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چکیده:
شبکه های اجتماعی در دهه گذشته توسعه سريعی داشتهاند .استخراج جامعه مسئله مهمی در تحلیل شبکههای
اجتماعی است .کشف جامعه در شبکه اجتماعی بهمعنای شناسايی مجموعهای از گرههاست بهگونهای که
اعضای آن بیشترين ارتباط را بايکديگر و ارتباط کمی با گرههای خارج از مجموعه دارند .الگوريتم کالسیک
خوشهبندی  Kمیانه روش کارايی در اين حوزه است ولی اين الگوريتم حساس به نقاط اولیه ورودی است.
برای حل اين مشکل دراين پژوهش ابتدا  Kنقطه ثقل با استفاده از  PageRankشناسايی و سپس ساختار جامعه
با استفاده از شباهت انتشارگرما و  Kمیانه استخراج میشود .با استفاده از شباهت انتشارگرما میتوان
اطالعات سراسری شبکه را برای هر زوج از رأسها بدست آورد .ارزيابی و مقايسه روش پیشنهادی با
الگوريتمهای  K ،K-Rankمیانه LPA ،OSLOM ،BGLL ،و  Infomapنشانگر افزايش دقت در بیشتر
شبکه های اجتماعی مورد بررسی است و برای انواع مختلف شبکه ها کاربردی است.
واژه های کليدی :
استخراج جامعه ،انتشار گرما ، PageRank ،شبکههای اجتماعی

-1مقدمه

در دهه فعلی ،شبکههای اجتماعی با رشد روز
افزونی در حاا توساااعهاند به نحوی که در حا
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حاضار بعض ای از اين شاابکهها همانند فیساابوک

بهگونهای که اعضاااای اين مجموعهها بیشاااترين

میلیون هاا کااربر دارناد ،بنابراين تجزيه و تحلیل

ارتباط را بايکديگر و ارتباط کمی با گرههای خارج

دادههای اين شابکهها به يکی از موضوعات حائز

از مجموعاه دارند .به کمک روش های اساااتخراج

اهمیت در حوزه دادهکاوی تبديل شده است [ .]1به

جاامعااه می توان رفتااارهاای گروهی متاداو را

طور معمو شااابکاههای اجتماعی را میتوان در

دساتهب ندی و مطالعهی هر قسامت از شبکه را به

نمايش داد که در اين گرا ها ،گرهها

صورت متمرکز انجام داد .هنگامیکه در شبکههای

معااد افراد ياا بازيگران شااابکههای اجتماعی و

اجتماعی کاربران در جوامع براساس شباهتهايی

يا ها نشاندهنده ارتباط بین اين افراد هستند [.]3

که دارند گروهبندی شااوند ،اين امر کمک فراوانی

با توجه به سااختار شبکه اجتماعی و يکطرفه يا

به توصیه و تطبیق میکند .به عنوان مثا میتوان

متناظر می تواند

به پژوهشهايی که در زمینه توصیه فرد خبره در

جهات دار ياا بادون جهت باشاااد .هم نین

حوزههاای مختلف از جمله حوزههای علمی انجام

درصورتی که شدت و وضعیت ارتباطات بین افراد

میگیرد اشارهکرد [ .]4در حوزه استخراج جامعه،

در شبکههای اجتماعی يکسان نباشد ،گرا متناظر

محدوديت روشهای اساتخراج و هم نین تفس ایر

وزندار خواهد بود که در آن

نتاايج خروجی تحقیق بیشاااتری را در اين زمینه

قاال گرا

دو طرفاه بودن ارتبااطات ،گرا
گرا

با شبکه ،يک گرا

وزن هر يا متناظر با قوت ارتباط است.

میطلبد.

در اغلا شااابکه های اجتماعی مجموعهای از

در اين مقاله برای استخراج جامعه با دقت باالتر

بازيگران وجود دارند که ارتباطات مستحکمتری با

ما در ابتدا گرههای با اهمیت را در شبکه اجتماعی با

يکديگر داشته و موضوعات مورد عالقه آنها نیز
مشابه است که به اين مجموعه از بازيگران جامعه
گفته میشود [( ]2شکل (.))1

استفاده از الگوريتم انتشار گرما وPageRank

مشخص میکنیم سپس جامعه را با اين گرههای
بااهم یت با استفاده از الگوريتم خوشه بندی  Kمیانه

1

تشک یل میدهیم .ارز يابی و مقايسه روش پیشنهادی با
الگوريتمهای K ،K-Rankمیانه،

2OSLOM ،3BGLL

مجلـه فنـاوری اطالعـات در طراحـی مهندسـی

4LPA،و 0 Infomapنشانگر افزايش دقت در بیشتر

شبکههای اجتماعی مورد بررسی است .اين روش
شکل ( ) 1اجتماعات در شبکههای اجتماعی

استخراج جامعه در گرا

شبکههای اجتماع ی

قابلیت اعما بر روی انواع شبکهها را دارد و برای
شبکههای بزرگ و خلوت مناس است .روش به
کار رفته در مرحله انتخاب نقاط ثقل اولیه و هم نین

به معنای شااناسااايی مجموعهای از گرهها اساات
1

Kmeans

Blondel,Guillau me, Lefebvre and Lambiotte 3
2

Label Propagation Algorithm 4
Information mapping 0

Order Statistics Local Optimization Method
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استفاده از ساختار سراسری شبکه الگوريتم
پیشنهادی را کارات ر ساخته است.

روش های مبتنی بر شبکه ،ساختار کلی شبکه را
در نظر میگیرند و گرهها را درون مجموعههايی

ساختار مقاله در ادامه به اين شرح است :در
بخش  3مروری بر کارهای محققان اين حوزه
داريم .در بخش  2و  4به ترتی الگوريتم انتشار
گرما و  PageRankتوضیح داده شده است .در
بخش  0الگوريتم پیشنهادی را معرفی میکنیم.

