چڪیده

خوشـهبندىاطالعـات

خوشهبندى ،فرايند سازماندهى عنارص به گروههايى است كه اجزاى آن به
هم شبيه هستند .يك خوشه ،مجموع ۀ عنارصى است كه با هم مشابهت
دارند و با اجزاى ديگر خوشهها ناهمگون مىباشند .هدف خوشهبندى،
دستيابى رسيع و مطمنئ به اطالعات همبسته ،و شناسايى ارتباط منطقى
ميان آنهاست .بنابراين ،الگوريتمهاى خوشهبندى مىتواند دربسيارى
از حوزههاى موضوعى بهكار گرفته شود .از آنجا كه نتايج خوشهبندى
مىتواند با تعداد اصطالحهاى مورد استفاده تغيري يابد ،روشهاى تجربى
متعددى براى تشخيص تعداد تقريبى اصطالحهايى كه مىتوان انتظار
داشت تا توزيع متناسب دادهها را در ميان خوشهها فراهم سازد و
حدود باال و پايني الگوريتم خوشهبندى را تعيني كند ،ارائه شده است.
يكى از كاربردهاى خوشهبندى ،سازماندهى اصطالحنامههاست .در اين
مقاله ،با بهرهگريى از روش مطالعۀ كتابخانهاى ،ضمن بررسى مفهوم
خوشهبندى اطالعات ،روشهاى مؤثر خوشهبندى اطالعات و كاربرد آن
در ساختار تزاروس (اصطالحنامه) بيان شده است .از جمله روشهاى
عمدۀ خوشهبندى چهار شيوۀ خوشهبندى دستهاى ،تکپيوندى،
ستارهاى ،و رشتهاى است .نتيجۀ اين مطالعه نشان مىدهد كه بهرهگريى
از الگوريتمهاى متناسب و روشهاى سودمند خوشهبندى اطالعات
مىتواند نقشى مهم در سازماندهى بهينۀ اصطالحنام ه داشته باشد.

ڪلیدواژهها

خوشهبندى اطالعات ،تزاروس (اصطالحنامه) ،نظامهاى بازيابى اطالعات ،خوشهبندى مدارك
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2

دريافت1386/5/30 :

پذيرش1386/9/1 :

مقدمه

خوشهبندي اطالعات و منابع اطالعاتي يكي از راهكارهاي مؤثر در سازماندهي اطالعات
بهشمار ميآيد .با انجام فرايندهاي خوشهبندي اطالعات ،حيطة گستردهاي از دادههاي
پراكنده در گروههاي مدون و سازمانيافته قرار ميگيرند .گروههاي متعدد ايجاد شده ،با
برخورداري از ويژگيهاي مشترك درون هر گروه ،داراي ارتباط ارگانيك و ساختاري
با يكديگر هستند .يكي از كاربردهاي مؤثر و سودمند خوشهبندي در ايجاد تزاروس
يا اصطالحنامه 3ميباشد .براي بهرهگيري از اصطالحات تخصصي نياز به تدوين و
سازماندهي روشمند واژگان است .در اين رابطه انتخاب اصطالحهاي اصلي ،بههمراه
مترادفها و هممعناهاي آن ،يكي از كاربردهاي خاص خوشهبندي ميباشد .در نظامهاي
بازيابي اطالعات نيز خوشهبندي نقشي مؤثر ايفا ميكند .براي دسترسي به منابع اطالعاتي،
شناسايي ابعاد و جنبههاي خاص موضوعي مفاهيم ،كه با اصطالحهاي تخصصي مشخص
ميشوند ،ضروري است .با تدوين راهبردهاي اثربخشي كه در خوشهبندي اطالعات
وجود دارد ،ميتوان براساس نياز اطالعاتي كاربر ،به نتايج مناسبتري در بازيابي اطالعات
دست يافت .شيوههاي مؤثر خوشهبندي ،با تدوين ردههاي اصلي و زيرردههاي وابسته
ل ميگيرد .انواع الگوريتمها و روشهاي تخصصي در تدوين روابط ميان خوشهها
شك 

 .1عضو هيئت علمے دانشگاه آزاد اسالمى
واحد رودهن
 .2دڪترى ڪتابدارى و اطالعرسانى
سازمان اسناد و كتابخانۀ ملے ايران
f-doroudi@nlai.ir
3.Thesaurus
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و تعامل ساختاري ،به كارآمد ساختن فرايندهاي خوشهبندي ياري ميرساند .خوشهبندي
اطالعات ،درواقع ،تدوين ردههاي ويژه براي گروهبندي مدون و منظم اطالعات است كه
به بازيابي بهينة آن منجر ميشود.

هدف پژوهش

هدف اصلي اين پژوهش ،تبيين دقيق و مناسب مفهوم خوشهبندي اطالعات است و انواع
شيوهها و روشهاي مناسب خوشهبندي مورد بررسي قرار گرفتهاست .همچنين ،مراحل
انجام فرايند خوشهبندي اطالعات تشريح شده ،و روابط خوشهبندي بيان ميشود .بررسي
انواع الگوريتمهاي خوشهبندي مورد توجه قرار گرفته و كاربرد خوشهبندي در ساختار
تزاروس و اصطالحنامه مطرح شده و در اين رابطه نكات مهم تشريح ميشود.

ش پژوهش
رو 

روش انجام اين پژوهش مطالعة كتابخانهاي و جستوجو در منابع اطالعاتي ،بهمنظور
بهدست آوردن اطالعات جديد در زمينة خوشهبندي اطالعات ،فرايندها ،روشها ،مراحل
و انواع شيوههاي مؤثر خوشهبندي است.

پيشينۀپژوهش

4. . Jain, Murty & Flynn
5. Breaux & Reed
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جين ،مورتي و فلين ،)1999( 4در اثر تحقيقي خود باعنوان «مروري بر خوشهبندي دادهها»،
كه در سال  1999به انجام رسيده ،بيان ميكنند كه خوشهبندي ،طبقهبندي غيرنظارتي
الگوها ،شامل مشاهدات ،اقالم دادهاي يا بُردارهاي خصيصهاي ،به گروهها و خوشههاي
منظم است .آنان شرح ميدهند كه مشكل خوشهبندي در بسياري از زمينهها ،توسط
محققان علوم مختلف مورد توجه قرار گرفتهاست .اين امر ،نشانگر فايده و درخواست
وسيع آن بهعنوان يكي از مراحل تحليل دادهكاوي است .خوشهبندي ،فرايند تخصصي
دشواري است و اختالف در فرضيهها و زمينههاي موضوعي باعث شده تا انتقال مفاهيم
مفيد به كندي صورت پذيرد .آنان همچنين ،مروري كلي بر الگوهاي خوشهبندي از منظر
الگوشناسي آماري ،با هدف فراهمآوري مراجع و توصيههاي مفيد درخصوص مفاهيم
بنيادين خوشهبندي ارائه ميدهند .عالوهبر آن ،در اين اثر يك طبقهبندي از فنون خوشهبندي
و پيشرفتهاي اخير در زمينة برش مقطعي موضوعهاي مختلف ارائه شده است .در ادامه،
برخي از كاربردهاي حائز اهميت الگوريتمهاي خوشهبندي از قبيل قطعهبندي تصاوير،
بازشناسي موضوعي و بازيابي اطالعات توضيح داده ميشود.
در پژوهش انجام يافته توسط برو و ريد ،)2005( 5دربارة خوشهبندي سلسلهمراتبي
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اطالعات ،با استفاده از زبانهاي هستيشناسي ،در سال  ،2005مشخص شد كه ابزارهاي
تحليل و تجسمسازي اطالعات از منابع ناهمگن متعدد ،با تكيه بر بهبود و پيشرفت روشهاي
آماري ،بهرهگرفتهاست .تحقيقات انجام شده درخصوص زبانهاي هستيشناسي ،راههاي
نويدبخشي را براي غلبه بر محدوديتهاي موجود ارائه ميدهد .در اين تحقيق ،معلوم شد
كه در زبانهاي هستيشناسي ،استفاده از خصيصههاي معنايي ،كه به شكل رمز درآمدهاند،
ميتواند از طريق روشهايي مانند جستوجوي كليدواژه و خوشهبندي براي تحليل
و تصويرسازي مدارك در سطوح ادراكي باالتر بهكار گرفته شود .آنان مشخص كردند
كه يافتههاي حاصل از نظام خوشهبندي سلسلهمراتبي اصالحشده براي شاخصبندي
زبانهاي هستيشناسي و اجراي آن در آزمونهاي موضوعي مجموع ة مدركهايي كه كمتر
از  200واژه را پوشش ميدهند ،بهخوبي ميتواند بهكار گرفتهشود.
حل
جين و ال  ،)2005( 6در مقالة خود باعنوان «خوشهبندي دادهها :معماي غيرقابل 
كاربر» ،در سال  ،2005به تحليل وضعيت خوشهها در ارتباط با ابزارهاي كاوش خودكار
در برنامة گروهسازي مجموعة الگوها ميپردازند .آنان تشريح ميكنند كه با وجودآنكه
بيش از  40سال از پژوهشهاي مربوط به اين حوزه ميگذرد ،هنوز چالشهاي زيادي در
فرايند خوشهبندي داده ،چه از لحاظ نظري و چه از ابعاد عملي وجود دارد .همچنين ،آنان
تالش كردهاند تا چند پيشرفت اخير در ارتباط با فعاليت خوشهبندي دادهها را توضيح داده
و ويژگيهاي آن را بيان كنند .خوشهبندي دستهجمعي ،گزينش خصيصهها و خوشهبندي
داراي محدوديت ،از زمره مواردي است كه در اين اثر دربارة آنها بحث شدهاست.
سونگ  ،)2005( 7نيز در پژوهشي كه در سال  2005با عنوان «الگوريتم خوشهبندي اطالعات
بااهميت» به انجام رسانده است ،بر موضوع خوشهبندي اطالعات بااهميت ،برمبناي
بهينهسازي كمينهسازي و بيشينهسازي اطالعات متقابل ،تمركز داشتهاست .از مزاياي اصلي
اين روش خوشهبندي اطالعات آن است كه يك روش غيرپارامتري است ،و الگوريتم سادة
خوشهبندي دادهها را براساس فاصلة اقليدسي مربع خطاها تشكيل ميدهد.
آنتوني و دِژار َدن ،)2006( 8در مقالهاي كه دربارة مشكالت مطرح در خوشهبندي رابطهاي
دادهها ،در سال  ،2006ارائه دادهاند ،بيان ميكنند كه وظيفة خوشهبندي دادهها ،شناسايي الگوها
در مجموعهاي از دادههاست .بيشتر الگوريتمها ،دادههاي غيررابطهاي را بهعنوان ورودي
درنظر گرفته و گاهي نيز قادر به يافتن الگوهاي معنيدار نيستند .بسياري از مجموعة دادهها،
ميتوانند عالوهبر داشتن نشانههاي موضوعي مستقل ،شامل اطالعات رابطهاي نيز باشند.
آنان همچنين اظهار ميدارند :در جايي كه الگوريتمهاي غيررابطهاي شكست ميخورند،
خوشهبندي رابطهاي دادهها ميتواند به يافتن الگوهاي معنيدار كمك كند.
آنتوني و دِژار َدن ( ،)2007در اثر ديگر خود ،دربارة خوشهبندي دادهها با مدل رابطهاي

