها ،جدولها ،فرمولها ،منابع ،و باالخره چگوونگی نگوارش
متن مقاله.
نویسندگان محترم مقاالت سعی کننود تموام مووارد ذکور
شده را دقیقاج رعایت کنند ،و از همین سند بعنوان الگوی نگارش
مقاله خود استفاده کنند.

Code

شکل ( : )1فرايند توسعه در [6] MDA

 -5فرمولها و عبارات رياضي
برای نوشوتن فرمولهوا و عبوارات ریاضوی بهتور اسوت از ابوزار
 Equation Editorاستفاده شود .بورای هور فرموول بایود یوک
شماره در نظر گرفته شود .این شوماره را در داخول یوک جفوت
هاللین و بصورت راستچین قرار دهید .تمام متغیرها ،پارامترها،
و نمادهای یک عبارت ریاضی باید توضی داده شوند .اگر قبل از
نوشتن فرمول این کار انجام نشده است ،بایود بالفاصوله پوس از
فرمول این توضیحات بیان شوند .مانند:
()1

سپاسگزاری

 X x   1   0x fˆ  d
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بخش سپاسگزاری د ر صورت نیاز بصورت کوتواه و در یوک بنود
آماده شود .بخوش سپاسوگزاری دارای شوماره نیسوت بنوابراین
عنوان این بخش را با سبک  Heading 0بنویسید .نویسوندگان
این مقاله از همفکری تمام اعضای کمیته علمی سوازمان بسویج
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[24] Object Management Group. Unified Modeling
Language: Superstructure, Version 2.0, ptc/03-0706,
July
2003,
http://www.omg.org/cgibin/doc?ptc/2003-08-02

علمی پژوهشی و فنواوری اسوتان البورز کموال سپاسوگزاری را
دارند.

ضمايم
بخش ضمایم یک بخش اختیاری است و دارای شوماره نیسوت.
عنوان آن را با سبک  Heading 0بنویسید .موضوعات مرتبط با
مقاله که در یکی از گروههای زیر قرار گیرند ،میتوانند در بخش
ضمایم آورده شوند.
 اثبات ریاضی فرمولها یا الگوریتمها
 دادهها و اطالعات مربوط به مطالعه موردی
 نتایج کار دیگر محققان و دادههای مربوط به مقایسه آنها
 سایر موضوعات مرتبط کوه جوزء بخشهوای اصولی مقالوه
نباشند.
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[ ]15نام خانوادگی ،نام نویسندگان یا نام موسسهای که نقش
نویسنده را دارد ،عنوان کامل کتاب ،نام خانوادگی ،نام
مترجمان با قید کلمه ترجمة ،نام خانوادگی ،نام ویراستار با
قید کلمه ویراستة ،شماره جلد ،شماره ویرایش ،محل نشر ،نام
ناشر ،تاریخ انتشار.
[ ]16استالینگ ،ویلیام ،اصول طراحي و ويژگیهای داخلي
سیستمهای عامل ،ترجمة صدیقی مشکنانی ،محسن ،پدرام،
حسین ،ویراستة برنجکوب ،محمود ،ویرایش سوم ،اصفهان،
نشر شیخ بهایی ،بهار .1380
[ ]17نام خانوادگی ،نام نویسندگان ،عنوان پاياننامه ،درجهای که
پایاننامه برای دریافت آن نوشته شده است ،نام دانشگاه ،محل
دانشگاه ،شماره صفحهها ،تاریخ انتشار.
[ ]18نام خانوادگی ،نام مجری ،عنوان طرح پژوهشي ،شماره
ثبت ،نام کامل سفارش دهنده ،محل انجام طرح ،تاریخ انجام
طرح.
[ ]19نام خانوادگی ،نام نویسندگان" ،عنوان مقاله" ،نام مجله یا
کنفرانس ،شماره دوره یا مجله ،شماره صفحهها ،محل چاپ
مجله یا برگزاری کنفرانس ،تاریخ انتشار.
[20] Frankel, David S., Model Driven Architecture:
Applying MDA to Enterprise Computing, OMG
Press, Wiley Publishing, 2003.
[21] Sannella, M. J., Constraint Satisfaction and
Debugging for Interactive User Interfaces, Ph.D.
Thesis, University of Washington, Seattle, WA,
1994.
[22] Zachman, John A., "A Framework for Information
Systems Architecture", IBM Systems Journal, Vol.
26, No. 3, 1987.
[23] Plamondon, R., Lorette, G., "Automatic Signature
Verification and Writer Identification - The State of
the Art", Pattern Recognition, Vol. 22, pp. 107131, 1989.
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فرم همکاری با نشريه
شما میتوانید در بخشهای گوناگونی نظیر ارسال اخبار علمی ،ارسال عکس ،ارسال مقاالت ،طراحی گرافیک و ...با
این نشریه همکاری داشته باشید.
جهت همکاری با نشریه فرم زیر را تکمیل و در بخش توضیحات نحوه و نوع همکاری خود را بیان نمایید و پس از
تکمیل برای ما به آدرس روابط عمومی سازمان بسیج علمی ،پژوهشی و فناوری استان البرز ارسال و یا اطالعات زیر
را با عنوان همکاری با نشریه به ایمیل  Alborz.basijelmi@chmail.irارسال نمایید
فرم همکاری با نشریه داخلی سازمان بسیج علمی و پژوهشی و فناوری استان البرز
نام :