مجزا تقسیمبندی میکنند .در اين روشها يک معیار
تعريف شده در سراسر شبکه و نه تنها در يک گروه
از گرهها بهی نه میشود .يکی از پارامترهای کیفی
0

جامعه اکثريت [ ]1است که خوبی يک دستهبندی
را مشخص میکند .در سا های اخیر از اين

نتايج پیاده سازی روش پیشنهادی بر روی

گرا

شبکه های اجتماعی واقعی در بخش  6بیان میشود.

پارامتر در اغل

بخش  9شامل نتیجه گیری و کارهای آينده است.

استفاده شده است و اين روش ها به دنبا بدست

الگوريتمهای استخراج جامعه

آوردن حداکثر اکثريت هستند [ .]0هم نین میتوان

 -2روشهای مختلف استخراج جامعه
بهطور کلی ،روشهای شاناساايی و استخراج

به روش های مختلف تقسیمبندی گرا

[ ]15و

اجتماعات مبتنی بر گره ،اجتماعات مبتنی بر گروه،

اشاره کرد .مسأله اصلی در الگوريتمKمیانه انتخاب

اجتماعات مبتنی بر شاابکه و اجتماعات ساالسااله

مراکز اولیه است که در دقت خروجی تاثیر

مراتبی تقسیم میشوند[.]0

میگذارد .برای حل اين مشکل الگوريتمهای مختلفی

معیار تشخیص اجتماعات مبتنی بر گره بر اين

پیشنهاد شدهاند .از می ان آنها الگوريتم  K++می انه

اساس است که هر گره در گروه حاوی خصوصیات

مشهورتر است که استراتژی خاصی در زمان

مشخصی از قبیل تقابل و دسترسپذيری باشد.

انتخاب نقاط اولیه دارد [ K++ .]13می انه اکثر

روش هايی همانند برات فورس  ]2[6و ]2[ ]6[9CPM

رأسها در شبکه را قبل از انتخاب نقطه اولیه جديد

اصلی

مقايسه میکند که اگر شبکه بزرگ باشد ،پی یدگی

از جمله روش های اين گروه هستند .عی

الگوريتمهای ذکرشده اين است که برای شبکههای

اين پردازش خیلی زياد است.

کوچک مناس هستند .در روش مبتنی بر مرکزيت

در گروه چهارم روش های استخراج جامعه يک

گروه بايستی کلیه اتصاالت درون گروه را در نظر

ساختار سلسله مراتبی از جامعهها بر اساس

گرفت .از جمله روشهای اين گروه میتوان به

ساختار شبکه ايجاد میشود .در اين گروه میتوان

روش ابلو  1اشاره کرد .اين روش طی دو مرحله

روش های متراکم شونده Average- ،Single-Link

جستجوی محلی و هرس کردن اکتشافی ،جوامع را

 Linkو Complete Linkو روش تقسیم کننده نیومن

استخراج میکند [.]9

را نام برد [12و.]14

Brute-force 6

Abello 1

Clique Percolation M ethod 9

M odularity 0
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ارائه روشی مبتنی بر رتبه بند ی و الگوریتم انتشار گرما برای استخراج جامعه در شبکههای اجتماعی

جاامعاه در شااابکاههای اجتماعی به چهار گروه

الگوريتمهای خوشهبندی هم انند  Kمیانه [ ]11نیز

از جمله روش های نوين و کاربردی استخراج

انتشاار گرما يک پديده فیزيکی است .درحالت

روشهای ذکرشده استفاده

کلی ،گرمااا از موقعیاتهااای ب ا ا دماای بااال بااه

می کنند و هم نین به منظور مقايسه با روش

موقعیات های با دمای پايین حرکت می کند .اخیراَ،

پیشنهاد شده در اين مقاله به کار میروند

روشهاای مبتنی بر انتشاااار گرما در حوزههای

الگوريتمهای ،]16[ BGLL ،]10[ K-Rank

مختلف ازجمله کاهش ابعاد [ ،]35رتبهبندی [،]31

 ]11[ OSLOM ،]19[Infomapو ]10[ LPA

ساایسااتمهای توصاایهگر [33و ]32و بازاريابی

میباشند .الگوريتم K-rankروش کارايی برای

شبکههای اجتماعی [ ]34استفادهشده است .در اين

استخراج جامعه بر اساس رتبهبندی مرکزيت و

بخش به معرفی الگوريتم انتشار گرما در گرا های

شباهت سیگنالی است .الگوريتم BGLLيک روش

مختلف میپردازيم.

جامعه که از ترکی

حريصانه مبتنی بر اکثريت برای استخراج جامعه
در شبکههای بزرگ است .در اين روش شناسايی
جامعهی کوچکتر از يک اندازه خاص غیر ممکن

 -1-4انتشــار گرما در گرا ها ی غیر جهت
دار

است و خروجی الگوريتم به ترتیبی که گرهها درنظر

گرا

غیرجهتدار ) G=(V,Eرا در نظر

مجلـه فنـاوری اطالعـات در طراحـی مهندسـی

گرفته میشوند بستگی دارد .الگوريتم  Infomapيک

میگیريم که در آن  Vمجموعه رأسهای گرا E ،

روش نظری اطالعات برای استخراج ساختار جامعه

مجموعه يا های گرا

و  Nبرابر تعداد رأسها

در شبکههای وزندار و جهتدار است که معموال

است .يا ) 𝑗𝑣  (𝑣𝑖 ,را به عنوان يالی در نظر

همگرايی کندی دارد .الگوريتم  OSLOMيک تکنیک

میگیريم که رأسهای 𝑖𝑣 و 𝑗𝑣 را به هم ارتباط

چندهدفه به منظور مديريت گرا های جهتدار،

میدهد .مقدار )𝑡( 𝑖𝑓 نشاندهنده مقدار گرما در

غیرجهتدار و نیزگرا های وزندار و غیروزندار

رأس 𝑖𝑣 در لحظه  tاست با در نظر گرفتن اين که

است که قادر است همپوشانی خوشهها را شناسايی

مقدار گرما رأس 𝑖𝑣 در آغاز برابر ) 𝑓𝑖 (0بوده

کند و يک سلسله مرات از خوشهها ايجاد کند.