6. Jain & Law
7. Song
8. Anthony & desJardins
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فشار -كشش ،توضيح ميدهند كه خوشهبندي رابطهاي دادهها ،نوعي يادگيري رابطهاي
است كه دادهها را با استفاده از ساختار رابطهاي مجموعه دادهها بهصورت خوشههاي
متعدد درآورده تا فرايند خوشهبندي را هدايت كند .در اين ميان ،روشهاي متعددي
براي خوشهبندي رابطهاي پيشنهاد شده است .فرضية متداول در اين پژوهش آن است
كه رابطهها گرايش پيوندي دارند .يعني فرض ميشود لبهها بيشتر در درون خوشهها قرار
ميگيرند تا بين خوشهها.
همچنين ،در ارتباط با كاربرد خوشهبندي اطالعات در بخش تجاري ،پرليش و
روزت ،)2007( 9در تحقيقي كه دربارة شناسايي بستههاي انتخابي محصول با استفاده از
خوشهبندي اطالعات متقابل به انجام رساندهاند ،روش بديعي را بهمنظور كاهش تعداد
انتخابهاي پيكربندي محصوالت پيچيده ،از طريق شناسايي مجموعههاي معنيداري
مشخص ساختهاند .آنان روشهاي سنجش مختلف آماري و نظرية اطالعات ،تا ثبت
ميزان همبستگي ميان گزينههاي هر جفت مؤلفة محصول را بررسي كردهاند .در اين
تحقيق ،از خوشهبندي سلسلهمراتبي براي شناسايي مجموعههاي معنيداري از مؤلفهها كه
ميتوانند با يكديگر تركيب شده تا تعداد مشخصات منحصربهفرد محصول را كاهش داده و
استانداردسازي توليد را افزايش دهد ،استفاده كردهاند.كانون توجه و تحليل پديدآورندگان
بر بررسي تأتير اختالف در سنجش شباهتها ،در ارتباط با توانايي خوشهبندي براي يافتن
خوشههاي معنيدار است.

مفهومخوشهبندى

9. Perlich & Rosset
10. Exploratory pattern-analysis
11. Grouping
12. Machine-learning situations
13. Data mining
14. Document retrieval
15. Image segmentation
16. Neville
17. Gionis
18. Data analysis

19. Kraskov
20. Characteristic vector
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جين ،مورتي و فلين ( ،)1999درخصوص كاربرد خوشهبندي بيان ميكنند كه خوشهبندي
براي انواع الگويهاي تحليل اكتشافي ، 10گروهبندي ، 11تصميمگيري ،و موقعيتهاي فراگيري
ماشيني ، 12شامل :دادهكاوي ، 13بازيابي مدارك ، 14بخشبندي تصوير ، 15و طرح ردهبندي
سودمند است .نويل 16و همكاران ( ،)2003خوشهبندي را يك فعاليت توصيفي ميدانند كه
شناسايي گروهبندي طبيعي دادهها را مورد كاوش قرار ميدهد .جيونيز ،)2004( 17خوشهبندي
را يك مرحلة مهم از فرايند پردازش تحليل داده ، 18همراه با كاربردهاي آن در حوزههاي
متعدد ،معرفي ميكند و اظهار ميدارد كه براساس تعريفي ساده و اوليه ،خوشهبندي بهعنوان
مقولة بخشبندي دادهها درون گروهها يا خوشهها تعريف شده ،كه اين دادههاي موضوعي
در همان گروه مشابه مرتبط هستند؛ در صورتيكه ،اين عناصر ،در گروههاي مختلف داراي
مشابهت نيستند .كراسكف 19و ديگران ( ،)2005اظهار ميدارند كه مقصود از خوشهبندي،
جداسازي عناصر درون دستههايي است كه صرف ًا در بُردار مشخصه - 20مجموعهاي از
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اجزا و ويژگيها -بهكار ميرود .روسل ،)2006( 21هدف خوشهبندي را بخشبندي يك
مجموعة ساختارنيافته از عناصر ،درون خوشهها يا گروههاي مشخص معرفي ميكند و
شرح ميدهد كه شخص اغلب ميخواهد اجزاي خُ رد را بهعنوان عوامل مشترك در همان
خوشهاي قرار دهد كه داراي صفات يكسان هستند؛ و عناصر غيرمشترك را ،تا حد ممكن،
در خوشهاي جاي دهد كه به آن تعلق دارد .وي همچنين بيان ميكند كه خوشهبندي
در بسياري از حوزههاي موضوعي بهكار گرفته شده و انواع زيادي از الگوريتمهاي
خوشهبندي براي مقاصد و موقعيتهاي متفاوت وجوددارد .كوالسكي ،)1997( 22با طرح
كاربرد خوشهبندي در كتابخانهها و مراكز اطالعرساني ،هدف اصلي فرايند خوشهبندي
را ياريرساني به كاربر درتشخيص محل دقيق اطالعات ميداند ،که اين عمل در
نهايت موجب تهية طرحهاي نمايهسازي براي سازماندهي بهتر مدارک در کتابخانهها ،و
استانداردهاي مرتبط با استفاده از نمايههاي الكترونيكي 23شده است .در مجموع ،با بيان
نظر متخصصان دربارة مفهوم خوشهبندي ميتوان اظهار كرد كه خوشهبندي عبارت است
از :مرتبكردن واژهها يا مدارک شبيه بههم در يک رده باعنوان کلي .از لحاظ كاربردي،
خوشهبندي سبب بهينهسازي فعاليت جستوجوي اطالعات شده و زمان جست وجوي
كاربر را کاهش ميدهد .در يك كاوش نظاممند و بر مبناي استفاده از پرسوجوهاي مبتني
بر راهبردهاي كاوش ،خوشهبندي سبب ايجاد ارتباط ميان خوشههاي مختلف شده و در
ي ديگر ،خوشهبندي سبب شده تا گروهي
مجموع به نتايج سودمندي منجر ميشود .از سو 
از موضوعات مشابه در زير يک رده ،باعنوان کلي سازماندهي شوند .اين فعاليت ،در
دستيابي به اطالعات مرتبط با موضوع خواسته شده تأثير بسزايي دارد و باعث دسترسي
مطلوب به اطالعات همموضوع ميشود.

