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ایران را باید با اتکای منابع روی زمین یعنی هوش و استعداد جوانان " 

 و نخبگان کشور اداره کرد
 ی ... "نه با تکیه بر درآمد پر نوسان منابع زیرزمینی و نفت

 (30/07/93؛  رهبر معظم انقالب در دیدار نخبگان جوان)

 
 

 البرز فناوری ،نشریه علمی، پژوهشی
 )فناوری اطالعات(

 1396 تابستان، 10، شماره  سومسال 

 
 شی و فناوری استان البرزهصاحب امتیاز : سازمان بسیج علمی ، پژو

 استان البرز بسیج علمی مجری طرح : خانه نخبگان

 جناب آقای مرتضی برجی آلیانیمدیر مسئول : 

 شروین سوری : آقای مهندس سردبیر

 معاون سردبیر: خانم مهندس فاطمه عباسی

 آقای مهندس سینا نصیری، آقای مهندس وحید کندری ویراستاران:

 طراح جلد و صفحه آرا : آقای مهندس علیرضا محمدی فروزان
 

 : هیات داوران
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 آقای دکتر مجید خلیلیان )استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج( -

 د اسالمی واحد کرج()استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزا جواد محمد زاده آقای دکتر  -

 )استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج( علی سلیمانیآقای دکتر  -

 آقای مهندس اسماعیل امین دهقان )عضو کارگروه فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان بسیج علمی البرز( -

 

 فر: آقای مهندس ایمان ربیعیان، آقای محمد سهیلیروابط عمومی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البرز با گرایش  فناوری ،پژوهشی ،مجوز نشر نشریه علمی دستناابه 

تایید محتوا  2/4/94تاریخ  ن /372/1/583  علمی وتخصصی
 حوزه نمایندگی استان البرز

 

ا کلیه حقوق این نشریه برای سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز محفوظ است. درج مطلب در این نشریه لزوم -

منعکس کننده نظر سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز نیست، بدیهی است مسئولیت حقوقی و صحت مطالبب هبر 

 مقاله به عهده نویسنده است.

ضمنا این نشریه در سایت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز وهمچنین سایت مرجع علمبی سبیویلیکا قابب   -

 .باشدمشاهده می

 

   6600026997پیامک:                       http://alborz.basijelmi.ir:            سایت سازمان       02632755970  تلفن:       

 alborz.basijelmi@chmail.ir  ایمیل سازمان:         026-32755574تلفکس:      

mailto:alborz.basijelmi@chmail.ir
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ساختمان ، : کرج، میدان سپاه، میدان والفجر، بلوار شهدای چهارصد دستگاه آدرس
 3133666445کدپستی:-شهیدان بیگی، طبقه دوم
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 صفحه موضوع

 ه سر مقاله

 1 یلیان(خل یدحسن زاده، مج  یواش) اسناد یطبقه بند یروش ها

 ید، مجيالسادات احصائ یدفرد، مهش یالومه طاهرس) بهبود محرمانگي در مسائل ارضای محدوديت توزيع شده

 یلیان(خل
19 

 27 )شروين سوری، فاطمه عباسي، جواد محمدزاده( هاچابک و نقاط قوت و ضعف آن هاییمتدلوژ يبررس

 36 یلیان(خل یدموحدمنش، مج ینام) V_ICA يبا روش ادغام ISP يک يانمشتر یبندخوشه

 یما، شیميآنا ابراه) گراف یو استانبول  با استفاده از تئور يترو تهران، دهلم هایدر شبکه يریپذ یبآس يبررس

 (همحمدزاد جواد رو،پاک
49 

 56 يهالگوی تهیه مقاالت برای نشر

 62 فرم همکاری با نشريه



البرز)فناوری اطالعات( سال  فناوری ،می، پژوهشینشریه عل                                          
                     1396 ، تابستان 1 0سوم، شماره

 

 
 د

 

 

 

 

 

 هو العلیم

 

 سر مقاله

صی به خوزه های نرم افزار ، هوش مقاالت نشریه علمی، پژوهشی و فناوری البرز در بخش فناوری اطالعات به صورت تخص

باشدد  تقریبدا مصنوعی ، شبکه های کامپیوتری ، علوم کامپیوتر ، فناوری اطالعات ، سخت افزار ، مکاترونیک و مخابرات  می

شود و اغلب نویسندگان حوزه پژوهش را فرایندی ی روش و روشمندی دیده میی تعاریف موجود از پژوهش، مؤلفهدر همه

های ی فعالیتتوان مجموعهباشد  پژوهش را میدانند که این مورد در مقاالت این نشریه دارای اهمیت میوشمند میمنظم و ر

های علمدی کنند  آنچه پژوهشمنظم و منطقی دانست که اندیشمندان برای پاسخگویی به سؤاالتی که در ذهن دارند، دنبال می

شدود  از اهدداد دیگدر ایدن نشدریه ایی است که در پژوهش به کار گرفته مدیهکند، مسیرها و روشرا از غیر علمی جدا می

باشد؛ چرا که تحقق شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل در گرو ایدن حلقده برقراری و ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه می

 باشد ان و محققین میمفقوده می باشد  در این نشریه و مقاالت چاپ شده نیز ارزشمندترین عنصر تفکر پژوهشگر

دهنده همت و تالش مضاعف محققان و حرکت پویای آنان جهت توسعه همده نشریه علمی، پژوهشی و فناوری البرز بازتاب

جانبه و متوازن کشور است  سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز، با توجه به اهداد متعالی این فصلنامه، همده 

های علمی خود ما را در تحقق این اهداد نماید تا با ارسال یافتهدر عرصه علم و پژوهش را دعوت میمحققان و صاحبنظران 

 کنند  یاری
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 با آرزوی توفیق الهی                                                                             

 شروین سوری                                                                            

 نشریه سردبیر                                                                               
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 روش های طبقه بندی اسناد

  

 *2، مجید خلیلیان1شیوا  حسن زاده
 

 ،دزفول،  دانشگاه  آزاد اسالمی، مدرس 1
hasanzadeh@gmail.com 

 .یرانکرج، البرز، ا ی،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالم یک،دانشکده مکاترون یوتر،کامپ یگروه مهندس ار،استادی2
Kalilian@kiau.ac.ir 

 

یرش تاریخ پذ                                                                                                             06/02/1396تاریخ دریافت:

 01/03/1396نهایی:

 

 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 

. طبقه بندی اسناد يکي از روشهای متداول برای تفکیک موضوعي متن از بین متون علمي، صفحات وب و داده کاوی است

کتابخانه ديجیتال است. روش ها و تکنیک های مختلف با استفاده از الگوريتم های گوناگون برای طبقه بندی اسناد پیشنهاد 

دين روش طبقه بندی اسناد بصورت نظارت شده و نظارت نشده شده اند که هرکدام مزايا و معايبي دارند. در اين مقاله چن

 بررسي و مقايسه شده اند.

 کلمات کلیدی

الگوريتم -الگوريتم افرازبندی -بازيابي اطالعات -طبقه بندی نظارت نشده -طبقه بندی نظارت شده -طبقه بندی اسناد
k-means 

 مقدمه -1

 با رشد روزافزون ارتباطات همه روزه حجم انبوهی از

اطالعات مختلف پیش روی کاربران قرار می گیرد. بنابراین نیاز 

به ذخیره سازی، سازماندهی و مدیریت این حجم انبوه اطالعات 

مورد نیاز بیش از پیش ضرورت می یابد. وظیفه یک سیستم 

طبقه بندی این است که یک مدل استاندارد مناسب برای 

جام ساختاری، امر اطالعات موجود طراحی نموده تا عالوه بر انس

بازیابی را نیز تسهیل نماید. طبقه بندی مستندات، تفکیک 

اسناد به گروههای مشابه است. در هر گروه درجه نسبتا باالیی 
از شباهت می باشد در حالیکه شباهت بین اسناد متعلق به 

امکان کم باشد. بطور کلی طبقه  طبقه های مختلف باید تا حد

دسته تقسیم کرد: طبقه بندی نظارت بندی را می توان به دو 

یا بدون مدل یا 2یا با مدل و طبقه بندی نظارت نشده1شده

                                                
1supervised 

.در طبقه بندی نظارت شده اسناد برچسب دار به 3خوشه بندی

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 

نه های موجود مدلی ساخت که بر اساس آن بتوان توجه به نمو

داده های فاقد برچسب دسته را در دسته های مربوط به 

خودشان قرار داد. در طبقه بندی نظارت شده از معیار ارزیابی 

خارجی برای بررسی نتایج بر اساس برچسب کالس استفاده می 

بر پایه ساختارهای از قبل مشخص شده شود. معیارهای خارجی 

می باشند، که اطالعات پیشین از داده ها را منعکس می کنند . 
 ی طبقهها این شاخص ها به عنوان استاندارد تایید اعتبار جواب

 F-measure. از جمله این متغیرها بندی استفاده می شوند

 recallو  precisionاست که به صورت نسبت متغیرهای 

کلمات  به صورت نسبت precisionبدست می آید. متغیر 

وابسته و بازیابی شده به کلمات بازیابی شده تعریف می شود. در 

                                                                    
2unsupervised 
3clustering 
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واقع این متغیر درجه دقت نتایج تولید شده توسط الگوریتم 

به صورت  recallطبقه بندی را معین می کند. همچنین متغیر 

نسبت کلمات وابسته و بازیابی شده به کلمات وابسته مشخص 

دی برای تولید همه کلماتی می شود که توانایی روش طبقه بن

که در یک گروه هستند را نشان می دهد. هر چقدر ناحیه 

بیشتر باشد مقدار  recallو  precisionمشترک بین دو متغیر

بیشتر و در نتیجه دقت و سرعت روش  F-measureمتغیر 

طبقه بندی بیشتر خواهد بود. روش های طبقه بندی نظارت 

سیم نمود: روشهای سنتی، شده را می توان به سه دسته تق

تکاملی و مرسوم. روش های سنتی شامل الگوریتم هایی مانند 

است که نتایج حاصل از  5و شبکه های عصبی4درخت تصمیم

این روش ها به دلیل پایین بودن دقت در تولید جواب بهینه از 

کارایی مطلوب برخوردار نیستند. همچنین برای غلبه بر 
توان از الگوریتم های تکاملی مشکالت روش های سنتی می 

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 

مه نمونه هایی از این سه دسته الگوریتم ها مورد بررسی و ادا

 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 نوعی عملیات داده کاوی غیر بندی می شوند. خوشه 

های مشابه درون بندی نمونه  معنای گروهمستقیم است ، و به 

ها از طریق باشد و به دنبال کشف ساختار داده ها میخوشه

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 

بهتر  شبیه هستند تا با کشف این شباهت ها بتوان رفتارها را

شناسایی کرده و بر مبنای شناخت بهتر تصمیم گیری کرد. 

های ایجاد شده از معیارهای داخلی برای ارزیابی کیفیت خوشه 

مستقیما ساختار و خارجی استفاده شده است. معیار داخلی 

از  کنند.زمایش میآهای اصلی  بندی را از روی داده خوشه

د که میزان خطای جمله معیارهای داخلی مربع خطا می باش

دهد. های هر خوشه از مرکز هر خوشه را نشان می داده

و   Precisionو Purity همچنین از متغیرهای خارجی

Recall  وF-measure  .های بندیدستهنیز استفاده می شود

به صورت  [1]بندی وجود دارد متفاوتی برای روشهای خوشه

 است:بندی نموده به صورت زیر طبقه[2]( و1شکل )

                                                
4Decision tree 
5Neural Network 

 6روش های افرازبندی 

 روش های سلسله مراتبی 

 مبتنی بر چگالی هایروش 

 روش های مبتنی بر مشبک کردن فضا 

 ی بر مدلروش های مبتن 

 روش های فازی 

بندی افرازی تمرکز ما بر روی خوشهدر این مقاله 

بندی کلی میتوان آن را به دو روش اما در یک دستهکنیم. می

 افراز بندی و سلسله مراتبی تقسیم نمود.

بندی های خوشهالگوریتمانواع یکی از خوشه بندی افرازی 

هایی تبدیل شها را به بخداده یابتدا مجموعه است که در

بندی را مورد کرده، سپس با استفاده از برخی معیارها دسته

بندی اولیه دهد و در صورت لزوم در دستهارزیابی قرار می

یکی از  k-meansالگوریتم  نماید.تغییراتی ایجاد می

متداولترین روشهای خوشه بندی افرازبندی می باشد که مبتنی 

الگوریتم  نظارت نشده و دارای  این الگوریتم، یکبر تکرار است. 

خوشه تقسیم بندی  kتکرار است که در آن مجموعه داده به 

شده و نقاط داده به طور تصادفی به این خوشه ها تعلق 

گیرند. سپس برای هر نقطه ، فاصله آن نقطه تا مرکز خوشه می

محاسبه شده و نقطه مورد نظر به نزدیکترین خوشه تعلق می 

شود که دیگر هیچ نقطه ای  تا جایی تکرار میگیرد این مراحل 

 تغییر مکان پیدا ننماید. ویژگی های این الگوریتم عبارتند از:

  هموارهk باشد.خوشه موجود می 

  همواره حداقل یک نقطه در هر خوشه موجود

 باشد.می

  ها بصورت سلسله مراتبی نبوده و با یکدیگر خوشه

 هم پوشانی ندارند.

  های دیگر ، نسبت به خوشه هر عضو یک خوشه

 باشد.دارای کمترین فاصله از مرکز خوشه می

این الگوریتم با وجود برخورداری از مزایایی همچون سادگی، 

آسان بودن قابلیت پیاده سازی، سرعت باال و مناسب بودن برای 

هایی نیز دارد. از معایب این  های بزرگ، چالشمجموعه داده 

از ابتدا،  kها ه تعیین تعداد خوشه الگوریتم نیاز داشتن ب

، وابستگی نتایج 8و نقاط پرت 7های نویزی حساس بودن به داده

ها و نهایی به مقداردهی اولیه مراکز اولیه مراکز و تعداد خوشه 

 باشد.گیر افتادن در بهینه محلی می

                                                
6partitioning 
7 Noisy 
8outliers 
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بندی ساختاری شبیه در روش سلسله مراتبی، خوشه

)پایین به باال( و 9صورت تجمیعی درخت داشته و معموال به دو

کار با  تجمیعیبندی خوشه در )باال به پایین(. 10تقسیمی

ها در ابتدا شود ) تعداد خوشهداده شروع می یکهایی با خوشه

در هر مرحله دو یا ، باشد(های موجود میی تعداد دادهبه اندازه

ی جدیدی را ی مناسب با هم ترکیب شده و خوشهچند خوشه

های سلسله مراتبی تجمیعی از انواع الگوریتم ورند.آمیوجود ب

نام  13و پیوند متوسط 12و پیوند کامل 11رایج میتوان پیوند تکی

بندی با یک خوشه عمل خوشه تقسیمیبندی در خوشهبرد. 

شود. این خوشه به صورت بازگشتی به دو یا چند شروع می

بندی خوشه گردد و به همین ترتیب عملخوشه تقسیم می

یک شرط  برای هر دو نوع از الگوریتم به کند.ادامه پیدا می

خوشه  kاین شرط اغلب رسیدن به  نیاز است کهپایانی 
  باشد.می

مقايسه روشهای افراز بندی و سلسله  -1-1

 مراتبي 

روشهای سلسله مراتبی نیاز به یک پارامتر مناسب برای 
 ها دارد.خاتمه الگوریتم

 2(الگووریتم  پیچیدگی زمانیO(N ( اسوتn  تعوداد

هوا ایون روش نمونه هاست( که با افزایش حجم داده

 کارا نمی باشد.

 هوا بوه عنووان ورودی  نیاز به تعیوین تعوداد خوشوه

 نیست.

  تخصیص انجام شده در یک مرحلوه قابول تغییور در

 مراحل بعدی نیست.

  روشهای افرازبندی عموموا وابسوته بوه مقودار اولیوه

ییر مقدار اولیوه نتیجوه خوشوه بنودی هستند و با تغ

 متفاوت خواهند شد.

 باشد.برای حجم باالی از داده ها مناسب می 

  ها توسط کاربر بایود در ابتودا مشوخص تعداد خوشه

 باشد.

  هاقابل تغییر در ساختار اولیه خوشه 

 

تاکنون روش ها و الگوریتم های مختلفی برای طبقه بندی 

مورد استفاده قرار گرفته است. کردن اسناد متنی پیشنهاد و 

                                                
9Agglomerative 
10Divisive 
11Single-Link 
12Complete-Link 
13Average-Link 

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 

ر همه دهند که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. آنچه که د

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 

، بردارهای راحتی و با استفاده از معیاری مانند فاصله کسینوسی

مشابه را پیدا نمود. برای نمایش برداری این نوع داده ها، معموال 

شود و سپس عملیات طبقه از مدل فضای برداری استفاده می

بندی روی آنها انجام می شود. بقیه این مقاله بصورت زیر 

چندین روش طبقه بندی  2سازماندهی شده است: در بخش 
رسی قرار گرفته است. در اسناد بصورت نظارت نشده مورد بر

نیز چند روش طبقه بندی نظارت شده مورد ارزیابی  3بخش 

نیز الگوریتم های مطرح شده مورد   4قرار گرفته اند و در بخش 

 بحث و نتیجه گیری قرار گرفته اند.

 

 
 : تقسیم بندی روش های خوشه بندی)1(شکل 

  نشده الگوريتم های طبقه بندی نظارت -2

در این بخش تعدادی از الگوریتم های خوشه بندی مورد بررسی 

قرار می گیرند. خالصه ای از این الگوریتم ها به هموراه مزایوا و 

 گردآوری شده اند. 1معایب آن ها در جدول 
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 روشهای خوشه بندی اسناد روش مورد استفاده نتیجه مزايا معايب 
افزایش دقت انتخاب مراکوز اولیوه  

 بندی الگوریتمخوشه

means- kو 
Bisecting k-means 

ترکیووب تووابع کسووینوس و تووابع  -

 پیوند بعنوان یک معیار شباهت 

یک تابع اکتشافی جدیود مبتنوی  -

بر همسایگان از مراکز خوشه جهت 

تقسویم انتخاب یک خوشوه بورای 

در الگووووووووووریتم     شووووووووودن 

Bisecting k-means 

انتخاب مراکز اولیه مبتنی بررتبه بندی اسناد 

 کاندید و استفاده از معیار شباهت جدید

[3 ] CongnanLuo and et al 
 (2009) 

عوودم بهبووود از نظوور زمووان 

 محاسباتی

بهبود کیفیت خوشه بندی نسوبت 

 FPFبه الگوریتم

 تغییر الگوریتم ابتدا دورترین نقاط تولید برچسب خوشه ها

(M-FPF) 

[4] M.Hanumanthappa 
and et al (2012) 

ومرکز خوشوه بطوور kتولید مقدار 

 پویا

و  هوووش ینتیکووویاسوووتفاده ازج -

-kدر جهوووت بهبوووود ترکیوووب

Means 
 

و های دیداریویژگینمایش اسناد مبتنی بر

مبتنی   K-Meansبهینه سازی الگوریتم 

 و ترکیب برجهش ینتیکی
[5]Yucong Liu and et al  
(2011) 

نتووایج بهترخوشووه بنوودی فووازی  

FCM  يک روش ثابت و قوی

 وغیرحساس به مقداردهي

ه روشوهای با همTf.Idfنتایج بهتر

 خوشه بندی

بهتوورین نتووایج خوشووه بنوودی بووا  -

 ریشه یابی به تنهایی

ارزیووابی الگوووریتم هووای خوشووه بنوودی مسووط  

 , K-Means ,Heuristic K-meansمانند

Fuzzy c-means  بووا نمووایش هووای مختلووف

(Tf,Tf.Idf,Boolean وطرحهوووای انتخووواب)

ویژگی)بایا بدون حذف کلمات توقف و یوا بوا بودون 

 ی(ریشه یاب

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

 افزايش زمان اجرا  -

 کند بودن همگرايي -

 همگرایی به بهینه سراسری -

 fitnessداشتن کمترین مقدار  -

های فشوورده و داشووتن خوشووه -

 متراکم

 بهبود مقداردهی الگوریتم  -

k-means 
-pso+kبهبوووووود الگووووووربتم   -

means ده بوورای و قابوول اسووتفا

 های بزرگمجموعه داده

 

بوووا  PSOو   K-meansهوووای ترکیوووب الگوریتم

 برداری استفاده از نمونه

[8] Nadjet Kamel and et al 
(2014) 

و F-measureمقوووودار بوووواالی  

Purity  در مقایسوووووووه بوووووووا

 FCMو  PSOهای الگوریتم

 FCM حل بهینه محلی  -

 غلبه بر سورعت کنود همگرایوی  -

PSO 
 

 FCMو  PSOهای گوریتمترکیب ال

[9]Jiayin Kang and et al 

(2012) 

 kتعیووووووین تعووووووداد  -

 بطوردستی 

دقووت کووم خوشووه بنوودی -

 مرزبین دوخوشه اسناد در

شانس کمتور اشویا نوویز جهوت  -

 انتخاب شدن مراکزاولیه

کاهش خطرگیرافتادن در بهینوه -

 محلی

 تولید مراکزاولیه بطورپویا -

ردن   ایجاد روشی برای بهینوه کو  -

 مراکز اولیه

 بهبودکیفیت خوشه ها -

 الگوریتم مراکز اولیه و الگوریتم تقسیم بندی
[10]ZonghuWang and et 
al 
(2011) 

نیازبه تهیه تعداد خوشه هوا 

بووه طورمطلوووب بووه عنوووان 

 ورودی

 تولید مراکزاولیه بطورخودکار -

همگرایوووی سریعترنسوووبت بوووه  -

 k-meansالگوریتم

 ابعاد باالمناسب بودن برای  -

یافتن مراکز تقریبی با کاهش تعداد 

 تکرار داده به درون خوشه

-kپیجیدگی محاسوباتی کمتوراز  -

means 
 کارایی بهتر ازنظر دقت وزمان -

اسووتفاده از نمووره میووانگین وزن دهووی و الگوووریتم 

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

خوشووه و سووازگار ساختاربهبووود  تعداد خوشه از ابتدا معین

پیواده  -نسبت بوه روش تصوادفی

 سازی ساده و آسان

 عملکرد خوب بورای بدسوت آوردن

نتوایج بهتور در  –مراکز خوشه اولیه

 مقایسه با مراکزاولیه تصادفی

براساس دو متغیراصلی باتوجه به حوداکرر الگوریتم 

 Murat Erisoglu and et[12] ضریب تنوع و مقدار همبستگی
al  (2011) 

 دقت وبهره وری باال  - از ابتدا kمشخص بودن 

 k-meansزمان کمترنسبت به  -

منایب حهت استفاده در خوشوه  -

 بندی مستندات

ترکیبووی از روش  افزایشوویالگوریتم

سیسووووتماتیک جهووووت یووووافتن 

 مراکزاولیه

 تولید مراکز اولیه به طور خودکار -

 مناسب بودن برای ابعاد داده باال -

براسوواس k-meansاولیووه خوشووه محاسووبه مراکز

واختصووان نقوواط بووه  Z-scoreروش رتبووه بنوودی

خوشه ها با حفظ نگهداری اطالعات فاصله از مرکوز 

 نزدیکترین خوشه

[15]Kathiresan V and et al 
(2012) 

خوشه،  نیاز به تخمین تعداد

شی از دیتاست بوه kانتخاب 

بوه  عنوان مرکز خوشه اولیوه

 صورت تصادفی

 محلیایجاد بهینه 

 افزایش سرعت خوشه بندی -

 کاهش زمان اجرا -

مناسب برای ابعاد باال و استفاده  -

 از آن در اسناد متنی

 

روشووی سوواده و کاراموود جهووت  -

 اختصان داده به خوشه ها 

کووووووووواهش پیچیووووووووودگی  -

 O(nk)محاسباتی

 افزایش بهره وری-

 

 []Cluster[] , Distاسووتفاده دو سوواختار داده

ت در هر تکورار واسوتفاده آن جهت نگهداری اطالعا

گیری در هر تکرار های بعدی جهوت کواهش انودازه

 هامحاسبه فاصله بین نقاط داده و مراکز خوشه
[16]Shi Na and et al 
(2010) 

 

 خالصه روش های طبقه بندی نظارت نشده( : 1جدول )
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اسووناد در یووک دسووته 

 خوشه بندی شده باشند

 بعنوان ورودی  kعدم نیاز به  -

 کارکردن باخوشه های خالی–

دی اسوناد کارکردن با تعداد زیا -

 در زمان کم نسبت به 

k-means 

-  F-Measure بهتوووور ازK-

means 

خوشووه بنوودی بهینووه مجموعووه  -

 متنی ناشناخته بطور خودکار

 حل خطای خوشه بندی صفر -

 
 
 

 [17]RanjanaAgrawal and 
et al (2012) 

زمان اجرای باال در مقایسوه 

-k-means,kبووووووووووووا 

++means 

مشوووخص بوووودن تعوووداد 

 هاخوشه

داقل نمووووودن مشووووکل حوووو -

 گیرافتادن در راه حل محلی

کووارایی بوواال الگوووریتم بوواافزایش -

 تعداد خوشه ها                 

 ایجادراه حل بهینه سراسری-

بووا حووداقل نمووودن تووابع معیووار  -

مبتنی بر گوراف بوه منظوررسویدن 

 یک راه حل دقیق

روش شامل دو فاز است خوشه بندی اولیوه جهوت 

بعنوان مرکزاولیه و اختصان هور  دانه kپیدا کردن 

و اسوتفاده از توابع  پاالیشخوشه فازدوم  kسند به 

 معیار مبتنی بر گراف

[18] RajeevKumar and et 
al (2012) 

محدود بوه مجموعوه داده  -

 کوچک

بوه  k-meansکاهش حساسیت -

 نقاط پرت

 ایجاد خوشه بندی با دقت باال -

افزایش زمان و هزینه با مجموعوه  -

 ده های بزرگدا

 
Fast Global K-Means & LOF(Local 

Outlier Factor) 
[19]   Juntao Wang and et 
al (2011) 
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عملکورد  k-meansبندی مانند خانواده های افرازالگوریتم

هوای مهوم د دارد. یکی از ویژگیبندی اسناخوبی بر روی خوشه

بندی این اسوت کوه از توابع معیوار سراسوری های افرازالگوریتم

های کند هدف این تابع معیار بهینوه نموودن جنبوهاستفاده می

ای ای، عدم شباهت برون خوشوهمختلف از شباهت درون خوشه

هاست. تابع کسینوسی یک معیار شباهت شوناخته و ترکیب آن

بندی اسوناد های خوشهبطور گسترده در الگوریتماست که شده 

-kهووای رود. تووابع کسینوسووی در خووانواده الگوریتمبکووار مووی

means  جهت اختصان هر سند بوه یوک خوشوه بوا بیشوترین

رود و توالش بوه حوداکرر کوردن شباهت مرکز خوشه بکار موی

کوه توابع کسوینوس  ای اسوت، از آنجواییشباهت درون خوشوه

دو کنود، تنهوا شوباهت دوبوهگیری میا اندازهشباهت دو سند ر

هنگام تعیین اینکه آیا یک سند به این خوشه اختصان دارد یوا 
ها خوب از هم جدا شود. هنگامیکه خوشهخیر در نظر گرفته می

دو به انودازه بندی آنها تنها براساس شباهت دوبهنیستند تقسیم 

ی مختلوف هاکافی خوب نیست زیرا برخوی از اسوناد در خوشوه

ممکون اسووت مشووابه یکوودیگر باشوند بوورای حوول ایوون مشووکل 

Congnan Luo  15پیونودو 14هاهمسوایهو همکاران از مفهووم 

کنود. اگور دو سوند بوه بندی مستندات استفاده میبرای خوشه

ها همسایه از یکدیگرند و تابع پیوند اندازه کافی مشابه باشند آن

شوترک آنهاسوت بین دو سند نشان دهنده تعوداد همسوایگان م

یک روش برای انتخاب مراکز اولیه خوشه پیشونهاد داده  [3]در

اند که این انتخاب بر اساس سوه مقودار اسوتح محاسوبه مقودار 

و تعداد پیوند دو توسط تابع کسینوس و مقدار تابع شباهت دوبه

. یک معیوار شوباهت بورای ها از اسناد در مجموعه دادههمسایه

تعیین نزدیکترین مرکز خوشه برای هر سند در مرحلوه پواالیش 
اند این معیار شوباهت از توابع کسوینوس و خوشه پیشنهاد داده

. و یک توابع اکتشوافی مبتنوی بور است تشکیل شدهپیوند  تابع

 Bisecting k-meansها از مرکز ثقل برای الگووریتم همسایه

انود. ه برای تقسیم شودن معرفوی نمودهجهت انتخاب یک خوش

که همه مجموعه داده را در داخل  k-meansبرخالف الگوریتم 

k کنوود، الگوووریتم ها در هوور مرحلووه تکوورار تقسوویم میخوشووه

Bisecting k-means  تنها یک خوشه موجوود را بوه دو زیور

کنود، انتخواب از یوک خوشوه بورای تقسویم خوشه تقسویم می

ها دقوت ز ثقول بجوای انودازه خوشوهبراساس همسوایگان مرکو

ها اطالعوات دهد، زیرا مفهوم همسایهبندی را افزایش میخوشه

کنود بیشتر در مورد شباهت درون خوشه از هر خوشه فراهم می

و روش پیشووونهادی بووورای انتخووواب خوشوووه در الگووووریتم   
Bisecting k-means ای کووه مرکووز ثقوول آن یووک خوشووه

                                                
14Neighbor 
15Link 

حلی را دارد برای تقسویم شودن کوچکترین تعداد همسایگان م

است کوه مرکوز ثقول اولیوه اند. نتایج نشان داده نموده پیشنهاد

به خوبی توزیع شده و هر یک نزدیک به  [3]انتخاب شده توسط

تعداد کافی از اسوناد موضووعی مورتبط اسوت بطوریکوه دقوت 

 خشند.ببندی را بهبود میخوشه

بندی اسناد یک ابزار موثر بورای مودیریت اطالعوات خوشه

سربار است با گروه بندی اسناد مشابه با یکدیگر ما قادریم یوک 

انسان ناظر برای مرور سریع مجموعه اسناد بزرگ داشته باشویم 

موضوعات فرعی را ممکون  که آن فهم آسان موضوعات متمایز و

 از الگووریتمبندی اسوناد متنوی بوا اسوتفاده خوشه[4]سازد.می

 FPF بنودیو مقایسه آن با الگوریتم خوشه 16FPFاصالح یافته

پرداخته است. موتورهای جستجو یک ابزار فوق العواده گرانبهوا 

باشند. موتورهای جستجو یوک برای بازیابی اطالعات از وب، می
ت مطورح شوده بندی شده مطابق بوا سووااللیستی از نتایج رتبه

کند، اما مشکل واقعی آن است کوه کواربر توسط کاربر تهیه می

تواند دقیقا آنچه که مربوط اطالعاتش است کشف کنود بوه نمی

دلیل اینکه پرس و جو ممکن است کوتاه و بیان آن ممکن است 

هایی برای بازیوابی اطالعوات وب بور مبهم باشد. در مقابل روش

دهود نتوایج و به کاربر اجوازه میاساس دسته بندی وجود دارد 

هایی که مطابقت بهتری بوا سوواالت کواربر دارد مربوط به دسته

ببیند اموا فقوط کسور کووچکی از صوفحات موجوود را پوشوش 

بندی نتوایج جسوتجو اسوت. دهد اکنون روش عمده خوشوهمی

بندی، از نمایش برخی اسناد معادل در صفحه اول نتوایج، خوشه

یکوی از مزیوت هوای موتورهوای جسوتجو  کند و اینپرهیز می

شووامل دو مرحلووه FPF خوشووه بنوودی شووده اسووت. الگوووریتم

مقداردهی و تکرار است. درمرحله مقداردهی یک نقطه اختیاری 
کنود و ( انتخواب می1از خوشوه head ) 1Headرا به عنووان 

شود. در مرحله دوم در اختصان داده می 1همه نقاط به خوشه 

ها جواری  headتم دورترین نقطه از مجموعه هر تکرار از الگوری

انتخواب خواهود شود و هور نقطوه نزدیوک بوه  iheadبه عنوان 

ihead  ازhead  جاری آن به خوشوهI بوا  [4]شوود.جابجوا می

گیری تصادفی  های نمونهو استفاده از روش  M-FPFالگوریتم

-Mالگووریتم های خروجی بهبود داده اسوت اموا کیفیت خوشه

FPF .از نظر محاسباتی تغییری ایجاد نشده است 

FPF هوای باشد که گروهبه صورت یک موتور جستجو می

هوا را بوسویله  قطعوات وب ها با برچسوب نوامربوطدرون خوشه

درسه فاز کار  FPFگرداند.رهای جستجوهای کمکی باز میموتو

( انتخواب کلموات 2( استخراج کلمات کلیودی خوشوه1کندمی
-Mها. تولید برچسوب توسوط ( تولید برچسب خوشه3کلیدی 

                                                
16Modified Furthest Point First 
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FPF  برای کاربر یک راهنمایی فشرده برای تشخیص ارتباط هر

 کند.خوشه به اطالعات مورد نیاز فراهم می

بندی اسوناد علموی مبتنوی بور یک روش برای خوشه [5]

نووع  5اسوت. ارائه داده )17VF(بندی دیداریهای خوشهویژگی

ی دیداری اسناد شامل عنوان، کلمات کلیدی، عنوان فرعی، ویژگ

از  19و ترکیوب 18چکیده، بدنه. در ایون روش از جهوش ینتیکوی

استفاده شوده  k-meansالگوریتم ینتیک جهت بهبود الگوریتم 

است که با ادغام و اضافه کردن مراکوز خوشوه در طوول فراینود 

ت پویوا و مرکز خوشوه بصوور kبندی جهت تنظیم مقدار خوشه

کند ابتدا [ در چند مرحله کار می5باشد. الگوریتم ارائه شده]می

سوپس  λمقداردهی مراکز اولیه با اسوتفاده از شوباهت آسوتانه 

محاسبه شباهت بین هر نقطه داده و هر مرکز خوشه و مقایسوه 

، اگر شباهت بزرگتور اسوت، داده در یوک λبزرگترین شباهت با 
گیرد و با استفاده از جهش ینتیکی خوشه با شباهت باال قرار می

توانود باعوث شوود کوه میداده به درون مرکز خوشه اضوافه می

تغییر در تعداد مرکز خوشه شوود. در مرحلوه بعود بوا محاسوبه 

هوای مجدد مراکز هر خوشه بوسیله میانگین گیری از تمام داده

آن و سپس محاسبه شباهت بورای هور جفوت از مراکوز جدیود 

ه در مرحلوه قبول و بوا اسوتفاده از ترکیوب خوشه بدسوت آمود

که شباهت بین آنها ینتیکی در این مرحله دو خوشه در صورتی 

شوند، ادامه مراحل توا زمانیکوه بورای باشد ادغام می λبیشتر از 

ها مقدار ثابتی بدست آید. با توجه از نتوایج بدسوت مرکز خوشه

تر از بدنه بندی از عنوان فرعی تنها کمآمده دقت و ثبات خوشه

وری به دلیل اندازه بسویار کووچکتر عنووان فرعوی ست اما بهرها

وری فواکتور اساسوی باشود خیلی بهتر از بدنه اسوت اگور بهوره

بندی توسط کلمات کلیدی و عنوان فرعی انتخاب بهینوه خوشه
 است.