است 𝑓(𝑡) .نشاندهنده برداری است که مؤلفههای

OSLOMيک الگوريتم محلی است و برای رسیدن

آن )𝑡( 𝑖𝑓 هستند .مد رياضی انتشار گرما در

به نتیجه دقیقتر احتیاج به تعداد تکرارهای زيادی

های غیرجهتدار به صورت زير است:

گرا

دارد .الگوريتم  LPAتنها از ساختار شبکه ،به عنوان
راهنمای خود استفاده میکند و نی ازمند هیچ تابع
هدفی و ي ا اطالعاتی از پیش مشخص از جامعهها

() 1

)∗ (H) ) m F(0

در رابطه ( 𝛼 ،) 1ضري

α
m

F(t) ≅ (I +

انتقا گرما میان

نمیباشد ولی اين الگوريتم همانند  Kمیانه حساس

رأسها  I ،ماتريس يکه  Nتايی m ،تعداد مراحل

به ورودی اولیه است.

اجرای الگوريتم و ماتريس  Hبا استفاده از رابطه

 -4انتشار گرما

زير بدست میآيد:
16

)(2

(v i , v j ) ∈ E
i= j
otherwise

1
) Hij = {−d( v i
0

) 𝑖𝑣(𝑑 درجه رأس 𝑖𝑣 است .براساس نتايج
تجربی که در مقاالت [ ]32[]31بدست آمده  𝛼 ،برابر

در رابطه ( τi )4اگر viبه گرهای اشاره کند برابر
 1و در غیر اينصورت  5است .براساس نتايج
تجربی که در مقاالت [ ]32[]31بدست آمده  γ ،برابر
يک و  mبرابر  15در نظر گرفته میشود.

يک و  mبرابر  15در نظر گرفته میشود.

اگر  Eرا برابر تعداد يا های گرا

بگیريم پی یدگی رابطه ( )1و ( O(mE) )2میشود.

 -2-4انتشار گرما در گرا ها ی جهتدار
مد انتشار گرما در گرا های جهت دار متفاوت
اسااات و انتقاا گرماا تنها در جهت هر يا  ،بین
رأس هااا انتشااااار می يااابااد .گرا

جهاات دار

) G=(V,E,Wرا در نظر می گیريم کااه در آن V

مجموعاه رأسهاای گرا  E ،مجموعاه ياا هااای
و  Wاحتما وجود يا ها (وزن) اساات .يا

) 𝑗𝑣  (𝑣𝑖 ,را باه عنوان ياالی در نظر میگیريم کااه
رأس viرا به 𝑗𝑣 مرتبط میکند و 𝑗𝑖𝑤 احتما وجود
يا (وزن) بین رأس 𝑖𝑣 و 𝑗𝑣 اسااات .مقدار )f i (t
نشاااان دهنده مقدار گرما در رأس 𝑖𝑣 در لحظه t

است با در نظر گرفتن اين که مقدار گرما در آغاز
برابر ) fi (0بوده اسات f(t) .نشان دهنده برداری
است که مؤلفه های آن ) fi (tهستند .مد رياضی
انتشار گرما در گرا های جهتدار به صورت زير
است:
)∗ (H) ) m F(0

γ
m

F(t) ≅ (I +

در رابطه ( γ )2ضري انتقا گرما میان رأسها،
 Iماتريس يکه  Nتايی و ماتريس  Hبا استفاده از
رابطه زير بدست می آيد:
i= j
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اجرای الگوريتم انتشار گرما زمان زيادی را صر
میکند .برای غلبه بر اين مشکل در ابتدا يک زير
که از گره منبع گرما شروع شود استخراج

گرا

می شود .سپس با در نظر گرفتن اين منبع گرما،
زيرگرا

با استفاده از الگوريتم جستجوی پیمايش

عمقی در گرا

اصلی ايجاد میشود .جستجو

هنگامی خاتمه میيابد که تعداد گرهها از يک مقدار
از پیش تعريف شده ای بیشتر شود .سپس فرآيند
انتشار روی اين زير گرا

به طور کارا و موثری

اجرا می شود .اين روش کارايی فرآيند انتشار گرما
را کاهش نمیدهد زيرا گره هايی که خیلی از منبع
گرما دور هستند معموال به آن مرتبط نیستند.

 -3الگوریتم رتبهبندی صفحه

() 3

() 4

هنگامی که گرا

شبکه اجتماعی بزرگ است

(v j , v i ) ∈ E
otherwise

الگوريتم رتبهبندی صفحه گوگل يا ،Page Rank
الگوريتم تحلیل لینکی است که که به هر کدام از
صفحات اينترنت يک رتبه نسبت میدهد .روش کار
اين الگوريتم در ادامه توضیح داده شده است [-23
.]31

wji

−τi
{ = Hij

∑k :(j,k)∈E wjk

0
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گرا

در نظر

اگر هريک از صفحات موجود در اينترنت را
برابر يک حالت و لینکهای خروجی بین صفحات را
احتماالت انتقا بین آن حاالت در نظر بگیريم ،از
آنجا که احتما بودن در يک صفحه (حالت) تنها به
حالت قبلی لینک دهنده وابس ته است ،فرآيند جابه

خروج مساوی  1/nقرار داده میشود.