نام خانوادگی :

نام پدر :

شماره تلفن :

تلفن همراه :

رشته و مقطع تحصیلی :

ایمیل :

شماره ملی :

نوع همکاری :

توضیحات :

* در صورت لزوم عکس ،مقاله ،اخبار و

پیوست شود

شورای نویسندگان

E_Mail

آقای دکتر سید یوسف موالیی
اندبیل

Seyedtaha.alborz@chmail.ir

آقای دکتر احمد ثمریها

a_samariha@yahoo.com

خانم دکتر مریم صفدری

safdari_m2013@yahoo.com
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خانم دکتر منیر شالبافان

m.shalbafan2012@yahoo.com

آقای دکتر آرش تافته

Arash_tafteh@yahoo.com

آقای دکتر یاسر علیلو

yasseralilou@yahoo.com

آقای دکتر منصور سلیمانی

soleimanim705@gmail.com

خانم دکتر سمیه علیپور

Shahrsazi.s@gmail.com

آقای دکتر سعید هاشمی

Hashemi 1365@yahoo.com

آقای مهندس مرتضی آلیانی

Morteza.aliani@chmail.com

جناب آقای عبداله فرخی

baran_1472@yahoo.com

آقای مهندس سینا نصیری
آقای مهندس علی ابراهیمی
آقای مهندس مهرداد وادی زاده
آقای مهندس علیرضا محمدی
فروزان
آقای مهندس محمد افشار
آقای مهندس محمد جواد داودی
متین
آقای مهندس مجتبی آزادفالح
آقای مهندس پدرام فروغی شاد
جناب آقای مصطفی برجی آلیانی
آقای مهندس شروین سوری
آقای مهندس امیرحسین دهدستی
سرکار خانم الهام زمانی
جناب آقای جواد خوانی
آقای دکتر علی کاووسی رحیم
آقای دکتر مهدی شاه نظری
آقای دکتر علیرضا بلند اقبال

Snsina31@gmail.com

alireza.bolndeghbal@gmail.com

خانم دکتر رقیه فتاحی زاده

DR_fattahei@yahoo.com

خانم دکتر ناهید مهدوی

n.mhdavi52@yhahoo.com

آقای مهندس وحید کندری

kondori.vahid@gmail.com

جناب آقای محمد سهیلی فر

Mohammad_law@yahoo.com
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en.pedram1996@gmail.com
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adehdastiamir@yahoo.com
Emzamani@yahoo.com
javadkhanilaw@yahoo.com
kaviusirahim@yahoo.com
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026-32755970

سایت سازمان:

تلفکس026-32755574 :

ایمیل سازمان:

تلفن:

http://alborz.basijelmi.ir /

پیامک6600026997 :

alborz.basijelmi@chmail.ir

آدرس :کرج ،میدان سپاه ،میدان والفجر ،بلوار شهدای چهارصد دستگاه ساختمان
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