ش ڪارى
انواع خوشهبندى بر اساس رو 

فرايند خوشهبندي اطالعات ،روشي است که هرچه بهتر انجام شود ،بازيابي اطالعات
دقيقتر انجام خواهد پذيرفت .توجهبه كاربرد اثربخش خوشهبندي ما را به اين نكته
رهنمون ميسازد كه کليد خوشهبندي موفق در رعايت دو عامل مهم است :نخست انتخاب
يک مقياس مناسب براي تعيين تشابهها؛ و دوم بهكارگيري الگوريتم كارآمد ،براي جانمايي
مکان اجزا در ردههاي مشابه و مناسب .براي انجام چنين فعاليتي ميتوان از روشهاي
دستي و يا ماشيني خوشهبندي بهرهگرفت .هريك از روشهاي نامبرده داراي ويژگيهاي
خاص خود است .در ادامه به توضيح اين دو نوع خوشهبندي ميپردازيم.

21. Rosell
22. Kowalski
23. Electronic indexes
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خوشهبندىدستى

براساس بيان كوالسكي( ،1997ص  ،)130 -129خوشهبندي دستي بهمنظور تعيين
موضوع و دامنة موضوعي و در واقع حد و حدود فعاليت كاري انجام ميپذيرد .اين
فرايند را به دو منظور انجام ميدهيم )1 :تقليـل اشتباهـات مربوط به واژههـاي همنوشت
و يا همامال)2 ،کمک به افزايش تمرکز در ايجاد خوشهها .از واژهنامهها بهعنوان نقطة
شروع کار براي تهية اصطالحنامه استفاده شده که منجر به تهيه و توليد کشفاللغات
ميشود .کشفاللغات 24عبارت است از فهرست الفبايي واژهها ،همراه با تعداد تکرار آن
در متن و تعيين محل دقيق واژه .بهعبارت ديگر ،نمايهاي از واژههاي اصلي هر اثر که
جاي آنها را در متن نشان داده و معموالً واژههاي قبل و بعد از مطلب را ذکر ميکند و
گاهي اوقات تعريف واژهها را نيز ارائه ميدهد .براي ساخت اصطالحنامه ،بهصورت
دستي ،کافي است واژههاي مناسب انتخاب شود ،البته ابزارهاي ديگري نيز در انتخاب
26
واژهها مفيد خواهند بود از قبيل :لغات کليدي خارج از متن ،25لغات کليدي داخل متن
لغات کليدي و متن ،27و لغات کليدي خارج از عنوان.28

خوشهبندىماشينى

24. Concordance
)25. Key Word out of context (Kwoc
)26. Key Word in context (Kwoc
)27. Key Word and context (Kwoc
)28. Key Word out of Title (Kwoc
29. Taxonomy
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خوشهبندي خودکار (ماشيني) واژهها نوع ديگري از اين فرايند است كه انجام ميپذيرد .براي
ايجاد يک اصطالحنامة آماري ،روشهاي زيادي براي ماشيني کردن واژهها وجود دارد .تمامي
آنها بهعنوان اساس کار ،از اين مفهوم استفاده ميکنند که هر چه تکرار دو واژه در بخشهاي
مشابه بيشتر باشد احتمال اينکه مفاهيم مشابهي داشته باشند بيشتر است .در سادهترين مورد،
دادهها يكبار در ايجاد ردهها بهکار گرفته ميشود .وقتي تعداد ردههاي ايجاد شده بسيار زياد
باشد ،ممکن است ردههاي ابتدايي براي ايجاد ردههاي خالصهتر يک سلسلهمراتب ايجاد
کنند ،كه بهعنوان نقطة شروع استفاده ميشوند .از ويژگيهاي اين نوع خوشهبندي آن است
كه حاوي ردههايي هستند که کاربرد واژهها را منعکس ميکنند .همچنين ،ردهها بهطور
طبيعي اسم ندارند؛ بلکه بهصورت گروههايي با شرايط آماري مشابه هستند .بهعالوه ،تکنيک
بهينه براي ايجاد ردهها نياز به محاسبات زيادي دارد (کوالسکی ،1997 ،ص .)131 -129
خوشهبندي ماشيني روشي است كه با تعيين معيارهاي سنجش توسط رايانه به انجام ميرسد
و كلية فرايندهاي خوشهبندي با تعيين ردههاي خاص در قالب هر خوشه ،بهنحوي مؤثر در
سازماندهي و دستهبندي دادهها مؤثر واقع ميشود .تنظيم متعادل هر خوشه با بهرهگيري از
الگوريت م خاص تعريف شده براي برنامه اعمال ميشود .اين الگوريتم روند تعيين اجزاي هر
رده را بهخوبي مشخص ساخته و از راهبردهاي ردهشناسي29بهنحو مطلوبي بهره ميگيرد.

فصلنامه كتاب | شامره 82

خوشـــهبندى اطالعــات

الگوريتمهاىخوشهبندى

براي انجام بهينة خوشهبندي ،بايد از الگوريتمهاي مناسب اين كار استفاده كرد .در اين
حوزه و فعاليت تخصصي ،الگوريتمها به ما كمك ميكنند تا با بهرهگيري از راهحلهاي
فرمولي و مدون به خوشهبندي مطلوب اطالعات مبادرت ورزيم .اين الگوريتمها در
ردههاي مختلف و با كاربردهاي گوناگون معرفي شدهاند .شناخت آنها به متخصصان كمك
ميكند تا به شيوهاي مناسب به انجام فرايند خوشهبندي بپردازند.
ماتوچي ،)2003( 30الگوريتمهاي خوشهبندي را در چهار ردة كلي معرفي ميكند
كهشامل :خوشهبندي انحصاري ،31خوشهبندي همپوشاني ،32خوشهبندي سلسلهمراتبي،33
و خوشهبندي احتمالي 34ميشود .اين تقسيمبندي كلي است و برمبناي انواع كاربردهاي
خوشهبندي ارائه شدهاست .برخي از اين خوشهبنديها در فعاليتهاي اين حوزه مورد
توجه قرارگرفته ،و در مواردي بسط داده شدهاست .چنانچه ليوسكي ،)2002( 35با توضيح
پيرامون الگوريتم خوشهبندي متراكم سلسلهمراتبي 36اظهار ميكند كه اين الگوريتم ،سلسهاي
از خوشهها را ايجاد ميكند كه با ساخت ارتباط درختي ،در جاييكه هر گره بهعنوان
خوشهاي از مفاهيم مطرح ميشود ،خوشهها را مطابق با زيرمجموعه  -فرزند -خود قرار
ميدهد كه از يك بخش كامل از آن خوشه اخذ شدهاند .كانانگو و همكاران ( ،)2002به
37
شرح الگوريتم خاصي در خوشهبندي ميپردازند كه به نام الگوريتم خوشهبندي كيمينز
شناخته شده است .اين روش ،يكي ديگر از الگوريتمهاي سودمند براي فرايند خوشهبندي
است .يك بحث اكتشافي عام درخصوص اين خوشهبندي الگوريتم ليود 38ميباشد ،كه
آن را الگوريتم پااليش 39نيز مينامند .كاربرد اين الگوريتم ساده است و به راهبرد درخت
كيدي ،40بهعنوان تنها ساختار دادة اصلي ،نياز دارد .الگوريتم كيمينز بهشكل اكتشافي براي
حل مشكالت مطرح در اين روش مورد استفاده قرار ميگيرد و بر مبناي طرح تكرارشونده
نمونه 41پايهريزي شده است ،كه جهت دستيابي به يك راهحل حداقلي بهصورت موضعي
عمل ميكند .كوهن )2006( 42نيز ،با طرح موضوع خوشهبندي معنايي ،43بيان ميكند كه
اين شيوه يك روش غيرتعاملي و كنترل نشدهاست ،كه در ارتباط نزديك با كاركردهاي
نمايهسازي معنايي پنهان 44قرار دارد .دربارة اين روش نمايهسازي ،نظام نرمافزاري درون
خوشهها گروهبندي ميشود .خوشة معنايي ،يك رسته از موضوعهايي است كه در همان
مجموعة واژگان بهكار برده ميشود .برايناساس ،هر خوشه ،مفاهيم متفاوتي را مشخص
ميسازد كه در نظام قابل بازيابي است .در نهايت ،بهطور ذاتي ،مفاهيم بدون مشخصه،
بابهرهگيري از برچسبهاي ويژه ،از واژگان كدهاي منبع مشخصه دريافت ميكنند.
الگوريتم خودكار ،هر خوشه را با واژگاني كه بيشترين ارتباط را دارند ،برچسبگذاري