احتما

ماتريس حاصل از اين مرحله را  T ′می نامیم:
1

()6

𝑛

T ′ = [Ti] +

که اگر  iصفحه ای است که هیچ لینک خروجی

جايی بین صفحات اينترنت يک زنجیره مارکو

ندارد و احتما انتخاب هر صفحه  jبرابر صفر

خواهد بود .در توجیه اين مساله میتوان گفت که

است ()Tij = 0

رفتار کاربر در انتخاب لینکهای يک صفحه معموال
به صورت تصادفی است و لذا کاربر که در ابتدا در

ب) برای احراز شرط نادورهای بودن ،چنین در

يک صفحه خاص قرار دارد ،در مرحله بعد با يک

نظر می گیريم که ممکن است کاربر مستقیما و بدون

احتما مشخص (که برابر  1تقسیم بر تعداد لینک

استفاده از لینک ها به يک صفحه خاص برود(مثال

های آن صفحه است) بر روی يکی از لینکها کلیک

آدرس صفحه را تايپ کند) و لذا احتمالی برای اين

کرده و به صفحه بعد منتقل میشود .به همین منوا

حالت در نظر گرفته میشود که صر نظر از

يکی از لینک های صفحه جديد انتخاب خواهد شد.

صفحهای که در آن قرار داريم به طور مستقیم

()5

1
| |Oi

= Tij

,

] T = [Tij

در رابطه ( Tij)0نش ان دهنده احتما انتخاب
صفحه  jاز صفحه  iو|  |Oiتعداد لینکهای صفحه i

و  Tماتريس انتقا

حالت است .اگر فرآيند

جابه جايی بین صفحات يک فرآيند مارکو

باشد،

مجلـه فنـاوری اطالعـات در طراحـی مهندسـی

ماتريس حالت سکون ،احتما قرار داشتن کاربر در
هر يک از صفحات يا رتبه صفحه خواهد بود .برای
احراز شرايط سکون زنجیره مارکو  ،دو اصالح
روی ماتريس انتقا  Tانجام می شود:

بتوان به تمام صفحات پرش نمود .اين بدان معنی
است که در هر حالت يک چرخه به طو

خواهیمداشت که شرط نادورهای بودن را برآورده
می نمايد .به اين منظور پارامتر  αرا برابر احتما
استفاده از لینکها در جابهجايی بین صفحات ،و
پارامتر 1 − αرا برابر احتما پرش مستقیم به يک
صفحه خاص در نظر میگیريم (مقدار  αتوسط
گوگل معموال برابر  5.10استفاده میشود) .در اين
حالت ماتريس اصالحشده انتقا را

باشند ،لذا برای حالت هايی که لینک خروجی نداشته

 T ′′می نامیم که

برابر خواهد بود با :
(α ≤ 1 ) 1

الف) برای داشتن شرط دسترسی پذيری
میبايست تمام گره ها از هر گره قابل دسترس

1

≤0

αT ′ + (1 − α) E ,

= T ′′

که مقدار تمامی درايه های ماتريس  Eبرابر 1/n

است .

و نمی توان از آنها به ديگر صفحات منتقل شد
11

حا با يافتن ماتريس سکون میتوان احتما

گره ها برقرار است و همان ماتريس سکون خواهد

رجوع به هر صفحه را محاسبه کرد .اين ماتريس

بود .پی یدگی زمانی الگوريتم رتبه بندی صفحه

سکون پاسخ معادله برگشتی زيراست:

)) O(log(nاست که در آن  nتعداد صفحات وب

rj

() 8

||O j

ri = ∑j ∈Ii

در اين رابطه 𝑖𝑟 برابر رتبه صفحه iام و  rjرتبه
صفحههای لینکدهنده به صفحه  iاست |Oj | .نیز
تعداد لینکهای صفحه  jام و 𝑖𝐼 مجموعه تمام
صفحههای لینکدهنده به صفحه  iاست .معنی اين
رابطه اين است که هر صفحه ،ارزش رتبه خود را
به طور مساوی بین همه صفحههايی که لینک
میدهد تقسیم میکند و صفحات بعدی هم به همین

میباشد.
 -5روش پیشنهادی
در اين بخش مسائل مرتبط با روش پیشنهاد شده
شامل ايجاد ماتريس مجاورت و محاسبه مرکزيت
درجه ،اجرای الگوريتم انتشارگرما ،چگونگی انتخاب
گرههای بااهمیت و خوشهبندی با Kمیانه توضیح
داده می شود .چارچوب روش پیشنهادی در شکل
( ) 3نمايش داده شده است.

اجرای الگریتم

انتخاب گره های با اهمیت

ماتریس مجاورت

Page Rank

ایجاد ماتریس مجاورت
اجرای الگوریتم kمیانه
جهت استخراج جوامع

ماتریس هسته انتقال

اجرای الگوریتم انتشار

شبکه اجتماعی و محاسبه

گرما به منظور نگاشت

مرکزیت درجه هر گره

ساختار شبکه درون یک
ساختار
بردارها

هندسی
در

از

فضای

دادگان

اقلیدسی  Nبعدی
جامعه ها

شکل( )2چهارچوب روش پیشنهادی
𝑣1 𝑅 𝑣2
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

) 𝑊(𝑣1 , 𝑣2
{ = 𝐴𝑣1 𝑣2
0

() 9

در اين رابطه 𝑅 ارتباط بین دو کاربر  𝑣1و  𝑣2را
 1-5ایجاد ماتریس مجاورت شبکه اجتماعی و
محاسبه مرکزیت درجه هر گره
ماتريس مجاورت شبکه اجتماعی بر اساس
رابطه ( ) 0ايجاد میشود:
16