بوا ایون تفواوت کوه  ،بندی اسوتبندی همان کالسهخوشه

باشووند و عموول ین نمیشووده و معوو تعریووف هووا از پوویشکالس

 یگیوورد. اشوویاهووا بوودون نظووارت انجووام میبنوودی دادهگروه

بوین اعضوای  شده بر اساس اصل ماکزیمم شوباهت بندیخوشه

بنودی های مختلف گروههر کالس و مینیمم شباهت بین کالس

شووند کوه اشویای ای تنظیم میگونهها بهشوند، یعنی خوشهمی

از  را با یکدیگر داشته باشوند. بیشترین شباهت داخل هر خوشه

بندی بوه دو کوالس سوخت و های خوشهیک نقطه نظر الگوریتم

بندی سوخت، هور نقطوه داده گردد در خوشهبندی مینرم طبقه

بندی نرم گیرد، در حالیکه در خوشهتنها به یک خوشه تعلق می

هر نقطه داده با یک مقدار عضویت خان بوه هور خوشوه تعلوق 

                                                
17Visual Feature 
18Mutation 
19Crossover 

-Kباشود. می [0,1]مقدار عضویت در محدوده  یابد که اینمی

means بندی سخت و نوعی خوشهFCM بندی نووعی خوشوه

[ 7[ و ]6و همکووواران ] VivekKumar.sباشووود. نووورم می

های مسط  نرم و سخت آزمایشاتی برای ارزیابی برخی الگوریتم

-Fuzzy Cو Heuristic K-Meansو k-Meansازجملوه 

Means ( بووا نمووایش مختلووفTf, Tf.Idf, Boolean)  و

های انتخاب ویژگی )با یا بدون حذف کلمات توقف و یوا بوا طرح

اند. های استاندارد انجام دادهیابی( بر روی دیتاستیا بدون ریشه

و اسوتفاده از طورح  Tf.Idfنتایج نشان داده است کوه نموایش 

بندی از هوای خوشوهی روشنتایج بهتوری بوا هموه 20یابیریشه

 Tfاست و همچنوین نموایش مختلف بدست آمده های دیتاست

باشود. می Tf.Idfاسوت اموا بودتر از  Booleanکمی بهتور از 

نتووایج نسووبتا خوووبی را بوورای کووار  Booleanگرچووه نمووایش 
بندی، آن انتخواب کنود اموا بورای خوشوهبندی تولیود میطبقه

بندی مناسبی نیست. ریشه یابی به تنهایی بهترین نتایج خوشوه

بندی کند. حذف کلمات توقف گرچه کیفیت خوشوهمی را تولید

دهد اما به طور کلوی اثور آن نسوبتا را در برخی موارد بهبود می

یابی و حوذف کلموات قابل توجه نیست. با کمال تعجوب ریشوه

توقف با یکدیگر نتوایج بهتور از ریشوه یوابی بوه تنهوایی تولیود 

گووریتم بندی فوازی نتوایج بهتوری از هور دو الکند. خوشوهنمی

Heuristic k-Means وk-Means  بووووور روی تموووووام

یوک روش ثابوت و قووی   FCMدهد.های مختلف میدیتاست

باشود و آن است که کامال غیر حساس به مقدار دهوی اولیوه می

 .شوندکمتر به مینیمم محلی همگرا می

همانطور که اشاره شد این مقاله بر روی خوشه بندی 

خش کارهای انجام شده جهت افرازی تمرکز دارد. در این ب
-kهای افرازبندی ازجمله الگوریتم بهبود مشکالت الگوریتم

Means است اما تقریبا روشهای بیان شده توانسته بیان شده

است برخی از این مشکالت را حل نمایید ولی در نهایت همگی 

 بندی را افزایش دهند.اند دقت خوشهسعی نموده 

داردهي مراکز وابستگي نتايج نهايي به مق -1-2

 اولیه 

بندی ترکیبی یکی از روشهای رایج داده کاوی است خوشه

شود و باعث که از ترکیب روشهای اولیه خوشه بندی حاصل می

[ 8گوردد.]بندی نسبت به روشهای اولیه میافزایش دقت خوشه

بندی از خوشوه k-Meansبرای حل مشکل مقداردهی الگوریتم

بوا اسوتفاده از نمونوه PSOو k-Meansهوای ترکیبی الگوریتم

اسوت. بندی اسوتفاده نمودهبرداری جهوت بهبوود نتوایج خوشوه

                                                
20Stemming 
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یک روش بهینوه  )21PSO(الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات

 سوازی ابتکواری مبتنوی بور قووانین احتموال اسوت. تکنیوک 

PSOرود. استفاده عمدتا برای حل مسائل بهینه سازی بکار می

بندی از جمله نیاز داشتن بوه شههای ترکیبی مشکل خواز روش

ها از ابتدا را حل نموده است اما مشکل آنهوا تعیین تعداد خوشه

بندی اسوناد  کند بودن سرعت همگرایوی اسوت. مشوکل خوشوه

چند بعدی بودن آنهاست و با روش ترکیبی میتوان بر آن غلبوه 

به تنهایی مشکل کند بودن همگرایی دارد  PSOکرد. الگوریتم 

جهوت  PSO، الگووریتم  PSOو k-Meansرکیبوی در مدل ت

رود سوپس بکار می k-Meansتولید مراکز اولیه برای الگوریتم 

شوود. در اسوتفاده می k-Meansنتیجه مراکز توسط الگووریتم 

و  PSOجسووتجو سراسووری از  k-Means  +PSOالگوووریتم

شوووند. الگوووریتم ترکیووب میk-Means سوورعت همگرایووی از
حلوی بورای مشوکل نمونه بورداری نیوز راه پاالیش مقداردهی با

است که با نمونه بورداری یوک  k-Meansمقداردهی الگوریتم 

 k-Meansها و اسوتفاده از الگووریتم مجموعه داده به زیر گروه

در هر زیر گروه. روش نمونه بورداری بور روی مجموعوه داده بوا 

بوه ایون  [8]اندازه باال موثر است الگووریتم پیشونهادی توسوط 

شوود زیر نمونه از مجموعه اولیه انتخواب می Sصورت است که 

در هور زیور  k-Means)تعداد ذرات( سپس با اجرای الگوریتم 

مجموعه، مراکز ثقل اولیه به روش تصادفی ایجاد شده بنوابراین 

آیود و ای از مراکز ثقول بدسوت میبرای هر زیر نمونه، مجموعه

ت بر روی نتایج بدست آمده ذره اس sکه شامل  PSOالگوریتم 

بور  k-Meansشود در نهایت الگووریتم در مرحله قبل اجرا می

شود. هدف اصلی ایجاد یک ساختار اولیه خوب روی آن اجرا می

نیاز بوه  PSOاست،  کاهش تعداد ذراتو  PSOبرای الگوریتم 
تعداد تکرار زیاد و ذرات دارد به دلیل اینکوه مقوداردهی اولیوه 

های بزرگ پیچیودگی و در مواجه با مجموعه دادهتصادفی است 

  k-Means  +PSOیووک مشووکل اساسووی اسووت و اسووتفاده از 

 بندی نیاز به حافظه بزرگ و زمان اجرا باال دارد.برای خوشه

FCM بندی بدون نظوارت شوده یک الگوریتم قوی خوشه

بندی بکوار است که به طور گسترده برای حل مشوکالت خوشوه

شوود و در آسان پیاده سازی می FCMلگوریتم رود. گرچه امی

کند اما به مقداردهی اولیه و همگرایی اکرر شرایط سریع کار می

[ بورای اینکوه الگووریتم 9به بهینه محلوی حساسویت دارد. در]

FCM بندی ترکیبوی در بهینه محلی نیفتد از الگوریتم خوشوه

و  FCMبندی  اسووناد متنووی براسوواس ترکیووب  بوورای خوشووه

( پرداخته است. که  PSOریتم بهینه سازی اجتماع ذرات) الگو
ترکیبی از محاسون هور دو الگووریتم اسوت و بور سورعت کنود 

                                                
21Particle Swarm Optimization 

کند. الگووریتم پیشونهادی از غلبه می PSOهمگرایی الگوریتم 

بوورای غلبووه بوور  PSOتوانووایی جسووتجوی سراسووری الگوووریتم 

اسوتفاده شوده اسوت. عملکورد روش ترکیبوی  FCMمشکالت

PSO +FCM هوووای سووونتی بهتووور از الگوریتمPSO و 

FCM.است 

حساس به مرکز ثقل هستند،  افرازبندیهای اکرر الگوریتم

بندی تا حد زیادی بوه مرکزثقول اولیوه بسوتگی و نتیجه خوشه

های انتخواب [ از روش10و همکاران ] Zonghu Wangدارد. 

ویژگی بدون نظوارت بورای کواهش ابعواد فضوای ویژگوی سوند 

اند و یک الگوریتم جدید مبتنی بر افرازبندی کوه دهاستفاده نمو

بندی بوا توجوه بوه انودازه و مراکز خوشه اولیه در فرآیند خوشه

کننود. الگووریتم دارای تراکم از خوشه در دیتاست، انتخواب می

گروه متراکم به عنوان مجموعه مراکوز  k(تولید 1سه گام است: 
گووروه بووا یووک ( اختصووان بقیووه سووند بووه نزدیکتوورین 2اولیووه 

نتوایج  22( اصوالح3ها گیری تشابه بوین سوندها و خوشوهاندازه

شوان. بندی با اختصان مجدد سندها به نزدیکتورین گروهخوشه

اسوت کوه نتایج بر روی چندین مجموعه داده متنی نشان داده 

ها را بهبووود الگوووریتم پیشوونهادی بطووور موووثر کیفیووت خوشووه

 k-Meansبووه روش بندی دهوود. معموووال در روش خوشووهمی

شووند بنوابراین تعیوین میمراکز اولیه بطوور تصوادفی انتخواب 

شوود مرکزها باعث بدست آوردن نزدیکترین مینیمم محلوی می

[ برای بهینه کوردن مراکوز اولیوه 10نه بهینه سراسری ، روش ]

اسوت کوه بوسویله بندی دیتاسوت پیشونهاده دادهبرای تقسویم

اسناد و تشابه مرکزهای کاندیود  گیری تشابهترکیب جفت اندازه

ها تولید شده است با این روش اشیاء نویز، شانس کمتری خوشه

هایی کوه عنوان مراکز اولیه دارند و خوشه برای انتخاب شدن به
متراکم و بزرگ هستند زودتر انتخاب خواهند شد تا گیر افتادن 

در توان اسنادی که در بهینه محلی کاهش یابد. با این روش می

طور معقول پارتیشن بندی کرد. برخی مرز دو خوشه هستند به 

طوری کوه از اسناد در ابتدا ممکن است سخت تقسیم شوند به 

اندازه مرکزهای اولیه افزایش یابد این سند غیر قابل تشوخیص، 

 های خود را پیدا کنند.ممکن است نزدیکترین خوشه

 k-meansهمووانطور کووه قووبال نیووز گفتووه شوود الگوووریتم 

باشود کالسیک به شودت وابسوته بوه انتخواب مراکوز اولیوه می

ها بسوتگی شودید بور روی نقواط بنابراین دقت و کیفیت خوشه

انتخاب شده اولیه دارد. روش های مختلفی بوه منظوور افوزایش 

پیشونهاد شوده  k-meansبندی کارایی و دقت الگوریتم خوشه

اند باعث دقوت و تواست و نشان میدهد که مراکز اولیه بهتر می
بندی و همچنوین بهتور شودن زموان کارایی گروههوای خوشوه

                                                
22Refine 
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بورای  k-meansشود. برای غلبه بر مشکل الگوریتم پیچیدگی 

از یوک روش اکتشوافی  [11]انتخاب نقطه دانه اولیه )مرکزهوا(،

ها بوا زموان برای بهتر کردن مراکز اولیه و همچنین دقت خوشه

است. در الگووریتم بهبوود یافتوه از  محاسباتی کم پیشنهاد داده

یک روش یکنواخت برای یافتن امتیاز رتبه بوا گورفتن میوانگین 

ویژگی از هر نقطه داده که مراکز اولیه تولید خواهد شد استفاده 

های توزیوع شوده از مجموعوه داده شوده را ت که دادهاسنموده 

کند. و از یک الگوریتم مرتب سازی بورای امتیواز هور دنبال می

زیور مجموعوه تقسویم  kهوا بوه نقطه داده استفاده شده و داده

های مطلووب اسوت سوپس مقودار تعوداد خوشوه kشود که می

 میانگین از هر زیر مجموعه محاسبه شوده و نزدیکتورین مقودار

داده از میانگین هر زیر مجموعه به عنوان مراکوز اولیوه در نظور 

 O(n(kl+logn))گرفتووه مووی شووود. پیچیوودگی الگوووریتم 
باشد. بنابراین بعلت عدم وابستگی به بعد برای اسناد متنی با می

[ 11ابعاد باال مناسب است. نتایج نشان داده است که الگوریتم ]

کنود و باعوث بهبوود کوارایی ها را با دقت بهتر تولیود میخوشه

طور خودکوار شود، تولید مراکز اولیه بوهمی k-meansالگوریتم 

 شود در حوالیمحاسبه شده و مراکز بهینه توسط برنامه پیدا می

طور تصوادفی اصلی تولید مراکز اولیه به k-meansکه الگوریتم 

خواهد بود. اما الگوریتم یک محدودیتی دارد و آن این است کوه 

 های مطلوب به عنوان ورودی باید تعیین شود.اد خوشهتعد

یک الگوریتم برای محاسبه مراکز اولیه خوشوه بورای  [12]

ها است کوه سواختار خوشوهپیشنهاد داده  k-meansالگوریتم 

بهبود یافته و سازگار با مقداردهی اولیه تصوادفی اسوت در ایون 

 23تغییر اصلی با توجه بوه حوداکرر ضوریب تغییورالگوریتم دو م

بوین  24برای محور اصولی و حوداقل مقودار مطلوق همبسوتگی
متغییر انتخاب شده برای محوور اصولی و دیگور متغیرهوا بورای 

شود. پس از تعیین دو محور، با توجوه بوه محور دوم انتخاب می

محووور انتخوواب شووده میووانگین از نقوواط داده بووه عنوووان مرکووز 

اده محاسبه و فاصله اقلیدسی بوین هور نقطوه داده و مجموعه د

ای که بیشترین فاصله دارد بوه و نقطه (imdمرکز محاسبه شده)

شوود انتخواب می (1c)عنوان اولین کاندید از مرکز خوشه اولیوه 

، بورای )c1d)شود محاسبه می 1cسپس فاصله بین نقاط داده با 

یوه هموان انتخاب یوک کاندیود بورای دوموین مرکوز خوشوه اول

و  نقطووه داده کووه  imdبوه جووای  ic1dمکانیسوم اعمووال شووده و 

دارد به عنووان کاندیود دوم مرکوز خوشوه  c1dباالترین فاصله از

(،این فرایند تا زمانیکه تعوداد مراکوز 2cاولیه انتخاب خواهد شد)

های از پیش تعریف شوده باشود خوشه اولیه برابر با تعداد خوشه
خوشوه از هور نقواط داده تعیوین شود سوپس اعضوای تکرار می

                                                
23VariationCoefficient 
24Correlation Coefficient 

شود، با توجه به مراکوز کاندیود و انتخواب دو محوور، مراکوز می

است ایون روش در مقایسوه بوا الگووریتم خوشه اولیه ایجاد شده

CCIA [13 و روش ]پیشنهادیDeeler [14]  با توجه بوه در

 . ها استها شامل دادهو تقریبا همه خوشه صد خطا بهتر است.

به مراکز اولیه برای محاس Z-Scoreروشی مبتنی بر [15]

-Zاسووت. پیشوونهاد داده  k-meansخوشووه بوورای الگوووریتم 

Score نامی(  بندی عددی و ویژگی اسمیروش آماری از رتبه(

هوا بور اسواس مقوادیر گیری فاصوله اسوت. دادهمبتنی بر اندازه

زیور  kبنودی بوه هوای رتبهشووند سوپس دادهمرتوب می25نمره

از هور زیور مجموعوه  شود. مقودار میوانگینمجموعه تقیسم می

محاسبه شده و نزدیکترین مقودار داده بوه میوانگین بوه عنووان 

از دو فوواز  [15]شوود. روش افزایشوی مراکوز اولیوه انتخواب می

است فاز اول تعیین مراکز اولیه با استفاده از روش تشکیل شده 
Z-Score  و فاز دوم اختصان نقاط داده به نزدیکترین خوشوه

رای بهبوود بهوره که روند تکراری با استفاده از روش اکتشافی بو

باشد در فاز دوم مراکز اولیه ایجاد شده در مرحله قبول وری می

شود. و تعیین فاصله بوین هور نقطوه به عنوان ورودی گرفته می

شوود و سوپس ایون ها تعیوین میداده و مراکز اولیه تمام خوشه

شود. برای هر نقطه نقطه داده به مرکز خوشه اختصان داده می

 Clusterاسوت به آن اختصوان داده شوده ای که داده خوشه

ID اش از مرکوز نزدیکتورین خوشوه و فاصولهNearest Dist 

با میانگین گیوری مرکوز جدیود  شود. برای هر خوشهتعیین می

اصولی  k-meansشود. این مرحله مشابه الگووریتم محاسبه می

شوود. در است بجز آنکه مراکز اولیه بطور خودکوار محاسوبه می

در یک روند تکراری مسیر فاصوله هور نقطوه داده از  مرحله بعد

شود و در شروع تکورار فاصوله مرکز نزدیکترین خوشه حفظ می
شوود اگور نقطه تا مرکز جدید نزدیکتورین خوشوه محاسوبه می

فاصله بین نقطه داده و مرکز جدید نزدیکترین خوشه کمتور یوا 

در مساوی به نزدیکترین فاصله قبلی باشد پوس آن نقطوه داده 

ماند و صورفه جوویی در محاسوبه همان خوشه خودش باقی می

صوورت خوشه دیگور در غیور ایون  k-1فاصله بین نقطه داده تا 

این احتمال وجود دارد که آن نقطه داده به نزدیکتورین خوشوه 

دیگر متعلق باشد پوس فاصوله بوین نقطوه داده از تموام مراکوز 

گیورد و ار میشود و در نزدیکترین خوشه قورخوشه محاسبه می

شوود و حلقوه توا زموانی تکورار مقدار فاصله جدیود ذخیوره می

شود که هیچ نقاط بیشتری در مورز خوشوه نباشود و معیوار می

بطور قابل توجهی  [15]همگرایی تعیین شود. روش اکتشافی در

ایون  شود ووری میمحاسبات را کاهش داده و باعث بهبود بهره
 کاهش محاسباتی سبب سریعتر اجرا شودن الگووریتم در زموان

                                                
25Score 
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اموا  باشدبندی اسناد مناسب میشود پس برای خوشهطی میخ

 ها مشخص باشد. همچنان باید تعداد خوشه

در هر بوار تکورار زموان اجورای   k-meansچون الگوریتم

هوا بوا ظرفیوت بوزرگ طوول زیادی خصوصوا بورای پایگواه داده

یوک روش  k-means [16] کشود بورای کاسوتی الگووریتممی

ها پیشونهاد داده ساده و کارآمد برای اختصان داده بوه خوشوه

را بهبووود داده و  بندیاسووت کووه بطووور موووثر سوورعت خوشووه

ایون روش  .O(nk)پیچیدگی محاسباتی را کواهش داده اسوت 

مانند مرحله دوم اختصان نقاط داده به خوشه روش گفته شده 

باشوود و از دو سوواختار داده بوورای نگهووداری برچسووب می [15]

خوشه و فاصله تمام اشویا داده بوه نزدیکتورین خوشوه اسوتفاده 

اگور شده و روند تکراری مشابه آن دارد. از نظر پیچیدگی زمانی 

و در غیر اینصوورت  O(1)نقطه داده در خوشه اصلی باقی بماند
O(k)خوود حرکوت کننود  . اگر نیموی از نقواط داده از خوشوه

.اطالعووات در سوواختار O(nk)و در کوول  O )(پیچیوودگی 

ها اجازه میدهد تا این تابع به کاهش تعداد محاسبات فاصله داده

داده بوه نزدیکتورین خوشوه موردنیاز جهت اختصان هر نقطوه 

و سوریعتر  K-meansالگوریتم  بپردازد و این روش باعث بهبود

خوشوه   kشود اما بواز مشوکل تعیوین تعوداداجرا شدن آن می
های مختلف kحل مطلوب باید وجود دارد و برای رسیدن به راه

شوی از دیتاسوت بوه   kرا امتحان نمود. و چوون ایون الگووریتم

پس این روش به نقواط اولیوه کند نتخاب میعنوان مراکز اولیه ا

کند بندی یکنواخت ایجاد نمیباشد پس نتایج خوشهحساس می

به دلیل انتخاب تصادفی نقاط اولیوه. پوس ممکون اسوت بورای 

  آید.تعیین مرکزها بهینه محلی بدست می

  خوشه kنیاز داشتن به تعیین تعداد  -2-2

تعوداد  ملوههایی ازجالگوریتم افرازبندی دارای محودودیت

عنوان ورودی باید داده شووند، براسواس مقوداردهی ها به خوشه

هوا بوا ها همگرا به مینیمم محلی مختلف هسوتند و آناولیه آن

توانند کار کنند، کار با الگوریتم افرازبندی های خالی نمیخوشه

های متنی یک با استفاده از فاصله کسینوسی برای مجموعه داده

شود کوه اگور سوند دارای مقوداری ایجاد میمحدودیت دیگری 

شوود و بندی نمیصفر در مودل فضوای بورداری باشود، خوشوه

شوود. بورای حول ایون مشوکالت الگوریتم افرازبندی متوقف می

 ها بوهیک الگوریتم جدید برای تولیود تعودادی از خوشوه [17]

است. الگوریتم پیشنهادی به طوور طور اتوماتیک پیشنهاد داده 

های بهینووه، اتوماتیوک مجموعوه متنووی ناشوناخته را در خوشوه
عنوان ورودی خوشه به  kکند و نیازی به تعیین بندی میخوشه

توانود ی اسوناد نمیبرای تعداد زیاد k-meansندارد. الگوریتم 

صوفر و کسوینوس  VSMکار کند به دلیل خطای صفر )مقودار

الگوریتم پیشنهاد شده این مشکل را حول نمووده (.  ∞شباهت 

است. محدودیت الگوریتم زمانی است که اسناد در یوک دسوته 

-kاسوت. الگووریتم پیشونهادی بوا الگووریتم بندی شوده خوشه

means اسوت و یسوه شوده های مختلوف مقابر روی دیتاسوت

الگوووریتم   f-measureاسووت کووه مقوودارنتووایج نشووان داده 

 باشد.می k-meansپیشنهادی بهتر از الگوریتم 

 همگرايي به بهینه محلي -3-2

بندی افرازبندی مورد استفاده بوا های خوشهاغلب الگوریتم

شوند. حل بهینه محلی دچار صدمه میمشکل در تله افتادن راه 

Rajeev.k یک الگووریتم از نووع افرازبنودی  [18]انشو همکار

بندی اسناد با استفاده از یک گراف مبتنوی بور توابع برای خوشه

شوود و حول بهینوه سراسوری میهدف که معموال منجر بوه راه

یابود، پیشونهاد ها افوزایش میکارایی آن با افزایش تعداد خوشه

 k-meansبندی ماننود های خوشهتمداده است. برخالف الگوری

کنود. در الگوریتم پیشنهادی از یک روش حریصانه اسوتفاده می

دانوه بوه عنووان نماینوده  k فاز اول هدف بدست آوردن انتخاب

تنها یک خوشه است و فاز دوم شامل تکرار تغییرات در ساختار 
طور هوشمندانه مشکل گیر افتوادن در خوشه است. الگوریتم به 

رسواند و بوه شوکل موفقیوت حل محلی را به حداقل می اههر ر

آورد اما بوه علوت حل سراسری مطلوب را بدست می آمیزی راه

حول هوای ممکون را قبول از ی راه اینکه در بعضی مواقع هموه

کنود، طور کامول بررسوی میحل بهینه سراسری به رسیدن راه 

یابووود. روش پیشووونهادی بوووا زموووان اجووورای آن افوووزایش می

مقایسوه  k-Means++و k-Meansهای شناخته شده الگوریتم

است که الگووریتم پیشونهادی بوا شده است و نتایج نشان داده 

 F-measureها آنتروپی کواهش و مقودار  افزایش تعداد خوشه

 یابد.افزایش می

 حساس بودن به نقاط پرت و نويزی  -4-2

با بهره وری باال و مقیواس پوذیری و  k-Meansالگوریتم 

مگرایووی سووریع در هنگووام برخووورد بووا مجموعووه داده بووزرگ، ه

 kباشد. ولی دارای کمبودهای بسیاری اسوت تعوداد خوشوه می

صورت اختیاری  ها بهباشد و مراکز خوشهنیاز به مقدار دهی می

باشوود. شوووند و الگوووریتم متوواثر از نقوواط پوورت میانتخوواب می

Juntao wang [با در نظر گورفت19و همکاران در ] ن کاسوتی

سنتی، یوک الگووریتم بهبوود  k-Meansبندی الگوریتم خوشه

هوا ارائوه با استفاده از فیلتر کوردن نوویز داده k-Meansیافته 
بسیار حسواس بوه مراکوز خوشوه  k-meansاند. الگوریتم  داده
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بندی متفاوت از مراکوز خوشوه اولیه است بطوریکه نتایج خوشه

اط داده در ایزوله باشند یا بوه اولیه متفاوت بدست میاید. اگر نق

های ها که از مناطق دادهعبارتی یک مقدار کوچک از نقاط داده

فشرده دور هستند، با محاسبه نقطه میانگین تحوت تواثیر قورار 

هوای فشورده گیرد و مرکز خوشه ممکن است از منطقه دادهمی

صحی  منحرف شود که در نهایت منجر به انحراف بزرگ نتوایج 

های قبول از نقاط ایزوله را از مجموعه داده [19]شودخوشه می

کند بوا اسوتفاده از روش تشوخیص پورت بندی حذف میخوشه

ای که نقاط پورت در محاسوبه مراکوز به گونه26LOFمبتنی بر 

تواند شورکت کننود و مداخلوه پورت هوا در ای اولیه نمیخوشه

شود. در مرحله جستجو برای مراکز خوشه نقطه بعدی حذف می

روی  Fast Global k-meansاده از الگوووریتم دوم اسووتف

مجموعه داده جدید که قوبال تولیود شوده اسوت. بوا توجوه بوه 
هوا حوذف الگوریتم بهبود یافتوه نقواط ایزولوه از مجموعوه داده

طوری کوه ها مبتنی بر چگالی بهشوند با روش تشخیص پرتمی

ای کوه در فاصوله دورتوری از مرکوز خوشوه قورار دارد را نمونوه

عنوان مرکز خوشه اولیه انتخواب نموود و حساسویت  توان بهمی

یابود و بطوور مووثر کواهش می k-meansپرت ها در الگوریتم 

است این الگوریتم برای مجموعوه بندی بهبود یافته دقت خوشه

های کوچوک مناسوب اسوت و هزینوه بیشوتری در هنگوام داده

 باشد.های بزرگ میبرخورد با مجموعه داده

 م های طبقه بندی نظارت شده الگوريت -3

این بخش به بررسی الگوریتم هوای طبقوه بنودی نظوارت 

شده می پردازد. خالصه ای از الگوریتم هوای موورد بررسوی در 

 نشان داده شده است.  2جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26Local Outlier Factor 
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 طبقه بندی نظارت شدهخالصه الگوريتم های  ( :2) دولج

 روشهای طبقه بندی نظارت شده روش مورد استفاده نتیجه مزايا معايب 

 وover-fittingنداشتن پیچیدگی محاسباتی باال
over-smoothing 

استفاده از سرخوشه باعث توزیع 
یکنواخت داده ها شده و با هر تغییر 

 توزیع اسناد منطبق می شود. 