30. Matteucci
31. Exclusive clustering
32. Overlapping clustering
33. Hierarchical clustering
34. Probabilistic clustering
35. Leuski
36. Hierarchical agglomerative
clustering algorithm
37. K-means clustering algorithms
38. Lloyd's algorithm
39. Filtering algorithm
40. K-D Tree
41. Simple iterative scheme
42. Kuhn
43. Semantic clustering
44. ( Latent Semantic Indexing (LSI
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45. Clustering algorithm
46. Vakali
47. Compactness
48. Separation
49. Visualization
50. Data high-dimensional
51. Data clustering algorithm

168

ل درك بوده و بهمنظور فهم مفاهيم اصلي در نظام
ميكند .اين روش ،براي انسان قاب 
نرمافزاري تهيه ميشود .روسل ( ،)2006مطرح ميسازد كه براي بهكارگيري الگوريتم
خوشهبندي 45دو عامل مورد نياز است :ارائة يك عنصر و يا موضوع ويژه ،و نيز معيار
اندازهگيري شباهت يا اختالف ميان آن عنصر يا موضوع خاص .الگوريتم خوشهبندي،
بخشبندي يك مجموعه از عناصر ويژه ،در ارتباط با برخي از معيارهاي پايه در چنين
شرايطي را تكميل ميكند .وكالي ،)2007( 46دربارة منشأ و معيار كلي الگوريتم بيان ميكند
كه الگوريتمهاي خوشهبندي از حوزههاي مختلف تخصصي چون آمار ،شناسايي و
تشخيص الگو ،و نيز يادگيري ماشيني نشأت گرفتهاند .هر طرح خوشهبندي بهينه اصوالً
بايد دو معيار مهم را رعايت كرده باشد :نخست ،فشردهسازي يعني 47دادههاي درون هر
خوشه بايد تا حد ممكن به يكديگر نزديك باشند .روش معمول سنجش انسجام ،واريانس
يا مجذور انحراف معيار است كه بايد در حداقل باشد .دوم ،جداسازي 48است ،بهاينمعنا
كه خوشهها بايد بهطور قابل مالحظهاي از هم جدا باشند .مفهوم فاصلة خوشهاي معموالً
با تعيين اندازة تفكيك بهكار ميرود ،كه بايد در مرز حداكثر باشد.
براي خوشهبندي فايلهاي دادههاي ديجيتالي ،در ارتباط با دادههاي چندبُعدي،
الگوريتمهاي خاص خوشهبندي وجود دارد كه ميتوان با بهرهگيري از آنها به تبيين
وضعيت دادهها پرداخت .دادههاي چندبُعدي ،يكي از انواع دادههاي مبتني بر بُعد هستند
كه در فرايندهاي مختلف رايانهاي كاربرد دارند .از جمله كاربريهاي آنها ميتوان به
راهبردهاي مصورسازي 49اشارهكرد ،كه به نحوي با رويكردهاي ديداري در نظامهاي
بازيابي اطالعات ارتباط دارد .براي تعيين گروهبندي نوع خاص دادههاي ابعاد باال،50
ميتوان از الگوريتم خوشهبندي داده 51بهره گرفت .در مجموع ،براساس انواع الگوريتمهاي
پيشنهادي كه توسط متخصصان اين حوزه ارائه شده ،ميتوان نتيجه گرفت كه ساختار
گوناگون الگوريتمهاي خوشهبندي براساس نوع داده ،ارتباط ميان آنها ،و ويژگيهاي
خاص موجود با معيارهاي تعيين شده بهصورت كاربردي در فرايندهاي خوشهبندي بهكار
گرفته ميشود .اين الگوريتمها فرايند كاري خوشهبندي را فرمولبندي كرده ،و با تدوين
مشخص آن به ياري روش سازماندهي خوشهها ميشتابند .الگوريتمهاي خوشهبندي با
ارائة الگوهاي پيشنهادي در مسير بهينهسازي كاركرد خوشهبندي حركت ميكنند.

مراحل خوشهبندى

در فعاليتهاي حرفهاي كتابداري و اطالعرساني ،براي نخستينبار خوشهبندي در كاربرد
خاص واژهها در تزاروس يا اصطالحنامه بهكار گرفتهشد .يکي از کاربردهاي اولية خوشهبندي،
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ردهبندي مدارک با موضوعات مشابه بودهاست .در اصطالحنامههاي تخصصي براي ايجاد
ارتباط منطقي ميان مفاهيم مشترك و اصطالحهاي مرتبط از راهبردهاي خوشهبندي به شيوة
اثربخش استفاده شدهاست .در اين ميان ،شناخت مراحل مختلف خوشهبندي به ما كمك
ميكند تا بتوانيم بهشيوة مناسبي از آن بهرهگيري كنيم.
كوالسكي ( ،1997ص  ،)127 -126براي خوشهبندي چهار مرحله ذكر ميكند .مرحلة
نخست تعريف دامنة موضوعي خوشهبندي است .در اين مرحله ،حدود كار که داراي
يك دامنة كاربردي است ،مشخص ميشود .مانند فعاليتي كه براي تهية يک اصطالحنامة
پزشکي يا علوم کتابداري و اطالعرساني بهانجام ميرسد .مرحلة دوم ،تعيين خصوصيات و
مشخصات واژهها و مدارکي است که بايد خوشهبندي شوند .بهتعبير ديگر ،موضوعها شامل
چه بخشهايي هستند؛ نظير تعيين خصوصيات مفرد و جمع اصطالحها .مرحلة سوم،
تعيين ميزان رابطة بين ويژگيهاي واژه يا مدرک ،با ردهاي است که در آن قرار ميگيرد؛ مانند
تعيين اين نكته كه در فرهنگ مترادفها چه کلماتي با يكديگر هممعنا هستند و ميزان ربط
معنايي آنها به چه ميزان است .مرحلة نهايي نيز تهية يک الگوريتم -راهحل فرمولي -براي
تعيين ردههاي هر مقوله است و شامل مدارک و واژههايي ميگردد كه به آن اختصاص
داده ميشود.
هريك از مراحل نامبرده در حيطة خاص خود بهشكل كاربردي به مرحلة اجرا
درميآيد .تعريف دامنة موضوعي يكي از فرايندهاي مهم كاري بهشمار ميآيد .در اين
مرحله ،ساختار اصلي ردهها و عناصر اطالعاتي كه بايد درون دستههاي معين قرار گيرند،
مشخص ميشود .حيطة كلي ردهها ،ارتباط ميان ردههاي ايجاد شده و سازههاي مهمي
كه در ساخت آن نقش دارد ،مورد بررسي و تحليل قرار ميگيرد .ويژگيهاي مربوط به
واژهها كه فرايند خوشهبندي ،با توجه به آن ،به مرحلة اجرا درميآيد ،از موارد ديگر است.
شناسايي و تحليل واژهها و روابط ميان آنها در فعاليت خوشهبندي نقشي مؤثر ايفا ميكند.
ارتباط ميان واژهها و اصطالحها از جنبههاي متعدد مورد بحث واقع ميشود .روابط اعم و
اخص ،كل و جزء ،رابط ة همارز ،ارتباط معنايي ،و تعيين مترادفها و متضادها از مواردي
است كه بايد بهدقت بررسي شده و در ساختار ردههاي مربوط به فرايند خوشهبندي لحاظ
شود .يكي از موارد حساس و تعيينكننده ،انتخاب الگوريتم خاص راهبرد خوشهبندي
است .الگوريتمهاي خوشهبندي در واقع ،مرحلة اجرايي كردن فعاليت خوشهبندي بهشمار
ميآيند .ساختار الگوريتم ،با توجه به شيوة كاري در ارتباط با گروهبندي كلي مفاهيم،
تعيين دامنة موضوعي واژگان ،مشخص ساختنردهها ،ايجاد ارتباط ميان آنها ،تحليل
اصطالحهاي انتخاب شده ،ساختار رستهبندي 52گروههاي مختلف اجزاي دادهها ،و در

52. Categorization
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مجموع روش اجرايي و كاربرد فرايندهاي خوشهبندي اطالعات طراحي ميشود .در ادامه،
به توضيح بيشتري دربارة الگوريتمهاي خوشهبندي ميپردازيم.