تعیین میکند .اين ارتباط می تواند هم تالیفی در يک
مق اله ،فرستادن ايمیل به يکديگر ،عالقهمند بودن به
يک کاال يا موضوع مشخص و ارتباطات بسیار
ديگری که در شبکه های اجتماعی مطرح هستند در

ارائه روشی مبتنی بر رتبه بند ی و الگوریتم انتشار گرما برای استخراج جامعه در شبکههای اجتماعی

منوا به طوری که در نهايت اين رابطه برای تمامی

نظر گرفت 𝑊 .در اين رابطه بر اساس نوع شبکه

میشود و مابقی گره ها بدون گرما در نظر گرفته

اجتماعی متفاوت خواهد بود در شبکههای

میشوند .سپس گره منبع اين مقدار گرما را به

بدونوزن برابر  1و در شبکههای وزندار برابر

همسايههايش انتقا میدهد .بعد از اين ،گرههايی

وز ن ارتباط است به عنوان مثا میتواند نرخ انتقا

که گرما دارند میتوانند گرمايشان را به همه

پیام بین دو کاربری که به يکديگر ايمیل میفرستند

همسايههای خود انتقا دهند و از همسايههايشان

باشد .سپس مرکزيت درجه  1هر گره محاسبه

گرما دري افت و مقدار مشخصی از گرما را ذخیره

میشود [ .]30مرکزيت درجه در گرا های

کنند .بعد از  mمرحله میزان توزيع گرما در سراسر

غیرجهت دار برابر درجه هر گره است .در گرا های

شبکه به عنوان اثر گره منبع روی کل شبکه در نظر

جهتدا ر به دو دسته ،مرکزيت درجه درونی

گرفته میشود .گرههايی که در يک جامعه هستند

ومرکزيت درجه خارجی تقسیم میشود [.]36

اثر مشابهی بر روی کل شبکه دارند .

در گرا های وزندار درجه مرکزيت هر گره

برای شبکه ای با  Nگره توزيع گرما میتواند به

برابر مجموع وزن يا های متصل به آن در نظر

صورت يک بردار  Nبعدی در نظر گرفته شود.

گرفته میشود .اين درجه را در گرا های وزندار

اجرای الگوريتم انتشار گرما بر روی شبکه،

قدرت گره نیز می نامند .اپسهل  3و همک اران تعريف

ساختار شبکه را درون يک ساختار هندسی از

ديگری را برای درجه مرکزيت گرا های وزندار

بردارها در فضای اقلیدسی Nبعدی نگاشت میکند.

پیشنهاد دادند .بر اساس تعريف آنها درجه

ماتريس هسته انتقا مهمترين خروجی الگوريتم

مرکزيت در گرا های وزندار برابر با حاصلضرب

انتشار گرما است و سطر  iام ماتريس هسته انتقا

درجه هر گره در توان  αام میانگین وزن يا های

به عنوان اثر گره  iبر روی کل شبکه در نظر گرفته

متصل به آن گره است [.]39

میشود .در مراحل بعدی از اين ماتريس برای
انتخاب مراکز اولیه و خوشهبندی استفاده میشود.

 2-5اجرای الگوریتم انتشار گرما
مجلـه فنـاوری اطالعـات در طراحـی مهندسـی

الگوريتم انتشار گرما بر اساس نوع گرا شبکه
اجتماعی اجرا میشود .در اين روش هر گره شبکه
به عنوان يک سیستم تحريکپذير در نظر گرفته
میشود که میتواند گرما را دري افت  ،ارسا و
ذخیره کند .در ابتدا يک گره به عنوان منبع گرما در
نظر گرفته شده و با يک گرمای اولیه مقداردهی

 4-5انتخاب گرههای با اهمیت
برای رتبهبندی گرههای شبکه اجتماعی از
الگوريتم  PageRankبه دلیل کارايی و پی یدگی
زمانی مناسبی که دارد استفاده میشود .در ابتدا
الگوريتم  PageRankاجرا میشود و به هريک از
گرهها رتبهای اختصاص میي ابد .سپس گرهها بر
اساس اين رتبه مرت

Degree centrality 1

میشوند .گرههايی که

Opsahl 3
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به عنوان نقاط اولیه ورودی الگوريتم  Kمی انه دارند.

روش بیشتر نقاط انتخابی رتبه پايینی دارند .اگر

اين نقاط اولیه انتخابی که تحت عنوان گرههای با

مقدار  εبزرگ باشد ،برای انتخاب مناس نقاط بايد

اهمیت در اين تحقیق ذکر شده است ،به عنوان مراکز

بخش کمی از نقاط را در نظر بگیريم و به عبارتی

اولیه الگوريتم خوشه بندی  Kمی انه انتخاب

اين همان روش انتخاب  kنقطه با رتبه باالتر است و

میشوند .اگر فرض کنیم که شبکه اجتماعی نمونه

باز هم گرههای خوبی انتخاب نمی شوند .بنابراين

 Kجامعه دارد ،در يک نگاه ساده شايد  Kگرهای که

مقدار  εنه بايد خیلی کوچک و نه خیلی بزرگ باشد.