یادگیری از اسناد اشتباه 
 Y.Borodin and et al(2013)[1] طبقه بندی شده

وجود نویز و اسناد با 

وابسته  -برچسب اشتباه
بودن به کیفیت کلمات 

 کلیدی

تنها با بکارگیری کلمات عنوان و داده  عدم نیاز به اسناد برچسب دار

های بدون برچسب می توان یک 
معقول بدست  طبقه بندی با دقت

 آورد

استفاده از تکنیک 

خودراه اندازی و طرح 
 خصوصیت

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

انعطاف پذیری  -افزایش دقت پیچیدگی محاسباتی باال
 بیشتر

استفاده از ساختار سلسله مراتبی 
 ت می شود.باعث افزایش دق

 SVMاستفاده از 
 بصورت سلسله مراتبی

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

کاهش فضای  -افزایش دقت پیچیدگی محاسباتی باال

 جستجو
زیر گراف های وزن دار  استفاده از

باعث هرس گره های غیر مفید و 
 کاهش فضای جستجو می شود.

طبقه بندی اسناد با 

استفاده از گراف های 
 وزن دار

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

استفاده از ساختار و محتوا نتایج  دقتافزایش  باالپیچیدگی محاسباتی 
بهتری نسبت به طبقه بندی بر اساس 

 محتوا می دهد.

طبقه بندی با استفاده از 
 S.Chaghari and et al(2011)[5] ساختار و محتوا

طبقه بندی دو مرحله   افزایش دقت ن ساختارنادیده گرفت
 ای اسناد بر اساس محتوا

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

عدم وابستگی به تعداد  پیچیدگی محاسباتی باال
 همسایگان

 در مرحله SVMاستفاده از 
training  می تواند باعث افزایش

و کاهش وابستگی K-NNدقت روش 

 به تعداد همسایگان شود

 K-NNترکیب روشهای 
 و مدل فضای بردار

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

حساس بودن به نویز و 

 نقاط پرت

 -کاهش محاسبات تشابه متن

 افزایش کارایی

با ترکیب خوشه بندی در مرحله 

training  در روشK-NN  می توان
 کارایی بهتری بدست آورد

 K-NNبهبود روش 

S.Jiang and et al(2012)[8] 

دارا بودن گره های الیه 

 پنهان بیشتر
سرعت یادگیری  -بهبود دقت

پیچیدگی شبکه عصبی -بیشتر
 کمترtrainingزمان -کمتر

نتایج طبقه  v-ELMاستفاده از 

 دارد.ELMبندی بهتری نسبت به 

همراه  ELMه از استفاد

 X-g.Zhao and et al(2011)[9]  با رای دادن به کالس ها

محدود به داده های 
 برداری

و خصوصیات ارزان  CCAاستفاده از  عدم نیاز به خصوصیات گران
می تواند باعث افزایش دقت طبقه 

 دی شوندبن

جاسازی بردارهای طرح 
به درون زیرفضای 

مشترک خصوصیات 
 ارزان و گران

A.Gordo and et al(2012)[10] 

عدم همگرایی به جواب 

 بهینه
استفاده از الگوریتم ینتیک وضعیت  زمان کمتر -افزایش دقت

تم ینتیک یکنواخت نسبت به الگوری
 دقت باالتری دارد.

ترکیب الگوریتم ینتیک 

 E.K.Aydongan and et al(2012)[11] در قوانین فازی
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و نظوارت  بسیاری از روش های طبقه بندی نظوارت شوده       

نشده از مرکز به عنوان نماینده یک کوالس بورای طبقوه بنودی 

اسناد استفاده می کنند. استفاده از مرکز برای طبقه بندی باعث 

 over-smoothing  شده و نیز سبب می شود نماینده کوالس

در مرکز توده اسناد محاصره شود. به دلیل اینکه ایون الگووریتم 

هستند نیاز دارند که بصورت 27 های طبقه بندی مبتنی بر مرکز

[ 20دوره ای روی دیتاسووت هووای ورودی اعمووال شوووند. در]

الگوریتمی برای طبقه بنودی اسوناد پیشونهاد شوده اسوت کوه 
283LM .3 نامگذاری شده استLM  روی ایوده طبقوه بنودی

-kاسناد مبتنی بر مرکز نظارت شده و الگووریتم خوشوه بنودی 

means .در ایون الگووریتم از  نظارت نشده ساخته شوده اسوت

به جای مرکز استفاده می شود. استفاده از سرخوشه 29سرخوشه 

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 

طور افزایشی برای نزدیکتر شدن بوه نماینده کالس است که به 

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 

و سرخوشه را به سمت نیمساز هدایت می کند. به دلیول  نموده

تغییر مکان موقعیت سرخوشه الگوریتم می تواند بوا هور تغییور 

از اسنادی که در کالس هوای  3LMتوزیع اسناد منطبق شود. 

اشتباه طبقه بندی شده اند استفاده موی کنود و از ایون بازتواب 

بهتور  منفی جهت بهبود دقت طبقه بندی یکنواخوت و تناسوب

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-fitting وover-smoothing  نوودارد. ایوون اموور زمووانی

ده بووده و اتفاق موی افتود کوه یوک مودل بویش از حود پیچیو

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 

برچسب دار برای یادگیری  trainingکه به تعداد زیادی اسناد 

[ روش طبقه بندی متن جدیدی 21دارند. در ]دقیق نیاز 

براساس یادگیری نظارت نشده و نیمه نظارت شده ارائه شده 

است. در این روش فقط از اسناد بدون برچسب و کلمه عنوان 

                                                
27centroid-base 
28Life Long Learning from Mistakes 
29Head-cluster 

برای هر طبقه بصورت داده اولیه برای یادگیری طبقه بندی 

متن استفاده می کند. در این روش از برچسب گذاری اتوماتیک 

استفاده می شود. هدف اصلی و نهایی  30یک خود راه اندازیتکن

برچسب دار از  trainingفرآیند خود راه اندازی ساخت اسناد 

کلمات عنوان بصورت اتوماتیک است. این فرآیند شامل سه فاز 

اصلی است: ابتدا یک مجموعه بردارهای محتوا ساخته می شود 

در مرحله بعد  که کلمات محتوای هر زمینه را نشان می دهد.

ساخته می شود. به این ترتیب  trainingخوشه ها برای -زمینه

که کلمات کلیدی که از نظر معنایی با کلمه عنوان مرتبط 

هستند گردآوری شده و یک زمینه با یک کلمه کلیدی یا یک 

زمینه انتخاب می -کلمه کلیدی عنوان هر طبقه بصورت مرکز

ورت نزولی مرتب می شود و براساس رتبه بندی شان به ص

خوشه هر طبقه با اندازه گیری تشابه -شوند. در نهایت زمینه
 32CSMو  31WSMبین کلمه و زمینه توسط دو ماتریس 

دارد. سطر  CSMو یک  WSMایجاد می شود. هر طبقه یک 

به ترتیب شامل همه کلمات محتوای موجود  WSMو ستون 

رچسب گذاری زمینه هر طبقه و محتوای بقیه ورودی ب-در مرکز

زمینه ها و ستون -شامل مرکز CSMشده است. سطرهای 

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 

شه ها استفاده خو-برای یادگیری زمینه Naïve Bayesکننده 

می شود.  چون داده ها با روش خود راه اندازی بدست آمده اند 

پس شامل اسناد برچسب دار غلط تری نسبت به برچسب 

 TCFPگذاری دستی هستند، بنابراین از طبقه بندی کننده 

 استفاده می شود تا قوی ترین  داده را در نویز داشته باشد.
ندی این است که یکی از مشکالت عمده روشهای طبقه ب

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 

س  محتوا می شود.  در دقت  نسبت به طبقه بندی بر اسا

[ یک روش طبقه بندی سلسله مراتبی پیشنهاد شده که 22]

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 

یا یک تکنیک استخراج توان یک طبقه بندی کننده مناسب 

خصوصیات استفاده نمود که دامنه داده ورودی را تعیین می 

                                                
30bootstrapping 
31Word Similarity Matrix 
32Context Similarity Matrix 
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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 

گره -به صورت درخت 33MSVشده از طبقه بندی کننده 

غیر سلسله  SVMاستفاده می شود. این روش در مقایسه با 

 34NN-Kمراتبی سیستم های طبقه بندی اسناد معروفی چون 

 و درخت تصمیم گیری از دقت باالتری برخوردار است.

اغلب فرم های طبقه بندی اسناد مدل فضای بردار است 

شود. مزیت  که روی نمایش مجموعه کلمات/عبارات انجام می

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 
از گراف استفاده می اعمال نقش ساختار در طبقه بندی اسناد 

شود. البته استفاده از گراف پیچیدگی محاسباتی باالتری نسبت 

به بردار دارد. در اکرر نمایش های گراف فرض می شود که 

[ یک روش 23زیرگراف ها از اهمیت یکسانی برخوردارند. در ]

طبقه بندی اسناد  بر اساس زیرگراف های وزن دار پیشنهاد 

متفاوتی برای زیرگراف ها در نظر  شده است که درجه اهمیت

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 

وزن بقیه زیر گراف های  Weighted-gSpanتوسط الگوریتم 

همیت باالتری برخوردارند با استفاده از یکی از باقیمانده که از ا

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.

[ پیشنهاد شده است که 24همچنین روش دیگری در ]

ختار و محتوای اسناد را با نمایش سا XMLطبقه بندی اسناد 

و با استفاده از مدل بردار انجام داده است. در این روش برگ ها 

ها یا همان ساختار متن هستند.  tag ،متن اسناد و گره ها

سپس برای کاهش پیچیدگی محاسباتی گره هایی که از نظر 

برچسب و ساختار یکسان هستند، در همان عمق ادغام می 

خت متراکم ساخته می شود. پس از شوند. به این ترتیب یک در

آن، دوره های کلیدی هر گره شامل اسم ها و فعل ها استخراج 

می شوند. در الگوریتم پیشنهاد شده، هر خصوصیت به شکل 

دوره نشان داده می شود. سپس وزن دوره ها با -برچسب

 SVMمحاسبه شده و در نهایت از  TFIDFاستفاده از فرمول 
بندی استفاده می شود. مشاهده شده که برای یادگیری و طبقه 

                                                
33Support Vector Model 
34K-Nearest-Neighbor 

استفاده از ساختار و محتوا در طبقه بندی باعث افزایش 

 F-measureو  precisionو  recallمعیارهای مورد بررسی  

نسبت به طبقه بندی بر اساس محتوا و نتیجه افزایش دقت می 

 شود.

[ یک سیستم طبقه بندی بر اساس 25همچنین در ]

است. در این سیستم دو مرحله ای که فقط  محتوا پیشنهاد شده

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 

اول پیشنهاد داده شده است: اولی بر اساس مدل  در مرحله
35SOM  و بکارگیری قانونی بر اساس آنالیزPareto  برای

نمایش است که برای فشرده -کاهش ابعاد بردارهای محتوا
استفاده شده است. دومی  k-meansسازی بیشتر از الگوریتم 

است که برای کدگذاری محتوا  36HMMبر اساس مدل 

یک خوشه بندی فازی نظارت  HMM استفاده شده است.

نشده از کلمات را ارائه می دهد. نتایج بدست آمده نشان می 

بیشتر  SVMدهد که دقت روش پیشنهادی در مقایسه با 

بسیار افزایش یابد  SVMاست. فقط زمانیکه تعداد خصوصیات 

از روش پیشنهادی بیشتر خواهد شد که این امر  SVMدقت 

 است. در دنیای واقعی غیرعملی

بطور گسترده  SVMو  K-NNروش های طبقه بندی 

-Kای در انواع طبقه بندی اسناد مورد استفاده قرار گرفته اند. 

NN  به دلیل هزینه پیاده سازی کم و درجه باالی تاثیر طبقه

بندی مورد استفاده قرار می گیرد اما دقت طبقه بندی این 

هش می یابد. به آستانه معینی رسید کاKروش زمانیکه مقدار 
علت این امر این است که تعداد زیاد همسایگان باعث وقوع نویز 

نیز به دلیل دقت باالی  SVMمی شود. طبقه بندی کننده 

طبقه بندی در بسیاری از روش ها استفاده می شود. در روش 

 برای کاهش نمونه های  SVMاز [26]پیشنهاد شده در 

training به بردارهای پشتیبان، از نزدیکترین نقاط داده به مرز

SVM-37تفکیک طبقه ها استفاده می کند. در این روش که 

NN  نامگذاری شده است ابتدا از الگوریتمtraining SVM 

ها برای طبقات  svبه  trainingبرای کاهش تعداد نقاط داده 

ها در واقع همان  svبندی استفاده می کند. موجود در طبقه 

استفاده می شوند.  Kهستند که بجای testهمسایگان اسناد 

سپس در مرحله طبقه بندی از فاصله اقلیدسی برای محاسبه 

های طبقات مختلف استفاده می svبین نقطه داده ورودی و 

                                                
35Self-Organizing Map 
36Hidden Markov Model 
37SVM-Nearest Neighbor 
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وابستگی شدیدی به  K-NNشود. این روش در مقایسه با 

ن ندارد و حتی این فرآیند می تواند در مرحله تعداد همسایگا

training  روشK-NN  نادیده گرفته شود مخصوصا در

محدود هستند و برای تهیه  trainingوضعیتی که نمونه های 

 و اعتبار ناکافی هستند. trainingمجموعه 

زمانی که الگوریتم طبقه بندی متن مرسوم با اسناد 

شان به شدت افت می کند. از  نامتعادل مواجه می شوند کارایی

نسبت به  SVMو  K-NNمیان الگوریتم های موجود قدرت 

Naïve Bayes  بهتر است. علت این امر انطباق وزن بر اساس

است.  همانطور که  trainingتعداد و توزیع نمونه های متن 

سه نقص عمده دارد: اول اینکه  K-NNاشاره شد الگوریتم 

مونه اش باالست، دوم اینکه کارایی پیچیدگی محاسبات تشابه ن

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-time یک الگوریتم  [27]بودن دارد  مناسب نیست. در

K-NN  بهبود یافته برای طبقه بندی متن ارائه شده است. این

نامگذاری شده، مدل طبقه بندی را با  38INNTCالگوریتم که

گیری الگوریتم خوشه بندی تک فاز محدود شده بدست  بکار

می آورد. الگوریتم خوشه بندی تک فاز، متون را فقط در یک 

فاز بررسی نموده و از اصل حداقل فاصله بطور محدود برای 

به درون مسط  با حداکرر  trainingتقسیم نمونه های متن 

گوریتم شعاع مشابه استفاده می کند. این روش شیوه یادگیری ال

K-NN  را تغییر می دهد و تعداد خوشه های بدست آمده با

 trainingخوشه بندی محدود شده بسیار کمتر از نمونه های 
برای نمایش اسناد 39VSMاست.  الگوریتم پیشنهادی از

استفاده می کند. در این مدل هر سند به صورت یک بردار در 

مدل طبقه فضا نشان داده می شود. پس از بدست آوردن -دوره

 testبرای طبقه بندی مجموعه های متن  K-NNبندی، از 

 K-NNاستفاده می کند. بصورت یک نتیجه، زمانیکه از روش 

استفاده می کنیم، محاسبه تشابه  testبرای طبقه بندی اسناد 

 متن بطور قابل توجهی کاهش می یابد.

یکی دیگر از الگوریتم های مورد استفاده برای طبقه بندی 

پارامترهای گره پنهان شده  ELMاست. در 40ELMاداسن

 بطور تصادفی انتخاب می شوند و معموال به زمان 

training بسیار کم نسبت به ماشین های یادگیری مرسوم

-votingم به نا ELMیک روش بهبود یافته  [28]دارد. در 

                                                
38Improved K-NN algorithm for Text Categorization 
39Vector Space Model 
40Extreme Learning Machine 

ELMبرای اسنادXML  پیشنهاد شده است . در روش

جفت تجزیه می شوند که  m(m-1)/2کالس به mپیشنهادی 

-vهستند. در  ELMهر کدام شامل یک طبقه بندی کننده 

ELM  هر طبقه بندی کننده پیچیدگی شبکه عصبی کمتر و

گره های  v-ELMکوتاهتری دارد. همچنین  trainingزمان 

دارد. پس از اعمال طبقه  ELMبیشتری نسبت به الیه پنهان 

بر روی اسناد، دو مرحله پس پردازش نیز  v-ELMبندی 

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 

طبقه خان داده اند و مینیمم اختالف مقدار بین را به یک 

دومین ماکزیمم و سومین ماکزیمم به اندازه آستانه تعریف شده 

باشد، به منظور افزایش دقت طبقه بندی عمل رای گیری 
به دلیل تجزیه کالسها  v-ELMمجددا تکرار خواهد شد. روش 

و تکرار عمل رای گیری از سرعت یادگیری بیشتر و افزایش 

 دارد. ELMقت باالتری نسبت به د

[ خصوصیاتی که برای نمایش اسناد از آن ها 29در ]

استفاده شده به دو دسته می کند: خصوصیاتی که در زمان 

training  موجود هستند را خصوصیات گران و خصوصیاتی که

در دسترس هستند  testو هم در زمان  trainingهم در زمان 

کرده است. در روش پیشنهادی با را خصوصیات ارزان نامگذاری 

اسناد را  )41CCA(بکار گیری روش آنالیز همبستگی استاندارد

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 

می دهند. پس از آن خصوصیات  خصوصیات را درون زیرفضا جا
ارزان می توانند درون زیرفضای مشترک مطرح شده باشند و 

، testبرای طبقه بندی کننده استفاده شود. در زمان 

خصوصیات ارزان درون زیرفضا طرح می شوند و طبقه بندی 

کننده بدون اینکه نیاز باشد به خصوصیات گران دسترسی 

می تواند با  CCAین ترتیب داشته باشد استفاده می شود. بد

افزایش دقت طبقه بندی اسنادی شود که برخی خصوصیاتشان 

قابل دسترسی است اما این روش فقط  testفقط در زمان 

 محدود به داده های برداری است.

در )42HGA(یک الگوریتم ینتیک ترکیبی [30]در 

قوانین فازی برای سیستم های طبقه بندی اسناد پیشنهاد شده 

است. یک سیستم طبقه بندی مبتنی بر قوانین فازی 

)43FRBCS( شامل دو مولفه اصلی است: مبتنی بر دانش

                                                
41Canonical Correlation Analysis 
42Hybrid Genetic Algorithm 
43Fuzzy Rule-Based Classification System 
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)44KB( و روش استدالل فازی)45FRM( .KB  نیز شامل دو

است.  )47RB(نی بر قانون و مبت )46DB(مولفه پایگاه داده 

DB  شامل برچسب های مورد استفاده برای متغیرهاست و

RB  شامل مجموعه قوانینی است که برای طبقه بندی استفاده

می شود و مکانیزمی برای طبقه بندی اسناد با استفاده از 

و مبتنی بر قوانین را تولید می کند. در الگوریتم  DBاطالعات 

برای استخراج  HGAقوانین، از پیشنهادی پس از تعیین 

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 

برای انتخاب قوانین از بین مجموعه  48IPFشود و نهایتا از 

ده می شود. در روش پیشنهادی از الگوریتم قانون ها استفا

یکنواخت استفاده شده است. تفاوت این -ینتیک وضعیت
الگوریتم با الگوریتم ینتیک معمول در این است که در هر ایجاد 

HGA یک عضو جدید در جمعیت درج می شود و معموال

بدترین کروموزوم از جمعیت حذف می شود. به عالوه زمان 

 تم بسیار کمتر و دقت آن باالتر از الگوریتم مصرفی این الگوری

ینتیک معمول است. همچنین این روش اجازه می دهد که 

برخی خصوصیات ورودی در هر قانون غایب باشند. در هر ایجاد 

                                                
44Knowledge Based 
45Fuzzy Reasoning Method 
46DataBase 
47Rule-Base 
48integer-programming formulation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HGA  از یک پروسیجر اکتشافی به نام جستجوی محلی برای

بهبود فرزند بدست آمده با عملگرهای ینتیک استفاده می شود. 

ین پروسیجر مقدار یک ین کروموزوم به طور تصادفی تغییر در ا

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 

ت به روش الگوریتم دقت باالتر و زمان مصرفی کمتری نسب

 ینتیک مرسوم دارد.

 گیری  نتیجهبحث و  -4

بندی اسناد متنی تحقیقات زیادی صوورت در زمینه طبقه

باشد. است و این موضوع کماکان مورد توجه محققان می گرفته

هوا را بور بندی متون تالش میکننود توا متنهای طبقهالگوریتم

هوم  ایی که بوههبندی کنند و متنهایشان دسته اساس شباهت
بنودی اسوناد در مرتبط هستند در یک گروه قرار گیرنود. طبقه

سازی متون، استخراج کلمات های بازیابی اطالعات، خالصهحوزه

هوای  شود. روشکلیدی و سازماندهی مستندات و...استفاده می

اسوت  بندی مجموعه ورودی پیشنهاد شودهمختلفی برای طبقه

ها ن به یک مقدار مطلوب از دسوتهکه هدف تمام آنها نیز رسید

با حداکرر شباهت بین عناصر داخل دسته و حداقل شوباهت بوا 

بطور کلی تموامی روش هوای طبقوه هاست.  عناصر سایر دسته

بندی دارای مزایا و معایبی هستند. روش هایی که از گوراف بوه 

جای مدل برداری استفاده می کنند به رغم داشتن دقت بواالتر، 

حاسباتی بیشتری دارنود. همچنوین الگووریتم هوای پیچیدگی م

 trainingطبقه بندی نظوارت شوده بوه تعوداد زیوادی اسوناد 

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 

مورد بررسی قرار می دهند از دقت بواالتر و محاسوبات همزمان 

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. 
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 چکیده

( يک مساله ارضای محدوديت است که متغیرها و محدوديت ها بین DisCSPمساله ارضای محدوديت توزيع شده )

محرمانگي است :ممکن است عامل ها نخواهند که  DisCSPچندين عامل توزيع شده اند. يکي از مهمترين مسائل در 

محدوديت ها و دامنه هايشان را با ديگران به اشتراک بگذارند تمايل داشته باشند که تا حد ممکن است آنها را  متغیرها،

( استفاده PKCاز محدوديت های شناخته شده جزئي)  DisCSPمحرمانه نگه دارند. برای بهبود محرمانگي محدوديت در 

در اين مقاله الگوريتم  رت جزئي برای عامل ها شناخته شده اند.مي کنیم که در آن محدوديت ها محرمانه مي مانند و به صو

های بررسي پیشروی همگام است بهبود (را که از دسته الگوريتم AFC-ng) نادرست برگزاره مبتني همگام پیشروی بررسي

را با  خته شده جزئيبخشیم. به منظور بهبود اين الگوريتم از نظر محرمانگي، استراتژی دو فازی برای مدل محدوديت شنامي

-AFC)فازی  دو نادرست برگزاره مبتني همگام پیشروی بررسي ايم و آن را الگوريتمترکیب کرده AFC-ngالگوريتم 

ng2) زمايشات ما نشان دادند که آ ايم.نامیدهAFC-ng2 مانند کارايي بیشتری نسبت به الگوريتم های محرمانه پیشین 

-DisFC) فازی دو شده توزيع پیشروی بررسي الگوريتم و   (ABT-2ph) فازی دو ناهمگام عقب به برگشت الگوريتم

2ph) .دارد 

 کلمات کلیدی

های برگشت به عقب همگام و ، الگوريتمشدهتوزيع شده، ارضای محدوديتتوزيعمصنوعيعامله، هوشهای چندسیستم

 ، محرمانگي.ناهمگام

 

 مقدمه -1

ستجوی یک راه معادل با ج1یک مساله ارضای محدودیت 

ها می باشد. یعنی پیدا کردن حل در یک شبکه از محدودیت

ها به طوری که ها برای متغیریک مجموعه از تخصیص

ها از ترکیب های مساله را ارضا کند. این محدودیتمحدودیت

 .کندتخصیص مقادیر غیرمجاز برای متغیرها، جلوگیری می

                                                
1 Constraint satisfaction problem (CSP) 

ع، زمان بندی، هایی از این مسائل شامل تخصیص منبنمونه

هایی از این مسائل مسائل منطقی و برنامه ریزی است. نمونه

[، مسائل منطقی و 2، زمان بندی]]1[شامل تخصیص منبع

[ است. بسیاری از الگوریتم های جستجوی  3برنامه ریزی]

[ و برقراری 4] 3همانند بررسی پیشرو 2برگشت به عقب

                                                
2 backtrack 
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دودیت [ برای حل مسائل ارضای مح5] 4سازگاری کمان

یک  5طراحی شده اند،. مساله ارضای محدودیت توزیع شده

مساله ارضای محدودیت است که  در آن متغیرها و محدودیت 

، 11ها در میان عامل های خودکار چندگانه توزیع شده اند]

[ ، که هر عامل شبکه محدودیت خودش را در اختیار دارد و 12

کدیگر به هم عامل ها توسط محدودیت های میان متغیرهای ی
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 

عامل های دیگر بررسی نمایند  سازگاری تخصیص ها خود را با

[.  مرال هایی از اینگونه مسائل توزیع شده عبارتند از 13، 12]

 و مسائل تخصیص منابع توزیع شده [7، 6] شبکه های حسگر

. چندین الگوریتم توزیع شده برای حل مساله ارضای [9، 8]

محدودیت توزیع شده در دو دهه اخیر همانند برگشت به عقب 

[، 19]7همگام ، برگشت به عقب]18و 16و  15[6ناهمگام

بررسی پیشرو ناهمگام  [،21( ]AFC)8بررسی پیشرو ناهمگام

[  پیشنهاد داده شده 22(] ng-AFC)9مبتنی بر گزاره نادرست

 است.
یکی از اهداف مهم در مسائل توزیع شده  10محرمانگی

ها تمایل عامل مساله ارضای محدودیت توزیع شدهاست. در 

العات محدودیت های خود را تا حد ممکن پنهان دارند که اط

روش  .وجود داردکنند. دو روش کلی برای اعمال محرمانگی 

ت. روش اس [24، 23، 14] های رمزنگاریمبتنی بر تکنیک اول

 اعمال هایی به غیر از رمزنگاریمحرمانگی را با روش دوم،

 شده توزیع پیشروی بررسی . به عنوان مرال الگوریتمکندمی
 به و برگشت 12فازی دو شده توزیع پیشروی [، بررسی25]11

تعدادی از الگوریتم های محرمانگی  13فازی دو ناهمگام عقب

الگوریتمی برای حفظ محرمانگی مقدار  DisFCهستند. 

 [.25است]

DisFC-2ph  وABT-2ph  استراتژی های دو مرحله

ای هستند که محرمانگی محدودیت اینگونه مسائل را تحت 

                                                                    
3 Forward Checking (FC) 
4 Maintaining Arc Consistency (MAC) 
5 distributed CSP 

 6     Asynchronous Backtracking (ABT) 

7 Synchronous Backtrack (SBT) 
8 Asynchronous Forward Checking (AFC) 

9 Nogood Based Asynchronous Forward Checking 

(AFC-ng) 

10 privacy 
11 Distributed Forward Checking(DisFC) 
12 2-phase Distributed Forward Checking (DisFC2ph) 
13 2-phase Asynchronous Backtracking(ABT-2ph) 

، 25بهبود می بخشند] 14محدودیت شناخته شده جزییمدل 

11.] 

در این مقاله یک الگوریتم جدید مبتنی بر  الگوریتم 

AFC-ng  پیشروی بررسی دهیم و آن را الگوریتممیپیشنهاد 

نامیم. الگوریتم ما می 15فازی دو نادرست برگزاره مبتنی ناهمگام

 ijCمحدودیت  کند: به جای اینکه یکمیاز این ایده استفاده 
تماما توسط هر دو عامل درگیر در آن معلوم  jو  iبین دو عامل

و شناخته شده باشد، از مدل شناخته شده جزئی استفاده 

کنیم که در آن یک محدودیت بین دو عامل، با دو می

شودکه هر کدام از آن دو توسط میمحدودیت جدید جایگزین 

ناشناخته است.  یک عامل شناخته شده و توسط عامل دیگر

را بهبود  AFC-ngکارایی  AFC-ng-2phالگوریتم 

کند. در واقع میبخشد، اما محرمانگی محدودیت را برقرار نمی

AFC-ng2  سطوح پایینی از محرمانگی را بدون استفاده از

 کند.میرمزنگاری برقرار 

این مقاله به صورت زیر سازمان دهی شده است. بخش 

ری را توضی  می دهد. بخش سوم دوم پیشینه های ضرو

را توصیف می کند. آنالیز  AFC-ng-2phالگوریتم پیشنهادی 

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 

 خواهیم کرد. ششم نتیجه گیری

 پیشینه  -2

 تعاريف و پايه ها   -1-2

یک  مساله ارضای محدودیت متناهی به کمک سه تایی 

)X,D,C(  تعریف می شود که در آن}nx…,,2,x1X={x 

 nD(x…,),1D={D(x{( متغیر است. nمجموعه ای از 

 iD(x(های متناهی و گسسته است که مجموعه ای از دامنه

در این مقاله همه  است. ixمجموعه مقادیر ممکن آغازی برای 

محدودیت ها دودویی و هر محدودیتی مربوط به دو متغیراست. 

 ijcرا می توان با  jxو  ixیک محدودیت دودویی بین متغیرهای 

که زیرمجموعه ای از ضرب دکارتی در دامنه شان  نشان داد

 . j) × D(x iD(x ⊆ ijC (است یعنی 

انند الگوریتم در این کار فرض کردیم همه عامل ها هم

AFC-ng  از یک ترتیب ثابت بین خودشان پیروی می

قبل از عامل عامل هایی که از نظر ترتیب . بنابراین ]22[کنند

 iA   حضور دارند، عامل های  با اولویت باالتر

                                                
14 Partially Known Constraints (PKC) 
15  2-phase Nogood Based Asynchronous Forward 
Checking(AFC-ng-2ph) 
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و برعکس عامل هایی با اولویت های پایین  هستند)پیشینیان(

ظاهر می  iA تر )جانشینان( ، عامل هایی هستند که بعد از 

به خاطر وضوح کار، عامل ها را بر اساس حروف الفبا و   .شوند

 ترتیب دهی کرده ایم. {A1, A2, . . . , Aa}به صورت 

[ توضی  داده 22که در] 5الی  1 در ادامه به تعاربف  

 شده است می پردازیم.

)ix ,رکورد  ، A ∈ iAاز عامل  16یک تخصیص :1تعريف 

) i, t iv  است، جاییکهiv  مقداری از دامنهix  وit  مقدار تگ

 است. 

مجموعه مرتب از  17یک تخصیص جزئی فعلی: 2تعريف 

}i,t i, vi), . . . , (x1, t1, v1[(x [(هاست که به فرم تخصیص

}ix ≺……  ≺ 1x| شود. دو تخصیص در نمایش داده می
مقدار  CPAصورتی سازگارند که تمام متغیرها در هر دو 

 شند.یکسانی داشته با

ای یک شمارنده دارد که توسط هر  CPAهر  :3تعريف 

، به روز CPAکند در میعاملی که متغیر خود را مقداردهی 

شود میاستفاده  18شود. از این شمارنده به عنوان مهرزمانیمی

،  CPAمی گویند. در مقایسه دو  19که به آن شمارنده گام

CPA تر است . با مهر زمانی بزرگتری نسبت به بقیه قوی 

، تخصیص داده Ai ∈ A چشم انداز یک عامل :4تعريف 

های دریافت شده از عامل های با اولویت باالتر را برای عامل 

Ai  ذخیره می کند و ساختارش شبیه یکCPA  است و به

 صورت

 {(xj , empty, 0) |xj ≺ xi} .مقداردهی اولیه می شود. 