روابط خوشهبندى

54. Aitchison & Gilchrist
55. Equivalence relationship
56. Hierarchical relationship
57. Non-hierarchical relationship
58. Wang
59. Parts-Wholes
60. Collocation
61. Paradigmatic
62. Taxonomy and synonymy
63. Taxonomy and antonymy
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آي تچيسون و گيلکريست ( ،)1972سه نوع رابطه را مشخص کردهاند:
رابطة ه مارز 55که متداولترين رابطه بوده و مترادفهاي واژه را ارائه ميدهد .در اين
نوع رابطه ،واژههايي موردنظر است که همپوشاني معناداري بين آنها وجود دارد ،اما از
لحاظ واژگاني متفاوت هستند .مانند درد كه داراي مترادفهايي چون الم ،بيماري ،تألم،
رنج ،سوز ،کسالت ،و مرض است؛ يا واژههاي عکس و چاپ که گاهي ميتواند مترادف
هم تعريف شود (با توجه به اينکه کلمه چاپ شامل ليتوگرافي نيز ميشود).
رابطة سلسلهمراتبي 56در اين رابطه ،يک واژه بهعنوان ردة اصلي انتخاب شده و
مدخلها ،زيرمجموعهها يا نمونههاي خاصي از واژة كلي هستند .نظير رايانه كه بهعنوان
رده اصلي انتخاب ،و ريزپردازندهها ،پنتيوم ،و مانند آن بهعنوان زيرمجموعه در زيرردة کلي
قرار ميگيرد.
57
رابطة غيرسلسلهمراتبي كه انواع ديگر روابط بين واژهها ،غير از دو مورد قبلي ،از
قبيل موضوع و ويژگيهاي مربوط را دربرميگيرد ،بهعنوان مثال :کارمندعنوان شغل.
در سال  ،1985ونگ 58و ديگران ( ،)1985طرح جديدتري از ارتباط واژهها را ارائه
کردند كه شامل پنج رابطة جزء -کل ،59همنشيني -ترتيبي ،60نمونهاي ،61ردهشناسي و
مترادفها ،62و ردهشناسي و متضادها 63بود .در اين ميان ،ارتباطات همنشيني و نمونهاي
نيازمند توضيح بيشتري هستند .رابطة ميان واژهها بهصورت همنشيني ،ترتيبي يک مقياس
آماري است كه از رابطة لغاتي که در کنار هم ميآيند (در جمله ،عبارت و يا پارگراف)
تشكيل ميشود .مانند سالم ،حالت چطور است؛ و يا خستهام ،حالم خوب نيست .رابطة
ميان واژهها بهصورت نمونهاي عبارت است از واژههايي که معناي مشابهي دارند و در
يک رده قرار ميگيرند .نظير فرمول و معادله .رابطة بين واژگان از نظر معناي واژهها،
روابط ديگري را نيز دربرميگيرد .بهطور نمونه ،لغات متقابلي چون خُ رد و جزء كه بيان
كنيم « ُکره» جزء احجام هندسي است .يا کالن و کل ،نظير آنكه بگوييم «پ ِي» که بخشي از
ساختمان است .يا مث ً
ال لغتهايي که مفاهيم ديگري را براي ما تداعي ميکند .مثل :عطر كه
با واژههاي بوي خوش ،رايحه ،و شميم ارتباطي نزديك دارد.
برقراري ارتباطهاي متعدد ميان واژهها براي دستيابي به اطالعات مرتبط از اهميت
س يا اصطالحنامه ،در كاربرد خاص
بااليي برخوردار است .ايجاد رابط ه در ردههاي تزارو 
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نظامهاي اطالعرساني ،در واقع براي باال بردن ميزان بازيابي سودمند و مرتبط اطالعات با
نيازهاي اطالعاتي مطرح شده صورت ميپذيرد .از اينرو ،كاربردي ساختن روابط واژهها
در واقع بهمنظور دستيابي به اطالعات مؤثر است .ارتباط واژهها از اين حيث كه سطوح
متعدد برداشت كاربر از مفاهيم را فراهم ميسازد قابل توجه است .فنون برقراري رابطه
ميان مجموعة عناصر و واژگان ،بر مبناي نوع كاربردي كه از آن انتظار ميرود ،متفاوت
است ،كه در روشهاي خوشهبندي بيان ميشود.

روشهاى خوشهبندى

براي انجام مؤثر فرايند خوشهبندي دادهها ،ميتوانيم از روشهاي مختلفي بهره گيريم .اين
روشها ،در واقع ،براي انجام بهتر تنظيم ردههاي موضوعي در چارچوب گروههاي همسان
و مشترك بهكار گرفته ميشوند .يكي از اين شيوهها ،روش ارتباط کامل بين واژههاست .در
اين شيوه ،شباهت موجود ميان هر جفت واژه بهعنوان مبنايي براي مشخص کردن ردهها
محاسبه ميشود .سادهترين راه براي فهم اين شيوه ،در نظر گرفتن يک مدل بُرداري است.
مدل بُرداري توسط يک ماتريس نشان داده ميشود که در آن سطرها ،موارد مستقل ،و
ستونها ،واژههاي خاصي هستند .ارقام نيز نشانگر ميزان تکرار واژه در هر مدرک هستند.
در واقع ،اعداد در هر رديف ،نشانگر ميزان تکرار و انباشتگي لغت در هر مدرک هستند.
شكل  1نمونهاي از يك بُردار را نشان ميدهد .در اين شكل ميان واژهها و عناصر تعيين
شده رابطة مستقيم وجود دارد .با بهرهگيري از فرمول تعيين شباهت ميتوان به ايجاد
ماتريسهاي محاسباتي واژه به واژه و روابط واژه مبادرت ورزيد.
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شكل 1

منونهاى از يك بُردار
(ڪوالسڪى ،1997 ،ص )132
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براي درک بهتر اين روش ،از فرمول سادۀ زير استفاده ميکنيم:

)SIM64 (Termi , Termj) = ∑ (Termk,i)(Termk,j

در اين فرمول SIM ،نشاندهندة ميزان مشابهت عناصر در فرايند خوشهبندي استi, j.
مقادير كمي از واژههاي موجود در يك گروه خوشهبندي شده از اطالعات است k .نيز
مجموعة تمامي مقولههاست .و نيز ∑ جمع كل است.
در نتيجه ،فرمول ،دو ستون از واژة تحليل شده را گرفته و پس از ضرب آنها مقادير مجموع
را در هر سطر بهدست ميآورد .نتايج را ميتوان در يک ماتريس  m×mبه نام ماتريس
واژه -واژه قرار داد (شكل  )2که  mتعداد واژهها در ماتريس اصلي است .ارزشهاي ارائه
شده در اين ماتريس نشانگر همبستگي هر واژه با خود آن واژه و واژههاي ديگر است.
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شكل 2

ماتريس واژه به واژه
(ڪوالسڪى ،1997 ،ص )133
64 . SIM= Similarity
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مرحلة بعد ،انتخاب آستانهاي براي تعيين درجة شباهت دو واژه ،بهمنظور قرار دادن آنها
در يک رده است .در اين مثال ،آستانه عدد  10درنظر گرفته شده است .بنابراين ،در
صورتي که مقدار تشابه بين آنها  10يا بيشتر باشد ،دو واژه در کنار هم قرار ميگيرند .با
اين اقدام ،يک ماتريس دوتايي جديد بهنام ماتريس رابطه واژهها (شكل )3ايجاد ميشود
و واژههايي را تعريف ميکند که مشابه هم هستند .مرحلة نهايي در ايجاد ردهها ،مشخص
کردن اين معناست که در چه صورت دو واژه در خوشهاي يکسان قرار ميگيرند .براي
اين کار روشهاي بسيار متفاوتي وجود دارد كه موجب ميشود خوشهبندي به شيوههاي
زير بهوجود آيد .متداولترين آنها عبارت اند از :خوشهبندي دستهاي ،65خوشهبندي تک
پيوندي(يک پيوندي) ،66خوشهبندي ستارهاي ،67و خوشهبندي رشتهاي( 68كوالسكي،
 ،1997ص  .)132در ادامه به توضيح هريك از انواع نامبرده خواهيم پرداخت.
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شكل 3

ماتريس روابط واژه
(كوالسكى ،1997 ،ص )133

خوشهبندى دستهاى :در اين روش تمامي واژههايي که مشابه تشخيص داده شدهاند،
با توجه به مقدار ورودشان ،در يک رده قرار ميگيرند .بايد توجه كرد که واژة  1و  6در
بيش از يک رده قرار گرفتهاند .يکي از مهمترين خصوصيات اين شيوه آن است که واژهها

