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Кластеризацiя тегiв соцiального веб-сервiсу
Розглядається задача кластеризацiї тегiв користувачiв експертної системи задля вста-
новлення зв’язкiв мiж ними. Завдяки об’єднанню тегiв у кластери експертна система
зможе у вiдповiдь на певний запит пропонувати користувачевi максимально релевантну
iнформацiю, семантично пов’язану з запитом, яка зможе його зацiкавити, а отже матиме
бiльший шанс бути проданою.

На даний момент найзручнiшим способом вiдокремлення певної iнформацiї є використання
тегiв. Цей механiзм дозволяє замiнити назву об’єкту на його характеристики, завдяки чому
для запиту користувачевi достатньо знати лише певнi властивостi або сферу застосування
об’єкту пошуку.
Проте, такий пiдхiд має i недолiки. Основний з них – рiзнi люди описуватимуть один i

той самий предмет рiзним набором тегiв залежно вiд своїх соцiальних параметрiв, стилю
мислення та безлiчi iнших факторiв. Тому постає питання про об’єднання семантично-схожих
комбiнацiй тегiв в певнi кластери та обчислення вагових коефiцiєнтiв зв’язкiв мiж ними, котрi
вказуватимуть їх ступiнь спорiдненостi. Також необхiдно враховувати, що один i той самий
тег може попасти в рiзнi кластери (для прикладу тег “ягуар” повинен попасти в кластери
“авто”, “звiрi” та “Африка”; тег “дизайн” може стосуватися як графiчного, так i веб-дизайну)[2]
Дану задачу можна вирiшити алгоритмами, побудованими на теорiї графiв. Нехай вер-

шинами графу будуть теги. Якщо пара тегiв зустрiчається в одному запитi, то мiж ними
проводиться ребро, вага якого буде рiвною кiлькостi парних зустрiчей тегiв в запитах. Серед
iснуючих алгоритмiв поставленiй задачi найбiльш вiдповiдають наступнi:[1;4]
1. Кластеризацiя видiленням зв’язаних тегiв: на входi задається мiнiмальна вага ребра,

всi ребра меншої ваги видаляються, пiсля чого залишаються найбiльш зв’язанi компоненти.
Завдяки тому, що в однiй вершинi може перетинатися декiлька ребер ми забезпечуємо можли-
вiсть використання одного слова в рiзних контекстах. Сенс алгоритму заключається в пошуку
оптимальної мiнiмальної ваги, яка забезпечить отимальне розбиття вихiдного графу[1;2]
2. Пошарова кластеризацiя – вiдбувається видiлення зв’язних компонент графа на певному

рiвнi вiдстаней мiж вершинами. Формується послiдовнiсть пiдграфiв вихiдного графу, котра
вiдображає iєрархiчнi зв’язки мiж кластерами, таким чином алгоритм пошарової кластеризацiї
може забезпечувати як плаский, так i iєрархiчний подiл на кластери[3]
3. Алгоритм мiнiмального дерева покриття – спочатку на графi вiдбувається побудова

дерева мiнiмального покриття, далi вiдбувається процедура видалення ребер i розбиття на
дрiбнiшi[3]
Висновок. Так як розроблюваний сервiс передбачає постiйне навантаження на оновлення
та невизначенiсть кiлькостi кластерiв i створення нових, в поточнiй версiї використовується
алгоритм кластеризацiї зв’язаних тегiв, котрий дозволяє оновлювати вагу окремо взятого
зв’язку та видiлення нових.
У подальшому планується оптимiзацiя алгоритму оновлення графу тегiв та структури бази

даних для забезпечення максимально швидкого оновлення вагових характеристик зв’язкiв
мiж тегами.
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