 ناسازگار یمقدارده با برابر نادرست گزاره :5تعريف 

 مجموعه است. یک گزاره به فرم زیر یک متغیرهای

kv≠ k x→  j= v jx ∧. . .  ∧i = vi x   نادرست است یعنی ،
یک مقدار ناسازگار  j= v jxبا توجه به مقادیر متغیرهای قبلی، 

 است. 

ناهمگام  بررسي پیشرویالگوريتم  -2-2

  برگزاره نادرستمبتني 

برگزاره ی مبتن همگامی ناشرویپی بررسالگوریتم 

است.  AFCمبتنی بر الگوریتم های  20(ng-AFC)نادرست

بنابراین عامل ها فاز بررسی پیشروی را به طور ناهمگام انجام 
[. عامل ها مقادیرشان را تنها وقتی  متغیر 26، 21می دهند]

خود  به صورت همگام مقداردهی می کنند که تخصیص جزئی 

                                                
16 assignment 

17 Current Partial Assignment CPA 
18 timestamp 
19 step-counter(SC) 
 

یک پیام یکتاست )رمز(  CPA فعلی را در اختیار داشته باشند .

که به ترتیب از یک عامل به دیگری ارسال می شود. یک پیام 

CPA  تخصیص جزئی عامل ها را حمل می کند. عامل مقدار

قرار می دهند و تالش می کنند   CPAمتغیر خود را در پیام 

به یک راه حل کامل برسند. وقتی که یک عامل با موفقیت 

را به عامل بعد از  CPAمی دهد،  قرار  CPAمقدارش را در 
 خودش می فرستد. 

دریافت می کند، بررسی  CPAهر بار که یک عامل یک 

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، گزاره نادرست با بیشترین امکان و کمترین مقدارمی شوند

[. در نتیجه، زمانی که دامنه 10برای حذف انتخاب می شود]

تهی پیدا می شود، گزاره نادرستی که شامل متغیرهایی با 

 [.18بیشترین احتمال می باشد، حذف می شود]

کند، مییک دامنه تهی تولید  iAهر بار که عاملی مانند  

کند. یک گزاره نادرست ارسال نمی NOT-OKهای دیگر پیام

شود. یک گزاره نادرست جدید برابر است با میتولید  22جدید

های نادرست ذخیره شده توسط اجتماع سمت چپ تمام گزاره

iA سپس .iA گزاره نادرست جدید را در قالب یک پیام ،

ngd(backtrack)  به موخرترین عامل در گزاره نادرست جدید

رستد. بنابراین ممکن است در یک زمان چنذین برگشت به فمی

های مختلفی که دامنه خالی دارند، اجرا شود. این عقب از عامل

های مختلف به ها به صورت همروند از عاملبرگشت به عقب

های شوند. سپس به طور همزمان عاملمیمقاصد مختلف ارسال 

تولید  CPAشوند و چندین میمقصد دوباره مقداردهی 

از مقدم ترین عامل بر دیگران  CPAشود. بنابراین بزرگترین می

ترین برای کشف قوی ]22[ها از مهرزمانی شود. عاملمیچیره 

CPA  کنند. فرآیند جستجو از سطوح باالتر) از میاستفاده

 هایگزارهتواند از میهای قوی تر CPAهای مقدم تر( با عامل

ه توسط فرآیندهای سطوح پایین تر ی استفاده کند کنادرست

گزارش شده اند. بنابراین از نظر تالش محاسباتی سودمندخواهد 
 بود.

 را end پرچم  iA ، شود دریافت stp پیام که موقع هر

True اگر(.  8 خط)یابد پایان اصلی حلقه تا کندمی CPA ی 

 حلی راه هیچ پس ، باشد تهی دریافتی پیام به شده ضمیمه

 CPA روی از مساله حل راه صورت این غیر در.  اردند وجود

 شود.می یابی باز

                                                
21 the highest possible lowest variable involved is 

selected (HPLV heuristic) 

22 newnogood 
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و  CPA ،ngdنوع پیام شامل  3از   AFC-ngبنابراین 

stp    برای حلDisCSPs کند. سودوکد استفاده میAFC-

ng ( نشان داده شده است.1در شکل ) 

  الگوريتم پیشنهادی -3

 دلم از ، محدودیت محرمانگی برقراری برای[ 11]در 

 در. است شده استفاده( PKC)جزئی شده شناخته محدودیت
 به Cij محدودیت یک ، جزئی شده شناخته محدودیت مدل

 است شده شناخته آن به مربوط هایعامل توسط جزئی صورت

 را  jC(i)محدودیت  j و عامل  i(j)Cمحدودیت  i عامل

اشتراک وجود    jC(i)و i(j)Cشناسد و بین محدودیت جزئی می

ندارد. استراتژی دو مرحله ای برای حل ارضای محدودیت توزیع 

پیشنهاد شده است که شامل دو فاز می  PKCشده تحت مدل 

 [.25, 11]باشد 

 Asynchronous در این قسمت قصد داریم الگوریتم 

Forward Checking nogood-based AFC-ng)  )را 

از نظر  است همگام یشرویپ یبررس یهاتمیالگور دسته از که

محرمانگی بهبود بخشیم. به این منظور استراتژی دو فازی برای 

کنیم. الگوریتم میترکیب  AFC-ngرا با الگوریتم  PKCمدل 

را الگوریتم بررسی پیشروی همگام مبتنی  پیشنهادی خود
نامیم که به می 23(ng2-AFC)برگزاره نادرست دو فازی

 کند:میصورت زیر کار 

ها جهت دار شده اند که تشکیل یک محدودیتفازاول: 

دهد و یک ترتیب میرا  24(DAG)گراف جهت دار بدون دور

کلی سازگار از عاملها انتخاب شده است . در این مرحله تنها 

دارد   jحق تقدم باالتر از  i که در آن عامل  jC(i)محدودیت 

را   I-ng-AFC() روال   iA بررسی می شود. در واقع عامل

استاندارد  AFC-ngد. این روال همان الگوریتم اجرا می کن

پیامی هایی از نوع     iA عامل I-ng-AFC() است. در 
ارسال   qes, qnnبه عالوه پیام های   AFC-ngالگوریتم  

 jC(i)می کند. این عامل سعی می کند با توجه به محدودیت 

سازگار   25کند یک راه حل پیدا کند که با چشم اندازشمیپیدا 

را  CPAمقدار سازگاری پیدا کردکه پیام    iA اشد. اگر عاملب

است که مقدار  Ajمی فرستد. حال نوبت عامل  Ajبه عامل 

را گسترش  CPAپیدا کند و پیام   jC(i)سازگاری با توجه به 

دهد. اگر یک راه حل پیدا شود شبکه به سکون می رسد و پیام 

CPA ا بقیه محدودیت تولید شده به فاز دوم ارسال می شود ت

ها در فاز دوم بررسی شوند. اما اگر هیچ راه حلی پیدا نشود ، 

                                                
23 2-phase Nogood Based Asynchronous Forward 
Checking 
24Directed Acycle Graph 
25 Agent view 

دهد  و به این میشود و گزارش شکست میفرآیند متوقف 

 معناست که مساله راه حلی ندارد. 

هایی که در فاز اول بررسی نشده اند، محدودیت فازدوم:

شده به تولید  CPAچک می شوند. حال در این فاز باید، پیام 

 iعاملمقدار اگرصورت ترتیبی به عامل ها ارسال شود.مرال 

 را برای CPA باشد، سازگار CPA با i(j)Cجزئیش مرال 

 این غیر درمی فرستد. بعدی عامل به بیشتر های بررسی

 عامل به ngd پیام iبه محض کشف ناسازگاری، عامل  صورت،

در  کند و گزاره نادرست داخل پیام، رامی ارسال قبلی

 تولید محض به اول فاز کند ومیذخیره  نادرستگزارهانباره

 شود.مجدد آغاز می ngd پیام اولین

 
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) 
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if ( Ai−1 = sender ) then Assign() ;      

/* 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) ; 

AgentView.Consistent ← false; vi ← empty; 

sendMsg : ngd(ng) to Aj ; 

……………………………………………………………………

… 

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() ; 

……………………………………………………………………

… 

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 ); 

……………………………………………………………………

… 

 ]AFC-ng ]22 (: الگوريتم 1شکل)

 نادرست گزاره یک که پذیردمی پایان زمانی حلقه این

 در که وقتی یا(  است حل قابل غیر مساله یعنی) شود پیدا خالی

 اول فاز حل راه یعنی)  نشود تولید ngd پیام هیچ فازدوم

 (. است کرده ارضا را فازدوم هایمحدودیت

نشان داده شده است  AFC-ng2( الگوریتم 2در شکل)

-AFCهای نند عاملای ماساختار داده AFC-ng2های عامل

ng  دارند. ابتدا با فراخوانی روالprocedure AFC-ng-I()  ،

کنند تا یک راه حل میاستاندارد را اجرا  AFC-ngها عامل

های با های نگه داشته شده توسط عاملسازگار با تمام محدودیت

حق تقدم پائین تر پیدا کنند. اگر چنین راه حلی به دست بیاید، 

اجرا   ()procedure AFC-ng-IIفراخوانی روال فاز دوم با 

شود.اگر فاز دوم هم موفقیت آمیز بود ) یعنی در طول فاز می

پذیرد . میدوم هیچ گزاره نادرستی تولید نشد (، الگوریتم پایان 

شود . در این الگوریتم میفاز اول  ازسرگرفته  در غیر این صورت
های  به اضافه پیام AFC-ngهای هایی از نوع پیامها پیامعامل

qes  وqnn  که به ترتیب سکون در شبکه بعد ازngd  و سکون

دهند، را با میای  را نشان  ngdدر شبکه بعد از هیچ پیام  

 کنند.مییکدیگر معاوضه 

 تحلیل تئوری) اثبات درستي( -4

 خوان AFC-ng-2ph که می کنم ثابت ما اینجا، در

 27درستی ، 26بودن کامل: ندبر می ارث را به NG-AFC خوب

 الگوریتم ها در تمام که می کنیم فرض. 28و پایان پذیر بودن

یکسانی  nogoods عامل ها ترتیب یکسانی دارند و پیام های 

 می توانند تولید کنند.

از نوع چند  AFC-ng-2ph مکانی پیچیدگی: 1 قضیه •

 .است d)2O (n جمله ای محدود به

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;  
 

……………………………………………………………………

… 

 
procedure AFC-ng-II() 

   quiescence ← false; 

for each ( xk > xi) do sendMsg : CPA(CPA) to Ak; 

while (¬quiescence) do 

msg ←getMsg(); 

                                                
26 Completeness 
27 correctness 
28 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 = vi) then vi ← empty;   

qes: quiescence ← true; nogoods ← true; /* quiescence 

with nogoods messages */ 

qnn: quiescence ← true; nogoods ← false; /* quiescence 

without nogoods messages */ 

………………………………………………………………… 

) PKCبرای مدل  AFC-ng-2ph(: الگوريتم 2شکل)

 موجود هستند.( 1روال های حذف شده در شکل

 مکانی پیچیدگی که است شده ثابت ،[22] در: 1 اثبات •

AFC-ng ود به برای هر عامل از نوع چند جمله ای و محد

O(nd) است که درآن d  و اولیه دامنه اندازه n متغیرها تعداد 

الگوریتم  AFC-ng-2phچون در فاز اول از الگوریتم . است

اول   فاز مکانی  پیچیدگی شود، می اجرا AFC-ng استاندارد

 بنابراین. کمی نیاز دارد زمان وفاز دوم نیز است O(nd)برابر با 

از نوع چند جمله ای   AFC-ng-2ph مکانی پیچیدگی

 .است d)2O (n محدود به

 .پایان پذیر است AFC-ng-2ph: 1 لم •

کرده است که تعداد پیام  ثابت استقرا با[ 22: ]2 اثبات •

 در که پیام،  nd حداکرر)تولید شده متناهی است CPAهای 

 و عامل ها ( است متغیرها تعداد n و اولیه دامنه اندازه d آن
. گیرند نمی قرار  CPA یک برای نهایت بی حلقه یک در هرگز

 ، ویژگی پایان پذیر بودن را از  AFC-ng-2phبنابراین 

AFC-ng-2ph برد. می ارث به   

ناسازگاری را اطالع  توانید نمی AFC-ng-2ph: 2 لم •

 .داشته باشد وجود حل راه یک دهد، در صورتی که

ر قاد AFC-ng که شده است ثابت[ 22] در: 3 اثبات •

 نمی AFC-ng بنابراین،. کند تولید حل ها را راه است تمام

 حل راه یک ناسازگاری را اطالع دهد، در صورتی که توانید

 نیز نمی AFC-ng-2phبه همین دلیل .داشته باشد وجود

 حل راه یک ناسازگاری را اطالع دهد، در صورتی که توانید

 .داشته باشد وجود

 .است درست AFC-ng-2ph: 2 قضیه •

[ 28 ،21] استدالل به درستی نزدیک استدالل: 4 اثبات •
 تنها AFC-ng در عامل ها که شده است ثابت[ 22] در. است

توسط  تنها حل راه یک می کنند و دریافت مقادیرسازگار را

 عامل ها تمام مرحله، این در. می شود گزارش عامل آخرین

 می زگارسا مقادیرشان و را مقداردهی کرده اند، خود متغیر

چون  .است درست AFC-ng-2ph الگوریتم بنابراین. باشد

 توانید پایان پذیر است و نمی AFC-ng-2phالگوریتم 

 وجود حل راه یک ناسازگاری را اطالع دهد، در صورتی که

 ، بنابراین کامل نیز می باشد.(2 و 1 لم) داشته باشد

 

 نتايج آزمايشات  -5

-AFC های یتمالگور تجربی صورت به ما بخش این در

ng-2ph را با الگوریتم های AFC-ng, ABT-2ph [11] و 

DisFC-2ph [11]  روی  ها الگوریتم این. مقایسه می کنیم

 همه. ارزیابی شده اند تصادفی باینری DisCSPs مسال
اجرا شده  DisChoco2.0 [27] فرم پلت روی بر آزمایشات

 پیام طریق از تنها که جاوا نخ های با عامل ها آن در اند، که

 الگوریتم تمام. اند شده سازی شبیه می کنند، برقرار ارتباط

 و( به ترتیب حروف الفبا) ایستا عامل های با ترتیب روی بر های

 .اند شده تست nogood، HPLV [10]انتخاب ابتکاری 

ها را براساس هزینه همچنین کارایی الگوریتم

ده ایم. قابل ذکر ارزیابی کر 30، تالش محاسباتی29]20[ارتباطات

است که تالش محاسباتی برحسب تعداد بررسی محدودیت 

و هزینه ارتباطات برحسب تعداد   ]17[(  nccc#غیرهمزمان)

  شود.می، محاسبه (msg#)های معاوضه شده کل پیام

 

 تصادفي خلوت DisCSPsروی  ncccs#)آ(: 3شکل 

 

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

 دفي خلوتتصا

 تصادفي چگال DisCSPsروی   :ncccs#)آ( 4شکل 

                                                
29 communication load 
30 computation effort 
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 DisCSPs)ب(: تعداد پیام های ارسالي روی 4شکل

 تصادفي چگال

 مسائل ارضای محدودیت توزیع شدهما آزمایشاتی روی 

مساله ارضای محدودیت  تصادفی دودویی انجام داده ایم.یک

در  است که >p1n,d,p,2<به فرم تصادفی دودویی توزیع شده

برابر است با دامنه هر  dها، برابر است با تعداد عامل nآن 

ه 1pعامل، دهد یعنی نسبت میرا نشان  31اتصال شبک

را  32سختی محدودیت 2pهای دودویی موجود. و محدودیت

دهد یعنی نسبت جفت مقادیر ممنوع. ما دو دسته مینشان 

و )یک شبکه خلوت(  >2p,20,10,0.25<مساله با فرم های  

) یک شبکه چگال( ایجاد کرده ایم.   >2p,20,10,0.7<فرم 

با فاصله های   0.9تا  0.1( را از 2pسختی محدودیت) یعنی 

،  )p1 p ,2 (دادیم تا برای هر جفت چگالی و سختیتغییر  0.1
نمونه تصادفی ایجاد کنیم نتیج کار ما روی مینگین این  100

 نمونه می باشد. 100

گوریتم ها روی نمونه های خلوت ( کارایی ال3شکل) 

(=0.251p  (را نشان می دهد.در رابطه با تالش محاسباتی )

عمل می کند  DisFC-2phبهتر از  AFC-ng2)آ(( 3شکل

محرمانگی دامنه ندارد.  DisFC-2phچون بر خالف الگوریتم 

عمل می کند چون این   ABT-2phبدتر از  AFC-ng2اما 

دار تخصصی تمام عامل ها  در الگوریتم در فاز دوم باید مق

CPA ب(( 3بررسی شود. در رابطه با هزینه ارتباطات) شکل(

AFC-ng2  بهتر ازDisFC-2ph   وABT-2ph   عمل می

و به  CPAدر فاز دوم تنها یک پیام  AFC-ng2کند. زیرا 

-ABTو   DisFC-2phصورت سنکرون ارسال می کند. اما 

2ph   دوم ارسال می کنند.  در تعداد پیام های متعددی در فاز
و   ABT-2phنسبت به AFC-ng2پیک پیچیدگی 

DisFC-2ph   تعداد 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. 

روی نمونه های ( کارایی الگوریتم های مذکور را 4شکل)

هم براساس  ng2-AFC (نشان داده ایم .  0.71p=چگال )

                                                
31 network connectivity 
32 constraint  tightness 

  DisFC-2phتالش محاسباتی و هم هزینه ارتباطات بهتر از 

 عمل می کند.  ABT-2phو 

 نتیجه گیری: -6

مساله ارضای های مهم برای حل محرمانگی یکی از انگیزه

به شکل توزیع شده است. محرمانگی  محدودیت توزیع شده

یت به این موضوع می پردازد که از ابتدا محدودیت های محدود
بین عامل ها  در طول حل مساله تا جای ممکن محرمانه باقی 

بماند. ما یک الگوریتم جدید جستجوی سنکرون برای حل 

DisCSPs  ،پیشنهاد داده ایم. الگوریتم ماAFC-ng2 ،

را با استفاده از مدل  AFC-ngمحرمانگی محدودیت الگوریتم 

PKC بخشد. الگوریتم بهبود میAFC-ng2  از نسل الگوریتم

AFC-ng  است از پیام هایی همانندAFC-ng  به عالوه چند

پیام اضافه استفاده می کند و ویژگی های خوب آن الگوریتم را 

کامل نیست و بعضی  AFC-ng2برد. الگوریتم به ارث می

طه با اطالعات را در فرآیند حل مساله فاش می کند. در راب

محرمانگی محدودیت، مشاهده کرده ایم که مقدار اطالعات فاش 

شده، به سختی محدودیت بستگی دارد. با این حال الگوریتم 

AFC-ng2  اطاالعات کمتری نسبت به الگوریتمAFC-ng 

فاش می کند. همچنین آزمایشات نشان می دهند که الگوریتم 
AFC-ng2  از نظر تالش محاسباتی بهتر ازDisFC-2ph  واز

  ABT-2phو    DisFC-2phنظرهزینه ارتباطات بهتر از

 رفتار می کند.
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 چکیده

به نقاط ضعف و  يو نگاه درست یچند نمونه متدلوژ ینب يسهچابک و مقا هاییانواع متدلوژ يبررس یقتحق ينهدف ا      

 هاییخصوص به استفاده بهتر از متدلوژ ينگسترده در ا يدد يجاداند تا با انموده ي. پژوهشگران سعباشديها مقدرت آن

و  یلحلت يندحوزه و انجام فرا ينمرور بر مقاالت ارائه شده در ا ه،مطالع ين. روش استفاده شده در ايندچابک کمک نما

اسکرام و  يا،پو هاییستم، توسعه سFDD هاییمتدلوژ یقتحق ين. در اباشديم یاروز دن یاتها بر اساس تجربآن يبررس

مقاله در  ينباشند. ايپژوهش م ينا یجهکننده نت یینتع يتو در نها انديدهانتخاب گرد يسهو مقا يمورد بررس ياکس پ

نموده است تا  يچابک داشته و سع یرا به مفهوم متدلوژ ایيسهو مقا یدیه کلمقاالت منتشر شده نگا يربا سا يسهمقا

 .يدنما يها را بررسآن یشنهاداتها و پفراروش

 يافزار ارائه دهد و خروجتوسعه دهندگان نرم یدرست را برا يو اصول یستماتیکنگاه س يکبتواند  یقتحق يناست ا امید

 .يابدبهبود  يبه شکل قابل توجه هاروش ينکاربران استفاده کننده از ا

 کلمات کلیدی
 FDD ،DSDM ،eXtreme Programming ،SCRUMچابک،  یمتدلوژ

 مقدمه -1

 یمهندس"عبارت  یبرا یگوناگون یفتا به امروز تعار

مؤسسه  یفاست، اما طبق تعرشده یانب "افزارنرم

1استاندارد
IEEEیک یاجرا" یافزار به معنانرم ی، مهندس 

توسعه،  یمنظم، قابل سنجش برا ی،و اصول تیکیستماروش س

 "[.11افزار است]از نرم یو نگهدار یبرداربهره

پرویه  یکروش توسعه مناسب برای  یکوجود  بنابراین

است. چند دهه است که  یخاص یتاهم یافزاری دارانرم

به اهداف در حوزه  یابیدست یبرا یمتفاوت و متنوع یهاروش

 یزو ن یانمشتر هاییازمندیف نمودن نافزار، برطرتوسعه نرم

 یهای[ متدلوی1است. ] یدهافزار ارائه گرداز نرم یبانیپشت

                                                
1  Institute of Electrical and Electronics Engineers 

و سبک  2وزن ینبه دو دسته سنگ یافزار به طور کلتوسعه نرم

وزن  ینسنگ هاییشوند. در متدلوییم یم)چابک( تقس 3وزن

4مانند 
RUP به صورت کامل و گسترده انجام و فاز  یطراح

 یند. فراشودیم یسازیادهبه صورت جامع پ یزیربرنامه

ادامه دارد. در  رویهپ یپرویه تا انتها یاز ابتدا یزن یمستندساز

 یعنیاست  5یشگویانهافزار پتوسعه نرم یندفرا ها،یمتدلوی ینا

 یقت. اما در حقکنندیم ینیب یشدر ابتدا همه موارد را پ

کرد. در  ینیب یشه پهمه موارد را از همان آغاز پروی توانینم

 یبرا 1995بار در سال  یناول 6چابک هاییمتدلوی یتنها

                                                
2 Heavy Weight 
3 Light Weight 
4 Rational Unified Process 
5 Predictive 
6 Agile Methodology 
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افزار و بهبود و توسعه نرم یدتول فرایندبه  یدنسرعت بخش
توسعه  یهابه عنوان نسل سوم روش ی،قبل یهامشکالت روش

  یکردن راه حل یدابه منظور پ هایمتدلوی ین[. ا12مطرح شدند]

 یها یمت یمحصول برا یدتول یتیفسرعت و ک یشافزا یبرا

افزار نرم یدر مهندس هایمتدلوی این آمدند. یدها پدپرویه

 یمها، تمرکز تروش یندر ا یرااند. زکرده یداپ اییژهو یگاهجا

که در هر  یفیوظا یو سرعت است و فقط رو یتوسعه بر سادگ

 یآوررا جمع 7و بازخوردها کنندیم یداست تاک یازمرحله مورد ن

[. از آن 13]گیرندیرا م یبعد یماتها تصمرده و نسبت به آنک

پرویه کامال مشخص  یدر ابتدا یمشتر هاییازمندیکه ن ییجا
نمود،  بینی یشرا پ هایازمندین یبه سادگ توانیو نم یستن

 ینسنگ هاییمانند متدلوی توانیپرویه نم یدر ابتدا ینبنابرا

چون  یکرد. از طرف یهرا تهکامل و جامعه از پرویه  یطراح وزن،

توسعه و  یمبا ت یتعامل مشتر رویبر  یدچابک تاک یهادر روش

شده  یهحجم مستندات ته یزمحصول و ن یدکاهش زمان تول

در  ییمحصول نها یلپرویه مورد توجه است، روند تحو یبرا

صورت  یمشتر یتزمان ممکن و جلب با حداکرر رضا ینکمتر

و  یپرویه منجر به سودآور یرا. سرعت باال در اجگیردیم

نقاط ضعف و  ییشناسا یخواهد شد و برا یشتریب یبازده

گرفته شوند، از  یدهکه ممکن است به خاطر سرعت ناد یموارد

و توسعه پرویه  یساز یادهروند پ یو مداوم ط یوستهپ یهاآزمون

 [. 2, 12]شودیاستفاده م

مقاله  یندارند که در ا یاریچابک انواع بس هایمتدلویی

 یچابک به طور مختصر معرف یکرددر بخش دوم چند رو

به عنوان نمونه مورد  یو در بخش سوم دو متدلوی شوندیم

 یجهبه نت ییو بخش نها گیرندیقرار م یسهو مقا تریقدق یبررس

 .پردازدیموارد مطرح شده م یریگ

 های چابکمتدلوژی -2

توسط  یهیانب یکدر قالب  یچابک یم، مفاه2001 یهدر فور

منتشر شد که  8کنت بک یبا رهبر یدر حوزه چابک یشروافراد پ

چابک در قالب اصول  هاییمشترک متدلوی یمدر آن مفاه

توسعه  ی،ساز یادهچهارگانه به جهت پ یهادوازده گانه و ارزش

 یانیهن بی. در ایدچابک ارائه گرد یهاپرویه یبانیو پشت
 یانب یربه صورت ز چابک هاییچهارگانه متدلوی یهاارزش

 شده است:

 و ابزارها یندهاباالتر از فرآ یافراد و تعامالت انسان .1

 شده باالتر از مستندات جامع یاتیافزار عملنرم .2

                                                
7 Feedback 
8 Kent Beck 

در انجام کار باالتر از  یمشتر یمشارکت و همکار .3
 مذاکرات موجود در قرارداد کار

 یک یرویباالتر از پ ییراتبه تغ ییپاسخگو .4

 [.14طرح]

 کنند،یچابک بهتر عمل م هاییکه در آن متدلوی یموارد از

 اشاره کرد: یربه موارد ز توانیم

 یمحوزه و دامنه پرویه کوچک است. تعداد نفرات ت .1

 نفر هستند. 30تا حداکرر  2 ینب

 نشده است. یفلمرو پرویه به طور کامل تعرق .2

 توسعه هستند. یماز ت یخود جزئ یانمشتر .3

 [.13است] یچیدهمسئله مورد توسعه پ .4

 یاتخصوص یدبا یمرا چابک بنام یمتدلوی یک ینکها برای

بودن را دارا  12و سازگار 11، سر راست بودن10ی، مشارکت9یشیافزا

 یبا سرعت باال 13کوچک قابل ارائه یهابه نسخه یشیباشد. افزا

به ارتباط و تعامل  یتوسعه اشاره دارد. مشارکت 14یهاچرخه

 .گرددیم برفزار او توسعه دهندگان نرم یمشتر یکنزد
روش و  یادگیریکه  رساندیمفهوم را م ینسرراست بودن ا

. سازگار بودن اشاره به گیردیصورت م یدادن آن به سادگ ییرتغ

ها لحظه یندر آخر یحت ییرتغ یتموضوع دارد که قابل ینا

 [.15]شودیمنطبق م یطشرا یموجود است و با به سادگ

چابک  هاییدلویمت یبرا 2001سال  یانیهب براساس

 دوازده اصل در نظر گرفته شد:

به  یلبا تحو یمشتر یتکسب رضا یتاولو ینباالتر .1

 ارزش است. یافزار دارااز نرم یوستهموقع و پ

 هایازمندین ییرتوسعه از تغ ینددر اواخر فرا یحت .2

 هاییتمز یچابک برا یندهای. فراشودیاستقبال م

 .کنندیم یبهره بردار ییراتاز تغ یمشتر یرقابت

 یکبارتا دو، سه ماه  یکباربه فاصله هر دو، سه هفته  .3

افزار از نرم یامدت زمان کوتاهتر، نسخه یتبا اولو

 .گرددیم یلتحو یبه مشتر 15شده و موثر یاتیعمل

در  بایستینفع پرویه و توسعه دهندگان م یافراد ذ .4

 طول مدت پرویه به صورت روزانه با هم کار کنند.

 یطمح یهو ته یزهها به افراد با انگهسپردن پروی .5

همراه با  یماز افراد ت یازمورد ن یبانیمناسب و پشت

 .یماعتماد به ت

                                                
9 Incremental 
10 Cooperative 
11 Straight Forward 
12 Adaptive 
13 Small Release 
14 Cycle 
15 Working Software 
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 یمروش انتقال اطالعات به ت ینو موثرتر ینکارامدتر .6
رو  یگفتگو یم،افراد ت ینتوسعه و تبادل اطالعات ب

 در رو است.

 ییابارز یبرا یارمع ترینیشده اصل یاتیافزار عملنرم .7

 پرویه است. یشرفتپ یزانم

است.  یدارتوسعه پا یجچابک موجب ترو یندهایفرا .8

سرعت  یدتوسعه و کاربران با یمت ی،مال یانحام

 را به طور دائم حفظ کنند. یثابت یشرفتپ

خوب  یو طراح یبه اصول فن یوستهتوجه مداوم و پ .9

 .شودیدر پرویه م یچابک یباعث ارتقا

 شده انجام کار قدارم رساندن حداکرر به – یسادگ .10

 برای – یرضروریاز انجام هر کار غ پرهیز و فاز هر در

 است. یضرور یپرویه امر

از  هایو طراح هایازمندین ها،یمعمار ینبهتر .11

 .آیدیبه وجود م 16خود سازمانده هاییمت

از عملکرد  یبازتاب یممنظم، ت یزمان یهادر فاصله .12

وثرتر شدن م یو درباره چگونگ آوردیخود به دست م

و رفتار خود را همسو با آن  کندیم یریگ یمآن تصم

 .[14]کندیم یمتنظ

  17FDD یتدلوژم -3

توسط پیتر کد و  1999این متدلویی چابک اولین بار در سال 

توصیف کامل و  2002و در سال  [16]جف دلوکا معرفی شد

. در این [17]جامع تری از آن را پالمر و فلسینگ ارائه کردند

ها یا خصیصه بنا 18متدلویی، پیاده سازی و توسعه بر پایه ویژگی
کند: شده است. پیتر کد ویژگی را به این صورت توصیف می

هر ویژگی، عملکردی از سیستم است که برای مشتری مهم "

تواند پیاده سازی بوده و در دو هفته یا کمتر از آن می

 ".[16]شود

پیاده سازی و توسعه در این متدلویی به صورت تکاملی بوده و 

از لحاظ کیفیت برای اجرا، انتخاب ها موثرترین و بهترین فعالیت

مشخص  1شوند. در این متدلویی همان طور که در شکل می

است پنج فاز اصلی وجود دارد که دو فاز آن به صورت تکراری 

 شوند. اجرا می

 

 

 
 

 FDD [5] یمتدلوژ یاتچرخه ح (:2)شکل 

                                                
16 Self-organizing team 
17 Feature Driven Development 
18  Feature 

انجام  در این فرایند فرض بر این است که تحلیل اولیه

  شامل موارد ذیل است: FDD. فازهای متدلویی [2]شده است

کلی که در آن با توجه به این که فرض شده فاز توسعه مدل 

های فاز تحلیل اولیه انجام شده است، و با استفاده از نیازمندی

های عملکردی ها که در آن نیازمندیساخت لیست ویژگی

ها سیستم که باید پیاده سازی شوند، شناسایی و با توجه به آن

  شود.ها تهیه میلیستی از ویژگی

ها ها که در آن ویژگیاستفاده از ویژگی فاز برنامه ریزی با

شوند و برای هر کدام زمان بندی مشخص اولویت بندی می

دهند. نویس میها را به یک برنامهشود. هر مجموعه از ویژگیمی

دهند و ها را به برنامه نویسان اختصان میهمچنین کالس

 نامند.می 19ها را صاحب کالسآن

 یمتدلوژ یتکرار یفازها -1-3

ها که در این فاز، جزئیات طراحی با استفاده از ویژگی فاز

شود و در نهایت ساختار درونی ها به دقت بررسی میویژگی

ها و نحوه تعامل اشیاء با یکدیگر مشخص ها، متدهای آنکالس

 شود می

ها که در این فاز، فاز ساخت با استفاده از ویژگی

مه ریزی، زمان هایی که در فازهای قبلی با دقت برناویژگی

شوند و همچنین اند پیاده سازی میبندی و ساختاربندی شده

گیرند تا از پیاده سازی درست آن اطمینان مورد تست قرار می

ها حاصل شود. در پایان در صورتی که مشکلی در نتایج تست

 .[17]شوندوجود نداشته باشد، به سیستم موجود اضافه می

هایی که در این متدلویی وجود دارند به سه دسته نقش
های اضافی. های کلیدی، پشتیبان و نقششوند: نقشتقسیم می

های کلیدی شامل شش نقش مدیر پرویه، معمار ارشد، نقش

عه، برنامه نویس ارشد، صاحب کالس و متخصصان مدیر توس

 حوزه پرویه است. 

