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 گراف -1

به شمار ها ها و ارتباطات بین آننمایش داده ها ابزار مناسبی برایها است. گرافها و ارتباطات بین آنای از گرهگراف مجموعه

افراد، صفحات وب، مقاالت مانند ها انواع مختلفی از دادهگر بیانتوانند ها بسته به نوع کاربرد می. در این ساختار گرهروندمی

هر نوع یا ها د شامل ارتباط دوستی، ارجاعات لینکنتوانمینیز ارتباطات ؛ علمی و یا هر موجودیت مورد مطالعه دیگر باشند

ها اهمیت زیادی گراف و ناگسستنی است یارتباطئوری گراف ای و تهای شبکهباشد. ارتباط بین سامانه هاارتباط دیگر بین گره

های اجتماعی، های زیستی، شبکهها، شبکهای چون ترکیبات شیمیایی، ساختارهای پروتئینسازی ساختارهای پیچیدهدر مدل

 . دن، و بسیاری از موارد دیگر دار1الاماکساسناد 

 

 کاوی رافگ -2

به وجود آورده است. با افزایش نیاز و 2کاویها، به نام گرافجدیدی را برای کاوش دادهی شف دانش از ساختار گراف، زمینهک

کاوی با رویکرد کاوش بر داده یهکاوی به یک موضوع پویا و فعال در حوز، گرافهاتقاضا برای برای تحلیل مقادیر زیادی از داده

با هدف رسیدن به کارایی   کاویگرافر تحقیقات زیادی روی های اخییافته تبدیل شده است. در سالهای انبوه ساختارروی داده

ها یکی از روی ساختار دادهبر . کاوش انجام شده استهای ساختار یافته های جدید، برای مطالعه و کاوش دادهباال و ابداع روش

-های مختلفی چون:  شبکهحوزهتوان در را می کاویگرافرو هستند. کاربردهای بهمحققان با آن رو ای جدیدی است کههچالش

های های زیستی، علوم پزشکی، طراحی سیستمبندی ترکیبات شیمیایی، شبکههای کامپیوتری، دستههای اجتماعی، شبکه

 گر و بسیاری از موارد دیگر مشاهده کرد که در ادامه برخی از این کاربردها با جزئیات بیشتر ارائه خواهد شد.توصیه

 های اجتماعیشبکه 

ی اطالعات زیادی را درباره که در شبکه است جوامعیا  3 هاشناسایی انجمن کاویگرافیکی از مهمترین کاریردهای 

جوامع این . به عنوان مثال ی شبکه نامیدها را جوامع تشکیل دهندهتوان آنو می دهندساختار یک شبکه ارائه می

لعکس چه افرادی اچه افرادی، با چه خصوصیاتی تمایل بیشتری به برقراری ارتباط با هم دارند و بکه دهند نشان می

توانند سایر افراد را با هایی در یک شبکه میچه گروه ؛ندرهایی ارتباطات ضعیف و گسستنی با هم دابا چه ویژگی
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ها، کنون شناسایی انجمن در انواع مختلفی از شبکهدهند و بسیاری از موارد دیگر. تاقرار  تأثیرسرعت بیشتری تحت 

های حمل های عصبی، شبکهیمیایی، شبکهترکیبات ش یوب، شبکه ی، شبکه4های اجتماعیی رسانهاز جمله شبکه

ها صورت گرفته است. بررسی عناصر این شبکهی دیگر با هدف استخراج اطالعات برای تحلیل و ها شبکهو ده و نقل

 گیرند. قرار می 5بندیخوشهمسائل  ءاین حوزه از کاربردها جز

 

  تحلیل سبد خرید مشتریان 

کاالهایی است که احتمال خریدشان با یافتن فهرست اند ها به آن توجه زیادی کردههفروشگا یکی ازمسائلی که اخیراً

له در بهبود رضایت مشتری و افزایش سود حاصل از فروش محصوالت در أهم توسط مشتریان زیاد است. این مس

توان در هر فروشگاه کاالها می کاویگرافو کارآمد در علم  مؤثرهای ای دارد. با استفاده از روشعمده تأثیرها فروشگاه

ها از آن گرتوصیههای کرد و برای طراحی سیستم بندیخوشه ،که احتمال خریدشان با هم زیاد استرا و محصوالتی 

 . نموداستفاده 
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  شناسایی سرطان و تشخیص بیماری 

بندی، دستههای و استفاده از روش در علوم پزشکی و دارویی با استفاده از مجموعه داده مربوط به ترکیبات شیمیایی

ها برای و از آن زا و ناقل بیماری را شناسایی کردتوان ترکیبات شیمیایی سرطانمی ی مکررهاگرافکاوش زیرگراف و 

 تولید دارو و درمان بیماری استفاده کرد. 