بیشترين رتبه را دارند انتخاب شوند ولی مطابق با

از آنجايی که تخمین اين مقدار مشکل است بر

الگوريتم  PageRankاگر يک صفحه رتبه بااليی

اساس نتايج تجربی که در حین پیاده سازی

داشته باشد ،رتبه صفحههای ديگری که با اين

الگوريتم بر روی دادگانهای نمونه بدست آورديم،

صفحه ارتباط دارند نیز باال میرود  ،بنابراين اگر

اگر تعداد جامعهها کم باشدمقدار  ،εکوچکی انتخاب

 Kگره با رتبه باال به عنوان گرههای با اهمیت

میشود و اگر تعداد جامعهها زياد باشد  εبزرگ

انتخاب شوند ،واضح است که اين نقاط اولیه خیلی

بهتر است يعنی:

به هم نزديک هستند و کانديدهای مناسبی برای

()11

انتخاب به عنوان نقاط اولیه نمیباشند.

ε∝K

 3-5خوشه بندی با الگوریتم  Kمیانه

بنابراين در ابتدا اولین نقطه را که باالترين رتبه

در اين مرحله با استفاده از گرههای بااهمیت که

دارد انتخاب میکنیم و گره بعدی به گونهای

در مرحله قبل انتخاب شد و به عنوان گرههای ثقل

انتخاب میشود که هم رتبه باالتری دارد وهم

اولیه الگوريتم  kمی انه در نظر گرفته شدند و

شباهت آن با نقطه اولیه کمتر از آستانه  εباشد و

هم نین ماتريس هسته انتقا که با اجرای الگوريتم

همین طور تا انتخاب  kگره ،انتخاب گرهها به همین

انتشار گرما حاصل شد ،الگوريتم خوشهبندیK

صورت ادامه میي ابد.

می انه اجرا میشود .برای خوشه بندی نیاز به

بدست آوردن آستانه  εکار سختی است .در

محاسبه شباهت رأسها داريم .اين شباهت با

انتخاب نقاط اولیه اين مقدار آستانه فاکتور مهمی

استفاده محاسبه فاصله اقلیدسی بردارهايی که در

است و بر اين باوريم که چگونگی تخمین آن هنوز

طی فرآي ند انتشار گرما به هر رأس اختصاص يافته

يک مساله باز است .اگر مقدار آن کوچک باشد برای

اند محاسبه میشود .ما اين نحوه محاسبه شباهت

انتخاب مناس نقاط بايد بخش زيادی از نقاط را در

را "شباهت انتشار گرما" می نامیم .در نهايت

نظر بگیريم که شباهت بین نقاط انتخابی از  εکمتر

الگوريتم ، 1الگوريتم روش پیشنهادی برای استخراج
جامعه در شبکه های اجتماعی را نمايش میدهد.
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ارائه روشی مبتنی بر رتبه بند ی و الگوریتم انتشار گرما برای استخراج جامعه در شبکههای اجتماعی

بیشترين رتبه دارند ،احتما بیشتری برای انتخاب

باشد و گرههای خوبی انتخاب نمیشوند زيرا با اين

الگوریتم  :1الگوریتم روش پیشنهادی
ورودی :تعداد جامعهها( ،) Kماتریس مجاورت شبکه( ،)Aآستانه شباهت(𝜀 ) ،حداکثر تکرار(𝑥𝑎𝑚𝑁 ).
خروجی :جوامع شبکه
.1

اجرای الگوریتم انتشار گرما به منظور نگاشت ساختار شبکه درون یک ساختار هندسی از بردارها در فضای اقلیدسی N
بعدی.

 .2انتخاب  Kگره با اهمیت مطابق با روش ذکر شده در بخش  ( 3-5شباهت رأس ها به وسیله فاصله اقلیدسی محاسبه
میشود).
 .3اجرای الگوریتم  kمیانه به منظور استخراج  Kجامعه تا زمانیکه که دیگر همه نقاط ثقل یا جامعههای استخراج شده تغییر
نکنند یا تعداد تکرار به 𝑥𝑎𝑚𝑁 برسد.

به منظور ارزيابی روش پیشنهادی از شبکههای
اجتماعی واقعی جدو ( ) 1استفاده شده است .در
 5-5تحلیل پیچیدگی زمانی الگوریتم

پی یدگی زمانی الگوريتم پیشنهادی به فرآيند
انتشار گرما ،انتخاب گرههای اولیه و خوشهبندی
وابسته است .همانطور که در بخش  2ذکر شد

جوامع است .در جدو ( ) 1بر اساس مقدار سطح
خلوتی [ ]21که برابر يک منهای چگالی است ،شبکه
اجتماعی Blogsنسبت به مابقی شبکهها خلوتتر
است .علت اصلی انتخاب اين دادگانها اين است که
در اکثر پژوهشها و مقالههای معتبر در حوزه

پی یدگی زمانی فرآي ند انتشار گرما برابر)O(mE

تحقیقاتی استخراج جوامع آنها استفاده شدهاند و

است که در آن  Eتعداد يا ها و  mتعداد تکرار

اين امر کمک فروانی به ارزيابی روش پیشنهادی با

فرآيند انتشار گرما بوده و طبق نتايج تجربی برابر

تعداد زيادی از روشهای استخراج جامعه میکند.