های پشتیبان شامل پنج نقش مدیر کنترل پرویه، نقش

متخصص زبان، مهندس ساخت، مدیر سیستم و متخصص 

ها الزامی است، که در پرویههای اضافی ساخت ابزار است و نقش

                                                
19  Class Owner 
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توسعه دهنده، متخصص تست و برنامه نویسان فنی شامل 
 .[3]شودیم

 مزایا و معایب این متدلویی عبارتند از:

 یمتعدد به صورت مواز یهایماز ت یبانیتپش 

 ها پوشش توسط ویژگیپرویه  یک یهاتمام جنبه

 شود.داده می

 ها طراحی های پرویه با استفاده از ویژگیتمام جنبه

ها به سادگی قابل درک و شوند و این ویژگیمی

 تطبیق با محصول نهایی هستند.

 ویه در ها به طور مناسبی برای تیم و پراندازه ویژگی

 شود.نظر گرفته می

  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 
 های چابک های تکرار به خوبی سایر متدلوییچرخه

 اند.تعریف نشده

 توانند تاثیر بسیاری بر های مدل محور میجنبه

 .[10]جود که مدلی ندارند بگذارندهای موسیستم

 20های پويامتدلوژی توسعه سیستم -4

به عنوان  1995در سال  یاپو هاییستمتوسعه س یمتدلوی

 یسازبر اساس نمونه افزایشی – یروش و چارچوب تکرار یک

[. 12شد] یافزارها معرفتوسعه چابک نرم یبرا ی،و اصول یتکامل

پرویه مشخص و با توجه  یاجرا ینهروش ابتدا زمان و هز یندر ا

 تنظیمو  ییشناسا یستمس هاییازمندین ها،به آن

 ینهزمان و هز ها،یمتدلوی یربرخالف سا یعنی[.  18]شودیم

پرویه  یطو با توجه به شرا شوندیثابت در نظر گرفته م

 یچارچوب یدارا یمتدلوی ین. اکندیم ییرتغ هایازمندین

بهره  یارپرویه بس یریتاست و از اصول مد یاو پو یرانعطاف پذ

 شکلرا در  یاپو یهایستمتوسعه س یمتدلوی ی. فازهاردگییم

 کنید.یمشاهده م 2

                                                
20  Dynamic systems development method 

 [10]های پويا : چرخه حیات متدلوژی توسعه سیستم(3)شکل 

 

 های زیر است:فازهای این متدلویی شامل بخش

مرحله قبل از پرویه: آماده کردن منابع الزم برای  .1

 شروع پرویه و برنامه ریزی برای فازهای بعدی

ات پرویه: شامل دو مجموعه فاز مرحله چرخه حی .2

است که فاز اول آن به صورت متوالی و ترتیبی و فاز 

 شود:دوم به صورت تکراری انجام می

فاز ترتیبی: در این فاز حوزه و دامنه پرویه  .1

بررسی شده و تحلیل کلی برای آن انجام 

 شود:شود که شامل دو مرحله میمی

  امکان سنجی پرویه 

 مطالعه کسب و کار 

از تکرار شونده: در این فاز محصول تولید ف .2

 شود و شامل سه مرحله است:می

 چرخه مدل کارکرد 

 چرخه طراحی و ساخت 

 پیاده سازی 

 [2]مرحله بعد از پرویه .3

 توان به موارد زیر اشاره کرد:از جمله مزایای این متدلویی می

 افزار را پوشش به خوبی تمام چرخه حیات تولید نرم

 دهد.می

  تاکید بسیار زیادی بر روی تست وجود دارد و

انتظاری که از مسئول تست محصول وجود دارد 

 ها است.بیشتر از سایر متدلویی

 های افزایشی است و از مزیت -متدلویی تکراری  یک

 برد.نمونه سازی نیز بهره می

  به دلیل ثابت بودن زمان و هزینه، اولویت بندی

 ها وجود دارد.مناسبی برای نیازمندی

 توان برای این متدلویی برشمرد:معایب مهمی که می

  همواره این نگرانی وجود دارد که کیفیت محصول

ها در نظر گرفته بخشی از نیازمندی پایین باشد و یا

 نشود.

 ها مناسب نیست. این روش برای دو دسته از سیستم

ها باید ها نیازمندیهایی که در آندسته اول، سیستم

قبل از تولید محصول کامال مشخص باشند و دوم 

ها هایی که پیچیده هستند و پیاده سازی آنسیستم

 .[10]مشکل است
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 يا Extreme Programmingتدلوژی م -5
XP 

و  21قایان کنت بک، کانینگهامتوسط آ XPمتدلویی 

 23افزاری جامع شرکت کرایسلرحین پرویه سیستم نرم 22جفریز

ابداع شد. بعد از آن پرویه بود که آقای بک نتایج کار خود را در 

ارائه کرد )ویرایش دوم این  1999کتاب معروف خود در سال 
به چاپ رسید(. طی این پرویه بود که بک  2004کتاب در سال 

افزار تغییراتی نش توانستند در فرایندهای تولید نرمو همکارا

ایجاد کنند و یک متدلویی بهبود یافته تولید نمایند. مهم ترین 

های خروجی سیستم کرد نسخهتغییر این بود که بک سعی می

جامع را تا امکان کوچک کند و سیستمی قابل اجرا و نسخه 

، در اختیار ای از آن چه تاکنون پیاده سازی شده استآماده

 .[8]داشته باشد

، 25، اصول24هااز جهار بخش اصلی ارزش XPمتدلویی 

 تشکیل شده است. 27هاو مهارت 26هافعالیت

هایی است که ها: این متدلویی برگرفته از ارزشارزش

ها راهنمایی کنند و این ارزشرا تعیین می XPنحوه توسعه 

ها عبارتند از: باشند. این ارزشافزار میبرای تولید و توسعه نرم

. البته کنت بک در 30، بازخورد و شجاعت29ارتباطات ،28سادگی
های اصلی را نیز به ارزش 31ویرایش دوم کتاب خود، احترام

 اضافه نمود.

هایی که بیان شد، اصول ساخته اصول: بر مبنای ارزش

شوند که برای تولید و توسعه محصول راهنمای بسیار خوبی می

در نظر گرفتن هستند. این اصول عبارتند از: بازخورد سریع، 

 سادگی، تغییرات افزایشی، پذیرفتن تغییرات و کیفیت کار. 

، کارهایی را که در XPفعالیت ها: بخش سوم متدلویی 

کنند. در حقیقت شود، بیان میچرخه حیات پرویه انجام می

ها، تیم را به سمت محصول نهایی سوق انجام این فعالیت

اصلی انجام اعضای تیم چهار فعالیت  XPدهند. در می

 دهند: گوش دادن، تست کردن، برنامه نویسی و طراحی.می

، باید XPها در متدلویی ها: برای اجرای فعالیتمهارت

های ، نسخه32هایی را در نظر گرفت: بازی برنامه ریزیمهارت

                                                
21  Ward Cunningham 
22  Ron Jeffries 
23  Chrysler 
24  Values 
25  Principles 
26  Activities 
27  Practices 
28  Simplicity 
29  Communications 
30  Courage 
31  Respect 
32  Planning Game 

، طراحی ساده، خودکار کردن تست، بهبود و 33کوچک، متافور
، مجتمع 36کیت جمعی، مال35، برنامه نویسی دو نفره34بازسازی

های ، چهل ساعت کار در هفته )سرعت و گام37سازی مداوم

نویسی که در و استانداردهای برنامه 39(، مشتری پای کار38پایدار

 دهد.ها را نشان میاین مهارت 3شکل 

 

 XPچرخه حیات  -1-5

چابک  یمتدولوی یک XP طور که قبالً اشاره شدهمان

تست و ...  ی،طراح ها،ندییازمن یآورجمع یرنظ یاست و اعمال

 ینپرویه حضور دارند. بنابرا یهادر همه قسمت یالبه صورت س

دشوار  یمتدولوی ینفازها در ا ینا ینمرز مشخص ب یک یجادا

انجام  XP پرویه یککه در  ییکارها یبنددسته یاست. برا

 .را مطرح کرد 4 شکلبه صورت  یاچرخه توانیشود ممی

شکل، کوتاه بودن چرخه و  ینر انکات قابل توجه د از

شامل  XP. پرویه باشدیم یگرفاز به فاز د یکاز  یعانتقال سر

از  یاست که هر چرخه تعداد یادو هفته یهاچرخه

کند. کوتاه بودن چرخه سازی میرا پیاده یستمس هاییازمندین

ه یادپ هاییازمندین ییردر صورت تغ یشود که حتسبب می

 .یمرا از دست نده ادییشده، زمان ز یساز

 

مختلف چرخه، در اثر  یفازها ینانتقال ب شکلطابق م

 یافتدر یاو  یمنویسان از تو برنامه یتکامل شناخت مشتر

در فاز  یستمس یکل یمرالً درک شما باشد.یبازخورد م

شود فاز متافور مناسب باعث می یکبه  یابیو دست ییشناسا

چه در فاز از آن یورد مشتر. بازخیمرا آغاز کن یزیربرنامه

                                                
33  Metaphor 
34  Refactoring 
35  Pair programming 
36  Collective Ownership 
37  Continuous Integration 
38  Sustainable Pace 
39  On-site Customer 

 XP [7]: مهارت های متدلوژی 4شکل 

 XP [4]: چرخه حیات متدلوژی 5شکل 
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بهتر  ییرا در شناسا یشود، وسازی میها پیادهچرخه
 یهاداستان یمشتر یجه. در نتدهدیم یاری هایشیازمندین

ها را آن یزیرنویسان در فاز برنامهتا برنامه نویسدیرا م یدیجد

 هایییتارائه دهند. در ادامه فعال یکهر  یبرا ینیو تخم یبررس

 یمخواه ی اختصار توض بهشود هر فاز چرخه انجام میکه در 

 داد.

 یتنها به شناختتیم توسعه فاز  یندر ا: 40فاز شناسایی .1

 یلاز قب هایییتو فعال یدهرس یستمنسبت به س یهاول

کار  یرویبودجه، ن ی،پرویه )تکنولوی یسنجامکان

 یستم،س یکل هاییازمندین یآورمتخصص و ...( جمع

به  یدنرس یتو در نها یستمس 41دودهمرز و مح یینتع

 .پذیردیانجام م یمعمار یاسکلت اصل یبرا یتوافق

به  یدنفاز رس ینا یهدف اصل: 42فاز برنامه ریزی .2

 یبنداست که زمان یانو مشتر یفن یمت ینب یتوافق
در  ینکند. همچنها را مشخص مینسخه یلتحو

ها و محدوده یینبودجه و تع ینمانند تخم یموارد

 شود.حاصل می یتوافق هایتولوا

 یلتحو یبندبعد از مشخص شدن زمان :43هافاز چرخه .3

 یا یکها در طول از نسخه یکقابل ارائه، هر  یهانسخه

چهار  یال یک ینچند چرخه )که معموالً هر چرخه ب

 گردد.و آماده ارائه می یل( تکمانجامدیهفته به طول م

به  یلتحو یبراها را نسخه یفاز فرآور :44فاز فرآوری .4

کند. معموالً طول و آماده می یدهبهبود بخش یمشتر

 .باشدی( میاهفته یکتر )کوتاه یفاز فرآور یهاچرخه

 یرنظ هایییکبه دفعات از تکن XP درفاز نگهداشت:  .5

در  ییرتغ یجادا یبرا یددر خالل تول یبهبود و بازساز

از . لذا در فشودیاستفاده م یستم،س ییکارکرد و کارا
با  ادرا بسط و گسترش د یستمس توانیم یزنگهداشت ن

 یرابه خرج داد ز یشتریدقت ب یدتفاوت که با ینا

در حال استفاده  یمحصول توسط مشتر یناکنون ا

و  یآن استراتژ یبانیگسترش و پشت یبرا یناست. بنابرا

عالوه  ید. در فاز نگهداشت باباشدیم یازن یبرنامه مناسب

شده که در حال حاضر در  یدتول هاییستمبر اداره س

 یادهپ یزن یمشتر یدجد یازهاین باشند،یحال اجرا م

 .شود یساز

  XPی در متدولوی یبه طور کلاتمام کار و مرگ پرویه:  .6

شود و کار پرویه می یانمنجر به پا یرز یلاز دال یکی

 :رسدیاصطالحاً مرگ پرویه فرا م

                                                
40  Exploration Phase 
41  Scope 
42  Planning Phase 
43  Iteration Phase 
44  Productionizing Phase 

 رد است و مو یموجود راض یستماز س مشتری

 .باشدینم یازن یستماضافه کردن به س یبرا یدیجد

 یشترب گذارییهسرما افزار شکست خورده ونرم تولید 

 یگاه) یست.ن یاقتصاد یهتوج یدارا یمشتر یبرا

نادرست  یریتبه خاطر مد یافزارپرویه نرم یکاوقات 

 .(محکوم به مرگ است یسک،ر

 رسدیکه مرگ پرویه فرا م یضمن الزم است هنگام در

تا در  فراهم شودپانزده صفحه(  ی)پنج ال یمستندات کوتاه

 یمستندات برا یناز ا باشد، یستمس ییرتغ نیاز به اگر یندهآ

 استفاده شود.مسائل مهم  یادآوری

XP :نیز مانند بقیه متدلویی ها مزایا و معایبی دارد 

 درXP ، یدتول یلیروند تکم توانندیم یمت یاعضا 

. یرندکار قرار گ یانده کنند و در جرافزار را مشاهنرم

کوچک مناسب است  یهاپرویه یریتمد یروش برا ینا

 .شده است یلنویس تشکآن از دو تا ده برنامه یمو هر ت

 یک یشده باال است. وقت یدمحصول تول یفیتک 
گردد، برنامه به دنبال اشکال می ینویس در کدهابرنامه

از اشکاالت برنامه را  ده تا پانزده درصد تواندیحداکرر م

، XP دو نفره در ینویسکند. اما با مهارت برنامه یداپ

برنامه خود  یتا چهل درصد از اشکاالت ساختار یستب

 .دهندیرا نشان م

 یبزرگ با تعداد اعضا یهاپرویه یبرا یمتدولوی ینا 

 یده نفر، اصالً موفق نخواهد بود و تنها برا یباال

 یمستندات چندان یراز است یدکوچک مف یهاپرویه

حداکرر چهار نفر  یاافزار وجود ندارد و فقط دو نرم یبرا

 یافزار اطالعات کاملاز نرم یدر مورد قسمت توانندیم

 .ندداشته باش

 .مشتری جزئی از تیم است و باید حضور داشته باشد 

 45متدلوژی اسکرام -6

بازی جدید توسعه برای "مقاله ای به نام  1986در سال 

منتشر شد. در این مقاله دالیل موفقیت  "46جدید محصول

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 

در موارد، به اهمیت تیم های خود سازمانده و نقش مدیریت 

 بهبود پیاده سازی و توسعه نیز اشاره شد.

ای از مفاهیم را مسائلی که در مقاله عنوان شد، مجموعه

کنار هم گردآوری کرد و بنای به وجود آمدن متدلویی اسکرام 

                                                
45  SCRUM 
46  The New New Product Development Game 
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. کلمه اسکرام از ورزش راگبی یا همان [19]را پایه گذاری نمود
اصطالحا فوتبال آمریکایی گرفته شده است. در راگبی، اسکرام 

به شروع دوباره بازی بعد از بیرون رفتن توپ یا خطای غیر عمد 

اولین مقاله در رابطه  47کن شوابر 1995گفته می شود. در سال 

. از آن سال به بعد، مقاالت بسیاری با [20]با اسکرام را نوشت

مدیریت "و یا  [21]"افزار با اسکرامتوسعه چابک نرم"عناوین 

 درباره این متدلویی نوشته شد. [22]"چابک پرویه با اسکرام

و افزایشی  یتکرار یا یبه صورت چرخشاسکرام  یمتدولوی

تمرکز اسکرام بر روی تحویل ویژگی ها در هر شود. اجرا می

چرخه تکرار، سبب می شود نتایج به سرعت تحویل شوند و 

موجب باال بردن سط  رضایت مشتری از تیم توسعه می شود. 

 یدخود در پرویه است و با یفهرک وظموظف به دتیم هر عضو 

 یفازها یاو  یاتیهدف مشخص را در تمام مراحل عمل یک

  دنبال کند. ییاجرا
 

 

 49و خود هدایتی 48در این متدلویی، تیم ها خود سازمانده

این موضوع که چگونه به صورت کامال انعطاف پذیر  هستند و بر

 .[20]یک محصول را تولید کنند، تاکید دارند

در اسکرام هر پرویه در قالب یک یا چند تیم پیاده سازی 

 (5 )شکل یم تنها به سه نقش احتیاج دارد:شود. هر تمی

 

ل .1 ها و : مسئولیت انتخاب ویژگی50مالک محصو

بایست ها با مالک محصول است که میبندی آناولویت

به عنوان عضوی از تیم، در طی فرایند پیاده سازی 

 پرویه حضور داشته باشد.

:مسئول راهنمایی تیم است که تمامی 51مدیر پرویه .2

یند اسکرام پیاده سازی کنند تا به مراحل را طبق فرا

 محصول و نتیجه نهایی برسند.

: خواسته های مالک محصول را با استفاده 52تیم توسعه .3

 بخشند. های مبتنی بر اسکرام، تحقق میاز فعالیت

 عبارتند از: 6فازهای اسکرام مطابق شکل 

فاز قبل از بازی )آماده سازی برای تولید محصول(: این  .1

 دو مرحله است: فاز خود شامل

                                                
47  Ken Schwaber 
48  Self-Organized 
49  Self-Directed 
50  Product Owner 
51  Scrum Master 
52  Development Team 

  برنامه ریزی: در این مرحله، لیستی از کارهایی که
شود. در این باید انجام شوند تهیه و اولویت بندی می

ل شود، نامیده می 53لیست که بک الگ محصو

گیرند. مالک کارهای با ارزش اولویت انجام باالتری می

ها محصول مسئول تعیین اولویت بندی نیازمندی

 است.

  سط  باالی سیستم: در این مرحله معماری معماری

ها را پوشش سیستم به نحوی که حداکرر نیازمندی

 شود.دهد، تهیه و تدوین می

 

بازی )تولید محصول(: در این فاز محصول به صورت  .2

شود. به هر تکراری پیاده سازی می –چرخه افزایشی 

گفته می شود. مدت  54تکرار در اسکرام، یک اسپرینت

ی هر اسپرینت حداکرر یک ماه است. کارهای زمان اجرا

انجام شده در هر اسپرینت باید به یک نتیجه و خروجی 

های ها، دورهبا ارزش برای مشتری برسد. اسپرینت

زمانی ثابتی دارند یعنی تاریخ آغاز و پایان مشخص و 

غیرقابل تغییر دارند و هرکدام بالفاصله بعد از پایان 

                                                
53  Product Backlog 
54  Sprint 

 [6] : نقش های متدلوژی اسکرام6شکل 

 [9]: فازهای متدلوژی اسکرام7شکل 
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ر طی هر اسپرینت هیچ گونه شوند. دیکدیگر اجرا می
تغییری در اعضای تیم یا حوزه و دامنه کار ایجاد 

 شود.نمی

فاز بعد از بازی )پس از تولید محصول(: در فاز نهایی،  .3

های تولید شده در فاز قبلی با هم ترکیب تمام قسمت

شده و کارهای نصب و استقرار محصول نیز در این فاز 

 [4, 2]شود.انجام می

 :چابک عبارت است از یمتدولوی ینا مزایای

 های کوچکمناسب برای تیم 

 کسب سریع نتایج 

 کاهش هزینه 

 بهبود بازگشت سرمایه 

 رضایت مندی مشتریان 

 :اشاره کرد یربه موارد ز توانیآن م یبمعا از

 یو هم از نظر کم یفیهم از نظر ک یمتدولوی یندر ا یرمد 

به  یازن یمیت یهمکار ینکند. بنابرا یریتپرویه را مد یدبا

نکته  یکقدرتمند  یرمد یقدرتمند دارد. به عبارت یریتمد

 .است یمیت یهمکار یموفق متدولوی یمهم در اجرا

 ممکن است از  ی،انویسان حرفهاز برنامه یبرخ

نباشند و  یراض دهد،یها مبه آن یرکه مد هایییتمسئول

و در صورت  یندخود را اجرا نما یمیوش قدبخواهند ر

که  یدآ یشپ یمدر ت هایییاجبار ممکن است کارشکن

 .یدافزار را دچار اشکال نمانرم یدتول

 یدبه عنوان روش تول توانیرا م یمیت یهمکار یمتدولوی 

 یک یهشب یشترب یمتدولوی ینافزار به کار برد، اما انرم

 توانیمعموالً نمپرویه چابک خوب است.  یریتروش مد

کسب  یها به صورت منفرد به کار برد. براآن را در پرویه

 ر)به خصون د یافزارنرم یهاپرویه یتاز موفق یناناطم

ادغام  یگرد یهاروش را با روش ینا یدسط  کوچک( با

 [21]نمود.

 نتیجه -7

توان به این نکته اشاره نمود که هرکدام از در نهایت می

ها و های مطرح شده که به صورت تجویزی به سازمانروش

گردند، دارای نقاط قوت و افزار پیشنهاد میهای توسعه نرمتیم

تواند بنا به نیاز و افزاری میباشند و هر مجموعه نرمضعف می

ها داشته ساختار سازمانی خود انتخاب مناسبی را از میان آن

تواند بنا به نیاز باشد. این نکته قابل بررسی است که هر تیم می

افزار را به اصطالح فرا روش توسعه های توسعه نرمخود روش

افزار را ترکیب نموده و نسخه مناسبی برای سازمان خود نرم

افزار در جهان های نرمهای کوچکتر و استارتاپاید. تیمایجاد نم

های چابک دارند که با گرایش زیادی به استفاده از متدولویی
 ها دور از ذهن هم نیست.توجه به شرایط تیمی آن

در نهایت انتخاب یک روش کلی به عنوان استاندارد قابل 

افزاری جهان های نرماطمینان و تجویز آن برای کل تیم

پذیر نبوده که دلیل اصلی آن عامل انسانی و حضور این امکان

باشد. لذا لزوم ها میها و فراروشعامل در جای جای روش

ترین روش به شیوه و ها و انتخاب نزدیکبررسی متدولویی

 بدیل است.ساختار سازمانی ما امری بی

پژوهشگران در نظر دارند تا در تحقیقات آتی خود در 

های مختلف گام های جدید روشرست و استفادهجهت تلفیق د

برداشته و بتوانند راهکارهای مناسبی را در جهت بهبود استفاده 

افزار ارائه نمایند تا به شکلی های توسعه نرماز متدولویی

سازی های مختلف قابل استفاده و بهینهکاربردی متدولویی

 باشند.
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 چکیده

ها . با روند رو به رشد حجم دادهگیرديها مورد استفاده قرار مداده یبندجهت خوشه ي،تکامل هایيتمامروزه از الگور

 یشتر. بیردصورت گ يريتيمد هایگیرییمدر تصم يها استفاده مناسبداده ينها درصدد هستند تا از اشرکت یشترب

با  ييهاخود شامل سه نوع هستند، داده یمحج یها. دادهشونديم واجهم يبا مشکالت یمحج یهاداده یلها جهت تحلشرکت

به  یازها و باال رفتن ابعاد، نشدن داده یم. با حجیچیدهپ یهاداده طورینال و همبا ابعاد با ييهاباال، داده یتعداد رکوردها

 با ابعاد باال را پردازش کنند.  یهااست که بتوانند داده هايييتمالگور

به همراه  یزن يخوب يجبزرگ بوده و نتا یهاها مناسب دادهروش يبرخ ینه،زم ينبه کار گرفته شده در ا یهاروش در

اما تعداد  گردديم يجادا یبهتر یفیتها با کخوشه يگری[. در روش د7[ و ]6[ و ]4نداشتند ] يمناسب یند اما زمان اجراداشت

[ در 10ها با مشکل روبروست. ]تعداد خوشه ییندارند اما تع ييباال یفیتک هاوشهخ ی[ در روش بعد9دارد. ] يادیمحاسبات ز

 یقات. براساس تحقیستها با ابعاد باال جوابگو نداشته اما در خصوص داده يمناسب یجهنت يابيارز یارمع 4در  ی،روش بعد

با دو فاز در نظر  يتميدر خصوص حجم داده با ابعاد باال با مشکل روبرو بودند، الگور ياکه در رابطه با زمان اجرا  يمورد بررس

را دارا  يابيارز یارهایمع يدر رابطه با برخ یبهتر يجانت طورینتر و هممناسب یخصوص زمان اجرا ينگرفته شده است تا در ا

 باشد. 

استفاده شده  يانمشتر یبندجهت خوشه يتکامل یهااز روش يکيو  یشامل دو فاز است، از دو روش بردار یقتحق اين

رقابت  يتملگورا یبردار به عنوان ورود ينبردار درنظر گرفته شده و ا يکبه عنوان  ياناز مشتر يکروش هر  يناست. در ا

حاصل  يجنتا یق،تحق ينبهتر استفاده شده است. در ا یو زمان اجرا ابعاد يلدو روش، جهت تعد يناست. از ادغام ا یاستعمار

 يناست که در روند ا ييهاروش يگربهتر نسبت به د یزمان اجرا یزانم طورینو هم یبندخوشه يجگر بهبود در نتانشان

 رفته است.قرار گ يسهمورد مقا یقتحق

 کلمات کلیدی
 .یرقابت استعمار يتمبا ابعاد باال و الگور یهاداده یم،حج یهاداده ی،بندخوشه

 مقدمه -1

ترین مسئله آگاهی از وضعیت در هر شغل و تجارتی، مهم

موجود در خصون مشتریان است که این امر با استفاده 

ا ببندی مشتریان و کشف عالیق آنان قابل دستیابی است. گروه

 ها، یکی از نیازهای مهمهای شرکتتوجه به نرا رشد داده

های مدیران، نیاز به دسترسی سریع به مقادیر زیادی از داده

های مجتمع از منابع مختلف و تحلیل و استخراج دانش از داده

توان با استفاده از باشد. برای این منظور میذخیره شده می

کاوی این حجم ر دادهها و ابزارهای جدید موجود دتکنیک

 های زیاد را بررسی و تحلیل کرد. داده

بندی، فرآیند تفکیک داده به مجموعه خوشه

هایی به نام خوشه که شامل اشیائی هستند که تعدادی کالس

بندی مناسب گذارند. یک روش خوشهویژگی را به اشتراک می

هایی با کیفیت باال تولید کند که تشابه میان باید خوشه

ای پائین دارا باشند. تحلیل ای باال و تشابه درون خوشهوشهخ
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توان برای ای کاربردهای زیادی دارد. برای مرال میخوشه

های ثابت در گروه کمک به بازاریابان جهت کشف گروه

 کار گرفت.مشتریان به

ها و مشتریان براساس ویژگیپیشنهادی، در روش 

هایی تقسیم سها به کالمیزان تشابه موجود میان آن

شوند. هر یک از مشتریان، به عنوان یک بردار یا یک نقطه می

فرض کنید، . شوددر فضای چند بعدی در نظر گرفته می

A={  مجموعه بردارهای موجود

 i,jدهنده یک مشتری با ویژگی نشان بردار  .است

فضایی با تعداد  است که  باشد. بنابراین می

d  بعد استح هر بردار شامل یک مجموعه مشخصات است که

توان انداره و جهت بردار را به دست آورد. بر آن اساس می

های مشابه هستند در یک خوشه بردارهایی که دارای ویژگی

گیرند و بردارهای مربوط به گروه های متفاوت قرار می

کلی تشابه میان دو بردار با غیرمشابه هستند. در حالت 

های میزان تشابه مانند فاصله اقلیدسی، استفاده از فرمول

بعد از به دست  آید.فاصله منهتن و یا چبی چف به دست می

در واقع  ،آیدها، اندازه هر بردار به دست میآمدن تعداد خوشه
های د. دادهباشارتباط بین بردارها از طریق انداره آنها می

های بردارها است که این بردارها مربوط به اندازهورودی 

 های خرید هر مشتری است.تراکنش

 nاست که  n*1بر این اساس، ورودی فاز دوم، یک بردار 

هایی است که به مشتریان فروخته شده است. این تعداد طرح

های ماتریسی به عنوان ورودی به الگوریتم رقابت داده

بندی شوند. هدف این طریق خوشه شود تا ازاستعماری داده می

 رقابت استعماریبررسی نتایج مربوط به روش ادغامی این مقاله 

 است. با ابعاد باالهای و فضای برداری در خصون نمونه داده

نتایج روش پیشنهادی با نتایج چند روش دیگر مورد مقایسه 

بندی مشتریان امید قرار گرفته است. در این مقاله بعد از خوشه

های پرطرفدار شناسایی شود. سپس با شناسایی ست تا طرحا

ها مشخص گردد که سازمان برای ویژگی موجود در این طرح

هایی جهت فروش بیشتر آن های آتی از چه ویژگیتعریف طرح

ها با توجه به روند رو به رشد حجم دادهمحصول استفاده نماید. 