 

 

  وجوتجسهای در خروجی موتور های هزرنامهارتباطشناسایی 

ه جو یک راوهای جستموتور .رو هستیمبهها رومتنوع و پویا از دادهده، ای گستربا مجموعه وب،ی شبکهدر سطح 

ها هرزنامهاز طرفی وجود . روندبه شمار میها برای دسترسی به اطالعات مفید از میان این حجم وسیع از داده مؤثر

 خواهند شد.کنند و مانع از دسترسی کاربران به اطالعات مفید و مرتبط جو را گمراه میوهای جستدر وب، موتور

 تواند صورت بگیرد. می کاویگرافبندی دردستههای ها با استفاده از روشنامهزرشناسایی و فیلتر این ه

 

های موجود در دنیای واقع است که هر کدام بر روی شبکه کاویگرافشمار کاریردهای ارائه شده تنها چند مورد از کاربردهای بی

 دهد.این علم را نشان میای از ضرورت و اهمیت توجه به ذره



 
 

 کاویگرافهای اهمیت و کاربرد روش -1-2

ی روابط بین افراد، تحلیل ساختارهای اجتماعی، موقعیت اجتماعی و تحلیل ، شامل مطالعه6(SNAهای اجتماعی)تحلیل شبکه

خویشاوندی، همکاری و غیره را ها روابط بین افراد از جمله دوستی، باشد. در این شبکهنقش افراد و بسیاری از موارد دیگر می

دهند. مطالعه و بررسی گراف ها را نشان میها یالها و ارتباطات بین آنتوان در قالب یک گراف نشان داد، که در آن افراد گرهمی

تباط و ها، نحوه برقراری ارگیری این شبکههای اجتماعی اطالعات زیادی را در درباره مفاهیم، علل اصلی شکلمربوط به شبکه

های اجتماعی مطرح است، این است که کند. مهمترین سوالی که در حال حاضر برای شبکهبسیاری از موارد دیگر را فراهم می

های مختلف نشان به درستی عضویت افراد را در گروه جوامعای که این به گونه ها پیدا کردرا در این شبکهجوامع توان می چگونه

های های بزرگ مقیاس و از جمله شبکهرا برای تحلیل شبکه کاویگرافهای دیگری که استفاده از روش دهد. از مهمترین دالیلب

کشف ساختارهای پنهان و  ،ی شبکه، مدیریتها در شناسایی الگوها و هنجارهااجتماعی ضروری کرده است قابلیت این روش

شود. اطالعاتی که بدون که در قالب گراف نمایش داده میهایی است استخراج اطالعات مفید از میان حجم انبوهی از داده

 ها قابل استخراج نیست. های گراف از میان این حجم انبوه دادهاستفاده از روش

  کاویگرافهای دامنه -2-2

شبکه به نامی از  ای که هر جافت است. به گونهرکاوی به سرعت در حال توسعه و پیشها، علم گرافبا توجه به رشد سریع شبکه

دهد عبارت ها را پوشش میآن کاویرافگهایی که برخی از زیرحوزه توان دید،آید نمودی از کاربردهای این علم را میمیان می

 :است از

 همسانهای یی زیرگرافمسائل شناسا 

 ویدئو 7گذاریشاخص 

 ی گراف های همبستهکاوش الگو 

 ی گراف های بهینهکاوش الگو 

  کاوش جریان کار 

 های زیستی کاوش شبکه 

  کاوش ساختار وب 

 های گراف هسته 

  کاوش ارتباطات 

 گراف  وجوجست 

 بندی گراف دسته 

 بندی گراف خوشه 

 های گراف سازی الگوخالصه 

 های دیگر.و... بسیاری از حوزه 
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 جمیع و خالصه نمود:تتوان در قالب سه محور زیر های گفته شده را میی حوزههمه

 

 بندی گراف  ستهد .1

 گراف  بندیخوشه .2

 کاوش زیرگراف  .3

 

های از گرافای و یا مجموعه با مقیاس بزرگهای مربوط به یک گراف بندی گراف آن است که گرهدستههدف اصلی مسائل 

های مختلف به کالس ها و یا ساختار گرافهای مربوط به گرههای مورد بررسی را بر اساس ویژگیداده شده به عنوان موجودیت

. شوندمیمطرح  9 و یادگیری بدون ناظر 8 در دو غالب کلی مسائل یادگیری با ناظرکاوی ی دادهحوزهبندی کرد. مسائل دسته

توان در علوم پزشکی، علوم دارویی، می راکاربرد این مسائل  شود وبندی میباناظر طبقهبه طور کلی جزء مسائل  ،بندیدسته

به دنبال آن هستیم نیز  بندیخوشه بندی مشتریان و موارد مشابه مشاهده کرد. در مسائلدسته بندی ترکیبات شیمایی،دسته

کنیم، این  بندیخوشههای مورد بررسی به عنوان موجودیت ها راای از گرافو یا مجموعه با مقیاس بزرگهای یک گراف تا گره

های مختلف در شبکهجوامع ترین کاربردهای آن به شناسایی گیرد و از مهمها بر اساس یادگیری بدون ناظر صورت میروش

ها که هر کدام ممکن ای از الگوها در یک گراف، پیدا کردن مجموعهو در نهایت در مسائل کاوش زیرگرافتوان اشاره کرد می

 گیرد.مورد بررسی و مطالعه قرار می ،باشد گرافدر  یویژگی خاصی دهندهاست نشان

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Supervised Learning 
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