 15در نظر گرفته میشود [ .]32[]31بهترين

در اين تحقیق از معی ارهای ارزي ابی NMIوصحت

الگوريتم مرت سازی  Nعنصر ،در حالت متوسط
دارای پی یدگی زمانی ) O(N. logNاست .پی یدگی

که از جمله معی ارهای مرسوم ارزي ابی دقت ،در
اغل

الگوريتمهای استخراج جامعه میباشند

استفاده شده است [ .]3معیار NMIشباهت بین

زمانی الگوريتم  Kمی انه O(NtK) ،بوده که در آن

مجموعه درست و نتايج روش پیشنهادی را به کمک

 Kتعداد خوشهها N ،تعداد گرهها و  tتعداد تکرار

تعیین يک نگاشت يک به يک بین جامعههای

است [.]15

شناسايی شده در آنها اندازه میگیرد و معیار

بنابراين پی یدگی زمانی الگوريتم پیشنهادی
برابر) O(mE+NtK+N.logNاست.
 -6ارزیابی روش پیشنهادی
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صحت تمام زوجهای ممکن از گرهها را در نظر
میگیرد و بررسی میکند که آيا آنها در يک جامعه
يکسان قرار دارند يا خیر.
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پیشنهاد ی

اين جدو  Nتعداد گرهها E ،تعداد ي ا ها و  Kتعداد

جدول( )1شبکه های اجتماعی واقعی
منبع

𝛆

سطح خلوتی

K

E

N

ردیف

شبکه اجتماعی

[]42

.00

.078.0

2

87

43

Zachary’s club

1

[]10

.08

.00.48

8

74

32

Risk

2

[]44

.00

.00100

2

100

82

Dolphins

4

[]43

.07

.00142

11

203

88

Lesmis

3

[]40

.08

.00102

4

331

1.0

Political books

0

[]48

.00

.00.80

12

814

110

Football

8

[]48

.00

.00012

2

10010

130.

Blogs

8

[]47

1

.0001.

3.7

11704

1827

PPI

7

جدول ( ) 2مقایسه دقت روش پیشنهادی و الگوریتمهای مختلف با معیارNMI
1.84

1.69

1.58

1.64

1

1

1

Zachary’s club

1

1 .42

1 .94

1 .94

1 .91

69.0

69.0

1.92

Risk

2

1.55

1.53

1.46

1.61

1

1

1

Dolphins

3

1.64

1.18

1.81

1.14

1.66

1.81

69.2

Lesmis

4

1.55

1.53

1.51

1.53

1.55

69.0

1.55

Political books

5

1.91

1.92

69.3

1.86

1 .91

1.92

1.92

Football

6

1.51

1.29

1.33

1.29

1.38

1.51

690.

Blogs

1

1.93

1.91

1.95

1.94

-

1.94

69..

PPI

8

جدول ( ) 3مقایسه دقت روش پیشنهادی و الگوریتمهای مختلف با معیار صحت
OS LOM

Infomap

BGLL

LPA

K-means

K-Rank

روش پیشنهادی

شبکه

ردیف

.008

.072

.083

.001

1

1

1

Zachary’s club

1

.032

.070

.070

.070

89.0

89.0

.000

Risk

2

.078

.007

.00.

.088

1

1

1

Dolphins

4

.000

.088

.088

.082

.082

.081

8900

Lesmis

3

.07.

.087

.082

.072

8900

8900

.088

Political books

0

.001

.001

.00.

.07.

.00.

89.0

.001

Football

8

.077

.007

.080

.084

.072

.070

89.0

Blogs

8

.070

.080

.077

.078

-

.001

89.0

PPI

7

66

ارائه روشی مبتنی بر رتبه بند ی و الگوریتم انتشار گرما برای استخراج جامعه در شبکههای اجتماعی

OS LOM

Infomap

BGLL

LPA

K-means

K-Rank

روش پیشنهادی

شبکه

ردیف

جدو های ( )3و ( ) 2نتیجه مقايسه دقت روش

 LPAحساس به ورودی اولیه نیست و در هر بار

الگوريتمهای،]11[OSLOM

اجرای الگوريتم به يک دقت واحد استخراج جامعه

K

میرسد .هم نین در دادگانهای بزرگ الگوريتم

می انه[ ]11هستند .بر طبق نتايج حاصل از

پیشنهادی دقت بااليی در استخراج جوامع نسبت به

پیاده سازی ،الگوريتم پیشنهادی درمقايسه با

تمام الگوريتمهای ذکر شده دارد .همانطور که از

الگوريتم های ذکر شده دقت بااليی در مورد بیشتر

نتايج مشخص است خلوت بودن ماتريس مجاورت

شبکه های اجتماعی مورد بررسی دارد و در برخی

شبکه اجتماعی در دقت تاثیرگذار است به عنوان

موارد دقت الگوريتمهای K ،BGLLمیانه و K-

مثا

در شبکه اجتماعی Blogsکه نسبت به

 Rankبهتر است .به دلیل اينکه Kمی انه و  LPAهر

شبکههای اجتماعی ديگر خلوتتر است ،به ترتی

دو حساس به ورودی اولیه میباشند ،هر يک از اين

الگوريتم پیشنهادی K-Rank ،و  OSLOMدقت

الگوريتم ها ده بار اجرا شدهاند و نتیجهای که

خوبی در استخراج جامعه در اين شبکه دارند.

پیشنهادی

با

K-Rank[15] ،]16[BGLL ،]19[Infomapو

بیشترين مقدار دقت را با هريک از پارامترهای

همانطور که در بخش 4-0ذکر شد الگوريتم

ارزي ابی دارد در جدو های ( ) 3و ( ) 2درج شده

پیشنهادی برای خوشهبندی نیاز به محاسبه شباهت

است.

رأسها دارد و ما " شباهت انتشار گرما" را بر

عالمت " "-در جداو ذکر شده به معنای اين

اساس ساختار شبکه به کار برديم .بنابراين با اين

است که الگوريتم  Kمی انه به دلیل انتخاب بد نقاط

شیوه میتوان اطالعات سراسری شبکه را برای هر

اولیه در شبکه بزرگ  PPIکه تعداد جوامع آن نیز

زوج از رأسها بدست آورد .اين اطالعات سراسری

زياد است نمیتواند جوامع را استخراج کند .بنابراين

است که الگوريتم پیشنهادی ما را کاراتر ساخته

در شبکههای بزرگ که تعداد جوامع آنها نیز زياد

است .بسیاری از روش ها تنها از اطالعات محلی

است  Kمی انه جوامع خوبی را استخراج نمیکند زيرا

شبکه استفاده میکنند.