هت تسهیل فرآیند ها به این رویکرد جها و سازمانو نیاز شرکت

توان این طرح را برای تحلیل و بررسی وضعیت مشتریان می

 سازی نمود.پیاده ،هایی که پایگاه داده تراکنشی دارندسازمان

بندی مشتریان به طور که در باال بیان شد، خوشههمان

گیرد. معیارهای تشابه برای های مختلفی صورت میروش

مشتریان به تعداد  های مشابهها و خوشهتشخیص گروه

های اینترنتی توسط مشتریان های خرید طرحتراکنش

گردد. براین اساس در این مقاله از دو معیار فاصله برمی

طور فاصله کسینوسی جهت تشخیص میزان اقلیدسی و همین

ها استفاده شده است. این دو تابع به عنوان تابع تشابه خوشه

 به کار گرفته شده است.هزینه در الگوریتم رقابت استعماری 

است: در  صورت زیر سازماندهی شدهساختار این مقاله به 

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 

ی ارزیابی و روش انجام ارزیابی ها، معیارهابخش شامل داده

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 

گیری کلی این بیان شده است. بخش آخر شامل بحث و نتیجه
 ش کارهای آینده نیز بیان شده است.تحقیق است که در این بخ

  يعلم زمینهیشپ -2

از  یقتحق ینشد در ا یانطور که در مطالب باال بهمان

 یرقابت استعمار یتمبه نام الگور یتکامل هاییتماز الگور یکی

 یاجتماع یدهبا الهام از پد یتمالگور ین. اشودیاستفاده م

 هاییتمگورمشابه ال یتمالگور ینشده است. ا یجاداستعمار ا

 ینا ینه. هزشودیم زآغا یهاول یتجمع یکبا  یگر،د سازیینهبه

محاسبه شده و بر آن اساس دو  یمطابق تابع یهاول یتجمع

. در واقع شوندیم یککشور استعمارگر و مستعمره از هم تفک

است به عنوان استعمارگر  ینههز ینترکم یکه دارا یکشور

 ینمحاسبه شده ب ینهر هزبراساس مقدا یانتخاب شده و مابق

 کنندی. در ادامه کشورها تالش مشوندیم یماستعمارگران تقس

عمل  ینکشور استعمارگر را به دست آورند که به ا یتتا موقع

 یطادامه دارد که شرا یتا زمان یندفرآ ین. اگویندیانقالب م

 یتماز روند الگور یاخصون خالصه ینخاتمه برقرار شود. در ا

 یاز بررس یاشده و در ادامه خالصه یانب یعماررقابت است

 شده است. یانمرتبط ب تمقاال

 تابع هدف -1-2

تابع جهت  یناول ی،رقابت استعمار یتمالگور یدر ابتدا
تابع با انتخاب  ین. در اگرددیم یفراخوان یهاول یتانتخاب جمع

کشورها و  یتاز کشورها، محاسبه موقع یبرخ یتصادف

مرحله تابع  ین. در اگیردیر صورت مهر کشو ینههز طورینهم

گشته  یهر کشور فراخوان ینهجهت محاسبه هز ینههز یاهدف 

 یهاول یتجمع یجاداست. پس از محاسبه تابع هدف، به تابع ا

 یکو در  گرددیم یآورجمع ینههز یرمقاد ینو بهتر گرددیبازم

مستعمره با  ی. بعد از آن کشورهاشودیم یرهذخ یسماتر
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چرا رولت  به استعمارگران اختصان  یبرداراز نمونهاستفاده 

احتمال، به تعداد  یزانم ن. بعد از به دست آوردشوندیداده م

تا  گرددیم یمستعمره تابع چرا رولت فراخوان یکشورها

انتخاب شده در  یسموردنظر انتخاب گردد. بعد از آن اند یساند

به عنوان  یبه آن امپراطور یداست که با یواقع همان کشور

تمام کشورها  کهیعمل تا زمان ینمستعمره اضافه گردد، ا

 . یابدیم مهداده شوند ادا یصتخص

 یتماست که در الگور یبردارروش نمونه یکرولت  چرا

 یرتکاملیغ هاییتمدر الگور ی. حتشودیهم استفاده م یکینت

است و روش  یبرداراز نمونه یزیکی. مدل فشودیهم استفاده م

 rand یاز تابع انتخاب تصادف سازییادهپ یاست. برا یبمناس

دست آورده  هرا ب هاینههز یعیاستفاده شده و سپس جمع تجم

باشد  ینهمقدار هز یکمتر مساو یکه عدد تصادف ییجا ینو اول
 یزن یهر امپراطور ینههز یزانم ید. در آخر باگرددیانتخاب م

 محاسبه گردد. 

  فراخواني سیاست جذب -2-2

ها به سمت استعمارگران خود مرحله مستعمره نیدر ا

طور که . همانکندیم ییرکشورها تغ یتو موقع کنندیحرکت م
 یآنها را در مقدار ثابت یتموقع کنید،یمشاهده م یردر شکل ز

 یهزاو یمستعمره کم یضرب کرده و سپس به حرکت کشورها

 (1)شکل شود.  یشترها بتا تنوع پاسخ شودیاضافه م یتصادف

 انقالب يفراخوان  -3-2

در این تابع از دو مقدار ثابت، شدت جهش و احتمال 

شود که جهش استفاده شده است. در این تابع تصمیم گرفته می

تعدادی از کشورها موقعیتشان تغییر کند. بر این اساس میزان 

sigma  ضربدر یک مقدار تصادفی با موقعیت کنونی کشور
کل گیرد. بعد از محاسبه گردد تا موقعیت جدید شجمع می

موقعیت برای کشورهایی که تغییر صورت گرفته، مقدار هزینه 

گردد و اگر مقدار هزینه جدید از هزینه یکی از نیز محاسبه می

شود کشورها کمتر باشد، کشور جدید جایگزین کشور قبلی می

 دهد.و انقالب را می

 های قدرتمند احتمال بیشتری برای تصاحبامپراطوری

 .نشان داده شده است 2های ضعیف دارند که در شکل مستعمره

 رقابت درون گروهي -4-2

. در کل دو نوع رقابت وجود شودیمرحله رقابت آغاز م یندر ا

 .یو برون گروه یدارد: رقابت درون گروه
 یکمستعمره و استعمارگر در  یکشورها ینهمقدار هز

کشور  ینهزه یزانتا اگر م شوندیم یسهبا هم مقا یامپراطور

استعمارگر را  یمستعمره کمتر بود، کشور مستعمره جا

. در واقع کشور استعمارگر، مستعمره و کشور مستعمره گیردیم

 کل ینه. بعد از آن دوباره هزشودیم یلبه استعمارگر تبد

 . شودیمحاسبه م

  رقابت برون گروهي -5-2

ترین ترین مستعمره از ضعیفتوان ضعیفدر این مرحله می

ترین امپراطوری را انتخاب راطوری یا یک مستعمره از ضعیفامپ

کرد و به امپراطوری دیگری اختصان داد. در ابتدای این مرحله 

ها یک باشد دیگر این شود اگر تعداد امپراطوریبررسی می

یابد و در واقع شرط خاتمه را داده است. در مرحله ادامه نمی

امپراطوری ابتدا ترین غیر این صورت، برای تشخیص ضعیف

ها را در ماتریسی ذخیره کرده و ماکسیمم هزینه کل امپراطوری

ترین امپراطوری تعیین مقدار آن را به عنوان اندیس ضعیف

نموده و براساس اندیس آن امپراطوری ضعیف مشخص 

ترین مستعمره نیز همانند باال گردد. برای تعیین ضعیفمی

سیاست جذب: حرکت کشور مستعمره به سمت  :(1)شکل 
 استعمارگر

 شمای کلي رقابت استعماری (:2)شکل 
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ری بررسی شده و ماکسیمم مقادیر هزینه موجود در آن امپراطو

شود. البته این مورد مقدار آن و اندیس مستعمره آن ذخیره می

افتد که قبل از آن تعداد کشورهای مستعمره زمانی اتفاق می

ای دارد این این امپراطوری بررسی شود در واقع اگر مستعره

فرآیند صورت گیرد. سپس احتمال مربوط به چیره شدن بر 

محاسبه کرده و  2-7-1را با استفاده از فرمول ها دیگر مستعمره

 شود. ترین مستعمره برابر صفر میاحتمال ضعیف

             (1-2) 

امپراطوری که این مستعمره به آن خواهد رسید با استفاده 

از تابع چرا رولت تعیین خواهد شد. وقتی امپراطوری پیروز 

به کشورهای آن  شود، کشور مستعمره ضعیفمشخص می

یابد و در شود و تعداد کشورهای آن نیز افزایش میافزوده می

شود و تعداد انتها این کشور از امپراطوری ضعیف نیز حذف می

بعد از این کار اگر تعداد  یابد.کشورهایش کاهش می
در آخر باز های امپراطوری ضعیف برابر صفر شود. مستعمره

ترین امپراطوری بررسی تعداد کشورهای مستعمره ضعیف

شود تا اگر تعداد آن برابر صفر بود، این کشور نیز بر حسب می

ها اختصان گردد به یکی از امپراطوریاحتمالی که محاسبه می

داده شود. پس از آن، بهترین هزینه همان مقدار کمینه موجود 

ها است. در رابطه با تحقیق پیشرو، مقاالت مرتبطی که در هزینه

سازی الگوریتم ها ابعاد باال یا پیادهطه با کار بر روی دادهدر راب

رقابت استعماری بوده مورد مطالعه قرار گرفته که در ادامه 

 ها آورده شده است.ای از این بررسیخالصه

-Kبندی با استفاده از رویکرد خوشه [1]در مرجع 

means  درصدی  32صورت گرفته است که باعث کاهش

ها به ع شده است ولی انتخاب تعداد خوشههای توزیهزینه

با استفاده از  [3]در این زمینه مرجع صورت تقریبی بوده است. 
نسبت به  K-meansادغام دو روش برداری و روش 

در این تحقیق آزمایشات بر ها اقدام کردند. بندی دادهخوشه

روی دو مجموعه داده شناخته شده و ناشناس صورت گرفته و با 

های سلسله مراتبی و تکاملی مورد مقایسه قرار گرفته مالگوریت

ر روش پیشنهادی را برای دو آیتم سرعت و یاثتآزمایشات  است.

بندی که شامل دقت در مقایسه با دو روش اصلی خوشه

بندی سلسله مراتبی و تکاملی است نشان های خوشهروش

-kبا برطرف نمودن مشکالت الگوریتم  [6]در منبع دهد. می

means  در 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 
حجم داده های با طور در مورد دادهینتیک زیاد است و همین

از الگوریتم هسته  [9و 11]گردد. در منبع باال دچار مشکل می

بندی بیان ین استفاده شده جهت خوشه k-meansهوشمند 

های با کیفیتی است. این الگوریتم عملکرد خوبی داشته و خوشه

را نتیجه شده اما تعداد محاسبات موجود در این روش باالست. 

دادن دانش و  رای نشانهدف این تحقیق ب[ 15در مرجع ]

بازیابی یک پاسخ برای پرسش داده شده با استفاده از مدل 

نتایج این تحقیق، فراخوانی و دقت باالی  فضای برداری است.

این الگوریتم را نشان داد اما میزان زمان اجرا طوالنی است. در 

با استفاده از شبکه های عصبی و تکنیک  [16] مرجع

تشخیص پوست انسان پرداخته  به K-means بندیخوشه

شده است. در این خصون نتایج دقت باالی این الگوریتم را 

از  [7]نشان داد اما پیچیدگی این الگوریتم زیاد است. در منبع 

و  بزرگ یهامجموعه داده یو غلبه بر رو یمتقس یکتکن
استفاده شده است  kmeansالگوریتم طور رفع مشکالت همین

خوبی به همراه داشته اما زمان اجرای این  که با اینکه نتیجه

بندی به کار گرفته روش خوشه [8]الگوریتم باالست. در مرجع 

انجام شده، تعداد محاسبات  kmeansشده که با استفاده از 

ها، کمتر و برای هر نوع ویژگی قابل اجراست. در خصون داده

است سازی شده استفاده شده های شبیهدر برخی موارد از داده

های واقعی را دارا نیست. در مرجع که بنابراین قطعیت داده

که از  یدیجد یبریدیه یکردروبندی با استفاده از خوشه  [10]

-K( و CI ییریافتهتغ یتم)الگور MCI یتمدو الگور یبترک

means  سرعت تشکیل شده صورت گرفته است. در این روش

ین از گرفتار و همچن است یافتهآن بهبود  یفیتو ک یهمگرائ

کند. در این روش تعیین شدن در نقاط بهینه جلوگیری می

 یتمالگور [11]ها با مشکل روبروست. در مرجع تعداد خوشه
 یارائه شده است که فشردگ DSKmeansبه نام  یدیجد

شده  یعباهم تجم یاخوشهدرون ییجدا یزانو م یاداخل خوشه

ها هتر از دیگر الگوریتممعیار ارزیابی ب 4این الگوریتم در  است.

های با ابعاد باال نیاز به عمل کرده است ولی در خصون داده

فاز جهت حل  2با  یروش [2]تحقیق بیشتری دارد. در مرجع 

استفاده از الگوریتم رقابت استعماری و ینتیک با  FMSمسئله 

این الگوریتم سرعت بهتری نسبت به دیگر  .شده استارائه 

ست اما با اجرای چندبار الگوریتم، نتایج متفاوتی ها داراالگوریتم

 گردد.حاصل می

داده ارائه  یبندخوشه یبرا یدی[ روش جد4] در مرجع

و رقابت  k-means یکدادند که با ادغام دو روش هارمون

 ی توض یقتحق یناز ا هدفشده است.  یجادا یاستعمار
 تمیبراساس الگور یکپارچه یهاداده یبندخوشه یبرا یروش

انجام شده  k-means یکهارمون یتمو الگور یرقابت استعمار

به . روش شودیخوانده م ICA-KHMروش با نام  یناست. ا
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دو  یدمف یهااز ادغام جنبه کار گرفته شده در آن تحقیق

 ینددر فرآ k-means یکو هارمون یروش رقابت استعمار

 5 یروش بر رو ینداده به دست آمده است.ا یبندخوشه

مختلف صورت گرفته و با  هایینهموعه داده در زممج

مورد  k-means یکو هارمون یرقابت استعمار یتمورگال

نشان داد که روش  یتجرب یجقرار گرفته است. نتا یسهمقا

 دهد،یارائه م یگرنسبت به دو روش د یبهتر یجنتا یشنهادیپ

است و مناسب مجموعه  ییروش، روش کارا آندر واقع 

روش بهتر از دو آن مقدار تابع هدف در  رگ است.بز یهاداده

زمان اجرا و انحراف  یزاندر رابطه با م یاست ول یگرروش د

ها بود اما در روش یگربهتر از د KHM یتمالگور یار،مع

 یگربهتر از د یشنهادیحل در روش پراه یفیتخصون ک

 یتم، با استفاده از الگور[5] در این زمینه مرجع. ها بودروش
از راه دور  یصخودکار تشخ یطبقه بند ی،ابت استعماررق

شامل روش  آنها، الگوریتم را انجام دادند. یرتصاو

است. در مرحله اول، مجموعه داده  یادو مرحله یمراتبسلسله

 ینآب و پوشش زم یهابا استفاده از نور مادون قرمز به کالس

 ی،اررقابت استعم یتم. در مرحله دوم، الگورشوندیم یمتقس

با  ینیپوشش زم یهاتعداد و مراکز خوشه یصتشخ یبرا

بدون نظارت  یبندموجود در خوشه یرنگ عاتاستفاده از اطال

هر دو مجموعه  ی، براآن روشاعمال  یج. نتاگرددیاعمال م

 ینا ییکه توانا دهدیتهران نشان م یرو تصاو یداده ساختگ

است.  داده با تعداد نامشخص خوشه یبندروش در خوشه

% در 78از  یشب ینشان داد که دقت و درست ینهمچن یجنتا

 اعمال شده به دست آمده است. یهاروش یگربا د یسهمقا

 یتمالگور ی کهرقابت استعمار یتمالگوراز  [14]در مرجع 
ارائه شده  است سازیینهبه یوستهمسائل پ یبرا یفراابتکار

 رای مجموعهاست. این الگوریتم کارایی مناسبی داشته اما ب

سازی [ بهینه17های بزرگ مناسب نیست. در مرجع ]داده

انتخاب مراکز خوشه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری در 

سیم صورت گرفته است. از مزایای این های حسگرهای بیشبکه

ی است اما نریا ینهمصرف بهو  کند شدن نرا اتمام عمرروش 

 زمان اجرای آن طوالنی است.

 یقاد و روش تحقمو -3

( استفاده شده یشی)آزما یاز روش تجرب یشروپ یقدر تحق

، بین از نوع و جهت رابطه یآگاه یبرا یاست. روش تجرب

 یمشخص شده است دارا یکه در تحقیق همبستگ یمتغیرهای

. در این شودیاستفاده م یرابطه هستند، از تحقیق آزمایش

نظر دخل و تصرف مورد  یکننده در متغیرهاتحقیقات آزمایش
کرده و سپس به مشاهده تأثیرات آن در تغییرات متغیر وابسته 

مربوطه دیگر  یکننده باید متغیرها. همچنین آزمایشپردازدیم

معقول مطمئن شود که تغییرات  یرا هم کنترل کند تا در حد

دخل و تصرف  یحاصله در متغیر وابسته در واقع از متغیرها

قات تجربی )آزمایشی( بر شناخت . تحقیشوندیم یشده ناش

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. 

قاله مربوط به م ینداده مورد استفاده در ا مجموعه

 یگاهها در پااست. داده یانمشتر یدو سال متوال یهاتراکنش

تعداد  یا یدخر یهاشدند. در ادامه تراکنش یرهداده اوراکل ذخ

ها در نظر گرفته شده است. تعداد طرح یطرح هر مشتر یدخر

 9 تعدادو  670154 یانو تعداد مشتر 285 یقتحق یندر ا
 ست.شده ا یتراکنش بررس یلیونم

از ابزار متلب استفاده شده است. در ابتدا  یقتحق ینا در

 یآورداده جمع یگاهپا یکها در ها و اطالعات تراکنشداده

و در  یدگرد یها بررساساس صحت داده ین. بر ایدگرد

ها به نادرست بود از مجموعه داده یاناقص  یاداده کهیصورت

ابطه تعداد ر ین. در ایدبهتر حذف گرد یجهکسب نت یلدل

درنظر گرفته شده است تا  یرمقدار متغ 4ها به صورت خوشه

مقدار  ینقرار گرفته و بهتر یمتفاوت آنها مورد بررس یجنتا

 انتخاب گردد. 

و  یدگرد ینرمالساز یعدد یرتمام مقاد کهیناز ا بعد

 یدبا یانمشتر یهابه دست آمد، داده یمجموعه داده اصل

 ینبه ا شدحیهر طرح مجزا م یدخر یابراساس تعداد تراکنش 

به عنوان ستون در نظر گرفته شد و  یاننحو که تمام مشتر
آن، تقاطع دو ستون و  یبه عنوان سطرها ینترنتیا یهاطرح

صورت گرفته  یددهنده تعداد خربا طرح نشان یسطر مشتر

صورت نگرفته باشد  یدیخر کهیاست. در صورت یتوسط مشتر

به  یسماتر ینحاظ شده است. هر سطر اآن ل یمقدار صفر برا

 بردار در نظر گرفته شد.  یکعنوان 

در نظر  یبه عنوان بردار ینترنتیا یهااز طرح یک هر

بردار  یکگرفته شده است که پس از محاسبه اندازه هر بردار، 

n*1 آیدیبه دست م . 

ها، ابتدا از روش به جهت کاهش ابعاد داده یقتحق ینا در

ها که در حدود اده شده است، تا ابعاد دادهاستف یبردار

 ینو زمان مربوط به پردازش ا یافتهاست کاهش  670000

 .یابدکاهش  یقطر ینها از اداده

مجذور  یرمطابق فرمول ز یدبه دست آوردن اندازه با برای

 .شودیهر ستون مقدار اندازه هر سطر م 2مجموع توان 
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(3-1                )| d|=√(a^2+b^2+c^2 ) 

  
 

 یرقابت استعمار یتمبه الگور یبردار به عنوان ورود این
 شوند.  یبندخوشه یقطر ینتا از ا شودیداده م

هر چهار  یمقدار مشخص است که به ازا 4ها خوشه تعداد

 یاردر خصون مع ینبرااجرا گردد، عالوه یدمقدار هر روش با

ه روش متفاوت در نظر گرفته شده ک یاردو مع یزفاصله ن

 اجرا شده است. یکباراز آنها  یکبا هر  یشنهادیپ

 روش پیشنهادی -4
گیرد، در فاز اول در این روش که در دو فاز صورت می

ها مورد استفاده قرار روش فضای برداری جهت تعدیل ابعاد داده

گرفته است و خروجی این فاز به عنوان ورودی فاز دوم که یک 

امه الگوریتم رقابت استعماری باشد است. در ادمی n*1ماتریس 

بر گیرد. عالوهها مورد استفاده قرار میبندی دادهجهت خوشه

های دیگری نیز وجود دارد از جمله ماتریس ذکر شده، وروی

تعداد خوشه و تابع هزینه با مقادیر متفاوت مقداردهی گشته تا 
افزار نتایج هر کدام مورد مقایسه قرار گیرند. این روش در نرم

سازی شده است. در متلب با دو تابع هزینه متفاوت پیاده

های مورد مقایسه با روش پیشنهادی، از توابع خصون روش

 موجود در متلب استفاده شده است.

های ماتریس به عنوان تعداد کل جمعیت تعداد کل سطر

ها، در حکم تعداد استعمارگر و یا است. تعداد خوشه

ها به صورت تابع اصلی تمام ورودیهاست. در ابتدای امپراطوری

گردد تا اگر هر یک از توابع زیرمجموعه به مشترک تعریف می

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. 
: ctionDefine objective fun) 2

 

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 

زمینه به صورت کامل توضی  استعماری است که در بخش پیش

هایی از الگوریتم تغییریافته که در داده شده است تنها بخش

ادامه به توضیحاتی در این خصون پرداخته شده است. تابع 

مسئله که  گردد که در اینهدف با توجه به مسئله تعیین می

بندی است تابع هدف همان معیارهای تشابه است، خوشه

بنابراین برای انجام بهتر این الگوریتم از دو معیار تشابه 

اقلیدسی و کسینوسی استفاده شده است که به ازای هر کدام از 

طور تعداد معیارهای تشابه )اقلیدسی و کسینوسی( و همین

م باید اجرا گردد. در ادامه ( این الگوریت5و4و3و2ها )امپراطوری

 مراحل انجام شده در این تحقیق آورده شده است.

در مرحله فراخوانی تابع هدف با توجه به تابع هدف که در 

ها و مراکز خوشه اجرای اول فاصله اقلیدسی است، ماتریس داده

به عنوان ورودی به آن داده شده تا براساس فرمول تابع 

از مراکز باید محاسبه گردد، مراکز  اقلیدسی که تفاضل هر داده

شود، در واقع مجذور تفاضل اولیه به صورت تصادفی انتخاب می

شود. برای هر داده ، فاصله اقلیدسی می2داده از مرکز به توان 

شود و در آخر مجموع آنها، مقدار کمینه فاصله انتخاب می

 شود.مقدار هزینه هر کدام می

ای ارزیابی تشابه، فاصله یکی از پرکاربردترین معیاره

اقلیدسی است. فاصله هندسی که در یک فضای چند بعدی 

 شود:برای دو نمونه از فرمول زیر محاسبه می

 (4-1) 
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ها مقادیر صفات xها و تعداد ویژگی mدر فرمول فوق 

دهنده ها هستند. عدد کوچکتر نشانخاصه برای نمونه داده

دهنده فاصله تر نشانشتر و عدد بزرگفاصله کمتر و تشابه بی

در اجرای دوم از تابع هدف بیشتر و تشابه کمتر است. 

کسینوسی استفاده شده است. در فاصله کسینوسی مقدار ضرب 

های داده در مراکز تقسیم بر ضرب اندازه هر کدام از ماتریس

تشابه  x,yبرای دو بردار آید. داده و مرکز به دست می

 آید: مول زیر به دست میکسینوسی از فر

 (4-2) 

 است و  در فرمول باال 

است. اگر مقدار تشابه  xکه همان اندازه بردار  xمقدار نرم 

درجه  90کسینوسی صفر شود، بدین معنی است که دو بردار 

گونه تطبیقی نیستند. هرچه این مقدار به هستند و دارای هیچ

شود و تر میی بین بردارها نیز کوچکنزدیک شود، زاویه 1

میان دو بردار تطابق بیشتری وجود دارد. مقدار فاصله در این 

مقادیر هزینه باید کمینه معیار همیشه یک عدد مربت نیست. 

شود و بهترین کشور، کشوری است که کمترین هزینه را 
جمعیت اولیه  داراست. پس از محاسبه تابع هدف، به تابع ایجاد

گردد و در یک آوری میگردد و بهترین مقادیر هزینه جمعبازمی

های مرتب شده شود. سپس براساس هزینهماتریس ذخیره می

شوند و بعد از آن کشورهای مستعمره با استعمارگران تعیین می

به استعمارگران اختصان  1برداری چرا رولتاستفاده از نمونه

ین تابع میزان احتمال و خروجی آن شوند. ورودی اداده می

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 

ه است، که این روش از ثابت فشار انتخاب به نام آلفا استفاده شد

شود و می میزان آن اگر صفر باشد تمام احتماالت برابر با 

نهایت برود احتمال برای بهترین عضو اگر میزان آلفا به سمت بی

 یک و برای بقیه صفر خواهد بود. 

های روش باال این است که دیگر محدودیتی یکی از مزیت

ر این تحقیق از این در رابطه با عالمت هزینه وجود ندارد و د

روش استفاده شده است. در ادامه روال خود الگوریتم رقابت 

سازی زمینه آورده شده است، پیادهاستعماری که در بخش پیش

شده است. مقدار هزینه کل از هزینه استعمارگر به عالوه 
های کشورهای مستعمره به دست درصدی از میانگین هزینه

است. میزان  0.2ا مقدار ثابت آید. میزان درصد در اینجمی

شود که هزینه کل امپراطوری در صورتی محاسبه می

                                                
1 Roulette Wheel Selection 

صورت امپراطوری شامل کشورهای مستعمره باشد، در غیر این

 میزان هزینه کل برابر با هزینه استعمارگر است.

در مرحله فراخوانی سیاست جذب به دلیل ایجاد جواب 

ت. در اینجا از ترین مرحله رقابت استعماری اسجدید اصلی

استفاده شده است، اگر این مقدار بیشتر از یک  β (۱.5)ضریب 

شود که کشور مستعمره از تمام جهات به باشد باعث می

استعمارگر نزدیک شود. در انتهای این مرحله نیز به دلیل ایجاد 

 [18]شودموقعیت جدید، مقدار هزینه آنها دوباره محاسبه می

های ضعیف و افزایش رت امپراطوریاین مرحله باعث کاهش قد

 [4گردد. ]های قدرتمند میقدرت امپراطوری

در مرحله فراخوانی انقالب، با استفاده از تابع 

randsample شوند تا تعدادی از کشورها انتخاب می

 موقعیتشان تغییر کند.

ها از شاخص سیلووت استفاده در این مقاله برای ارزیابی خوشه

است  شاخص سیلووتهای ارزیابی شاخص از جملهشده است. 

های خوشه مورد استفاده که برای تفسیر و ارزیابی ثبات داده

گیرد. این مقدار ترکیبی از تراکم و پراکندگی است. از قرار می

شود. مراحل زیر محاسبه مقدار فاصله برای تشابه استفاده می

 دهد:سیلووت را توضی  می

ه تا دیگر اشیا در آن ام میانگین فاصلi( برای شی 1

 است. گردد که خوشه محاسبه می

ای که آن شی در آن وجود ام و خوشهi( برای شی 2

ندارد، مقدار میانگین فاصله با تمام اشیا در خوشه داده شده 

ها گردد. یافتن مقدار مینیمم با توجه به تمام خوشهمحاسبه می

 است. که این مقدار 

 آید:ام سیلووت از فرمول زیر به دست میi( برای شی 3

(4-3)                 

مقداری است که میزان تشابه یک شی در خوشه خود را با 

دهد. مقدار سیلووت ها مورد مقایسه قرار میدیگر خوشه

باشد. مقدار منفی نامطلوب است به دلیل  1و  1-تواند بین می

است. مقدار سیلووت   < موردی است کهکه مانند این

به صفر نزدیک باشد  ( و  > باید مقداری مربت باشد )

برابر با صفر باشد مقدار سیلووت مقدار  در این صورت اگر 

دهنده این ار نشانشود. باالترین مقدبیشینه و برابر با یک می

است که شی کامال با خوشه خودش مطابقت دارد و با 

های همسایه مطابقت ندارد. اگر بیشتر اشیا باالترین خوشه

بندی صحی  صورت گرفته مقدار شاخص را دارا باشند خوشه

 است.
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 خوشه 5شاخص سیلووت با تعداد : (3)شکل 

 

 نتايج تحقیق -5

ها با توجه به آزمايش اول( کیفیت خوشه) -1-5

 معیار فاصله

 یارمع ییرتغ یاسوال است که آ ینبه ادر پاسخ  یشآزما ینا

 یرنشان دادن تاث یدارد. برا یریها تاثخوشه یفیتفاصله در ک

 یاراز دو مع یشآزما ینها، در اخوشه یفیتفاصله بر ک یارمع

 استفاده شده است. یو هندس یدسیاقل

در نظر گرفته شده  یدسی( اقلینهفاصله )تابع هز یارمع ابتدا

 یبرا یزن یلووتمقدار شاخص س (1)است. در ادامه در جدول 
 گردد. یها بررسخوشه یدرست یزانتا م یدآن محاسبه گرد

 

که تابع هزینه از میزان شاخص سیلووت در زمانی (3)در شکل 

است،  5معیار تشابه اقلیدسی استفاده نموده و تعداد خوشه آن 

 یش داده شده است.نما

و  2بندی با تعداد خوشه نیز نمونه دیگری از خوشه 4در شکل 

معیار اقلیدسی که انجام شده، به تصویر کشیده شده است. برای 

ها مقدار شاخص سیلووت منفی به دست آمده تعدادی از داده

  است.
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 خوشه 2شاخص سیلووت با تعداد : (4)شکل 

 

ول تابع هزینه با استفاده از معیار تشابه در بخش دوم آزمایش ا

ها نیز تغییر یافته کسینوسی به دست آمده است و تعداد خوشه

 ست.ا

، عملکرد تغییر شاخص سیلووت نشان داده شده (2)در جدول 

که تابع میزان شاخص سیلووت در زمانی 5است. در تصویر 

، است 2هزینه معیار تشابه کسینوسی بوده و تعداد خوشه آن 

 نمایش داده شده است.

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان اجرا و مقدار شاخص سیلووت روش پیشنهادی :(1 )جدول

 )اقلیدسي(

ف
دي
ر

نام  

 الگوريتم

معیار 

 فاصله

تعداد 

 خوشه

مقدار 

شاخص 

 سیلووت

بهترين 

 هزينه

زمان 

 اجرا

1 V-ICA 2 0.47866 0.8270 2 کسینوسی 

2 V-ICA 3 0.7046 0.8327 3 کسینوسی 

3 V-ICA 3 0.7108 0.9104 4 کسینوسی 

4 V-ICA 4 1.2411 0.9004 5 کسینوسی 

 

ف
دي
ر

نام  

 الگوريتم

معیار 

 فاصله

تعداد 

 هخوش

مقدار 

شاخص 

 سیلووت

بهترين 

 هزينه

زمان 

 اجرا

 )ثانیه(

1 V-ICA 16 125140 0.8327 2 اقلیدسی 

2 V-ICA 20 125220 0.8270 3 اقلیدسی 

3 V-ICA 26 125270 0.7403 4 اقلیدسی 

4 V-ICA 30 125180 0.7203 5 اقلیدسی 
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ها با توجه به دوم( کیفیت خوشه آزمايش) -2-5

 زمان اجرا

زمان اجرا  یاسوال است که آ یندر پاسخ به ا یشآزما ینا

زمان اجرا مورد  6ر شکل دارد. د یریها تاثخوشه یفیتدر ک

 قرار گرفته است.  یبررس

زمان اجرا  یزانم ینوسیکس یاربا مع یشنهادیپ یتمدر الگور

 اندک است. یاربس

ها با توجه به آزمايش سوم( کیفیت خوشه) -3-5

 هاتعداد خوشه

ها بر کیفیت آزمایش آخر در خصون تاثیر تعداد خوشه

اول و دوم و  هایهاست. با توجه به جداول آزمایشخوشه

ها طور نمودارها، نتایج حاکی از آن است که تعداد خوشههمین

طور میزان شاخص سیلووت نیز ها و همیندر کیفیت خوشه

 (7تاثیر دارد. )شکل 

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه -6

های مقايسه الگوريتم پیشنهادی با روش -1-6

 ديگر

مراتبی و سلسله روش 4در این تحقیق با استفاده از 

، عملکرد روش پیشنهادی مورد k-meansطور روش نهمی

مراتبی به کار گرفته های سلسلهبررسی قرار گرفته است. روش

 ,WPGMA, CLINK, SLINKشده عبارتند از: 

UPGMC. 