65. Cliques clustering
66. Single link clustering
67. Star clustering
68. String clustering
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را ميتوان در چندين رده يافت .با بهکارگيري الگوريتم براي شکل  3ردههاي زير ايجاد
ميشوند كه در پنج رده ميتوان آنها را نمايش داد:
)Class 1 (Term 1, Term 3, Term 4, Term 6
)Class 2 (Term 1, Term5
)Class 3 (Term 2, Term4, Term 6
)Class 4 (Term 2, Term 6, Term 8
)Class 5 (Term 7
خوشهبندى تکپيوندى(يک پيوندى) :در اين شيوه ،هر واژهاي که شبيه واژة
ديگري باشد در يک رده قرار ميگيرد و يک واژه نميتواند در دو رده قرار داشته باشد.
با توجه به الگوريتم بهکار رفته براي تهية خوشهها با استفاده از شيوة تکپيوندي ماتريس
رابطه واژه در شکل  3به ايجاد ردههاي زير منجر ميشود كه در قالب دو ردة اصلي قابل
نمايش است:
)Class 1(Term 1, Term 3, Term 4, Term 5, Term 6, Term 2
)Class 2 (Term 7
خوشهبندى ستارهاى :در اين روش ،يک واژه را انتخاب کرده و سپس تمام واژههاي
مربوط به آن واژه را در همان رده قرار ميدهيم .واژههايي که هنوز در ردهاي قرار نگرفتهاند،
بهعنوان هستههاي جديدي انتخاب ميشوند تا اينکه تمام واژهها به ردهاي اختصاص يابند.
در اين شيوه ،يک واژه ميتواند در چندين رده قرار گيرد .ردههاي زير حاصل خوشهبندي
ستارهاي است كه در سه ردة اصلي ظاهر شدهاند:
)Class 1 (Term 1, Term 3, Term 4, Term 6
)Class2 (Term 2, Term 4, Term 8
)Class 3 (Term 7
خوشهبندى رشتهاى :در روش خوشهبندي رشتهاي کار با يک واژه شروع ميشود
و واژههاي مشابه ،بهصورت رشتهاي بهآن متصل ميشوند .اين فرايند ادامه مييابد تا اينکه
هيچ واژۀ ديگري در اين رده قرار نگيرد .در اين روش ،واژههاي جديد بهعنوان يک گروه
جديد استفاده شده ،و بر اين اساس فرايند ادامه مييابد .با تكيه بر اين رويكرد ،سه ردة
اصلي ايجاد شده كه بهصورت زير به نمايش درميآيد:
)Class 1 (Term 1, Term 3, Term 4, Term 2, Term 8, Term 6
)Class 2 (Term 5
)Class 3 (Term 7
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براين اساس ،ميان اصطالحهاي تعريف شده ارتباطي چندوجهي ايجاد ميشود كه ميتوان اين
روابط را بهصورت يك نمودار شبكهاي با ترسيم خطوط ارتباطي به شكل زير نشان داد:

شكل 4

نمودارشبكهاى
مشابهتهاى اصطالح
(ڪوالسڪى ،1997 ،ص )135

بهعنوان نتيجهگيري از مبحث روشهاي خوشهبندي ،در صورتي كه بخواهيم يك
مقايسه ميان دو نوع از انواع مهم و پراستفادة خوشهبندي ،يعني خوشهبندي دستهاي و
خوشهبندي تكپيوندي انجام دهيم بايد به نكات زير اشاره كنيم:
خوشهبندي دستهاي ،ردههايي را ايجاد ميکند که قويترين روابط بين تمام واژههاي آن
وجود دارد؛ اين رده احتماالً مفهوم خاصي را تشريح ميکند؛ بيشترين ردهها را نسبت به ساير
الگوريتمها ايجاد ميکند؛ تعداد واژههاي يک رده را کاهش ميدهد؛ در اين الگوريتم مانعيت
بيشتري وجود داشته و جامعيت آن کاهش مييابد (كوالسكي ،1997 ،ص  .)136 -133ولي
ويژگيهاي خوشهبندي تکپيوندي را ميتوان بهشرح ذيل برشمرد :واژهها را بين ردهها
تقسيمبندي ميکند (جزءبندي)؛ اين روش کمترين تعداد رده را ايجاد ميکند؛ ناپايدارترين
ارتباط بين لغات را درنظر ميگيرد؛ اين احتمال نيز وجود دارد که دو واژهاي که مشابهت
آنها نزديک به صفر است در يک رده قرار گيرد(سالتون)1972،؛ ردهها بهجاي رساندن يک
مفهوم ،تنوعي از مفاهيم را دربرميگيرند؛ جامعيت را به حداکثر ميرساند ولي مانعيت را
کاهش ميدهد.
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خوشهبندى با استفاده از خوشههاى موجود

69

يك روش ديگر براي ايجاد خوشهها ،استفاده از مجموعة خوشههاي موجود در شروع
كار است .اين شيوه ،تعداد محاسبات مورد نياز براي تعيين مشابهتها در تهية خوشهها را
كاهش ميدهد .روش نامبرده داراي ويژگيهايي به اين قرار است :براي بهحداقل رساندن
محاسبات ،مراكز ثقل براي هر خوشه تعيين ميشود .در فيزيك به مركز جرم يك مجموعه
از اجسام ،مركز ثقل گفته ميشود .در زمينة بُردارها ،اين مفهوم برابر ميانگين تمام بُردارها
در يك خوشه است؛ اولين تخصيص واژه به خوشهها ،مراكز ثقلي را ايجاد ميكند كه
ارتباطي به خوشهبندي نهايي ندارد؛ تشابه بين كل واژههاي موجود و مراكز ثقل خوشهها
قابل محاسبه است؛ واژه به خوشههايي راه مييابد كه بيشترين تشابه را داشته باشند؛ اين
روند آنقدر تكرار ميشود تا اينكه به يك وضعيت پايدار برسد (كوالسكي ،1997 ،ص
 .)137نمايش نمودارهاي واژهها و مراكز ثقل اوليه نشان ميدهد كه چگونه رده پس از
تعيين مكان اوليه جابهجا ميشود .در واقع ،خوشهها ،سازماندهي و تركيب نهايي ردههاي
اصلي را درون ساختار منظم گروهبندي برعهده دارند.

شكل 5

مراكز ثقل اوليه براى خوشهها
(ڪوالسڪى)137 ،1997 ،

شكل 6

مراكز ثقل پس از
تخصيص مجدد واژهها
(ڪوالسڪى ،1997 ،ص )137
69. Clustering using existing clusters
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مربع توپر سياه نشانگر مراكز ثقل ردههاست كه در اين روش با تخصيص مجدد واژهها
به ايجاد يك وضعيت متعادل منجر شده است .ميتوان بهعنوان نتيجه ردههاي سهگانة زير
را مشخص ساخت:
)Class 1= (Term 1 and Term 2
)Class 2= (Term 3 and Term 4
)Class 3= (Term 5 and Term 6
به اين ترتيب مراكز ثقل زير براي هر رده بهشرح زير مشخص ميشود:
Class 1= (0+4)/2, (3+1)/2, (3+0)/2, (0+1)/2, (2+2)/2
= 4/2,4/2,3/2,1/2,4/2
Class 2= 0/2,7/2,0/2,3/2,5/2
Class 3= 2/2,3/2,3/2,0/2,5/2
عالوه بر آن ،جدول مخصوص انتقال ردة تكرار شونده در قالب زير قابل ارائه است.
در اين جدول ،موقعيت هر واژه در ارتباط با هريك از ردهها مشخص شده و محاسب ة
مربوط به آن در جدول درج ميشود:
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Class 2

19/2

11/2

30/2

17/2

24/2

22/2

21/2

28/2

Class 3

Class2 Class1 Class2 Class2 Class3 Class2 Class1 Class1

Assign

شكل 7

انتقالهاى رده تكرار شونده
(ڪوالسڪى ›1997 ،ص )138

اگرچه اين شيوه نياز به محاسبات كمتري نسبت به روش رابطه كامل واژه دارد ،داراي
برخي محدوديتهاي ذاتي نيز ميباشد .يكي از مشكالت اين روش ،آن است كه ابتدا
تعداد ردهها تعريف ميشود و نميتوان آنها را توسعه داد .اين امكان وجود دارد كه در
انتهاي فرايند ،تعداد ردهها كمتر شود .تمام واژهها بايد به يك رده اختصاص يابند .بنابراين،
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حتي اگر مشابهت آنها نسبت به ساير واژههاي قرار گرفته بسيار ضعيف باشد ،واژهها را
مجبور به قرارگرفتن در يك رده ميكند .وضعيت جديد گروهبندي منظم و متعادل براي
تخصيص واژهها در قالب ردههاي تعيين شده ،به شكل جدول زير قابل نمايش است.
Term
8