مجلـه فنـاوری اطالعـات در طراحـی مهندسـی

انتخاب تصادفی نقاط ثقل اولیه منجر به ايجاد يک

نتیجه مقايسه پی یدگی زمانی الگوريتم

خوشه خالی يايک نتیجه خوشهبندی با دقت

پیشنهادی و الگوريتمهای مختلف در جدو ()4

خوشهبندی کم میشود .الگوريتم پیشنهادی و K-

نمايش داده شدهاست .عالمت " "-در جدو ( ) 4به

 Rankبه دلیل انتخاب مناس نقاط ثقل اولیه از اين

معنای

زمانی

نتايج بد جلوگیری میکنند.

الگوريتم  OSLOMبه ويژگیهای خاص ساختار

از آنجايی که در مراحل ابتدايی الگوريتم نقاط
اولیه در الگوريتم پیشنهادی به درستی انتخاب
میشوند الگوريتم پیشنهادی بر خال

اي ن

است

که

پی یدگی

جامعه مورد مطالعه بستگی دارد و نمیتوان
تخمینی زد.

 Kمی انه و
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جدول ( ) 4مقایسه پیچیدگی زمانی الگوریتم پیشنهادی و الگوریتم های مختلف
منبع

الگوریتم

پیچیدگی زمانی

الگوریتم پیشنهادی

)O(mE+NtK+N.logN

K-Rank

)O(c(k+1)N 2+NtK

[]10

 Kمیانه

)O(NKt

[]15

LPA

)O(N+E

[]10

BGLL

)O(E

[]16

Infomap

)O(E

[]19

OSLOM

-

[]11

الگوريتم پیشنهادی از نظر پی یدگی زمانی سريعتر

نموده و با ديگران به اشتراک بگذارند .از اين رو

هستند ولی براساس نتايج جداو ( )3و ( ، ) 2دقت

حجم وسیعی ازاطالعات بسیار ارزشمند در فضای

خوبی در استخراج جامعه در شبکههای مختلف

اي نترنت موج پیشنهاد الگوريتمهايی شده است که

ندارند K .می انه همگرايی سريعی دارد ولی حساس

با استفاده هرچه بهینهتر از اين اطالعات به کمک

به ورودی اولیه است .در الگوريتم پیشنهادی از

کاربران اي نترنت بشتابند .ازآن جمله الگوريتمهای

اين همگرايی سريع  Kمی انه استفاده شده و در عین

استخراج جوامع هستند.

شده است.

در اين مقاله در ابتدا با استفاده از اطالعات

حا مشکل ذکر شده نیز برطر

هم نین الگوريتم  LPAعالوه بر اين که حساس به

معتبرموجود ،ماتريس مجاورت شبکه ايجاد و

ورودی اولیه است در استخراج شبکههای خلوت

درجه مرکزيت هر گره محاسبه شد .سپس با

همانند  Infomapدقت کمی دارد .هر چندالگوريتم

استفاده از الگوريتم انتشار گرما و PageRank

 BGLLبرای استخراج جوامع شبکههای بزرگ

گرههای بااهمیت شناسايی شدند .در نهايت با

مناس است و الگوريتم سريعی است ولی برای

استفاده از اين گرههای بااهمیت که به عنوان نقاط

شبکههای خلوت مناس نیست .هم نین در مقايسه

ثقل اولیه الگوريتم خوشه بندیKمی انه در نظر گرفته

با روشK-Rankالگوريتم پیشنهادی پی یدگی

میشوند ،جوامع استخراج شدند.

زمانی بهتری دارد.

ارزيابی و مقايسه روش پیشنهادی با

 -7جمع بندی و کارهای آینده

الگوريتمهای K ،K-Rankمی انه،OSLOM ،BGLL ،

از جمله پی امدهای جديدی که به واسطه نفوذ

 LPAو Infomapبا معیارهای ارزيابی NMIو

اي نترنت در دنی ای امروز رشد و توسعه ي افت ،ايجاد

صحت نشانگر افزايش معی ارهای ذکرشده در مورد

شبکههای اجتماعی است که به کاربران فرصت

بیشتر شبکه های اجتماعی مورد بررسی است .اين
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اگرچه برخی از اين الگوريتمها نسبت به

میدهند تا اطالعات و عالقهمندیهای خود را ذخیره

استخراج جوامع برای پیشنهاد فرد خبره در

روش قابلیت اعما بر روی انواع شبکهها را دارد و

 هم نین.حوزههای مختلف استفاده میشود

.است

،دربرخی از شبکههای اجتماعی همانند فیسبوک

. می انه همگرايی سريعی داردK هم نین همانند

 کاربران بر اساس ساليق و حوزه های... فلیکر و

روش به کار رفته در مرحله انتخاب نقاط ثقل اولیه

 تمايل به عضويت در جوامع مختلف،کاری مختلف

و هم نین استفاده از ساختار سراسری شبکه

را دارند بنابراين در اين موارد جوامع همپوش انی

.الگوريتم پیشنهادی را کاراتر ساخته است

برای شبکههای بزرگ و خلوت مناس

 بنابراين بعد از استخراج جوامع در شبکههای.دارند

از جمله چشم اندازهای احتمالی برای توسعه

 مشخص،اجتماعی با استفاده از الگوريتم پیشنهادی

روش پیشنهادی اين است که عالوه بر در نظر

کردن گرههايی که متعلق به جامعه هایمتفاوت

 محتوای روابط کاربران نیز،گرفتن ساختار شبکه

.هستند را میتوان در نظر گرفت

 به خصوص در مواردی که.در نظر گرفته شود
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