ای که در ها از دو معیار فاصله و تعداد خوشهدر این روش

ابتدای این تحقیق فرض شد، استفاده شده است. برای استفاده 

ها از توابع موجود در متلب استفاده شده است. برای این روشاز 

استفاده  linkageمراتبی از تابع استفاده از روش سلسله

 weightedشود که با مقداردهی آن به صورت می

,complete ,single ,centroid توان از توابع موردنظر می

ش و نام ها، نام روهای این تابع، فایل دادهاستفاده کرد. ورودی

باشد، سپس خروجی این تابع به تابع داده می معیار تشابه

Cluster شود و تعداد خوشه در این سطر تعیین داده می

توان از معیارهای تشابه می linkageگردد. در تابع می

اقلیدسی، اقلیدسی استاندارد شده، مربع اقلیدسی، بلوک 

ه هستند. شهری، مینکوفسکی، کسینوسی، ماهاالنوبیس و غیر

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 
ثانیه  16ترین تعداد خوشه است و مدت زمان اجرا مربوط به کم

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

 زمان اجرای الگوريتم پیشنهادی براساس متغیرها (:6)شکل 

 خوشه بر مقدار شاخص سیلووت تاثیر تعداد (:7)شکل 
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ها افزایش ها افزایش یافته، هزینهه است. هر چه تعداد خوشهبود

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 

یز افزایش یافته است. یافته و میزان زمان اجرا و بهترین هزینه ن

 4در این خصون مقدار شاخص سیلووت با تعداد خوشه 

 یابد. بیشترین مقدار را داراست و پس از آن دوباره کاهش می

دو آزمایش مورد مقایسه قرار گرفتند و نتایج هر دو آزمایش در 

یک نمودار رسم شده است. در شکل زیر متغیرها به همراه 

داده شده است. در معیار تشابه سیلووت در کنار هم نشان 

ها مقدار شاخص سیلووت نیز کسینوسی با افزایش تعداد خوشه

یابد اما با رسیدن به خوشه پنجم دوباره کاهش افزایش می

یابد. در معیار تشابه اقلیدسی با افزایش تعداد خوشه مقدار می
یابد. در کل در الگوریتم شاخص سیلووت آن کاهش می

شاخص سیلووت با معیار کسینوسی نتیجه  پیشنهادی مقدار

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 

 0.9104خوشه است که مقدار آن  4معیار کسینوسی و تعداد 

 است.

 
 نمايي از نتايج دو آزمايش :(8)شکل 

خوشه  2ترین زمان متعلق به معیار کسینوسی و با تعداد کم

ها ثانیه به طول انجامیده است. هرچه تعداد خوشه 2است که 

یابد. در معیار یابد، میزان زمان اجرا نیز افزایش میافزایش می

خوشه میزان زمان  4طور خوشه و همین 3کسینوسی با تعداد 

کسان شده است. در خصون معیار اقلیدسی میزان زمان اجرا ی

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.

های ديگر و روش پیشنهادی مقايسه روش -2-6

 از نظر شاخص سیلووت

 k-meansمراتبی، های سلسلهبخش عملکرد روش در این

طور روش پیشنهادی از نظر شاخص سیلووت و سرعت و همین

اجرا مورد بررسی قرار گرفته است. بهترین روش از نظر میزان 
ها در زمانی که از معیار اقلیدسی شاخص سیلووت در بین روش

است و بعد از آن هر یک از  v-kmeansاستفاده شده، روش 

مراتبی قرار گرفتند. این نتایج بر روی نمودار های سلسلهشرو

 نشان داده شده است. 9شکل 

 

 
 

ها، میزان شاخص در این مقایسه با افزایش تعداد خوشه

 2که تعداد خوشه از سیلووت کاهش یافته است، البته در زمانی

تغییر کرده کمی افزایش در میزان شاخص سیلووت را  3به 

 10اهش یافته است. این مورد در نمودار شکل داده و سپس ک

 بهتر نشان داده شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

ها از نظر افزایش و کاهش میزان ملکرد تمام روشع

 ها یکسان است.شاخص سیلووت براساس افزایش تعداد خوشه

در ادامه همین عملکرد با در نظر گرفتن میزان شاخص سیلووت 

 قرار گرفته است.با معیار کسینوسی مورد مقایسه 

ها با معیار نتايج به دست آمده از اجرای تمام روش :(10)شکل 
 هااقلیدسي و تعداد خوشه

 

ها با ده از اجرای تمام روشنتايج به دست آم: (9)شکل 
 معیار اقلیدسي
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طور که مشخص است الگوریتم پیشنهادی با معیار همان

کسینوسی بسیار سازگار است و بیشترین میزان شاخص 

است. این معیار  4سیلووت متعلق به این روش با تعداد خوشه 

به خوبی عمل نکرده  k-meansمراتبی و های سلسلهدر روش

در نظر گرفتن تعداد است. برای مشاهده بهتر این نمودار با 
ها و مقدار شاخص سیلووت، نموداری به صورت زیر خوشه

 ترتیب داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها از نظر سرعت اجرا در ادامه عملکرد این روش

های مورد بررسی مورد بررسی قرار گرفته است. در روش

تر است. هر چه زمان اجرا کمتر باشد، آن روش سریع

تر باشد، دار زیر هر چه سط  نمودار پایینبنابراین در نمو

طور که مشاهده تری است. همانآن روش روش سریع

ترین روش با معیار شود، روش پیشنهادی سریعمی

 کسینوسی است.

 بندیجمع -7

تن ابعاد، نیاز به ها و باال رفبا حجیم شدن داده

دازش های با ابعاد باال را پراست که بتوانند دادههایی الگوریتم

این تحقیق شامل دو فاز است، از دو روش برداری و یکی  کنند.

بندی مشتریان استفاده شده های تکاملی جهت خوشهاز روش

بررسی نتایج مربوط به روش ادغامی هدف این مقاله  است.

با های و فضای برداری در خصون نمونه داده رقابت استعماری

نتایج چند روش دیگر  نتایج روش پیشنهادی با است. ابعاد باال

های موجود . با شناسایی ویژگیمورد مقایسه قرار گرفته است.

گردد که سازمان برای های پرطرفدار مشخص میدر طرح

هایی جهت فروش بیشتر آن های آتی از چه ویژگیتعریف طرح

ها با توجه به روند رو به رشد حجم داده محصول استفاده نماید.
ها به این رویکرد جهت تسهیل فرآیند مانها و سازو نیاز شرکت

توان این طرح را برای تحلیل و بررسی وضعیت مشتریان می

 سازی نمود.پیاده ،هایی که پایگاه داده تراکنشی دارندسازمان

بندی مشتریان به طور که در باال بیان شد، خوشههمان

گیرد. معیارهای تشابه برای های مختلفی صورت میروش

های مشابه مشتریان به تعداد ها و خوشهوهتشخیص گر

های اینترنتی توسط مشتریان های خرید طرحتراکنش

 گردد. نتایج این مقاله به صورت اجمالی به شرح زیر است:برمی

 ها، روش پیشنهادی شاخص در مقایسه با دیگر روش

سیلووت بهتر و زمان اجرای کمتری داشت که همین به 

 دهد.را نشان میتنهایی برتری این روش 

  بهترین روش از نظر میزان شاخص سیلووت در بین

ها در زمانی که از معیار اقلیدسی استفاده شده، روش روش

v-kmeans های است و بعد از آن هر یک از روش
 مراتبی بعد از آن قرار گرفتند.سلسله

ها با نتايج به دست آمده از اجرای تمام روش: (11)شکل 

 معیار کسینوسي

 

ها با نتايج به دست آمده از اجرای تمام روش :(13)شکل 
 معیار کسینوسي

 

ها با نتايج به دست آمده از اجرای تمام روش: (12)شکل 
 معیار کسینوسي
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  الگوریتم پیشنهادی با معیار کسینوسی بسیار سازگار

ن شاخص سیلووت این تحقیق متعلق است و بیشترین میزا

های است. این معیار در روش 4به این روش با تعداد خوشه 

 به خوبی عمل نکرده است. k-meansمراتبی و سلسله

 مراتبی مورد استفاده جهت های سلسلهدر اکرر روش

مقایسه، به دلیل نتایج ضعیف بهتر است از معیارهای تشابه 

 ستفاده نشود.طور یاکارد اکسینوسی و همین

  مقدار شاخص سیلووت برای معیار فاصله اقلیدسی

ها کمتر در خصون روش پیشنهادی به نسبت دیگر روش

طور بوده است. در این روش با افزایش تعداد خوشه و همین

 زمان اجرا، مقدار شاخص سیلووت کاهش یافته است. 

ه توان در کارهای آتی از آنها استفاددر ادامه مواردی که می
 نمود، آمده است:

 های هر یک از توان ویژگیدر این خصون می

های اینترنتی را در فرآیند طور طرحمشتریان و همین

بندی چند بعدی بندی دخیل کرد و در واقع خوشهخوشه

 صورت گیرد.

 های فازی استفاده نمود و آن را با توان از الگوریتممی

 این روش ادغام کرد.

 های تکاملی مانند ینتیک، وریتمتوان از دیگر الگمی

کلونی مورچگان و غیره همانند روش پیشنهادی استفاده 

 نمود. ورودی آنها همان بردارهای مشتریان باشد.

 توان روی معیارهای تشابه تمرکز در این رابطه می

کرد و بیشتر معیارها را با روش پیشنهادی تست نمود تا 

ناسایی نمود. های روش پیشنهادی را شبتوان محدودیت

ها هایی جهت تعیین دقیق و مناسب خوشهتوان از روشمی

ها استفاده نمود و سپس از آن تعداد خوشه در الگوریتم

 استفاده کرد.

 مراجع
(، بهبود 1391سپهری، محمد مهدی و کارگری، مهرداد. ) [1]
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 چکیده
های مهم و حیاتي در جامعه در شهرهای پیشرفته امروزی، مترو به عنوان سیستم حمل و نقل عمومي  يکي از بخش

های گراف به هم متصل هستند. اين سیستم حمل و ها مانند گرهر شبکه متروی شهری، ايستگاهشود. دشهری محسوب مي

با توجه به  .شودبزرگ معموالً با نام شبکه در مقاالت ياد مي نقل عمومي با ساختار شبکه مانند خود به عنوان يک گراف

يکي از اين  زارهای تحلیل تئوری گراف استفاده نمود.توان از ابهای حمل و نقل عمومي مترو، ميساختار شبکه ای سیستم

کند. با تحلیل اين گیری ميهای مختلف و مهم موجود در يک شبکه را اندازهاست که معیار 1ابزارها نرم افزار سايتواسکیپ

، درجه توزيع رکزيتبندی، ماين معیارها شامل ضريب خوشه .آيدها بدست ميها، نقاط قوت و ضعف شبکهها و پارامترمعیار

ای های در حال توسعه، هند و ترکیه کشورباشد.  سه کشور ايران، شعاع، قطر و ناهمگني ميترين مسیر، طول کوتاهگره

های مترو در سه های زيادی با هم دارند. در اين مقاله شبکههستند که از لحاظ فرهنگي و اقتصادی و جغرافیايي شباهت

های مختلف و ها و ابزار سايتواسکیپ مدلسازی شده و پارامترلي و استانبول با استفاده از تئوری گرافکالنشهر؛ تهران، ده

 مهم آن تحلیل و مقايسه شده است و نقاط قوت و ضعف آنها متناسب با هم بررسي شده است.

 کلمات کلیدی
 .های مترو، شبکه های پیچیده، داده کاوی، آسیب پذيریشبکه

 مقدمه -8

به دلیل تراکم باال و محدودیت فضای روی زمین امروزه 

ها یکی از بهترین گزینه مترو های زیرزمینی و استفاده از تونل

کاهش زمان ، امنیت ،. سرعت باالاست حمل و نقل عمومیبرای 

کاهش  ،ز منابع انرییاستفاده بهینه ا ،سفرهای درونشهری

از   های  استفاده از مترو است.آلودگی هوا و غیره از مزیت

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 

و مدیریت بحران در  پایدار ی هاست. از سوی دیگر بستر توسع

ای کننده شرایط محیطی در زمان بحران دو حوزهحکم کنترل

است که برای اقدامات کاهش آسیب پذیری کاربرد دارد. مهم 

ترین هدف دفاع غیر عامل جلوگیری از ایجاد بحران و دوری از 

زا است و در صورت وقوع بحران ایجاد شرایطی شرایط بحران

http://civiltect.com/?s=%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://civiltect.com/?s=%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
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ریع اوضاع و بازگرداندن شرایط به حالت قبل از برای کنترل س

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 

روی [.  نه تهدید پیش 1از کارایی الزم برخوردار نخواهد بود]

های داخل کشور است که از میان این تهدیدات بمب ایستگاه

[. از 2گذاری اصلی ترین تهدید کل فضای ایستگاه مترو است]

-های مهم، از جمله اقدامات پایهاین رو مشخص کردن ایستگاه

ای پدافند غیرعامل به شمار می رود. از آنجایی که این مقاله به 

خت ایران با دو کالنشهر می پردازیم، بررسی متروی تهران، پایت

از همین رو در ادامه به مروری اجمالی از تاریخچه و معرفی 

 کلی این سه مترو خواهیم پرداخت.

 متروی تهران -1-2

شدح  شروعمترو در تهران  اجرایی، عملیات ۱۳5۶در سال 

به  و از جمله جنگ تحمیلی از انقالب  به دالیل مختلف بعداما 

عقد قرارداد برای خرید  1374سال . درتوقف گردیدطور کامل م

روز شانزدهم اسفند تجهیزات ثابت و متحرک انجام شد و در 

ای خطوط متروی متروی تهران که بخش حومه ۱۳۷۷ماه سال 
متروی تهران دارای پنج خط اصلی . افتتاح شد باشدفعلی می

است که چهار خط آن درون شهری و یک خط آن برون شهری 

های آن بر مبنای طراحی خطوط مترو و جانمایی ایستگاه. است

پذیر طرح جامع شهرسازی تهران و مراکز جمعیتی و مسافر

های مترو و طول سکوی است. بر این مبنا ایستگاهانجام شده

در این تحقیق از نقشه . های متفاوتی دارندها نیز طراحیآن

 1394ا سال شود و ت( مشاهده می1متروی تهران که در شکل)

 [.3است]است، استفاده شده

 

 

 

 

 
 

 

 

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

 متروی  استانبول -3 -1

استانبول از شهر های پر جمعیت ترکیه است که جمعیت 

قدمت اولین خط زیرزمینی  .باشدآن رو به افزایش می

شرکتهای مختلف . گرددبرمی 19استانبول به قرن 

طرحهای خود را برای ایجاد مترو در استانبول المللی بین

اولین خط مترو شروع به  1989سال در  و ارائه کردند

سرویس دهی کرد و کم کم توسعه پیدا کرد تا در سال 

اکرر خطوط مترو در  به فرودگاه آتاتورک رسید. 2002

استانبول مجهز به آسانسور و پله برقی است که این 

 پذیر کرده ل معلولین امکانسیستم را برای دسترسی کام

در این تحقیق متروی استانبول با پنج خط مطابق با . است

-می 2015( که متعلق به سال 2نقشه موجود درشکل)

 [.4است]در نظر گرفته شده باشد

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 [4(: نقشه متروی شهری استامبول]2) شکل

 متروی دهلي  -1-4

 1995شرکت مترو دهلی توسط دولت هند در سال 

عملیات برای ایجاد سیستم مترو در پایتخت تأسیس شد. 

آغاز شد. این مترو دارای  ۱۹۹۸ اکتبرساخت این مترو در 

نو یکی مترو دهلی .است اصلی و یک خط سریع  خطپنج 

به دلیل اقدامات  و از درآمدزاترین متروهای دنیاست

جوایز متعددی  ایو کاهش گازهای گلخانه زیست محیطی

 متحد های مختلف از جمله سازمان مللازمانرا از س

برای این تحقیق پنج خط اصلی مترو  .استدریافت نموده

 2014( مربوط به سال 3مطابق نقشه موجود در شکل)

 [.5است]استفاده شده 
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 [5(: نقشه متروی شهر دهلي]3)شکل 

توانند به صورت شبکه، بسیاری از سیستم های واقعی می

ها به عنوان مدل شوند. بدین صورت که عناصر این سیستم

ها در نظر های شبکه و ارتباط بین این عناصر به عنوان یالگره

ها را حتی با ی بزرگتری از سیستمشود. مجموعهگرفته می

توان مدل کرد و ها، میاستفاده از فرآیندهای پویا بر روی شبکه

های د موجود، امکان بررسیبا وجود نرم افزارهای کاربردی متعد

هایی ممکن شده است. ی چنین شبکهمحاسباتی و نظری درباره

حمل و نقل، جامعه  مفاهیم شبکه در بسیاری از مسائل نظیر

شناسی، اقتصاد، زیست شناسی و بسیاری از موضوعات دیگر 

 نفوذ کرده است.

های های فنی بزرگ همچون شبکهبه طور کلی سیستم

های حمل ونقل همگی های ارتباطی، شبکهستمتوزیع برق، سی

بنیاد و زیربنای شهرهای پیشرفته امروزی هستند. هرگونه 

تواند تأثیر هایی میخرابی و اختالل در عملکرد چنین سیستم

ای بر زندگی روزمره شهروندان، اقتصاد و امنیت ملی  عمده

داشته باشد. خطراتی همچون فجایع طبیعی، تغییرات آب 

های فنی عمدی و غیرعمدی، عوامل انسانی ی، بروز خرابیوهوای

، عملیات تروریستی، جنگ و غیره همواره چنین تأسیسات و 

کند. با توجه به ماهیت شبکه های زیربنایی را تهدید میسیستم

هایی از جمله تئوری هایی امکان استفاده از ابزارچنین سیستم

در چنین  گراف برای بررسی تحمل پذیری خطا و شکست
-شود و میهایی و به طور کلی کارایی شبکه  فراهم میسیستم

های کلیدی با هم های مختلف را بوسیله پارامترتوان شبکه

ی متروی تهران مقایسه کرد. در این مقاله بررسی بر روی شبکه

،استانبول و دهلی صورت گرفته و نتایج با یکدیگر مقایسه شده 

های مترو با استفاده از یی شبکهاست. در این مقاله توپولو

، هامطرح می شود که در آن ایستگاه G=(V,E) تئوری گراف

است. شبکه مترو به  هاها همان یالها و مسیر بین ایستگاهگره

ها دار در نظرگرفته شده است که یالعنوان یک گراف غیر جهت

 [.1بدون وزن هستند]

های مهم ولیه شاخصهو تعریف ا در ادامه در بخش دو به معرفی

ها برای تحلیل و های مترو معرفی می شود. این شاخصشبکه

-مقایسه مورد استفاده قرار میگیرد. در ادامه در بخش سه داده

مقادیر پارامتر اصلی که توسط  های مورد استفاده در گراف و

نرم افزار محاسبه شده است ارائه می شود، و در پایان، در بخش 

خش دارهای محاسباتی پارامترهای تعریف شده بچهار نتایج نمو

-باتی بدست آمده مقایسه میدو که از طریق نرم افزار محاس

 شود.

 تعاريف اولیه -2
های مترو در ادامه چند مشخصه مهم برای بررسی شبکه

های اساسی در صورت ها و نقش گرهجهت بررسی اهمیت گره

 .شودبروز مشکل تعریف و به طور کامل شرح داده می

 شعاع شبکه 

شعاع شبکه طول حداکرر کوتاهترین مسیرهای بین هر دو 

 گره در شبکه است.

 قطر گراف 

هر گره در گراف 2قطر یک گراف، حداقل خروج از مرکز

نهایت در های نامتصل، قطر گراف بیاست، بنابراین در گراف

 [.2شود]نظر گرفته می

 3استحکام پذیری 

در تحمل شکست و خطا استحکام پذیری به توانایی شبکه 

 [.6شود]و یا مواجه با حمالت در شبکه  گفته می

 4ناهمگنی شبکه 

ناهمگنی شبکه معیاری است که گرایش شبکه برای 
دهد و می توان داشتن تعداد باالی گره های متصل را نشان می

آن را با ضریب واریانس توزیع نشان داد، همان طور که در 

ب از تقسیم مجذور واریانس بر ( آمده است این ضری1فرمول )

 میانه قابل محاسبه است. 

(1)    
( )

( )
h

Variance k
N

mean k
        و 

k  [.13های موجود است]تعداد گره 

 5ضریب خوشه بندی 

-های پیچیده یک گرایش ذاتی به خوشهبسیاری از شبکه

بندی یک معیار محلی است که برای بندی دارند. ضریب خوشه
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ای های موجود در گراف مانند دو گرهمرلث چگالیآوری  _جمع

که هردو به گره سومی وصل هستند در حالی که به طور 

گیرد.  باشند، مورد استفاده قرار میمستقیم به یکدیگر متصل می

گره دیگر  یال  باشد ، به  در شبکه دارای   iاگر گره 

 همسایه  ممکن بین باشد. حداکرر تعداد یال متصل  می

به صورت   iبندی گره است. ضریب خوشه

 یال که در حال حاضر بین این  نرا بین تعداد 

بندی کل شبکه  با  استفاده باشد. ضریب خوشهوجود دارند، می

 [.7قابل محاسبه است] C=(1/N)Σi Ci از فرمول  

  6بینابینیمرکزیت 

مرکزیت بینابینی به این معنی است که مسیر بین دو گره 

ای توانایی دارد کنترل لزوماً از یک گره خان بگذرد. چنین گره

تواند ها را در دست بگیرد و حتی میارتباط بین سایر گره

  vمرکزیت بینابینی گره. ها را حذف نمایدارتباط بین بقیه گره

 شود:محاسبه می (2با استفاده از فرمول)

(2)    

ها و گره wو uکه در آن 
uw

  کوتاهترین مسیر بینu  وw 

است و 
uw

v  تعداد کوتاهترین مسیرهای از u  به w است که

  [.8گذرد]می vاز

 7مرکزیت نزدیکی 

که مجموعه فاصله یک  مرکزیت نزدیکی به این معنی است

ها کمتر باشد ، به بیان گره از گره دیگر در مقایسه با بقیه گره

ها قرار دارد و نزدیکی باعث دیگر یک گره، مرکز توجه سایر گره

ها در شبکه تبادل داشته تر با سایرگرهشود گره بتواند سریعمی

 :شود( محاسبه می3باشد، که از طریق فرمول)

(3) 1
( ) ,

( ( , )) ( , )

L

c
u Vu

n

C v
Average L v u L V U



 


 

Lnهای قابل دسترسی از گره تعداد گرهv رانشان می-

 .[14]دهد

 8مرکزيت استرس 

دهد که در واقع نشان می vای مانند مرکزیت استرس گره

 .[14]تعداد کوتاهترین مسیرهای عبوری از گره چقدر است

 

 9درجه توزيع گره 

به طوری که  i یها با درجهتعداد گره 1, 2,...i   را

این مولفه را برای   11و اولتاوی  10باراباسیدهد . نشان می
 [.13-9کردند] های مقیاس آزاد و تصادفی مطرحشبکه

 

 12طول کوتاهترين مسیرهای میانگین 

جود در شبکه را میانگین مقدار کوتاهترین مسیرهای مو

 دهد.نشان می

(4) 
, ,

1
,

(N 1)
iji j N i j

L d
N  



 

  jو گره  iمقدار فاصله گره       تعداد گره های موجود و N که

 [.13] است

 هاابزارها و روش -3
های متروی سه های مختلف در گرافبرای بررسی پارامتر

شهر تهران، دهلی و استانبول، در ابتدا از روی نقشه رسمی کالن

حمل و نقل این سه شهر، خطوط متروی آن بدست  سیستم

ارتباط با موضوع بوده آمده )خطوط ارتباطی تراموا  و ...که بی

ها استخراج های مورد نیاز از این نقشهحذف شد( و سپس داده

آوری شده و در برنامه سایتواسکیپ  افزار اکسل جمعودر نرم

گراف شبکه فراهم شد. به این ترتیب سه  وارد و اتصاالت برقرار

های مهم گراف در مورد این سه یک( و سپس پارامتر)تصویر 

شبکه مورد تحلیل، قرار داده شده است. نتایج تحلیل مقدماتی 

 ( است.1ها  مطابق جدول )شبکه

 افزارسايتواسکیپپارامترهای محاسبه شده در نرم :(1)جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ijd

 دهلی استانبول تهران پارامتر/شهر

 133 105 102 تعداد گره ها

 015/0 019/0 020/0 تراکم شبکه

ناهمگنی 

 شبکه

279 /0 231/0 219/0 

 25 20 17 شعاع شبکه

 015/0 020/0 020/0 مرکزیت شبکه

کوتاهترین 

 مسیرها
10302    

10920        

17556 
 

 299/17 595/16 567/12 طول مسیر

میانگین تعداد 

 همسایه ها
059/2 981/1 015/2 

 49 40 31 قطر شبکه
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 گیری نتیجه -4

ر سه شبکه مترو تهران، دهلی و (، درجه توزیع د1نمودار)

شود که دهد. در این شکل مشاهده میاستانبول را نمایش می

های درجه دو است که شبکه در هر سه شبکه اکرریت با  گره

متروی دهلی در این میان دارای  بیشترین تعداد گره با درجه 

متروی تهران کمترین تعداد گره با درجه دو را دو است و شبکه 

باشد، ی گستردگی شبکه مترو میو این نشان دهنده داراست

اما تهران در مقایسه با دو شهر دهلی و استانبول بیشترین تعداد 

هایی های درجه چهار را دارا است و این بیانگر وجود ایستگاهگره

های بیشتری وصل هستند و در صورت است که به تعداد گره

کار افتادن بیشترین  ها امکان ازبروز خرابی در این ایستگاه

 خطوط متصل وجود دارد.
 

 

 

 

 

 

 

 (: نموداردرجه توزيع گره برمنای تعداد گره ها1)نمودار

 

(، نمودار توزیع اتصال همسایگی در سه شبکه را 2نمودار)

طور که دهد. همانهای همسایه نشان میبر اساس تعداد گره

داد دو و چهار همسایه در مقایسه مشخص است در تهران با تع

با دو شبکه مترو دیگر دهلی و استانبول میانگین تعداد 

های بیشتری متصل است، در حالی که استانبول، همسایه

هایی به بیشترین تعداد میانگین همسایه متصل را برای همسایه

ای بروز اختالل تعداد یک دارا می باشد، بنابراین در چنین شبکه

-کمتر مشکل ساز خواهد بود چرا که تعداد همسایهدر شبکه 

های کمی به ایستگاه آسیب دیده، متصل و در صورت بروز 

شوند. در حالی که در مشکل از شبکه حمل و نقل حذف می

ساز باشد. همچنین در دهلی تواند. مشکلتهران این مسئله می

های با تعداد همسایه سه، بیشترین مقدار میانگین اتصال گره

مجاور را دارد. تصویر هفت نشان دهنده توزیع طول کوتاهترین 

( توزیع دهلی بیشترین 3مسیر در سه نمودار است. نمودار)

 فرکانس را در طول مسیر دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها بر مبنای میانگین اتصال : نمودار تعداد همسايه2نمودار 

 مجاور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: نمودارتوزيع طول کوتاهترين مسیربر مبنای 3)نمودار 

 تکرار

های مهم روی تک تک با بررسی دقیق بعضی از پارامتر

شود، در متروی ( دیده می2ها همان طور که در جدول)ایستگاه

دارای دروازه دولت  ایستگاه )گره( تهران مشخص شد که

مرکزیت نزدیکی و مرکزیت بیشترین مقدار مرکزیت بینابینی، 

دهنده آن است که در صورت باشد، که این امر نشاناسترس می

های موجود از کار افتادن این ایستگاه بیشترین صدمه به مسیر

شود و بخش بزرگتری از عبور و مرور با خطوط متروی وارد می

، آزادیح هایاین شهر مختل خواهد شد. همچنین ایستگاه
شهید  و، دروازه شمیران مام خمینيدولت، ادروازه

دارای بیشترین درجه بوده که حاکی از اهمیت باالی  بهشتي

باشد. همچنین های دیگر میها در ارتباط با ایستگاهاین ایستگاه

از  گلشهر مقدار پارامتر کوتاهترین مسیر میانگین در ایستگاه

از همه  دولتدروازهباشد و ایستگاه ها باالتر میهمه ایستگاه

  13چوکراجیوباشد. در متروی دهلی ایستگاه کمتر می

 بیشترین مقدار مرکزیت را دارا است.
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تفیکي مقادير کمینه و بیشنه پارامترهای مهم در سه  : 2جدول
 شبکه مترو

 ایستگاه  
 مترو تهران

ایستگاه مترو 
 نبولاستا

ایستگاه مترو 
 دهلی

بیشترین مقدار 
ن میانگین کوتاه تری

 مسیر

 14مسید ای گلشهر
 سالم

دارکا 
  1521سکتور

کمترین مقدار 

میانگین کوتاه ترین 
 مسیر

 16توپکاپی دروازه دولت

 یولتوباتلی

 راجیو چوک

بیشترین مرکزیت 

 نزدیکی

توپکاپی  دروازه دولت

 یولتوباتلی

 راجیو چوک

بیشترین مرکزیت 

 بینابینی

توپکاپی  دروازه دولت

 یولتوباتلی

 راجیوچوک

 راجیو چوک 17ینی کاپی دروازه دولت بیشترین استرس

 -دروازه دولت بیشترین درجه

امام  -آزادی
 -خمینی

 دروازه شمیران

 -راجیوچوک ینی کاپی

 18کاشمرگیت

سنترال  -

 19سکرتاریات

توپکاپی  ولیعصر بیشترین شعاع 
 یولتوباتلی

 20ارکا اشرام مارج

بیشترین مقداریال 
 میانی

طالقانی با 
 زه دولتدروا

-امنیت

با  21فتی 

توپکاپی 

 یولتوباتلی

راجیوچوک با 
 22پاتل چوک

 

دروازه به  طالقانيدر مترو ایران مسیر بین دو ایستگاه 
همین خاصیت را دارد و مقدار این پارامتر را بیشینه  دولت

  راجیو چوکاست و در مترو دهلی مسیر بین دو ایستگاه کرده

در مترو  این پارامتر را دارا است .باالترین مقدار  پاتل چوکبا 

   يوروباتلي توپکاپي  باامنیت فتیح   استانبول دو ایستگاه 

 دهند.کوتاهترین مسیر میانگین را نشان می  بیشترین مقدار

شایان ذکر است، در این مقاله به بررسی و مقایسه 

های مهم پارامترهای گراف برای مشخص کردن ایستگاه

های مواصالتی شدن سایر خطوط و ایستگاهپرداختیم و اضافه 

 ها در شبکه این مقادیر را تغییر خواهد داد.  بسته به موقعیت گره

 مراجع
 دفاع و بحران مدیریت معاونت کشور، غیرعامل پدافند سازمان [1]

راهنمای پدافند غیر عامل در (. 1390غیرنظامی )

 .مديريت بحران ناشي از جنگ

مسایی زفرقندی، فت  الهح جاللی فراهانی، غالمرضاح ش [2]

بندی تعیین و رتبه"غضنفری، مصطفیح قنبری نسب، علی  

تهديدات انسان ساخت عمدی در اجزای اصلي 

، دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت "های متروايستگاه

 (.1392)زمستان,75-65(، صفحه2)شماره 2ی بحران، دوره

[3] http://metro.tehran.ir/ 

[4] http://www.metro.istanbul/raylı-

sistemler.aspx 

[5] http://www.delhimetrorail.com/about_us.asp

x#Introduction 

[6] West, D. B. Introduction to Graph Theory 

(2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-
Hall, 71. (2000). 