Term
7

Term
6

Term
5

Term
4

Term
3

Term
2

Term
1

34/3

23/3

36/3

15/3

27/3

16/3

45/3

23/3

Class 1

40/4

17/4

72/4

33/4

78/4

70/4

45/4

67/4

Class 2

3/1

9/1

6/1

11/1

6/1

6/1

3/1

12/1

Class 3

شكل 8

انتقال ردهها و مراكز ثقل جديد
(ڪوالسڪى ،1997 ،ص )139

Class2 Class1 Class2 Class2 Class3 Class2 Class3 Class1

ڪاربرد خوشهبندى اطالعات در ساختار اصطالحنامه

Assign

در فرايند خوشهبندي ردههاي موضوعي در ساختار اصطالحنامه تعيين وضعيت ردهها از
اهميت زيادي برخوردار است .بر اين اساس بايد هر رده کام ً
ال تعريف شده و از معناي
مناسبي برخوردار باشد ،زيرا گاهي اوقات واژة انتخاب شده باعث سوءتعبير ميشود.
بنابراين ،بهتر است از اعداد براي شناسايي ردهها استفاده کرد؛ اندازة ردهها بايد از نظر
بزرگي تقريب ًا يکسان باشد .يکي از مصارف ابتدايي ردهها ،بسط دادن جستوجوها يا نتيجة
موارد بازيابي شده است .داخل هر رده ،مدارک و واژهها نبايد بر ردة اصلي برتري داشته
باشد .براي مثال ،کامپيوتر يا ريزپردازنده و نظاير آن؛ يک واژه يا مدرک ميتواند به چند
رده تعلق داشته باشد و يا بهعنوان موضوعي اصلي انتخاب شود .اين فرايند با تأکيد بر دو
رويکرد به انجام ميرسد :نخست آنكه بهصورت اخص باشد ،يعني واژهاي كه بر موضوعي
خاص داللت دارد و مفهوم آن به مراتب محدودتر از واژهاي است كه معناي عام و وسيعي
را پوشش ميدهد .مانند كبوتر يا پرندگان؛ دوم آنكه موضوع ،از نظر معنايي ،قابليت قرار
گرفتن در ردههاي مختلف را داشته باشد .بهتعبير ديگر ،واژة كلي ،براي نشان دادن رابطة
معنايي بين توصيفگرهاي زبان در اصطالحنامه غني باشد (كوالسكي ،1997 ،ص .)127
در خوشهبندي اطالعات اصطالحنامه ،اينکه يک موضوع در چندين رده قرار بگيرد يا
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تنها در يک رده ،بستگي به تصميمي دارد که در آغاز گرفته ميشود .با توجه به اينکه زبان
معموالً ايهام دارد ،بهتر است که موضوع در چندين رده قرار گيرد .اين عمل انعطافپذيري
بيشتري را در پي خواهد داشت .در ايجاد يک اصطالحنامه مسائل مهم ديگري نيز وجود
دارد که جزء خوشهبندي مدارک بيان نميشود (آي تچيسون و گيل كريست)1972 ،
از قبيل :رويكرد همارايي واژه ،70رابطة ميان واژهها ،71تفكيك لغات با امالي يكسان ،72و
محدوديتهاي واژگان .73در روش همارايي واژه ،عبارات در قالب اصطالحهاي خاص
و جداگانه ردهبندي شده كه بهصورت روشهاي پسهمارايي و پيشهمارايي ظاهر
ميشود .در مقولة رابطه ميان واژهها در تهية يک اصطالحنامه که در آن انسان نيز ميتواند
دخالت داشته باشد  -در مقابل اصطالحنامة خودکار  -ايجاد رابطههاي متنوعي بين واژهها
امکانپذير است .در بارة تفکيک لغات با امالي يکسان (همنوشت) بايد بيان كرد كه
منظور ،مرزبندي و مشخص ساختن واژهاي است که امالي يکسان با معاني کام ً
ال مختلف
دارد .مث ً
ال :شير كه ميتواند شامل شير خوراكي ،شير آب ،يا شير جنگل باشد .براي تدوين
راهحل اين مشکل پيشنهاد شده كه وقتي ميخواهيم از اين کلمات استفاده کنيم بايد
همزمان با آن کلمة ديگري آورده شود که نتيجة صحيح جستوجو را ارائه دهد .ولي در
موضوع محدوديتهاي واژگان با دو مقولة عاديسازي و اخصشدن مواجه هستيم (آي
تچيسون و گيل كريست.)1972 ،

خوشهبندى مدارک

فرآيند خوشهبندي مدارك بسيار شبيه خوشهبندي واژهها براي ايجاد يك اصطالحنامه
است كه به دو صورت دستي و خودكار انجام ميشود .در روش خوشهبندي دستي مدارك
جزء ذاتي هر كتابخانه يا نظام بايگاني است .در اين شيوه ،فردي مدرك را مطالعه ميكند
و سپس تصميم ميگيرد كه مدرك به چه گروه يا گروههايي تعلق دارد .در سيستم دستي
معموالً هر مدرك به يك گروه تعلق ميگيرد .با بهكارگيري نمايهسازي ،يك مدرك در يك
گروه اوليه ذخيره شده و ميتواند در گروههاي ديگر بهصورت نمايهاي تعريف شود .با
ظهور نظامهاي الكترونيكي ،نگهداري مدارك خوشهبندي بهشيوة خودكار امكانپذير شده
است .روشهايي كه براي خوشهبندي واژهها بيان شد ،براي خوشهبندي مدارك نيز ب ه كار
ميرود .تشابه بين مدارك براساس دو معيار تعيين ميشود :نخست واژههاي مشترك،
سپس رابطههاي مشترك .فرمول آن نيز چنين است:

)SIM (Itemi, Itemj) =∑ (Item i,k)(Term j,k

بر همين اساس ،ماتريسي ايجاد ميشود كه ستونها و رديفهايش مبيّن مدارك است:

70. Word coordination approach
71. Words relationship
72. Homograph resolution
73. Vocabulary constraints
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شكل 9

Item 5

Item 4

Item 3

Item 2

22

6

3

11

36

10

12

9

6

شكل 10

11
12

3

Item 3

6

10

6

Item 4

11

9

36

22

Item 5

Item 5

Item 4

Item 3

Item 2

Item 1

1

0

0

1

1

1

1

0

0

1

رابطههاى مشرتک
(ڪوالسڪى ،1997 ،ص )141

Item 1
Item 2

11

ماتريس مدرک به مدرک
(واژههاى مشرتک)
(ڪوالسڪى ،1997 ،ص )141

Item 1

1

Item 1
1

Item 2

1

0

Item 3

0

1

0

Item 4

0

1

1

Item 5

در اين شيوه ،با استفاده از الگوريتم خوشهبندي دستهاي ،ردههاي زير بهدست ميآيد:
Class 1= Item 1, Item 2, Item 5
Class 2= Item 2, Item 3
Class 3= Item 2, Item 4
در صورتي كه از الگوريتم خوشهبندي تكپيوندي استفاده كنيم ،ردة زير حاصل
ميشود .در اين روش ،كلية مدارك در يك رده قرار گرفتهاند(مدارك  3و  4به علت تشابه
آنها با مدرك  2به اين رده اضافه شدهاند):
Class 1= Item 1, Item 2, Item 5, Item 3, Item 4
چنانچه قصد بهرهگيري از الگوريتم خوشهبندي ستارهاي داشت ه باشيم ،ردههاي زير
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بهعنوان نتيجة فرايند خوشهبندي مدارك ظاهر ميشود:

Class 1 - Item 1, Item 2, Item 5
Class 2 - Item 2, Item 3, Item 4, Item 5
و ،در نهايت ،با استفاده از الگوريتم خوشهبندي رشتهاي ردههاي زير حاصل ميشود:
Class 1- Item 1, Item 2, Item 3
Class 2- Item 4, Item 5
بايد بر مطالب پيشين افزود كه در محدودة واژهها ،آن بخش كه داراي امالهاي مشابه
هستند ،سبب بروز ايهام و نيز خطا ميشود .در محدودة مدارك نيز ،عنوانهاي چندگانه
براي يك مدرك ميتواند باعث مشكالت مشابهي شود .اين مشكل بهصورت خاص،
هنگام مرزبندي ميان مدارك ،بيشتر مشخص ميشود .بدون پيشهمارايي معناي مفاهيم،
مدركي كه در مورد «سياست» در «آمريكا» و «اقتصاد» در «مكزيك» است ميتوانند در يك
رده خوشهبندي شوند كه بر روي سياست در مكزيك تمركز دارد.