[7] Barabasi, A.-L. (2016). Network science. 

United Kingdom: Cambridge University 

Press. 

[8] Paul, G., Tanizawa, T., Havlin, S., & 

Stanley, H. E. Optimization of robustness of 

complex networks. The European Physical 

Journal B-Condensed Matter and Complex 

Systems, 38(2), 187-191, (2004). 

[9] Han, C., & Liu, L. (2009, September). 

Topological vulnerability of subway 
networks in China. In Management and 

Service Science, 2009. MASS'09. 

International Conference on (pp. 1-4). IEEE. 

[10] Mohammadzadeh, J., Ganjtabesh, M., & 

Nowzari-Dalini, A. Topological properties of 

RNA variation networks over the space of 

RNA shapes. MATCH Commun. Math. 

Comput. Chem, 72, 501-518. (2014). 

[11] Barabasi, A. L., & Oltvai, Z. N. (2004). 

Network biology: understanding the cell's 

functional organization. Nature reviews 

genetics, 5(2), 101-113. 
[12] Erd6s, P., & Rényi, A. On the evolution of 

random graphs. Publ. Math. Inst. Hungar. 

Acad. Sci, 5, 17-61, (1960). 

[13]  Bollobás, B., & Fulton, W. Random graphs 

(2nd ed.). Cambridge: Cambridge 

University Press, (2001). 

[14] Freeman, Linton C. "Centrality in social 

networks conceptual clarification." Social 

networks 1.3 (1978): 215-239. 

 هانويسزير

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

http://metro.tehran.ir/
http://www.metro.istanbul/raylı-sistemler.aspx
http://www.metro.istanbul/raylı-sistemler.aspx
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0130144002/ref=nosim/ericstreasuretro
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0130144002/ref=nosim/ericstreasuretro
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8 Stress Centrality 
9 Degree Distribution 
10 Barabasi 
11 Oltavi 
12 Average Shortest Paths Length 
13 Rajiv chowk 
14 Mecid-i Selam 
15 Dwarka Sector21 

16 Topkapı—Ulubatlı 
17 Yenikapı 
18 Kashmere Gate 
19 Central Secretariat 
20 RK Ashram Marg 
21 Emniyet-Fatih 
22PatelChow
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نشريه سازمان بسیج علمي پژوهشي و الگوی تهیه مقاالت برای 

 فناوری استان البرز
 3خانوادگی نویسنده سوم، نام و نام2خانوادگی نویسنده دوم، نام و نام1خانوادگی نویسنده اولنام و نام

 

 ، گروه آموزشی یا واحد سازمانی مربوطه، نام سازمان، شهر،رتبه علمی نویسنده 1

 آدرس پست الکترونیکی
 ، گروه آموزشی یا واحد سازمانی مربوطه، نام سازمان، شهررتبه علمی نویسنده 2

 آدرس پست الکترونیکی
 ، گروه آموزشی یا واحد سازمانی مربوطه، نام سازمان، شهررتبه علمی نویسنده 3

 آدرس پست الکترونیکی

 

 چکیده

شرود. تشرريح مي نشريه سازمان بسیج علمي پژوهشي و فناوری استان البررز برای در اين مقاله، شیوه تهیه يک مقاله      

ها و اندازه آنها، به طور کامرل مشرخص شرده اسرت. کلیر  سربک ی مختلف آن، انواع قلمهابخشبندی مقاله، روش قالب

(Style) اند ها، نويسندگان، چکیده، متن، و ... از پیش تعريف شدهی مختلف مقاله، از جمله عنوانهابخشهای مورد نیاز برای

بايد توجه داشته باشرند، و تنها کافي است سبک مورد نظر را برای بخشي از مقاله انتخاب کنید. نويسندگان محترم مقاالت 

 از پذيرش مقاالتي که خارج از اين چارچوب تهیه شده باشند، معذور است. سازمان

کلمه باشد. چکیده بايد بطور صريح و شفاف موضوع  400چکیده مقاله بايد در يک يا دو بند تهیه شود و حداکثر شامل 

ونه، و برای چه هدفي انجام و چه نتايجي حاصل شده اسرت. پژوهش و نتايج آن را مطرح کند؛ يعني بیان کند چه کاری، چگ

ترجمه انگلیسي چکیرده در قالرب فايرل  پرهیز کنید. ها، و مراجعها، فرمولها، جدولدر چکیده از ذکر جزيیات کار، شکل

word .جداگانه ارسال شود 

 کلمات کلیدی

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

 

 مقدمه -1

نشوریه سوازمان بسویج این نوشتار روش آمواده کوردن مقواالت 

دهود. بورای را نشوان می علمی پژوهشی و فناوری استان البورز

یوا  Microsoft Office Word 2007افوزار نگارش مقاله از نرم

یود موورد های بعدی آن استفاده کنید. نکته مهمی که بانگارش

های مورد نیاز (Styleتوجه قرار گیرد این است که تمام سبک )

اند و تنهوا های مقاله در این سند تعریف شودهبرای کلیه قسمت

الزم است سبک مناسب را برای هر بخش انتخواب کنیود. بورای 

 تهیه مقاله به موارد زیر توجه کنید:

  اندازه صفحاتA4 است های باال، پایین، چپ، و رو حاشیه

 5/2و  ،5/2، 5/2، 5/3هوور صووفحه بووه ترتیووب برابوور بووا 

 متر انتخاب شود.سانتی

 صفحه باشد. 6 عداد صفحات مقاله حداقلت 

  مقاالت باید به صورت دو سوتونی تهیوه شوود. عورض هور

 6/0متر و فاصوله بوین دو سوتون سوانتی 2/8ستون برابر 

 متر است.سانتی

 اده برای هور یوک از های پارسی مورد استفاندازه و نوع قلم
( آورده شده است. برای قلوم 1ی مقاله در جدول )هابخش

اسوتفاده کنیود.  Times New Romanالتین هموواره از 

اندازه قلم التین یک واحد کمتر از اندازه قلم پارسی در هر 
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تووان از قلوم کوج موقعیت است. برای اسامی متغیرهوا می

(Italic.استفاده کرد ) 

  باید کامالً مشابه صوفحه اول ایون مقالوه صفحه اول مقاله

باشد. در صفحه اول از نوشتن سایر موارد خودداری کنیود. 

همچنین تمام موارد صفحه اول باید در همان صفحه آماده 

 و نوشته شوند.

 وجوود نودارد.  1جز در صفحه اول مقالوه، هویچ زیرنویسوی

 استفاده کنید. 2بجای آن باید از آخرنویس

 4و پاصفحه 3صفحات و بکاربردن سرصفحهگذاری از شماره 

 خودداری کنید.

 ( فراموش نکنید که اطالعوات بخوش مالکیوتProperty )

 سند را بطور کامل پر کنید.

 ها( : اندازه و نوع قلم 1جدول )

 موقعیت استفاده نام قلم اندازه قلم

 عنوان مقاله نازنین پررنگبی  18
 نام نویسندگان نازنینبی  12
 1ی سط  هابخشعناوین  زنین پررنگنابی  14
 2ی سط  هابخشعناوین  نازنین پررنگبی  13
 3ی سط  هابخشعناوین  نازنین پررنگبی  12
 متن چکیده و کلمات کلیدی نازنین پررنگبی  11
 زیرنویس و آخرنویس نازنینبی  10
 هاها و جدولعناوین شکل نازنین پررنگبی  10
 هاا و جدولهمتن شکل نازنینبی  9
 هافرمول نازنینبی  11
 مراجع نازنینبی  10
 متن مقاله نازنینبی  11

 تقسیمات مقاله -2

ی اصلی باشد: چکیده، کلموات هابخشهر مقاله باید شامل این 

 هوابخشکلیدی، مقدمه، مطالب اصلی، نتیجه، و مراجوع. سوایر 

هوا اختیواری اسوت. ایون مرل سپاسگزاری، ضومایم، و زیرنویس
باید در آخر مقاله و قبول از مراجوع قورار گیرنود، بجوز  هاخشب

 شود.ها که پس از مراجع آورده مینویسبخش زیر

شوود. مقدموه از مقدموه شوروع می هوابخشگذاری شماره

است. آخرین شماره نیز مربوط به بخش نتیجوه  1دارای شماره 

ی قبول از مقدموه و پوس از نتیجوه، دارای هوابخشاست. سایر 

تواند شامل چنود زیوربخش باشود. ره نیستند. هر بخش میشما

شوود. شوروع می 1نیز دارای شماره هسوتند کوه از  هابخشزیر

دقت کنید که شماره بخوش در  هابخشگذاری زیرهنگام شماره

از  3گذاری زیوربخش سمت راست قرار گیرد. مرالً برای شوماره

ز سوبک . برای نوشتن عنوانِ یک بخش ا3-2بنویسید:  2بخش 

Heading 1 و اگوور بخووش دارای شووماره نیسووت از سووبک ،

Heading 0 ( بوا 2)سوط   هوابخشاستفاده کنیود. عنووان زیر

نیوز از سوبک  3نوشته شووند. بورای سوط   Heading 2سبک 

Heading 3 ی هوابخشاستفاده کنیود. معمووالً نیوازی بوه زیر

سطوح بعدی وجود ندارد، با ایون حوال اگور وجوود داشوت، آن 

 را بدون شماره و تنها بصورت متن پررنگ بنویسید. هابخشزیر

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 

بند، از سبک  ( است. برای نوشتن اولینIntendبدون تورفتگی )

Text1  5/0استفاده کنید. سایر بندها دارای تورفتگی به انودازه 

را انتخاب  Textمتر است که برای نوشتن آنها باید سبک سانتی

کنید. سعی کنید از نوشتن بندهای طوالنی پرهیوز کنیود. یوک 

سطر را از یک سوتون، بوه خوود  15تا  10تواند بند حداکرر می
 اختصان دهد.

 ای عنوان و نويسندگان مقالههويژگي -1-2

های کار پژوهشوی عنوان مقاله در عین کوتاهی باید تمام ویژگی

 Titleرا نشان دهد. عنوان مقاله را در یک یا دو سطر و با سبک 

بنویسید. در صورتی که عنوان مقاله شما دو سطری است، دقت 
 کنید که طول سطر دوم نباید بیشتر از طول سطر اول باشد. 

عنوان مقاله باید نام نویسندگان مقاله نوشته شووند.  پس از

در هنگام نوشتن نام نویسندگان از ذکور عنواوینی مرول اسوتاد، 

دکتر، مهندس، و ... خودداری کنید. برای نوشتن نام نویسندگان 

توانیود استفاده کنیود. در صوورت تمایول می Authorاز سبک 

یرنوویس تهیوه سِمت یا مرتبه علمی هر نویسنده را بوه شوکل ز

کنید. همچنین نام دانشگاه یا محل اشتغال نویسنده بوه هموراه 

تواننود ذکور نشانی، تلفن تماس، و آدرس پست الکترونیکوی می

 شوند. 

 های چکیده و کلمات کلیدیويژگي -2-2

چکیده مقاله باید بطور صری  موضوع و نتایج کار پژوهشی انجام 

اصول موضووع مقالوه شده را بیان کند. در چکیده تنها باید بوه 

هوا، ها، جودولجزییوات کوار، شوکل توجه شود و در آن از ذکور

 200ها، و مراجع خودداری شود. چکیوده را حوداکرر در فرمول

کلمه و در یک یا دو بند )پاراگراف( تهیه کنید. عنووان چکیوده 

نوشته شود. برای نوشتن متن چکیده  Heading 0باید با سبک 

ه کنید. در صورتی که چکیوده دارای استفاد Abstractاز سبک 

 بنویسید.  Abstract2بند دوم است، آن را با سبک 

کلمه کلیدی انتخواب کنیود، و  10برای هر مقاله حداکرر 
آنها را با ویرگول از هم جدا کنید. این کلموات بایود موضووعات 
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بندی کنند. کلموات کلیودی را بوه اصلی و فرعی مقاله را دسته

الوه بوه آنهوا بنویسویدح یعنوی کلمواتی کوه ترتیب وابسوتگی مق

نویسوی در تر هسوتند، اول نوشوته شووند. اگور از مختصرمرتبط

چکیده یا کلمات کلیدی استفاده شده است، بایود شوکل کامول 

 آن در داخل یک جفت هاللین )پرانتز( آورده شود.

 های مقدمهويژگي -3-2

در بخش مقدمه ابتدا باید کلیات موضوع پژوهش عنووان شوود. 

ای از کارهوای مشووابه انجووام شوده بووه همووراه سوپس تاریخچووه

ای از تالش انجوام های هر یک بیان شود. در ادامه مقدمهویژگی

 های موجود ذکر شود.گرفته در مقاله برای حل کاستی

است و از ابتدای صفحه دوم شوروع  1مقدمه دارای شماره 

 Heading 1شود. برای نوشتن عنوانِ بخش مقدمه از سبک می

 استفاده کنید.

 های مطالب اصليويژگي -4-2

پس از بخش مقدمه باید مطالب اصلی مقاله طوی چنود بخوش 

باید شامل تعریف مفاهیم اولیوه موورد  هابخشنوشته شود. این 

حل پیشنهادی باشند. در نوشتن مطالوب نیاز، طرح مسأله، و راه

اصلی مقاله دقت شود که تنها به موضوع اصلی مقالوه پرداختوه 

ود تا ذهن خواننده از انحراف به سمت مطالب جوانبی مصوون ش

بماند. همچنین سعی شود مطالب اصلی مقاله بصوورت سلسوله 

 مراتبی و زنجیروار به هم مربوط باشند.

شووند. شروع می 2ی مطالب اصلی مقاله از شماره هابخش

شووند. بورای گوذاری میی بعدی نیز به ترتیوب شومارههابخش

اسوتفاده  Heading 1ی اصولی از سوبک هاشبخنوشتن عنوان 

 کنید.

 های نتیجهويژگي -5-2

در بخش نتیجه، نکات مهم انجام شده در کوار بصوورت خالصوه 

مرور و نتایج به دست آمده توضی  داده شوند. همچنین در ایون 

( بصوورت واضو  Contributionبخش باید سهم علمی مقالوه )
بخوش تکورار  بیان شود. هرگز عین مطالوب چکیوده را در ایون

تواند به کاربردهای پژوهش انجام شوده اشواره نکنید. نتیجه می

کندح نکات موبهم و قابول پوژوهش جدیود را مطورح کنودح ویوا 

های دیگر پیشنهاد دهد. برای گسترش موضوع بحث را به زمینه

اسوتفاده  Heading 1نوشتن عنووانِ بخوش چکیوده از سوبک 

 کنید.

 های مراجعويژگي -6-2

گیورد و عنووان آن دارای ر انتهای مقاله قورار میبخش مراجع د

شماره نیست. در نوشتن مراجع ابتدا مراجع پارسی و بعد مراجع 

انگلیسی را ذکر کنید. ترتیب نوشتن مراجع نیز بور ایون اسواس 

( 3هوای پژوهشوی، )ها و طرحنامه( پایان2ها، )( کتاب1باشد: )

( 4معتبور، و ) های علمویمقاالت مندرج در مجالت و کنفرانس

سایر مقاالت و منابع اینترنتی. تمام مراجع حتمواً بایود در موتن 

 مقاله مورد ارجاع واقع شده باشند.

بنویسید. برای  Heading 0عنوان بخشِ مراجع را با سبک 

و برای مراجوع بوه  REFنوشتن مراجع به زبان پارسی از سبک 

کتواب،  استفاده کنید. عنوان EN_REFزبان انگلیسی از سبک 

نامه، یا مقاله به زبان پارسی را بصوورت پررنوگ بنویسوید. پایان

( اسوتفاده Italicبرای عناوین مراجع انگلیسی نیز از قلوم کوج )

کنید. نحوه نوشتن مراجع در بخوش مراجوع ایون مقالوه عنووان 

 شده است.

برای ارجاع به یک مرجع تنها از شماره آن در داخول یوک 

. مراجوع انگلیسوی را بوا شوماره ]1[جفت قالب استفاده کنیود 

نیسوت، « مرجع». نیازی به ذکر کلمه [6]انگلیسی ارجاع دهید 
...«.  ]1[مرجوع »مگر آن که جمله با این عبوارت شوروع شوود: 

. اگور ]2,1[برای ارجاع به چند مرجع از ویرگول استفاده کنیود 

. ]1-5[تعداد مراجع زیواد اسوت از خوط تیوره اسوتفاده کنیود 

 گیرند.آیند قبل از نقطه قرار میکه در انتهای جمله میمراجعی 

 قواعد نوشتاری -3

نویسی است. توالش شوود شیوایی و رسایی نوشتار در گرو ساده

در متن مقاله از جمالت رسا، گویا، و کوتواه اسوتفاده شوود و از 

نوشتن جمالت تودرتو پرهیز شود. به ایون جملوه دقوت کنیود: 

کنیود توسوط دریافوت می iTuneآهنگی که شما از فروشگاه »

انحصاری و محافظت  AACاپل که یک قالب فایل  DRMقالب 

دهد، شده است که اپل مجوز استفاده از آن را به هیچ کس نمی

این جمله در واقوع از سوبک نگوارش زبوان «. شودمحافظت می

کند و به هیچ وجوه بورای جموالت پارسوی انگلیسی پیروی می

توان این جمله را بوه ایون صوورت یمناسب نیست. به راحتی م
دریافوت  iTuneآهنگی کوه شوما از فروشوگاه »بازنویسی کرد: 

شوود. ایون قالوب اپل محافظت می DRMکنید توسط قالب می

انحصاری و محافظت شوده اسوت، و اپول  AACیک قالب فایل 

 «.دهدمجوز استفاده از آن را به هیچ کس نمی

نقوش زیوادی در جداسازی اجزای مختلف یک جمله نیوز 

توانود اجوزای یوک جملوه را در فهم آسان آن دارد. ویرگول می

جایی که نیاز به مکث هست، ازهم جدا کندح حال آن که نقطوه 
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ویرگول برای جداسازی دوجمله که با هم ارتباط معنایی دارنود، 

رود. نقطه نیز برای جدا کردن جموالت موورد اسوتفاده بکار می

هاللوین )پرانتوز( بایود توجوه شوود کوه گیرد. درکاربرد قرار می

عبارت داخول آن بورای توضویحی اسوت کوه از اجوزای جملوه 

 شوود. درمحسوب نشده و درصورت حذف خللی به آن وارد نمی

 رود.مقابل، گیومه برای برجسته کردن جزیی از جمله بکار می

، «باشودموی»تا جای ممکن از بکوار بوردن کلمواتی مرول 

توان پرهیز شود. به جای آنها اغلب می« بوده باشد»، و «گردید»

اسوتفاده کورد. « شود»و « اسوت»از کلمات ساده و روان مرول 

بکارگیری کلمات دشوار و غیرمعمول تنها باعث پیچیوده شودن 

 شود.جمله و دشوار شدن فهم آن می

باید بالفاصله پس از مفعول قرار «( را»نشانه مفعول )حرف 

این شکل تنظیمات الزم بورای »گیرد. به این جمله دقت کنید: 
بهتر است این جملوه را بصوورت «. دهدبندی را نشان میصفحه

ایوون شووکل تنظیمووات الزم را بوورای »زیوور بازنویسووی کنوویم: 

 «.دهدبندی نشان میصفحه

هوای پارسوی برای کلموات فنوی توا حود امکوان از معادل

« پروسس»زیباتر از « پردازش»استفاده شود. بدون تردید کلمه 

تر مناسوب« میکروپروسسوور»از « ریزپردازنده»است، و یا کلمه 

دهید خواننده با معوادل است. در چنین مواقعی اگر احتمال می

پارسی آشنا نیست، از آخرنویس برای نوشوتن معوادل انگلیسوی 

هوای پارسوی استفاده کنید. این کار را در اولوین کواربرد معادل

 انجام دهید.

نگلیسی در جمالت استفاده نکنید. تا حد امکان از کلمات ا

توانیووود بنویسوووید: موووی Microsoftمووورالج بجوووای نوشوووتن 

اگوور ناچووار شوودید در یووک جملووه از کلمووات «. میکروسووافت»
انگلیسی استفاده کنید، حتماً فاصله کوافی بوین آنهوا و کلموات 

 پارسی را رعایت کنید.

 گذاریعالمت -1-3

-امکوان عالموت برای خوانایی بهتر مقاله باید سعی شود تا حود

گوذاری مووتن مقالوه بدرسووتی انجوام شووود. دقوت کنیوود تمووام 
هایی مرول نقطوه، ویرگوول، نقطوه ویرگوول، دونقطوه، و عالمت

عالمت سوال باید به کلموه قبول از خوود چسوبیده باشوند، و از 

کلمه بعدی تنها به اندازه یک فضای خالی فاصله داشته باشوند. 

فضای خالی از کلموه قبول و عالمت خط تیره باید به اندازه یک 

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.

 امال -2-3

درستی نوشتار بر پایة امالی زبان پارسی ضروری است. در ایون 

کنیم. وارد اشووتباه متووداول را یووادآوری موویبخوش برخووی از موو

های نوشته شده تر را با مراجعه به کتابتوانید اطالعات دقیقمی

 در این زمینه پیدا کنید.

از « موی»در افعال حال و گذشته استمراری باید دقت شود کوه 

« فاصوله متصول»جزء بعدی فعل جدا نماند. برای این منظور از 

بوه « Ctrlکلیود »ن فاصوله متصول از استفاده کنید. برای نوشت

استفاده کنید. همچنین دقت کنیود کوه جوزء « -کلید »همراه 

و جزء بعدی فعل را بصورت یکپارچه ننویسوید. بنوابراین « می»

 است.« شودمی»اشتباه، و درست آن « میشود»و « می شود»

ی جمع نیز دقت کنیود کوه از کلموه جموع «ها»در مورد 

دح مگر در کلموات توک هجوایی مرول بسته شده جدا نوشته شو

برای جدانویسی نیز از فاصله متصل استفاده کنید. مورالج «. آنها»

 بنویسید.« هاپردازنده»را بصورت « پردازنده ها»

جمع بستن کلمات پارسی یا التین بوا قواعود زبوان عربوی 

اشتباه و درست « اساتید»و « پیشنهادات»اشتباه است. بنابراین 

 است.« استادان»و « هاپیشنهاد»آنها 
از کلموه بعودی خوود « به»بهتر است همواره حرف اضافه 

جدا نوشته شود، مگر آن که این حرف جزء یک فعل یا صفت یا 

 «.بندرت»و « بجا»، «بکار بستن»قید باشدح مانند: 

در موورد کلمووات حواوی همووزه قواعودی وجووود دارد کووه 

برای نمونه به امالی گنجد، اما پرداختن به آنها دراین مقاله نمی

دقوت کنیود. « مسوؤول»، و «رئیس»، «منشأ»، «مسأله»کلمات 

شووند، همچنین، همزه در انتهای کلماتی که به الوف خوتم موی

« ی»شود و درصورت اضافه شدن به کلمه بعودی، از نوشته نمی

 «.اجرای برنامه»، و «اجرا شده»شود: استفاده می

 هاها و جدولشکل -4

ها در ا باید دارای عنوان باشند. عنووان شوکلهها و جدولشکل

گیرنود. در ها در باالی جدول قورار میزیر شکل و عنوان جدول

هوای سوایر منوابع اسووتفاده ها یوا جودولصوورتی کوه از شوکل

کنید، باید حتماً شماره آن مرجع را در عنوان شکل یا جدول می
 ذکر کنید.

 Figureبرای نوشوتن عنووان شوکل یوا جودول از سوبک 

Caption ها و یوا استفاده کنید. برای نوشتن متن داخل شوکل

استفاده کنید. هر شکل یوا  Figure Textها نیز از سبک جدول

شروع  1جدول باید دارای یک شماره باشد که برای هر کدام از 

شود. شماره شکل یا جدول را در داخل یوک جفوت هاللوین می

ل از شوماره آن بنویسید. در هنگوام ارجواع بوه شوکل یوا جودو
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« شوکل زیور»استفاده کنید و از بکوار بوردن عبواراتی همچوون 

ها باید در متن موورد ارجواع ها و شکلپرهیز کنید. تمام جدول

قرار گیرند. یک جدول یا شکل نباید قبل از ارجاع در متن ظاهر 

 شود.

ها قرار گیرند. بهتور ها باید در وسط ستونها و جدولشکل

چین درج خوط جداگانوه بوا حالوت وسوط ها در یکاست شکل

 In line with( آنها بصورت Layoutبندی )شوند و ویژگی طرح

text ( نمونه1انتخاب شود. شکل ) .ای از چنین تنظیموی اسوت

تووان آن را چنانچه شکل یا جدولی در یک ستون جا نشود، می

بصورت تک ستونی رسم کرد، مشروط بر این که شکل یا جدول 

ا انتهای صفحه و یا در انتهوای مقالوه درسوت قبول از در ابتدا ی

هوا را در یوک جوا و توان همه شکلبخش مراجع قرار گیرد. می

 قبل از مراجع نیز درج کرد.
 

 
 MDA [6]( : فرايند توسعه در 1شکل )

 ها و عبارات رياضيفرمول -5

سوت از ابوزار هوا و عبوارات ریاضوی بهتور ابرای نوشوتن فرمول

Equation Editor  استفاده شود. بورای هور فرموول بایود یوک

شماره در نظر گرفته شود. این شوماره را در داخول یوک جفوت 

چین قرار دهید. تمام متغیرها، پارامترها، هاللین و بصورت راست

و نمادهای یک عبارت ریاضی باید توضی  داده شوند. اگر قبل از 

ام نشده است، بایود بالفاصوله پوس از نوشتن فرمول این کار انج

 فرمول این توضیحات بیان شوند. مانند:

(1)      dfx
x

X 
0

ˆ1  

تابع توزیع امکان است.  X و  چگالی تخمینی f̂که درآن

اگر تعداد متغیرها و پارامترها برای تعریف در اداموة موتن زیواد 

فهرست عالیم در بخش ضمایم اسوتفاده و یوا بصوورت  است، از

 فهرست در زیر رابطه تعریف شود.

توان بودون بکوارگیری ابوزار برای نوشتن روابط ریاضی می

Equation Editorو نمادهووای 6، زیوور نویسوی5، از باالنویسوی ،

یونانی بهره گرفت. این روش بیشتر برای ارجاع بوه متغیرهوا در 

 ما تابع توزیع امکان را در متن توضیحی متن مناسب است. مرالج

شوود کوه ( با این شیوه نوشتیم. این روش موجب موی1فرمول )

نویسی زیاد نشود و فاصله سطرها به دلیل استفاده از ابزار فرمول

 تنظیمات صفحه بهم نریزد.

درصورتی که یک رابطه ریاضی طوالنی بود و دریک سوطر 

چنود سوطر نوشوت. در ایون توان آن را در دو یوا نشد، می جا
حالت بایود سوطرهای دوم بوه بعود بوا توورفتگی شوروع شووند. 

توان شماره آن را نیز در یک سطر مستقل نوشوت. همچنین می

 ( را ببینید.2فرمول )
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یک فرمول یا عبارت ریاضی حتماج باید بعد از ارجاع آن در 

نیز همانند عبارات ریاضی های مقاله را متن ظاهر شود. الگوریتم

 گذاری کنید و به آنها ارجاع دهید.شماره

 نتیجه -6

نشریه سوازمان در این مقاله، مشخصات یک مقاله قابل چاپ در 

بیان شد. مهمتورین  بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز

های صوفحه، نحووه آمواده مشخصات عبارتند از: ابعاد و حاشویه

ها، گذاریاصلی مقاله، نحوه شمارهی هابخشکردن صفحه اول، 

ها، منابع، و باالخره چگوونگی نگوارش ها، فرمولها، جدولشکل

 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.

 سپاسگزاری

ر صورت نیاز بصورت کوتواه و در یوک بنود بخش سپاسگزاری د

آماده شود. بخوش سپاسوگزاری دارای شوماره نیسوت بنوابراین 

بنویسید. نویسوندگان  Heading 0عنوان این بخش را با سبک 

سوازمان بسویج فکری تمام اعضای کمیته علمی این مقاله از هم

 CIM 

 PIM 

 PSM 

Code 

CIM to PIM mapping 

PIM to PSM mapping 

PSM to code mapping 
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کموال سپاسوگزاری را  علمی پژوهشی و فنواوری اسوتان البورز

 دارند.

 يمضما

بخش ضمایم یک بخش اختیاری است و دارای شوماره نیسوت. 

بنویسید. موضوعات مرتبط با  Heading 0عنوان آن را با سبک 

توانند در بخش های زیر قرار گیرند، میمقاله که در یکی از گروه

 ضمایم آورده شوند.

 هاها یا الگوریتماثبات ریاضی فرمول 

 موردیها و اطالعات مربوط به مطالعه داده 

 های مربوط به مقایسه آنهانتایج کار دیگر محققان و داده 

  ی اصولی مقالوه هوابخشسایر موضوعات مرتبط کوه جوزء

 نباشند.

 مراجع
ای که نقش نام خانوادگی، نام نویسندگان یا نام موسسه [15]

، نام خانوادگی، نام عنوان کامل کتابنویسنده را دارد، 

وادگی، نام ویراستار با مترجمان با قید کلمه ترجمة، نام خان

قید کلمه ویراستة، شماره جلد، شماره ویرایش، محل نشر، نام 

 ناشر، تاریخ انتشار.

اصول طراحي و ويژگیهای داخلي استالینگ، ویلیام،  [16]

، ترجمة صدیقی مشکنانی، محسن، پدرام، سیستمهای عامل

حسین، ویراستة برنجکوب، محمود، ویرایش سوم، اصفهان، 

 .1380ی، بهار نشر شیخ بهای

ای که ، درجهنامهعنوان پاياننام خانوادگی، نام نویسندگان،  [17]

نامه برای دریافت آن نوشته شده است، نام دانشگاه، محل پایان

 ها، تاریخ انتشار.دانشگاه، شماره صفحه

، شماره عنوان طرح پژوهشينام خانوادگی، نام مجری،  [18]

، تاریخ انجام ثبت، نام کامل سفارش دهنده، محل انجام طرح
 طرح.

، نام مجله یا "عنوان مقاله"نام خانوادگی، نام نویسندگان،  [19]

ها، محل چاپ کنفرانس، شماره دوره یا مجله، شماره صفحه

 مجله یا برگزاری کنفرانس، تاریخ انتشار.
[20] Frankel, David S., Model Driven Architecture: 

Applying MDA to Enterprise Computing, OMG 
Press, Wiley Publishing, 2003. 
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 فرم همکاری با نشريه

.. با ، طراحی گرافیک و.تارسال مقاالهای گوناگونی نظیر ارسال اخبار علمی، ارسال عکس، توانید در بخششما می

 شید.این نشریه همکاری داشته با

جهت همکاری با نشریه فرم زیر را تکمیل و در بخش توضیحات نحوه و نوع همکاری خود را بیان نمایید و پس از 

طالعات زیر ، پژوهشی و فناوری استان البرز ارسال و یا ارس روابط عمومی سازمان بسیج علمیتکمیل برای ما به آد

  ارسال نمایید  Alborz.basijelmi@chmail.irرا با عنوان  همکاری با نشریه به ایمیل 

 

 فرم همکاری با نشریه داخلی سازمان بسیج علمی و پژوهشی و فناوری استان البرز

 شماره ملی : نام پدر : نام خانوادگی : نام :

 تحصیلی :و مقطع رشته  تلفن همراه : شماره تلفن :

 نوع همکاری : ایمیل :

 

 توضیحات :

 اخبار و     پیوست شود  مقاله، *  در صورت لزوم عکس،
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