ايجاد سلسلهمراتب در فرايند خوشهبندى

مجموعهاي از ردهها ،كه براي نمايش رابطههاي نوعي فراتر ،فروتر ،و همسطح بين ردههاي
موازي و همتراز منظم شدهاند ،بهعنوان سلسلهمراتب خوشهها 74شناخته ميشوند .در اين
سلسلهمراتب ،تقدم و تأخر موضوعها در طرح ردهبندي بهنحوي است كه هريك از عناصر
مذكور در توالي موضوعي ،وابسته به عنصر منحصربهفرد ماقبل خود باشد .يعني درست
همانگونه كه در خدمت دانش سنتي مرسوم بودهاست.
بر اين اساس ،كاهش سرريز اطالعات از طريق اجراي جستوجوهاي باال به
پايين ،تعيين مراكز ثقل خوشهها در سلسلهمراتب ،و حذف شاخههاي زائدي كه مرتبط
نيستند ،انجام ميشود .بايد بيان كرد كه نمايش تصويري از فضاي اطالعاتي مدارك كار
بسيار دشواري است .استفاده از نمودار درختي همراه با نشانههاي تصويري ،تعيين اندازة
خوشهها ،و توانايي ايجاد ارتباط بين آنها ،بهترين روش براي ايجاد سلسلهمراتب است.
اين روش سودمند به توسعة بازيابي مدارك مرتبط منجر ميشود كه داراي اثربخشي زيادي
در فرايند بازيابي اطالعات است.
استفاده از نمودار درختي فوايد خاص خود را دارد .ويژگيهاي مهم اين شيوه شامل
سه مورد زير ميشود )1 :اين مدل به استفادهكننده اجازه ميدهد مسير جست وجو
در پايگاه اطالعاتي را به آساني بازيابي كند؛ )2استفادهكننده ،تمامي مدارك يا واژههاي
موردنظر در خوشهها را مالحظه ميكند؛  )3استفادهكننده ميتواند اخص بودن مدرك يا

74 . Hierarchy of cluster
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واژهها را از طريق رفتن به خوشههاي پايينتر افزايش دهد ،و يا با رفتن به خوشههاي
بااليي جستوجو را به شيوة عموميتري دنبال كند .ساختار سلسلهمراتبي ،در واقع ،يكي
از روشهاي مناسب براي نمايش روابط ميان ردههاي تعيينشده است .معموالً در ساختار
برنامههاي رايانهاي نيز در بازنمايي اطالعات مرتبط از روش سلسهمراتبي بهره ميگيرند.

شكل 11

منودار روابط سلسهمراتبى
(ڪوالسڪى ،1997 ،ص )143

خوشهبندى در محيط وب؛ رويڪردى نوين

75. Web user clustering
76. Browsing patterns
77. Web document clustering

182

منابع وب ،با توجه به پارامترهاي خاص خود ،و نيز ويژگيهايي از قبيل معروف بودن،
ساختار متمايز و يا محتواي آن دستهبندي ميشوند .خوشهبندي در وب ميتواند يكي از
انواع زير باشد:
75
76
خوشهبندىكاربر وب  :يعني ايجاد گروههايي از كاربران كه الگوهاي مرور مشابهي
را انجام ميدهند .چنين مهارتي خصوص ًا براي اشاره به آمار كاربران بهمنظور انجام فعاليتهاي
متنوعي از قبيل تقسيمبندي بازار در كاربردهاي تجارت الكترونيك مفيد است .بههمين ترتيب،
اين نوع خوشهبندي ،به فهم بهتر رفتار هدايتي كاربران كمك كرده و درخواست خدمت
كاربران وب را از طريق كاهش طول مسيرهاي خط سير هدايت وب بهبود ميبخشد.
خوشهبندى اسناد وب :77كه عبارت است از گروهبندي اسناد با محتواي مرتبط .اين
اطالعات در بسياري از كاربردها مفيد و سودمند است .براي مثال ،كاربرد آن در موتورهاي
جستوجوي وب ،بهمنظور بهبود فرايند بازيابي اطالعات (نظير خوشهبندي پرسوجوهاي
وب) است .عالوه بر آن ،خوشهبندي اسناد وب موجب افزايش دسترسي به اطالعات وب
شده و ارسال محتوا را بهبود ميبخشد (واكالي .)2007 ،تقسيمبندي خوشهبندي در وب به
دو گروه كاربران و اسناد ،يكي از طبقهبنديهايي است كه در پژوهشهاي مربوط به حوزة
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خوشهبندي وب كاربرد دارد .بايد بيان كرد كه فرايند خوشهبندي در وب ،براساس دادههاي
ارائه شده ،مبتني بر خوشهبندي اسناد وب است .در اين ميان ،بيشترين توجه بر ساختار
مدارك و اطالعات موجود در وب بوده است .ولي اگر خوشهبندي اسناد و اطالعات را
بهعنوان پاية اصلي اين فرايند در مطالعات وبمدار در نظر بگيريم ،با دو رويكرد عمده در
خوشهبندي منابع وب روبهرو خواهيم بود.
78
ميتوان روشهاي خوشهبندي را به دو رويكرد خوشهبندي مبتني بر متن و خوشهبندي
مبتني بر پيوند 79تقسيم كرد .رويكرد خوشهبندي مبتني بر متن از محتوي متن اسناد براي
برآورد شباهت ميان اسناد استفاده ميكند .خوشهبندي مبتني بر متن اسناد وب ،معموالً
توسط مدلهاي فضاي بُرداري 80در فضاي بُرداري ابعاد باال 81نمايش داده ميشود ،كه در آن
عبارات با مؤلفههاي بُردار ،همبستگي دارند .هنگاميكه اسناد وب ،بُرداري شدند ،روشهاي
خوشهبندي بُرداري ،خوشههاي اسناد وب را فراهم ميسازد .ولي در روش خوشهبندي
مبتني بر پيوند ،وب بهصورت يك نمودار مستقيم تلقي ميشود كه در آن گروهها ،نمايشگر
اسناد وب ،همراه با آدرس ونشاني مكانياب يكسان منابع 82هستند و لبههاي ميان گروهها،
83
نمايشگر فراپيوندهاي بين اسناد وب ميباشند .فنون مبتني بر پيوند از وضعيت مكانشناسي
وبسايت براي خوشهبندي اسناد وب استفاده ميكنند (واكالي .)2007 ،در شيوة خوشهبندي
مبتني بر پيوند ،تعيين ويژگيهاي خاص پيوندهاي برقرار شده از اهميت بااليي برخوردار
است .نشاني اينترنتي نقشي مؤثر ايفا ميكند و بر اساس آن ميتوان بهتر و بيشتر از امكان
خوشهبندي بهره جست .خوشهبندي در محيط وب ،بيشتر با اطالعات ديجيتالي در فضاي
مجازي ارتباط مييابد ،و بُردارها نقشي بسزا در تثبيت خوشهها برعهده دارند.

نتيجهگريى

خوشهبندي دادهها يكي از راهكارهاي سودمندي است كه ميتوان با كمك آن به ايجاد توازن
در گروهبندي اطالعات اقدام كرد .خوشهبندي داده ،گروهي از دادههاي همسان را كه از
ويژگيهاي مشابه برخوردار هستند ،در يک رده ،باعنوان واحد ،سازماندهي ميكند .بر اين
اساس ،خوشهبندي ،مرتبكردن واژهها يا مدارک شبيه بههم در يک رده ،زير يك عنوان کلي
است .خوشهبندي يك مرحلة مهم از فرايند پردازش تحليل داده است كه هدف آن تقسيمبندي
منطقي يك مجموعه ساختارنيافته از اجزا ،درون خوشهها يا گروههاي مشخص است.
در واقع ،هدف اصلي فرايند خوشهبندي ،كمك به استفادهكنندگان براي تعيين محل
دقيق اطالعات است.
اين فعاليت با شناسايي گروهبندي طبيعي دادهها شكل ميگيرد .از كاركردهاي مهم
خوشهبندي داده ميتوان به ساخت و ايجاد تزاروس و اصطالحنامه اشاره كرد .در

78. Text-Based clustering approach
79. Link-Based clustering approach
80. Vector space model
81. High-dimension vector space
)82. Uniform Resource Locator (URL
83. Topology
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 تعيين، سپس. تعيين حدوحدود کار اولين مرحلة آن است،مراحل كاري خوشهبندي داده
 بايد به تعيين، از مراحل ديگر.خصوصيات و مشخصات واژهها و مدارک مطرح ميشود
 انواع. آخرين مرحله نيز ايجاد الگوريتم است.ميزان رابطة بين ويژگيهاي واژه اشاره كرد
 با توجه به نوع اطالعات و ساختار و روابط مورد نظر مورد،الگوريتمهاي خوشهبندي
، روشهاي عمدة خوشهبندي نيز چهار شيوة خوشهبندي دستهاي.استفاده قرار ميگيرد
 روش ديگري كه بايد عالوه بر روشهاي پيشين. و رشتهاي است، ستارهاي،تکپيوندي
 اين شيوه تعداد محاسبات. روش خوشهبندي با استفاده از خوشههاي موجود است،نام برد
 خوشهبندي مدارك نيز.مورد نياز براي تعيين مشابهتها در تهية خوشهها را کاهش ميدهد
 كه به دو صورت دستي،شبيه خوشهبندي واژهها براي ساخت اصطالحنامه بهكار ميرود
 خوشهبندي وبمدار يكي از انواع جديد خوشهبندي است كه.و خودكار انجام ميشود
 تمامي فرايندهاي.با فضاي بُرداري و متون و پيوندهاي موجود در محيط وب ارتباط دارد
 و، در نهايت تضمينكنندة دستيابي سريع و مطمئن به اطالعات همبسته،خوشهبندي
.شناسايي ارتباط منطقي ميان آنهاست
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